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 לשכת מנכ"ל

ד"תשעטבתב"י
3152דצמבר51

docx.595165סימוכין:

 

 11מס' מליאה פרוטוקול ישיבת 

 3112מבר דצ 11,  דתשע" ז' טבת יום שלישי, 



 איתן פטיגרו, שמעון אלבאז, מיכל רימון, אלי כהן, חני קרס, גלעד  יו"ר ,  –גיל ליבנה    נוכחים:    
 רבינוביץ, יוסי לוי, אלי יפרח וערן אלראי.     

 התנצלו:      דפנה רבינוביץ, אשר פאהן ואבי אלטלף.

ביטון, גבי הדר, יעקב ירקוני, תמיר  , ישראל שטרסברג, חננית וייס, אופירהשי אברהמי  השתתפו:  
 פוגל, עו"ד שוקי חן ודגנית שטיניג.

 אורנה שטיימן.  רשמה:      

 

        

 על סדר היום: 

 .11.9.12מיום  8 מליאהישיבת  אישור פרוטוקול .1

 .מינוי מ"מ וסגנים לראש המועצה ועדכון בדבר הסכמים קואליציוניים .3

 מינוי ועדות מועצה ובעלי תפקידים. .2

 .3112עדכון תקציב  .4

 .3114לשנת  מליאהאישור מועדי ישיבות  .5

אישור תב"רים. .6

 אישור נוהל מחיקת חובות. .1

 ועדת הקצאות קרקע. .8

 . אישור גמול לחברי ועדת ערר בארנונה .9

 קבלן לשיפוץ חדרי אשפה.ההגדלת הסכם התקשרות עם  .11

 שונות. .11

 
שלהשנהוהראשונהערבטוב,מתכבדלפתוחאתישיבתהמליאההאחרונהיו"ר:

בהצלחהלכולנוושיתוףפעולהפורהלמעןהצלחתהיישובלקדנציההנכנסת.
ורווחתהתושבים.
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 לסדר היום 1סעיף 

 11.9.12מתאריך  8אישור פרוטוקול ישיבת מליאה 

יו"ר:מבקשלאשראתהפרוטוקול.

.יעדיםמפורטיםוי.לוי:מאחללכולםבהצלחה.מצפהמהיו"רלומראתה"אנימאמין",אתהחזון

בישיבתהמליאההחגיגיתהתייחסתי,זההיההחזון.בנאוםשלייו"ר:



 מחליטים פה אחד

. 11.9.12מתאריך   8קול ישיבת מליאה פרוטולאשר  



 לסדר היום 3סעיף 

 מינוי מ"מ וסגנים לראש המועצה ועדכון בדבר הסכמים קואליציוניים.



ובין"שהםשלנו"ל"שהםבתנופה","מאמיניםבשהם"ו"יחד"משנחתהופצוההסכמיםיו"ר:
.זושמגדיריםאתהיעדיםהמשותפיםלנובקדנציה

לאשראתהסגניםומ"מ:
מ"מוסגןראשהמועצהמראיתןפטיגרו.

סגןראשהמועצהמרגלעדרבינוביץ.
סגןראשהמועצהמראלייפרח.

במעמדסגןראשהמועצהגב'דפנהרבינוביץ.
במעמדסגןראשהמועצהמרשמעוןאלבז.

י.לוי:מהזהבמעמדסגן?

התפקידבוכיהנתבעבר.יו"ר:זה

חברים,מחציתםסגנים.52י.לוי:לאיתכןשמתוך

יו"ר:זהמעמדשלכבוד.

מחליטים פה אחד


 לאשר את הסגנים ומ"מ: 
 מ"מ וסגן ראש המועצה מר איתן פטיגרו. 
 וביץ.סגן ראש המועצה מר גלעד רבינ 
 סגן ראש המועצה מר אלי יפרח. 
 במעמד סגן ראש המועצה גב' דפנה רבינוביץ. 
 במעמד סגן ראש המועצה מר שמעון אלבז. 
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 לסדר היום  2 סעיף

 מינוי ועדות מועצה ובעלי תפקידים.

 

 הוועדות:חברייו"ר:סוקראת

                                                                                                         

 הרכב  הועדה שם

 :ובניה תכנון
  מליאה

גיל ליבנה –יו"ר 


 חברי מועצה 13
 :ובניה תכנון
  משנה ועדת

אלי כהן"שהם שלנו": –יו"ר 


"שהם שלנו"
סגןומ"מ:איתןפטיגרו
 "שהם בתנופה" 
:דפנהרבינוביץהחבר
 "יחד"            
חבר:אשרפאהן            

 "עתיד לשהם"
חבר:יוסילוי


 גיל ליבנה –יו"ר  הנהלה

 
איתןפטיגרו"שהם שלנו" :         
שמעוןאלבאז
מיכלרימון
ןאליכה
חניקרס

:גלעדרבינוביץ"שהם בתנופה"
דפנהרבינוביץ
ערןאלראי

אשרפהאן"יחד" :
אלייפרח

אביאלטלףנים בשהם":"מאמי


 "שהם בתנופה":  דפנה רבינוביץ –יו"ר  מכרזים
 

 "שוהם שלנו"           
חבר:אליכהן             
 "יחד"             
 חבר:אלייפרח             
 "מאמינים בשהם"            
חבר:אביאלטלף
 "עתיד לשהם"            
   חבר:יוסילוי
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 הרכב  הועדה שם

 גיל ליבנה –יו"ר  ח"מל

 יו"ר:  "שהם שלנו" : רונן פרידמן בטחון

 
 "שהם שלנו"         
 ישראלצדוק חבר:        
חבר:מנשהיעקובי        
חבר:ירוןמרלה
חבר:עזריאלבלומנקרנץ
ריתחבר:אבישט
 "שהם בתנופה":
חבר:איתןבליימן
אלברטבןשטרית-חבר:בבר
חבר:ישראללוי
     "יחד":
חבר:אסףגרונדמן
חבר:אליסיגמן
 "מאמינים בשהם"          
חבר:שמוליקשיר

 "עתיד לשהם"           
  יחזקאליצחקי :חבר           

 "עתיד לשהם:  יוסי לוי -יו"ר   ביקורת
 

 "שהם שלנו"           
חבר:מיכלרימון           
 "יחד"           
חבר:אשרפאהן

 "יחד" : אלי יפרח –יו"ר  בארנונה הנחות

 
 "עתיד לשהם"            
    ר:יוסילויחב
         

חבר:מנהלארנונהישראל         
חבר:יועץמשפטי
 חבר:מנהלתמח'רווחה

 ערר ועדת
 בארנונה

 "שהם שלנו" : עו"ד רובי ניתאי –יו"ר 
 

 "שהם בתנופה"           
חבר:הראלכהן
 "יחד"
רו"חציוןאמסלםחבר:
 "מאמינים בשהם"           
חבר:עו"דשגיאאוירבך           
 "עתיד לשהם"
חבר:אריהסובר
            

 "יחד" : אלי יפרח –יו"ר   תמיכות
 גיל ליבנה, ראש המועצה            

 
 "שהם שלנו"           
 חבר:חניקרס

 "שהם בתנופה"          
חבר:ערןאלרואי           
 "יחד"                   
חבר:אשרפאהן
 "מאמינים בשהם"           
חבר:אביאלטלף
 "עתיד לשהם"           
 יוסילוי חבר:
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 הועדה שם

 
 הרכב 

 "שהם שלנו"  : גיל ליבנה  -יו"ר מנגנון
  

 "שהם שלנו"           
חבר:איתןפטיגרו            
 "שהם בתנופה"           
 חבר:גלעדרבינוביץ            

 
 בחינה ועדות

 א"כ למכרזי
:מועצה נציג
,לעובדיםסטטוטורייםליבנהגיל

לכליתרשיאברהמי,מנכ"להמועצה
העובדים

 נציגי ציבור:
אבנרצוק
זשמואלר
לובסקיטיבזיוהש


 "שהם שלנו" : חני קרס –יו"ר  מלגות

 
 "שהם שלנו"         
חבר:מיכלאבני            
חבר:אילןשבתאי
חבר:איריסציון
חבר:אסנתבןארויה
חבר:שושחימי
 "שהם בתנופה"           
מוטיחיזקיהחבר:            
חבר:
חבר:
 "יחד"           
חבר:אשרפאהן            
חבר:אלייפרח
 מאמינים בשהם"            
חבר:מריםתורג'מן
 "עתיד לשהם"            
  חבר:רחלגבאי            

   
 תרבות ועדת

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 "שהם בתנופה" : סוזי בר –ר יו"
 

 "שהם בתנופה"            
חבר:אראלהחמו            
חבר:אורליקיים
 "שהם שלנו"            
חבר:מיכלרימון            
חבר:חניקרס
חבר:עידיתהופמן
חבר:אפרתבר
שהתורג'מןחבר:מ
חבר:שרהרוזנמן
 "יחד"            
חבר:איציקאלול            
חבר:אבירןשלי
 "מאמינים בשהם"            
חבר:מריםתורג'מן            

 "עתיד לשהם"             
חבר:דרורוינשטיין            
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 הועדה שם

 
 ב הרכ

 נוער ועדת
 וצעירים

 

 " שהם שלנו" : איתן פטיגרו –יו"ר 
 

 "שהם שלנו"            
חבר:יפעתליכטרמן            
חבר:צחידבוש
חבר:אוראלישיב
חבר:שושחימי
חבר:יעלשילדהאוז
 "שהם בתנופה"           
חבר:עמרידליהו            
חבר:אראלהחמו
חבר:איתןבליימן
 "יחד"           
חבר:מושיקוחנן            
חבר:אביפרקש
 מאמינים בשהם"            
חבר:אביעדהומינר
 "עתיד לשהם"            

חבר:רחלגבאי             

 נציגי נוער 

 
 מאמינים בשהם" : אבי אלטלף              –יו"ר  והנצחה שמות

                                             
 "שהם שלנו"           
חבר:אושרהוסרמן           
 "שהם בתנופה"           
חבר:אמירלבונטין
 "יחד"           

חבר:דודובןעמו           
 עתיד לשהם"           
חבר:יחזקאליצחקי           

 
    תנועה  תחבורה

ותמרור )כולל 
 תחבורה ציבורית(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 "שהם בתנופה" : ערן אלראי –יו"ר 

 
 "שהם שלנו"          
חבר:עזריאלבלומנקרנץ            
חבר:אילןשבתאי

חבר:חנןזיו
חבר:חננאלמקלב
חבר:אופירבדנני
 "שהם בתנופה"           
חבר:אביהרוש            
חבר:איתןבליימן
חבר:יעקבשטדלר
 "יחד"           
חבר:            
חבר:
 ם בשהם"מאמיני            
חבר:יעלדהן
 "עתיד לשהם"            
חבר:אריהאהרון            
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 הרכב  הועדה שם

ואורח חיים  ספורט
 בריא

 

 "שהם שלנו" : שמעון אלבאז –יו"ר 

 
 "שהם שלנו"          
חבר:אופירבדנני            
חבר:עינתמיטל
בר:אילןסויסהח
חבר:סיגלשידלו
חבר:אילןאופק
 "שהם בתנופה"           
חבר:אראלהחמו            
חבר:יובלבןזאב
חבר:עדיגרושקה
 "יחד"           
חבר:אסףגרונדמן            
חבר:
 ינים בשהם"מאמ            
חבר:יצחקליכטמן
 "עתיד לשהם"            
חבר:דרורוינשטיין            

 
 קש"ח  ומשלחות

 
 פלג רשף  –יו"ר 

 
 "שהם שלנו"             
חבר:יהודהלוין            
חבר:עופרדליות
חבר:חדווהגולדמן
ר:אראלהחמוחב
חבר:איילפרוסט
 "שהם בתנופה"           
חבר:עופררק            
חבר:רוניליפץ
חבר:יעלשלדהאוז
 "יחד"           
חבר:מיכלבריעיש            
חבר:יוסיזעירא
 מאמינים בשהם"            
חבר:יצחקדהן

 "עתיד לשהם"            
חבר:יוסימוצפי            
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 הרכב הועדה שם

ושירותים   ווחהר
 חברתיים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 "שהם שלנו" : אלי כהן –יו"ר 
 

 "שהם שלנו"            
חבר:הדסלהט            
חבר:רקפתסיטון
נהפטיגרוחבר:רי
חבר:יהודהלוין
חבר:איציקפיינברג
 "שהם בתנופה"           
חבר:            
חבר:
חבר:
 "יחד"           
חבר:מיכלפרוכטר            
חבר:שונמיתוייס
 מאמינים בשהם"            
חבר:משהבוקובזה

 "עתיד לשהם"            
חבר:אהובהזברגר            

 

  הסביבה איכות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 "שהם שלנו" : מיכל רימון –יו"ר 

 
 "שהם שלנו"          
חבר:חנןזיו            
חבר:אילןשבתאי
חבר:יאירורדי
חבר:יפעתליכטרמן
חבר:יגדלאך
 "שהם בתנופה"           
חבר:אראלהחמו            
חבר:דודובר
חבר:מאירשמעוני
 "יחד"           
חבר:דודפילוסוף            
חבר:ברסלוואר
 מאמינים בשהם"            

חבר:יצחקליכטרמן
 "עתיד לשהם"            
חבר:רחלגבאי            


 נציגי אירגוני סביבה

 נציג המשרד להגנת הסביבה
 "יחד" :אשר פאהן –יו"ר  כספים

 גיל ליבנה , ראש המועצה            
 

 "שהם שלנו"           
חבר:יוסיאגסי            
 "שהם בתנופה"           
חבר:יובלבןזאב           
 "מאמינים בשהם "           
חבר:שגיאברנוי           
 "עתיד לשהם"           
חבר:דורוןגנץ           
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 הרכב הועדה שם

 "שהם בתנופה" : גלעד רבינוביץ –יו"ר   חינוך

 
 "שהם שלנו"          
ופירבדנניחבר:א            
חבר:יהודהגרוסמן
חבר:חגיתסלומון
חבר:שושחימי
חבר:גיאסגל
חבר:אורלילהט
 "שהם בתנופה"           
חבר:דרורזעירא            
חבר:עמרידליהו
 "יחד"
חבר:יהודיתפרקש            
חבר:אילתחדד
 מאמינים בשהם"            
חבר:רותמאירי
 "עתיד לשהם"            
חבר:רחלגבאי            

 


 נציגי הנהגות הורים
 
 רהנהגותהוריםבבתיספר"יו-


 ממועצת הנוער נציגי נוער 2

 
 

  דירקטוריון
  ל"חכ

 

 יו"ר  : גיל ליבנה
 
 

 "שהם שלנו"
חברומ"מ:איתןפטיגרו

ציבור:דינהפרומוביץתנציג
נציגציבור:שלומיסויסה

 "שהם בתנופה"
:דפנהרבינוביץהחבר
ציבור:יעלוינבךתנציג


 "מאמינים בשהם"

נציגציבור:אריאלשנהב
 חד""י

חבר:אשרפאהן
 
 
 
  בכירים 5

מנכ"ל
גזבר

מנהלתאגףאיכותהסביבה
–)*מהנדסהמועצה+מפקחעלהבניה

 (15 -בהגדלה ל
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 הועדה שם

 
 הרכב

  דירקטוריון
  חמש

 
 

 

 יו"ר:  גיל ליבנה
 

 "שהם שלנו"
חברומ"מ:שימיאלבז

:חניקרסהחבר
 יצחקפיינברג נציגציבור:

 ""שהם בתנופה
ציבור:עינתמרוןגתנצי
ציגציבור:אילןרואינ

 "יחד"
 אלייפרח חבר:

 "עתיד לשהם"
:קוביחמצנינציגציבור
 :  "שהם שלנו" 15הגדלה ל 

:אליפלגנציגציבור
 "יחד"                       
ציבור:גילהגרונדמןתנציג

  בכירים 5
ל"מנכ
גזבר
אגףהחינוךתמנהל

נציגאגףחינוך
 מנהלתמשאביאנוש

  דירקטוריון
 החינוך תאגיד

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 יו"ר: גיל ליבנה
 

 "שהם שלנו"
חברומ"מ:מיכלרימון

ציבור:עידיתהופמןתנציג
 "שהם בתנופה"

ציבור:ציפיהלויתנציג
 שחרטופז:  נציגציבור

 "יחד"
ציבור:יוסיזעיראנציג

 "מאמינים בשהם"
 מ"מוחבר:אביאלטלף

 "עתיד לשהם"
:רחלגבאינציגתציבור

 
 בכירים  5

ל"מנכ
גזבר

מנהלתמחלקתקדםיסוד
15-בהגדלה ל-*מנהלתתחוםהגילהרךחמש

 15-בהגדלה ל-*מנהלתחוםהספורט
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 הועדה שם
 

 הרכב

 "שהם בתנופה" : רן לרר –יו"ר  מחשוב

 
 "שהם שלנו"         

חבר:שלומיסויסה            
 "יחד"           
חבר:אביבדניאלי            
 מאמינים בשהם"            
חבר:צביקהנטוביץ
 "עתיד לשהם"            
 חבר:רביבבןאשר            

 
 שיח"שהם שלנו"  אבי מ -יו"ר  הגמלאי רווחת

 שהם שלנו" "        
חבר:אסתרגרייצר            
חבר:מרגליתלוי
חבר:משהלהט
חבר:אברהםבןקימון
חבר:שמואלרז
לובסקיביטחבר:זיוהש
 "שהם בתנופה"           
חבר:שטדלריעקב            

חבר:
 "יחד"
חבר:אלברטסיון            
חבר:מושיקוחנן
 מאמינים בשהם"            
חבר:שלמהבקיש
 "עתיד לשהם"            
חבר:אסנתפרץ            

 
 

 מטה אס"א
)אלכוהולסמים

ואלימות(

 
 "שהם שלנו" : גיל ליבנה –יו"ר 

 
 "שהם שלנו"         
חבר:עידיתהופמן            
חבר:רחליליסטנברג
חבר:אבילוי
חבר:איילפרוסט
חבר:רןמאיר
 "שהם בתנופה"           
חבר:איתןבליימן            
חבר:
חבר:
 "יחד"

חבר:            
חבר:
 מאמינים בשהם"            
חבר:
 "עתיד לשהם"            
חבר:רביבבןאשר            
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 ועדה
 

 הרכב

ועדה לשימור 
 מבנים ואתרים

 
 "שהם שלנו" : גיל ליבנה –יו"ר 

 
 "שהם שלנו"         
לטוכלראהרוניחבר:מיכ            
 "שהם בתנופה"           
חבר:            
 "יחד"
חבר:            
 מאמינים בשהם"            
חבר:
 "עתיד לשהם"            
 חבר:יחזקאליצחקי            

 
  דת ותרבות בצוותא

 "יחד" :אשר פאהן –יו"ר 
 "מאמינים בשהם":  אבי אלטלף  -"מ יו"רמ
 

 "שהם שלנו"         
חבר:אליכהן            
 "שהם בתנופה"           
חבר:            
 "עתיד לשהם"            
         חבר:יחזקאליצחקי            






ירקטוריוניםצריךלהיותחבראופזיציה.בדי.לוי:

.המפתחהואמפתחסיעתייו"ר:
ותרבות.,ספורטנוער,אס"אחינוךחבריהמועצהמוזמניםלהשתתףבוועדותהרשות:





 מחליטים פה אחד  


  .מקרב חברי המועצה ובדירקטוריונים בוועדות והנציגיםיושבי הראש לאשר את        
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 לסדר היום 4סעיף 

 .3112עדכון תקציב  

 

כדלקמן:3152מבקשלעדכןאתתקציבהמועצהלשנתי.שטרסברג:



העדכוןהואבגיןעדכוןהוצאותלבחירותשחלקמתוספתההוצאותמומןבתוספת
עםתגכספיכמוכןניתןלשהםפרסהשרהלתחוםהספורטהכנסותממשרדהפנים.

זכרוהואועברלחמש.תוספתבגיןאגרותשלטיםהנובעתמתוצאותהמאש"ח11של
.3152שבוצעבשנת

בשנהשעברהזכינובמקוםשלישיוהשנהתחוםהספורטמנוהלע"יאמירבןעזר.יו"ר:
מגוונתבספורט,אופיוהיקףהפעילות,תשתיותעלבסיסהיקףעשייהבמקוםשני

פעילותתכניתנוצרהםבריאוהוגדרהכשנתאורחחייוהפעלתאגודות.שנהשעברה
הזושהייתהמבורכתהשנההובגיןיכלוסואואירועיחשיפהלכלהספורטיביתעממית
נקבלאתהפרסבשבועהבא.זכינולהערכהזו.

למהשבוצע?שאושר3152האםישהתאמהביןתקציבי.לוי:

לביצועבפועל.התקציבשאושרישהתאמהביןי.שטרסברג:

והתאמה.עלבסיסהביצוע3152להזכירכם,לפניכמהחודשיםאישרנועדכוןתקציביו"ר:

בגיןאש"חתוספתהכנסה56עוברלחמש,אש"ח11פרסהשרהבצדההכנסות:י.שטרסברג:
בגיןשלטים.זהעדכוןהתקציב.אש"ח55הוצאותבחירותותוספת



 מחליטים פה אחד


  .3112לאשר עדכון תקציב            

 

תוספת/הפחתה3152תקציבמעודכן3152תקציבשםהסעיףסעיף

21521511בחירות-הוצאותאחרות952-185

11111ספורט–השרהפרס836-193

56399311מענקיםאחרים5565-652

55251212אגרתשלטים55533-331

11111ספורט-פרסהשרה236-635
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 לסדר היום  5  סעיף 

 .3114לשנת  מליאהאישור מועדי ישיבות  

 

3151מועדיישיבותמליאהלשנת


 נושא תאריך לועזי יום מס'

  31.1.14 שלישי  .1

  35.3.14 שלישי  .3

  35.2.14 שלישי  .2

  39.4.14 שלישי  .4

  31.5.14 שלישי  .5

  34.6.14 שלישי  .6

 חינוך 33.1.14 שלישי  .1

 תבחינים 21.9.14 שלישי  .8

  31.11.14 שלישי  .9

ה שלא מן המניין בנושא מליאה  וישיב 35.11.14 שלישי  .11
 תכניות עבודה תקציב וצו ארנונה 

 3115לשנת 
  21.13.14 שלישי  .11



 

 מחליטים פה אחד
 

 .3114לשנת  מליאהלאשר מועדי ישיבות 
 


 לסדר היום  6  סעיף

 אישור תב"רים. 

 

יו"ר:סוקראתהתב"רים:

אולמותספורט.אולם3אלש"חלמיזוג111:תוספתבסך(511ר מיזוג אולמות ספורט )תב" .5
 ספורטבניצניםואולםספורטביהלום.

 העלותהיאעפ"יתוצאותמכרז.
אלש"חמקרןהמתקנים)לאולם511:סךשלהםאלש"ח111לתוספתבסך מקורותהמימון

אלש"חמקרןעבודותפיתוח.331ספורטניצניםבלבד(וסךשל


אלפידולרלשדרוג511:קרןאדמונדספראאישרהתרומהבסך(515שדרוג מקוה נשים )תב"ר  .3
המועצה₪.אלפי611הבסךוהנשיםברחובחרמון.המועצההכינהתכניתלשדרוגהמקוומקו

 מקרןעבודותפיתוח.₪אלפי211תשליםסךשל
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פתהמנורותבתאורתהרחובלתאורת(:הרחבתפרויקטהחל412שדרוג תאורת רחובות )תב"ר  .2

מנורות.מקור811מנורות.סה"כבמסגרתהפרויקטיוחלפו311לדים.תוספתהחלפהשל
1היאהלוואה.ההחזרשלההשקעההואלאחר₪,אלפי111המימוןלתוספתהתקציבבסך

שנים.
תמנוף.בדרךזוהיתרוןלארקבחיסכוןבחשמלאלאגםבתדירותהחלפתהנורותופחותעבוד

שנה.31אנומחדשיםאתכלגופיהתאורההישניםשהםכברבני


המועצהאמורהלתקצבשדרוג3151:בתוכניתהעבודהלשנת(516) 3114שדרוג מוסדות חינוך  .1
לאורצרכיםדחופים)מצ"במסמךשלאגףהחינוך(,מבוקש₪.ליוןימ3מבניהחינוךבהיקף

 ₪.לפיא511לקדםתקציבשל


עבורריהוט₪523,211:תקציבבסךשל(511שלהבת )תב"ר  תדתי אולפנה/ישיבההצטיידות  .1
 ישיבהשלבב'./וציודלאולפנא
 :משרדהחינוך.מקורהמימון


כיתותומנהלה1אגפיכיתותכלאחת3:תקציבלבניית(518אולפנא / ישיבה שלב ג' )תב"ר  .9

 מ"ר.5,191דש.סה"כהשטחהמאושרהואהכוללתבינויבגיןאופקח
לפיאישורלשלב53%עוריהסכוםכוללתוספתבש₪.1,692,521סה"כהתקציבהואבסך

 הקודם.
:מפעלהפיס.מקורהמימון

:עפ"יאישורמשרדהחינוךלמפעלהפיסובכפוףלאישורהדירקטוריוןשלהערה
מפעלהפיס.


:תקציבלהנגשתכיתתליקויישמיעהבסך(519תת ליקויי שמיעה בבי"ס רבין )תב"ר הנגשת כי .1

 בבי"סרבין.₪21,111
:משרדהחינוך.מקורהמימון


מ.רימון:הצוותחייבלעבורריענון,הדרכהוהכשרהלהפעלתאתהציוד.חשובשנעשהזאת.

ע.אלראי:ישכיתהבכלביה"ס?

זהע"פאישוריםספציפייםשלמשרדהחינוך.ג:יותרמכיתהאחתבכלביה"ס.י.שטרסבר

יו"ר:יבוצע.


:ועדתהמכרזיםשלמשרדהתשתיותהלאומיות(531החלפת צ'ילר בבית התרבות )תב"ר  .8

אישרהאתהצעתהמועצהבמכרזלהחלפהוגריטתצ'ילריםבביתהתרבות.סה"כההוצאההיא
 ₪.אלפי511המשרדאישרמענקבסך₪.אלפי111לע"סש

סכוןבצריכתהחשמל.מצ"בתחשיבכלכליולפיוהערכההיאשהמועצהייתרתהמימוןיהיהמהח
שנים.1תחזיראתההשקעהלאחר


:תקציבלבנייתמעגלתנועהברחובלפיד(531מוסדות חינוך )תב"ר –מעגל תנועה ברחוב לפיד  .6

 .₪911,111ע"ס
:מקורותמימון

(₪11%)131,111משרדהתחבורהע"ס
(.₪21%)581,111קרןעבודותפיתוחע"ס


:תקציבלביצועפסיהאטה+מעבריחציה(533פסי האטה + מעברי חציה מרוצפים )תב"ר  .51

 בהתאםלהחלטותועדתתנועהותמרור.מרוצפים
:מקורותמימון

(₪11%)92,111משרדהתחבורה:ע"ס
(.₪21%)31,111קרןעבודות:ע"ס
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גלגיליותבחצרביה"סהקמתמגרש:(511)תב"רהקמת מגרש גלגיליות בביה"ס יהלו"ם .55
יהלוםבמקוםמיניפיץ.
מקורותמימון:
אש"ח331טוטו:ע"ס–קרןהמתקנים
 אש"ח.551קרןעבודות:ע"ס


 


 הצבעה: 


 אישור כל התבר"ים:  בעד

גילליבנה,איתםפטיגרו,שמעוןאלבאז,מיכלרימון,אליכהן,חניקרס,גלעדרבינוביץ,
ערןאלראיואלייפרח.


יוסילוי.:6בעד אישור כל התב"רים למעט סעיף 






 מחליטים 

  :לאשר את התברי"ם        


 
 אלש"ח.111תוספתבסך:(511מיזוג אולמות ספורט )תב"ר  .5

:מקורות מימון
אלש"חמקרןהמתקנים511
אלש"חמק.ע.פ.331


 אלש"ח611תקציבבסך:(515שדרוג מקוה נשים )תב"ר  .3

 :מקורות מימון
₪131,111מוסדותותרומות:

₪.211,111ק.ע.פ.ע"ס


 ₪111,111תוספתבסך(:412 שדרוג תאורת רחובות )תב"ר .2
 הלוואה.-מקור המימון


 ₪.אלפי511תקציבשל:(516) 3114שדרוג מוסדות חינוך  .1

:ק.ע.פ.מקור המימון


 ₪523,211קציבבסךשלת:(511שלהבת )תב"ר  תדתי אולפנא/ישיבההצטיידות  .1
 :משרדהחינוך.מקור המימון              

 

 ₪1,692,521תקציבבסך:(518שיבה שלב ג' )תב"ר אולפנא / י .9
 :מפעלהפיס.מקור המימון


 ₪.21,111:תקציבבסך(519הנגשת כיתת ליקויי שמיעה בבי"ס רבין )תב"ר  .1

:משרדמקור המימון
החינוך.
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 ₪.111,111תקציבבסך:(531החלפת צ'ילר בבית התרבות )תב"ר  .8

 :מקורות המימון
משרדהתשתיות-₪511,111
 ק.ע.פ.-₪111,111


₪.911,111:תקציבע"ס(531מוסדות חינוך )תב"ר –מעגל תנועה ברחוב לפיד  .6

 :מקורות מימון
₪131,111משרדהתחבורהע"ס

₪.581,111ק.ע.פ.ע"ס

 ₪.61,111תקציבבסך:(533פסי האטה + מעברי חציה מרוצפים )תב"ר  .51

 :ןמקורות מימו
₪92,111משרדהתחבורה:ע"ס

₪.31,111ק.ע.פ.:ע"ס


אש"ח.221תקציבבסך                    הקמת מגרש גלגיליות בביה"ס יהלו"ם .55
                                ן:מקורות מימו                                               :(511)תב"ר

אש"ח331טוטו:ע"ס–ןהמתקניםקר                                           
אש"ח.551קרןעבודות:ע"ס
 


      

 לסדר היום 1סעיף 

  יקת חובות.אישור נוהל מח

 

נוצרוחובותבארנונהשנדרשלמחוקאותם.מצורףנוהלמשרדהפניםאותואנומאמציםי.שטרסברג:
(.3והוספנוכלליםכפישגובשועםיועמ"שהמועצהעו"דשוקיחן)נספח

י.לוי:איךהיהבעבר?נמחקוחובות?

מחקומהספרים.עלמנתלמחוקישלבצעע"פהנוהל.י.שטרסברג:היובמעמדחובותמסופקיםאךלאנ
ישחברותשפשטואתהרגלוכברלאקיימות.חובותיהםנרשמוכחובותמסופקיםויש

למחוקאותםמהספרים.
כלהחובותלפנישימחקויובאולוועדתכספיםאותמיכות,הןיבדקושמהשכתבנומבוצע

ניהמליאה.הלכהלמעשה,יאשרובוועדהאח"כיונחובפ



 מחליטים פה אחד

 . 3לאשר נוהל מחיקת חובות כולל נספח        
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 לסדר היום 8סעיף   

 ועדת הקצאות קרקע

 

ברח'עדולם.הםעומדיםבתבחיניםיםקיבלנופנייהמעמותתשחףלקבלבהקצאהמבנש.אברהמי:
יהיההוועדההמקצועיתלצאתבנוהלומשךההקצאהמליצהלאורזאת,מ.3152לשנת
(שניםעםחידושמידישנהבכפוףלעמידהבתבחיניםולהמלצתאגףהחינוך.2)שלוש



 מחליטים פה אחד 

 שנים החל משנת הלימודים תשע"ה. 2לצאת להליך הקצאה לתקופה של                      
 

 היום לסדר  9סעיף 

אישור גמול לחברי ועדת ערר בארנונה.



בדיוןעלהתקציב.דיברנועלכךיו"ר:


 הצבעה: 

 בעד: 
גילליבנה,איתםפטיגרו,שמעוןאלבאז,מיכלרימון,אליכהן,חניקרס,גלעדרבינוביץ,
ערןאלראיואלייפרח.


יוסילוי.:נגד






 מחליטים  

 לאשר גמול לחברי ועדת ערר בארנונה .                    
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 לסדר היום 11סעיף 

אשפה. הגדלת הסכם התקשרות עם הקבלן לשיפוץ חדרי



אש"ח.מעונייניםלהגדילהסכם331התקשרנובמכרזלביצועשיפוץחדריאשפהבגובהש.אברהמי:
.נדרשאישורהמועצה.11%ההתקשרותב




שנתן1.2%שהיאגבוההמשמעותיתמההנחהבגובה53.3%נתןהנחהשלשזכההקבלןיו"ר:
.הקבלןהראשון

והתאמתחדריהאשפהלהפרדתותוקבלןלהשליםאתפרויקטשיפוץהכוונההיאעםא
,פרויקטשממומןע"יהמשרדלהגנתהסביבה.מקורבהפסולת



 מחליטים פה אחד

 .51%"האחים דיב" בהיקף  – 3לאשר הגדלת ההתקשרות מכרז ביתני אשפה                     





 לסדר היום 11סעיף 

.שונות



יו"ר:ביוםשישיהבאיערךטקסבביה"סאבןחןלזכרהשלטובהגפניז"לשנפטרהממחלהקשה.
להקדישאתהספרייהשעברהשדרוגלהנציחאתזכרהולהקיםפינתיםביה"סמבקשב

הנצחה.
הנושאטרםנדוןבוועדתשמותוהנצחה.זומחווהמתבקשתוראויה.טובהניהלהאתביה"ס

מעלעשורשנים.ע"פנוהלהנצחהנדרשאישורהמליאה.
הנכםמוזמניםלטקס,הזמנהתישלח.



 מחליטים פה אחד

 לאשר הנצחת טובה גפני ז"ל בספריית ביה"ס אבן חן.                    
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 ריכוז החלטות

 החלטה נושא מס'

מליאה מס'  פרוטוקול ישיבת5
.11.9.12מתאריך  8

 11.9.12מיום  8לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה    

 מינוי ממ"מ וסגנים3
 לראש המועצה  

ועדכון בדבר הסכמים 
 קואליציוניים

לאשר את הסגנים ומ"מ: מ"מ וסגן ראש המועצה מר איתן     לאשר       
סגן ראש המועצה מר גלעד רבינוביץ.  סגן ראש  פטיגרו.

ועצה מר אלי יפרח.  במעמד סגן ראש המועצה גב' דפנה המ
 רבינוביץ.  במעמד סגן ראש המועצה מר שמעון אלבז.

מינוי ועדות מועצה ובעלי 2
תפקידים.

    לאשר את יושבי הראש והנציגים בוועדות ובדירקטוריונים   לאשר   
 מקרב חברי המועצה כמפורט בגוף הפרוטוקול. 

.3112 עדכון תקציבלאשר      3112 עדכון תקציב1

אישור מועדי ישיבות מליאה 1
 3114לשנת 

 מאושר )פירוט מועדי הישיבות בגוף הפרוטוקול(.    

 לאשר התב"רים.    תב"רים.9
   (511 ,515 ,412 ,516 ,511 ,518 ,519 ,531 ,531 ,533 ,511) 

.3לאשר נוהל מחיקת חובות כולל נספח    לאשר   אישור נוהל מחיקת חובות.1

 עמותת שחף,   –לצאת להליך הקצאה למבנה ברח' עדולם  ל  ועדת הקצאות קרקע.8
.שנים החל משנת הלימודים תשע"ה 2לתקופה של      

אישור גמול לחברי ועדת ערר 6
 בארנונה.

 לאשר גמול לחברי ועדת ערר בארנונה.  לאש

תקשרות עם הגדלת הסכם ה51
 הקבלן לשיפוץ חדרי האשפה

  3-לאשר הגדלת ההתקשרות מכרז ביתני אשפה 
 .51%"האחים דיב"  בהיקף    

הנצחת טובה גפני ז"ל 55
 בספריית ביה"ס אבן חן

 .לאשר הנצחת טובה גפני ז"ל בספריית ביה"ס אבן חן



תמההישיבה.









-----------------------------------------

גילליבנהשיאברהמי
מנכ"להמועצהראשהמועצה


