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  אני מבקש לפתוח את הישיבה בהרמת כוסית ובברכת חג שמח לכל חברי המועצה , ערב טוב  :  ר"יו
  אני רוצה . לאחל לכולנו חג חרות עצמאות וחופשה נעימה, לכל תושבי היישוב,                ובני משפחתם    

  התרומה ורוח ההתנדבות להצלחת המועצה ,                    להודות לכל אחד מכם על העשייה
  .                   בכל תחום

  זה היה אירוע משפחתי , "פסח מצריים"צריים חגגו מספרים שבני ישראל ביציאת מ, חג שמח  :יצחק דהן 
  אירוע " פסח לדורות"מאז ועד היום אנו חוגגים ,                    מצומצם וליום אחד לחיזוק המשפחה

  .                    שנמשך שבוע ימים ואלו חגיגות נרחבות במטרה לחיזוק הקהילה



 

  

   
  

 ועלו לשמירת בטחון היישוב הענקת ציון לשבח לסייר דורון נדב על פ .1
  , בחודשים האחרונים נערכנו לפעילות מאומצת להפחתת הפשיעה ביישוב  :  ר"יו

  מסירות לעבודה , סייר השיטור הקהילתי אומץ לב,                    במסגרת פעילות זאת הפגין דורון נדב
  אני רוצה לציין לשבח את . ת סחלבים                   ובמסגרת משמרתו נתפסה חוליית גנבי רכבים בשכונ

  שאומנם נעדר מהבית , יש לכם אבא ובעל, ולכם המשפחה.                    פועלו של דורון לתפיסת הגנבים
  אני . אתם יכולים להיות גאים במאמציו לביטחון היישוב,                    בלילות אבל כל זה למטרה טובה

  .העניק לדורון אות הערכה ותודה מנוי שנתי בבריכת השחייה בשהם                   רוצה ל
  לכל הסיירים על עבודה משותפת ולכולכם , ט על אמונו בי"הקב, אני רוצה להודות לאיציק עוז  :דורון נדב 

  .                   לאחל חג שמח
  במעמד זה אני הסיירים עובדים קשה מאוד ושותפים למאמץ לשמור על בטחון התושבים ו  :  ר"יו

  ר ועדת הבטחון שימי אלבאז על המאמץ ותרומתו לקידום "                   רוצה להודות לחבר המועצה ויו
  .                   נושא הבטחון

  
 21.2.12  מיום  2' אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס .2

 
  ?21.2.12 מיום 2' האם יש הערות לפרוטוקול ישיבת מליאה מס  :  ר "יו
  

  מחליטים פה אחד      
  

  .21.2.12מיום   2'           לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה מס
 

 ל תושבי שהם"הסמכת ועדת שמות והנצחה בנושא הנצחת חללי צה .3
  אני מעלה בקשת חבר המועצה יצחק בונצל להסמיך את ועדת שמות והנצחה לטפל בנושא   :  ר"יו

  . ל"החיילת שרית שניאור ז, במשך שנים היה לנו חלל אחד. שבי שהםל תו"                   הנצחת חללי צה
  ל נהרג במהלך שירותו הצבאי "מ אחיעד רובנר צימט ז" חודשים החייל סג5 -                   לרוע המזל לפני כ

  תגיש ההצעה היא שוועדת שמות והנצחה תטפל בפניות ו.                    ונוצר צורך לגבש מדיניות הנצחה
  .                   המלצות להחלטת מליאת המועצה

  ?מי הם חברי הוועדה  :יצחק שטרנברג 
  .נציגי ציבור  :  ר"יו  

  .מליאת המועצה צריכה לקבוע את הקריטריונים  :יצחק שטרנברג 
  אנחנו חייבים . למשרד הבטחון וליד לבנים יש כללים ברורים וקבועים, הנושא מאוד מורכב  :  ר"יו  

  זה אתר הנצחה .                 ויכולים להיות יותר גמישים ופתוחים לדרישות המבקשים וכך נהגנו עד היום   
  .ל ציינו את שמות ההורים"לדוגמא בהנצחת החיילת שרית שניאור ז,                    יישובי

  .צריך למצוא איזון, יש הגיון בדרך הנצחה מסודרת וקבועה  :יצחק שטרנברג 
  המועצה מקבלת פניה מהורים שמבקשים להנציח בדרך שלהם ולכן , במציאות זה אחרת    :יק בונצל איצ

  המועצה צריכה להכשיר אדם שידע לעסוק , לדעתי.                    הנושא מחייב אותנו בפתיחות ובמקצועיות
  אני חושב . מטפלים בנושאכדאי לבדוק איך ברשויות אחרות ,                    בתחום כמו נציג נפגעים

  .                   שיש לנו את הפריבילגיה להיות גמישים ומבינים לנושא כזה רגיש שאין לצבא
  אנחנו נדאג שההנצחה תכבד את המשפחה מבלי . הרווחה מטפלת בנושא ליווי המשפחות  :  ר"          יו

  .נו לפעול ברגישותיש שונות המחייבת אות,                    לפגוע באחרים
  

    
  מחליטים פה אחד    
  

  ל תושבי "                לאשר הסמכת ועדת שמות והנצחה לטפל בנושא הנצחת חללי צה
  .שהם               



 

  

  

 רים"אישור תב .4
  
  התקציב .  שינוי מקור מימון מהלוואה לקרן עבודות פיתוח- )447ר "תב(גן ילדים סחלבים   :  ר"יו

  המועצה צפויה לקבל בחודש הקרוב תקציב ממשרד החינוך . אושר בישיבת מליאה קודמת                    
 . 500,000₪תקציב בסך . לבניית המבנה והפיתוח הצמוד                     

  לצורך גמר המבנה ועבודות .  1,200,000₪ תוספת תקציב בסך - )384ר "תב(אולם ספורט רבין     
 . 4,450,000₪כ עלות הפרויקט "סה .פיתוחה                   

 .  5,500,000₪כ עלות הפרויקט מוערכת בסך של " סה- )385ר "תב(מגרש כדורגל הרחבה     
  מחליף מקור מימון של הלוואה .  4,250,000₪מבוקש לאשר תוספת מקרן עבודות פיתוח בסך                    
  לפרויקט תקציב . לגמר עבודות הפיתוח ₪ 2,000,000ת מימון בסך ותוספ ₪ 2,250,000בסך                    
 .מקרן המתקנים ₪ 1,100,000בסך                    

  י "התוספת נדרשת עפ.  300,000₪לאשר תוספת בסך  : )360ר "תב(הרחבת בני עקיבא     
  מעודכן עומד על סך של כ תקציב ה"סה. התוכניות הסופיות של המבנה ותוצאות המכרז                   
                   2,300,000₪ . 

  לגמר המבנה ולפתרון בעיות איטום חמורות  ₪ 100,000תוספת בסך  : )408(אופק חדש רבין     
 . 473,494₪כ התקציב יעמוד על סך של "סה. שנוצרו במבנה כתוצאה מההרחבה                   

  על מנת לסיים  ₪  50,000תוספת בסך  : )425ר "תב(הסדרים בטיחותיים דרך החיים     
  י "מומן ע ₪ 1,000,000.  1,050,000₪כ התקציב "סה. הסדרים בטיחותיים ברחבי הישוב                   
 .משרד התחבורה                   

  כ תקציב הפרויקט "סה. לגמר חצר רבין ₪ 50,000תוספת בסך  : )372ר "תב(עיצוב חצר רבין     
 .התוספות הם לצורך מתקני משחק והשלמות גינון.  ₪ 450,000 –מעודכן ל                    

  לאחר עדכון התוכניות והכנת אומדן מפורט  : )444ר "תב(ס אבני החושן "קיר אקוסטי בבי    
 .₪ 200,000נדרשת תוספת מימון בסך .  400,000₪התקציב הנדרש לפרויקט הוא בסך                    

  מקרן עבודות פיתוח מחליף מקור  ₪ 750,000תוספת בסך  : )369ר "תב(אולם ספורט יהלום     
 . 7,300,000₪עלות הפרויקט .  900,000₪מימון של הלוואה בסך                    

  . מקור המימון תרומה מקרן א.  378,610₪תוספת בסך  : )409ר "תב(מחשוב מוסדות חינוך     
  כ תקציב הפרויקט "סה.  $ 200,000כ העמידה קרן ספרא עד היום לפרויקט "סה. ספרא                   

  ספרא בגמר .נוספים מקרן א $ 100,000המועצה צפויה לקבל .  1,964,621₪המעודכן הוא בסך                    
  .                   הפרויקט

 . בימים הקרוביםקרן ספרא הודיעה על השלמת התשלום האחרון  :  ישראל
  למתקנים חדשים של הסקייט פארק  ₪ 600,000תקציב בסך : )448(מיני פיץ +פארק-סקייט  :  ר"יו

  המועצה קיבלה  תמיכה נוספת בסך. מתחם בריכת השחיה. והעברת מתחם המיני פיץ                    
  כת מנהל בינוי ותשתיות עלות י הער"מקרן המתקנים שמיועד לפרויקט עפ ₪ 225,000                   

  .₪ אלפי 600ס כולל של "המתקנים החדשים כולל המיני פיץ יעמוד ע                   
  ?האם יוקם מיני פיץ נוסף ליד מגרש הכדורגל  :  חגית

  .יוקם מיני פיץ חדש, כן  :  ר"יו
  ינוך בשנת לשדרוג מוסדות הח ₪ 50,0008,1תקציב בסך :) 449 (2012שדרוג מוסדות חינוך     

  שיפור חזות החיצונית של המבנים , התקציב מיועד לשיפוצים יסודיים כמו איטום. 2012                   
  .ותוספות אחרות הנדרשים למבנים                   

  .אני מבקש להיות שותף, האם על פי בקשתי המועצה משלבת אדריכל   :יצחק שטרנברג 
  . כל בעבודותאנחנו משלבים אדרי  :  ר"יו  

  מיועד לשדרוג ₪  מיליון 1תקציב בסך  : )452 (2012איכות הסביבה -שדרוג נכסים ציבוריים    
 .כבישים ומבני המועצה, גינות ציבוריות, מתקני משחקים                   

  שדרוג מבנה התרבות מיועד  ₪  400,000תקציב בסך  : )453 (2012שדרוג מבני תרבות     
 .לתוספות ושיפוצים יסודיים במבני התרבות הקיימים                   

  מיועד לקידום תוכניות למבני ציבור .  300,000₪תקציב בסך  : )454 (2012תכנון כללי     
 .ותשתיות                   

  מקרן עבודות פיתוח וסך של  ₪ 500,000.  600,000₪תקציב בסך  : )455(שדרוג כיכר ברבור     
  .ביצוע תוכנית מעודכנת של אדריכל ברוס לוין. מקרן העיזבונות ₪ 100,000                   



 

  

 
  ?האם יש עלויות החזקה: יצחק שטרנברג 

        .אבל הם לא משמעותיים, אנחנו נבדוק אומדנים  :  ר"יו  
  ר למבנה " מ1,100 –ס יהלום נדרש בניית כ "להשלמת בי : )450ר "תב(' ס יהלום שלב ב"בי    

  המועצה צפויה לקבל בחודש הקרוב . מרכזי שבו כלולים משרדי בית הספר ואודיטוריום                   
  להשלמה ₪  מיליון 1 –הערכה שידרשו כ . תקציב ממשרד החינוך לבינוי המבנה והפיתוח                   
 .ממקורות המועצה למבנה וגמר הפיתוח                   

  התקציב . לשדרוג מבני דת בישוב ₪ 200,000תקצבי בסך  : )457ר "תב (2012שדרוג מבני דת     
  כמו כן מיועד להגדלת העירוב ושדרוג  .מיועד לתמיכה בשדרוג ותוספות של בתי כנסת                   
 .המקוואות                   

  . לשעת חירוםלצורך משק ₪  200,000תקציב בסך  :  )456ר "תב(הערכות לשעת חירום     
  .התוספות יכללו שדרוג המוקד העירוני ומצלמות ברחבי הישוב                   

  ?האם השדרוג כולל החלפות מערכות :יצחק שטרנברג
 .לאורך השנים נרכשו מערכות שונות אנחנו פועלים לאחד את המערכות לרמת טכנולוגיה אחת  :  ר"יו  

  לגמר עבודות הפיתוח כולל החניה  ₪ 200,000 תוספת בסך : )383ר "תב(מועדון הצופים 
  . 2,050,000₪ס של "כ התקציב יעמוד ע"סה. הצמודה

  התקציב הוא מתשלומי קרנות .  ₪ 22,953,000תקציב בסך  : )414(' שכונת כרמים שלב א    
  תקבלה הסכום הוא בהתאם להעברה בפועל שה. הפיתוח של שיווק המגרשים בשכונת כרמים                   
  , פים"היטל שצ, היטל ניקוז, היטל סלילת רחובות: התקציב מקרנות . ממנהל מקרקעי ישראל                   
 .אספקת מים, היטל ביוב ותיעול                   

  המועצה נמצאת בגיבוש הסכם עם עמותת ציפורי  : )458ר "תב('  שלב א–פיתוח גן המגדל     
  . ₪ליון י מ1 –התקציב מוערך בכ . כ לפיתוח גן המגדל והקמת אתר הנצחה" יוצאי השב–גן מ                   
  מקור המימון . ₪ליון י מ0.5המועצה תממן . ₪ליון י מ0.5י ההסכם תממן העמותה סך של "עפ                   
  בשלב זה . כונת רקפות מגרשים בש12יהיה מהיטלי פיתוח עתידיים של המועצה משיווק                    
  .בהלוואה שתפרע מהיטל השבחה₪ ליון י מ0.5מבוקש לאשר                    

  זה לא גן משחקים , המטרה להקים גן מנהיגות, בהמשך הישיבה נציג את ההסכם עם העמותה    
  .תנועות נוער דוגמא לכך יש באריאל,                     אלא מתקני הפעלה לבתי ספר

  ?איך נדאג לכך שלא יהיה שימוש ללא ליווי, אני מבינה שיש פעילות המצריכה ליווי הדרכה  :רבינוביץ דפנה 
  לגבי אלו שצריך הציוד ימצא במחסן ורק למדריכים תהיה , ישנם מתקנים שאין צורך בליווי  :  ר"יו  

  .הפעילות לאחריות הבריכהגן המתקנים גובל בשכנות לבריכה ולכן חשבנו לצרף את .                     גישה
  מהנדס המועצה , ינקי. אני רוצה לציין שלנו זאת זכות שהיחידה בחרה בשהם כמקום להנצחה      

  .                     יציג את המפרט
  .                  ינקי מציג את תוכניות הפיתוח של הגן

  .גן הכולל הנצחה לא יכול להיות בו גן שעשועים  :  משה  
  .זה יהיה מקום מפגש לפעילויות חברתיות , לא יהיה גן שעשועים   :  ר"יו  

  ? ויש התאמה בין השלב התכנוני לצורכי הגן מבחינת מתקנים, האם יש תוכנית מפורטת: יצחק שטרנברג
  ?                   והאם אופי המתקנים הוא לחינוך 

  תקנים בהתאם לכך יש תכנון לשבילים את התוכנית אנחנו מכינים עם מתכנן נוף ועם מתכנן מ  :  ינקי  
  . איש100 -                   בין המתקנים ומקום מפגש לכ

  נמצא אתנו נציג העמותה מר ישראל צדוק שיספר לנו על העמותה ומה הם מבקשים לעשות   :  ר"יו  
  .                  במקום

   חללים וחשבנו שמקום 7יש לנו , כ"השבלוחמים מ, אנחנו יחידת גמלאים של משרד הבטחון  :  ישראל צדוק
                     הנצחה שיהיה גם מקום מפגש למשפחות וגם מקום פעילות לנוער עם תוכנית חברתית יהיה 

  . אני כתושב שהם מצאתי לנכון להמליץ על שהם כמקום ייחודי להנצחה שלנו.                    נכון
  ?ין הלוחמים לתלמידי היישובהאם אפשר לקיים מפגשים ב  :  ר"יו  

  לאחרונה קיימנו הדרכה , שמחים לשיתוף פעולה עם הקהילה ובמיוחד עם בני הנוער, אנחנו  :  ישראל צדוק
  לוחמים שעדיין בשרות לא יכולים להיות .                    בפארק שהם בנושא מורשת וקרבות שהיו באזורינו

  מכיוון שהנצחה היא ארוע חד שנתי . ת ומסגרת פעילותם לא מאפשרת זאת                   שותפים בשל סודיו
 .                    חשבנו לנכון שלקהילה יהיה שימוש באותם מתקנים



 

  

   225 בסך 2012תקציב לשדרוג מתקני הספורט בשנת : ) 460ר "תב(שדרוג מתקני הספורט   :  ר"יו
 . פ.ע.מקור המימון ק. מיועד לשדרוג מתקנים וצביעה חיצונית של המבנים. ₪אלפי                    

  במסגרת תקציב איגוד ערים לכבאות אושר  : )459ר "תב(רכישת כבאית איגוד ערים כבאות     
  .פ.ע.ק: מקור המימון .  ₪ 39,000חלקה של המועצה במימון  בסך . קניית כבאית חדשה                   

  
  מחליטים פה אחד     

  :רים הבאים"          לאשר את התב
  במימון מלוות מבנק ₪ 500,000הפחתה              גני ילדים בשכונת סחלבים                       -  447ר "תב  
  פ.ע.במימון ק ₪ 500,000תוספת                                                     
  פ   .ע.במימון ק ₪ 1,200,000 תוספת                     ורט רבין                                        אולם ספ- 384ר "תב      
  במימון מלוות בנק ₪ 2,250,000הפחתה                      מגרש כדורגל הרחבה                                 - 385ר "תב      

  פ.ע.במימון ק ₪ 4,250,000תוספת                                                     
 פ.ע.במימון ק ₪  300,000  תוספת                       הרחבת בני עקיבא                                   - 360ר "תב      
 פ.ע.במימון ק ₪ 100,000פת   תוס                     אופק חדש רבין                                         - 408ר "תב      

 פ.ע.במימון ק ₪  50,000 תוספת                      הסדרים בטיחותיים דרך החיים              - 425ר "  תב    
 פ.ע.במימון ק ₪  50,000תוספת                      עיצוב חצר רבין                                           - 372ר " תב     

 פ.ע.במימון ק ₪ 200,000תוספת                     ס אבני החושן               " קיר אקוסטי בבי- 444ר "תב
  במימון מלוות בנק ₪ 900,000הפחתה                     אולם ספורט יהלום                                   - 369ר "      תב

 פ.ע.במימון ק ₪ 750,000תוספת                                                                                                                  
  במימון תרומה  ₪ 733,989תוספת                     מחשוב מוסדות חינוך                                 - 409ר "תב      

  ספרא     . מקרן א                                                                                                                                                
  טוטו-קרן המתקנים במימון  ₪ 225,000                                      מיני פיץ        + סקייט פארק– 448ר "תב

       פ.ע.במימון ק ₪  375,000                  
  פ.ע.במימון ק ₪ 1,850,000              בתיכון מוסיקה  וחדר 2012  שדרוג מוסדות חינוך - 449ר "תב
 .פ.ע.במימון ק ₪  1,000,000                     2012איכות הסביבה - שדרוג נכסים ציבוריים- 452ר "      תב
 פ.ע.במימון ק ₪  400,000                                                      2012  שדרוג מבני תרבות - 453ר "      תב
 פ.ע.במימון ק ₪ 300,000                                                                   2012  תכנון כללי - 454ר "תב
  במימון קרן עיזבונות ₪ 100,000                                         שדרוג כיכר ברבור                        - 455ר "      תב

 פ.ע.במימון ק ₪  500,000                                                                                                                        
 פ.ע.במימון ק ₪ 1,000,000                                               '              ס יהלום שלב ב"  בי- 450ר "תב
 פ.ע.במימון ק ₪ 200,000                                                           2012  שדרוג מבני דת - 457ר "תב
  פ.ע.במימון ק ₪  200,000                              הערכות לשעת חירום                              - 456ר "תב
  פ.ע.במימון ק ₪ 200,000     תוספת         מועדון הצופים                                         - 383ר "תב
  במימון קרן היטלי ביוב ₪ 5,872,338                21,453,000כ " סה-' שכונת כרמים שלב א- 414ר "תב

  במימון קרן סלילת כבישים ₪ 9,898,349                                                                                                                 
  פים"במימון שצ ₪ 2,512,371                

  במימון קרן היטלי מים ₪ 1,858,082                                                                                                                
 במימון קרן תיעול ₪ 1,311,860                                                                                                                

 במימון מלוות בנק ₪ 500,000                         '                       שלב א–  פיתוח גן המגדל - 458ר "תב 
  .פ.ע.במימון ק ₪ 225,000         שדרוג מתקני הספורט– 460ר "תב  
  .פ.ע.במימון ק ₪ 39,000                        רכישת כבאית לאיגוד ערים כבאות– 459ר "תב  
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  פ "ע. וחשוב לציין שאין סטייה בתקציב השוטף ₪ 123,000 סיימנו בעודף תקציבי של  :  ישראל

   ישנה גביה 6.2% - ל9% - ניתן לראות שישנה ירידה בפחת המים מ4                   הדוח בעמוד 
   ₪ 800,000מול  ₪ 2,400,000 -                   משמעותית בנושא הפיגורים השנה הגביה הצליחה לגבות כ

  .   בשנה קודמת                
  
  

  מחליטים פה אחד
  

  2012 לשנת 4             לאשר דוח רבעון 
  



 

  

 
  לפינת ההנצחה בגן המגדל" ציפורי מגן" אישור הסכם עם עמותת 6.1

  
  ?מה הכוונה לזכות מוחלטת, לדוגמא? מדוע החוזה לא נקרא טוב לפני חתימה, יש לי הערה  :יצחק שטרנברג 

  .לת בזמןהזכות לא מוגב  :  ד מורן" עו
  .יועץ משפטי של המועצה צריך להגן על המועצה ולבדוק טוב את החוזה  :יצחק שטרנברג 

  .החוזה הלך וחזר וכל פעם הגבנו ונתנו את התייחסותנו, היה משא ומתן, זה נעשה  :  ד מורן"  עו
  .קבלנו את הערה והנושא טופל, בקשתך נבדקה  :  ר"          יו

  
  מחליטים פה אחד          

  
 לפינת ההנצחה בגן המגדל" ציפורי מגן"לאשר  הסכם עם עמותת                         

 
  אישור הסכם פשרה עם חברת החשמל בנושא זכות שימוש וחזקה בחדרי  6.2
  טרנספורמציה        

  
  בנושא שימוש שעושה חברת החשמל , מדובר בהסכם פשרה בין המועצה לחברת החשמל  :  ר"יו

  הסכם זה הושג לאחר תביעה שהגישה .         בחדרי טרנספורמציה המצויים בשטחי המועצה           
  י "מדובר בתביעה תקדימית אשר התבססה על הערכת דמי שימוש כפי שנקבעו ע.                    המועצה

  .ות אחרותהמועצה דרשה תשלום הגבוה מהסכום שחברת החשמל מתקשרת עם רשוי.                    שמאי
  חברת החשמל הציגו את סכומי הכסף שהם משלמים ולאחר דיון הסכימו באופן תקדימי    :ישראל  

                     לשלם למועצה כפול מהתעריף המוסכם עליהם מאחר ועד היום לא שלמו עבור השימוש 
  .                   בשטחי המועצה

   ראשון שר הפנים יאשר לנו את הקצאת הקרקע ולאחר בשלב, יש הליך עד לקבלת התשלום  :  ר" יו
  .                   מכן ההסכם ישלח לאישור בית המשפט

  
  

  מחליטים פה אחד           
  

  אישור הסכם פשרה עם חברת החשמל בנושא זכות שימוש וחזקה בחדרי                 
                 טרנספורמציה

  
   

  

  ס יהלום"ן פיתוח בביהרחבת ההתקשרות עם קבל .6
  

  של ביצוע הפרויקט הכולל בניית ' אנו מצויים בשלב ב. בית ספר יהלום נבנה בשלבים  :  ישראל
  פיתוח שטח אינטנסיבי הכולל הסדרת הכניסה ובניית טריבונות ,                     אודיטוריום ספריה וכן

  ' י מכרז לביצוע שלב ד"יצוע הקודמים נבחר קבלן עפבשלבי הב.                     והשלמת פיתוח השטח הסופי
  יש צורך לקשור ', בעקבות התחלת הבניה של שלב ב.                     הכולל פיתוח שטח בחלק הדרום מזרחי

  היכרותו את , הקבלן ביצע את שלבי הפיתוח הקודמים ולכן. ' ב-ו'                     הנדסית את שני השלבים ד
  י "מחירי הקבלן עפ. שהוא מורכב הנדסית' הפרויקט ומקצועיותו נדרשת לשלב פיתוח ב                    

  המשך ההתקשרות מול הקבלן תעשה באותם . תוצאות מכרז היו נמוכים באופן משמעותי                    
  .המועצה תצא נשכרת מתנאי החוזה, תנאים ולכן                    

  ?מדוע לא פניתם לקבלנים נוספים או קיימת מכרז   :יוסי לוי 
  פנינו אליו לביצוע גם עבודות הפיתוח הצעתו היתה גבוה ולכן , ל"לפרויקט יש קבלן דרך משכ  :  ר"יו

                      יצאנו אז למכרז לעבודות פיתוח וההצעה שהקבלן נתן הייתה הטובה ביותר ולכן היה נכון 
  . להמשיך אתו                   

  .'לא יתכן שמראש לא ידענו שיש צורך בשלב ב  :  יוסי לוי



 

  

  . הצעתו הייתה גבוה, אנחנו פנינו לקבלן הראשי ובקשנו הצעת מחיר לעבודות הפיתוח, לא נכון  :  ר"יו
                      אני רוצה לציין שפרק הזמן שעומד לרשותנו הוא קצר ויציאה למכרז ומשא ומתן לא נגיע 

  .                    לספטמבר מוכנים
  .לא יתכן ונגיע למכרז לגינון בשכונה אחת ונמשיך עם אותו מכרז לשכונה אחרת  :  יוסי לוי
  .ההסכם טוב למועצה ובסמכות המועצה להרחיב התקשרות. הנסיבות כאן שונות  :  ישראל

  '?האם היה תכנון ומכרז לשלב ב, אני לא מבין  :יצחק שטרנברג 
  פנינו לקבלן שיטפל גם בפיתוח והצעתו הייתה גבוהה , בבניה ויש קבלן ראשי' כרגע שלב ב  :  ר"יו  

  .                    מאוד לכן פנינו לקבלן נוסף שעבד בבית הספר והוא הגיש הצעה נמוכה
  ?האם המועצה יכולה להרחיב הסכם  :  שלומי  

  .50%ם חדשים עד אפשר להרחיב את ההסכם בתוספת סעיפי, כן  :  ד מורן"  עו
  .אין תוספת על תוספת, אני רוצה להדגיש שמדובר בתוספת אחת  :  שי  
  .אלא העלויות יהיו גבוהות יותר, יציאה למכרז לא טובה לנו לא רק מבחינת זמנים  :  ר"יו  

  .החוק מאפשר לנו בישיבת מליאה להרחיב הסכם וזה טוב לנו אז לא צריכה להיות בעיה  :  איציק בונצל
  

            הצבעה      
  

  , שימי אלבאז, שלומי סויסה,  יצחק פינברג, דפנה רבינוביץ, גלעד רבינוביץ,   גיל ליבנה  :              בעד 
  .משה מזרחי,   איציק בונצל, יצחק דהן,   חגית וינטראוב                  

        
    .יצחק שטרנברג,  יוסי לוי  :     נגד 

  
  מחליטים        

  
  ס יהלום"  לאשר הרחבת ההתקשרות עם קבלן פיתוח בבי               

  
 

  עדכונים .7
  

  פרטנר             
  על החברה , היא תורחק מזרחה. אנחנו הגענו להסכמה עם פרטנר על מיקום חדש לאנטנה  :  ר"יו

   אני יודע שיהיו ,לאחר מכן נפרסם ויעלה לאישור מליאת תכנון ובניה,                    להגיש בקשה להיתר
  .                   מתנגדים אני מקווה שנסיים וללא נזדקק לתהליכים נוספים

         
  תקיפת נער              

  לבקשת יצחק שטרנברג זמנו את איציק עוז ורחלי מרדכי מעיר ללא אלימות לעדכן על הטיפול   :  ר"יו
  .                    בנושא

  אני . הוגשה תלונה במשטרה בתחנת לוד, י מספר נערים"דש היה ארוע תקיפת נער עלפני כחו   :רחלי    
  י המשטרה במקביל מדריכי המוגנות "                    שוחחתי עם ההורים ועודכנתי שהנושא עדיין בבדיקה ע

  ס " מנהלת ביס הצליחו להגיע לאותם בני נוער שסיפרו על האירוע לאחר שיחה עם"                    בבי
  פנינו למשטרה בשהם לקבל עדכון וקיבלנו תשובה .                     הנערים פנו לנער ובקשו את התנצלותו

  .                     שהנושא בטיפול תחנת לוד ורק לאחר שהחקירה תסתיים נוכל לפעול
  ת לא לאלימות אבל כשיש אירוע אתם יש תוכני, אני יודע שהנער לא יוצא מהבית בערב לריצה  :יצחק שטרנברג 

  ?ואנחנו כרשות לא מטפלים,                              לא יכולים לטפל צריך להמתין לתגובת המשטרה
  . אם הוגשה תלונה במשטרה אנחנו ברמה היישובית לא יכולים לטפל באירוע  :  ר"יו  
  השאלה היא , ילדים והם התנצלואני חושב שזה הצלחה שמדריך המוגנות הצליח להגיע ל  :  משה  

  ?ס"                   האם המדריך שייך למסגרת בי
  .ס עודכנה אבל היא לא יכולה לעשות כלום בנושא"יש שיתוף פעולה ומנהלת בי, כן  :  רחלי  
    

  
  



 

  

  
  .השאלה היא אילו פעולות נעשות בכדי למנוע אירוע כזה בעתיד  :  משה  
  יש סיורי גנים יש , מפעילים מדריכי מוגנות בבתי הספר, לא אלימותפ תוכנית עיר ל"אנחנו ע  :  רחלי  

  .                   פעילות משותפת עם יחידת הנוער
  .אבל בנושא הזה אין תוצאה  : יצחק שטרנברג

  לגבי האירוע הזה נפתח תיק בתחנת לוד והם מטפלים בנושא אין לנו אפשרות להיות שותפים   :  ר"יו  
  במשך כל השנה במסגרת עיר ללא אלימות יש הסברה וטיפול בבני נוער אנחנו לא .    לחקירה                

  .                   ממתינים שאירוע כזה יקרה ובטח אין צורך בפרסום הנושא
  אבל היא לא יכולה להיות , אפשר לבקש מהרשות ללחוץ על המשטרה לסיים את החקירה  :  משה  

  .אני חושב שתפקיד ההורה לגשת למשטרה ולבקש תשובות. פה להליך החקירה או הטיפול                   שות
  ?מדוע הרווחה לא מטפלת בנער  :יצחק שטרנברג 

  במידה ומחלקת רווחה יודעת על האירוע ולא טיפלה אני מסכים עם יצחק שצריך לבדוק מדוע   :  ר"יו  
  .                   לא טופל הנער

  כאן המקום להעיר להם על , וכנית עיר ללא אלימות יש שיתוף פעולה עם המשטרהבמסגרת ת  :  שלומי  
  .                   הטיפול הארוך באירוע האלימות

  .למשטרה אין כח אדם  :  איציק בונצל
  

  'הגינה בשכונה ה               
  .יש עדיין הפרעות בגינה ואין מספיק נוכחות של הסיור  : יצחק שטרנברג

  משתדלים להתמקד באזורים , אנחנו מבצעים סיורים מבוקרים בכל הגינות ביישוב  :  זאיציק עו
  אנחנו עושים את המקסימום . במקביל אנחנו מטפלים בהזמנת מצלמות נוספות,                    הבעייתיים

  .                   בכדי לצמצם הפרעות
  
  

  .            הישיבה הסתיימה
  
  
  
  
  

      
                              

  גיל ליבנה                        שי  אברהמי
           ראש  המועצה              ל המועצה"       מנכ
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