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           מועצה מקומית שוהם

 
 01מס'  פרוטוקול ישיבת מליאה

 7107בנובמבר  72,  גתשע"  י"ג בכסלו,  שלישייום 
 
 

 רבינוביץ,דפנה גלעד רבינוביץ, יצחק שטרנברג,   שלומי סויסה, יו"ר,-גיל ליבנה : נוכחים

 חגית וינטראוב ., יצחק פינברג,  איציק בונצל                   

 .יוסי לוי ,התנצלו    :   אלי יפרח, איתן פטיגרו, משה מזרחי

 .שי אברהמי, ישראל שטרסברג, עו"ד מורן דדשוב   השתתפו :

 ליה ויסמן.    : רשמה

 על סדר היום:     

 

 71.9.07מיום  8אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  .0

 7102אישור תכנית פיתוח לשנת  .7

 תב"ריםאישור  .2

 7107אישור תקציב מעודכן לשנת  .1

 אישור פתיחת חשבונות עזר לפרויקטים של מפעל הפיס .5

 עדכונים .6

 שונות .2

 
 פעילותם של לציין ולהביע הערכה עלמליאה הישיבת  את  ערב טוב, אני מתכבד לפתוח : יו"ר

  ישוב,  הוכח בעבר שעבודתם של הסיירים בשילוב מתנדבים והמשטרה נותנת ב הסיירים                    
 את רמת הפשיעה ברכוש. בנוסף ישנה הערנות של המתנדבים ומורידה  לתושבים בטחון                    
 שטח שגילו אומץ, תושייה ותעוזה סיכלו אירוע של גניבה ב נוערה שלושה בני לדוגמא,                     
 הבריכה. אני רוצה להזמין את שני האחים גיא ובר למשפחת נדב וגיא מיכאל, אלו בני נוער                     
  .שכנראה קוראים ספרי בלשים ראו אירוע ופעלו יפה עקבו אחרי הגנבים ועזרו לתפוס אותם                    
 חות טובה. ספרו בבקשה מה היה.הם פעלו מעבר למצופה,  זו אזר                    

 ובמקביל התקשרנו לאבא שעובד בתיקים עקבנו אחריו ראינו איש מסתובב בבריכה ומחטט  גיא נדב :
 בשיטור הקהילתי, ראינו אותו גונב פלאפונים.                   

 הילדים הולכים בדרכי האב, דורון נדב מהשיטור הקהילתי. : יו"ר
 יעבור לבני הנוער אני מאוד מקווה שהמסר לפעילותם הערנית של בני הנוער כל הכבוד  : שימי

 לכולם.                   
 יו"ר מעניק תעודות הוקרה והערכה לבני הנוער.        

 
  לסיירים יוני טוביץ שתפס גנבים במרכז המסחרי במהלך נוקיר תודה ונעניק פרס הערב  : יו"ר

 ן לגנוב פנסי תאורה, לשמואל תמר שתפס גנבים בשעת מעשה  בתוך בית ברח' הדקל ניסיו                    
 על התאום  ומשמש כאחראיפעילותו השוטפת מזה שלוש שנים במועצה  ליאב שלום על לו                    
 המשטרה וסידור המשמרות של הסיירים. מול                     
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 ן בנושא כח האדם וממיקור חוץ עברנו למיקור פנים , זהינו שיש ביצענו שינוי במערך הבטחו : שי
 להיותם של הסיירים עובדי מועצה בעלי סמכויות פיקוח, הזדהות עם חשיבות גדולה                    
 פעולה עם המשטרה.השיתוף  גברתהמועצה וה                   

 
 

 71.9.07מיום  8אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  .0
 

 האם יש הערות לפרוטוקול? יו"ר :
 
 

 מחליטים פה אחד    
 
 

   71.9.07מיום  8לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה מס'                     
    

  
 7102אישור תכנית פיתוח לשנת  .7
 

 אני מבקש לאשר את תוכנית הפיתוח ע"פ התוכנית המצורפת ואשר הוצגה בפניכם. האם יש  : יו"ר
 הערות או שאלות?                    

 
 הצבעה    

 יו"ר, שלומי סויסה,  גלעד רבינוביץ, דפנה רבינוביץ, יצחק פינברג,  -גיל ליבנה     -בעד         
 איציק בונצל, חגית וינטראוב                            

 אין       -נגד         
 אין      -נמנע         

 
 חבר המועצה יצחק שטרנברג אינו משתתף בהצבעה        

 
 מחליטים          

 
  7102תכנית פיתוח לשנת לאשר                    

 
 אישור תב"רים .2

 
 מדובר בעיבוי מערך המצלמות בגינות  טמ"ס  -מערכת בקרה ותשתיות   – 128תב"ר  : יו"ר

 ציבוריות )גן החבל, גן היובל, גן תמר, מתחם הנוער ועוד(. כמו כן, שדרוג ותוספת                    
 טחון יד לבהשתתפות המשר ₪ )*( 037,203סה"כ הוצאה:  למערכת הבקרה של הטמ"ס.                   
 )*( בשלב זה  ₪ 010,101 השתתפות המועצה מק.ע.פ:ש"ח  070,327(: 03%פנים )                   

 המשרד אישר תכנית קטנה במעט. ניתן יהיה להגדיל התכנית לסכום התקציב.                        
 האם זה כולל את המצלמות במחסום הדרומי? :יצחק שטרנברג

 הפרויקט אושר והוא בביצוע. : שי 
 מדוע זה לקח חצי שנה לטפל בנושא? יצחק שטרנברג:

 מימון.היה צריך לפרויקט מקורות  : ישראל 
 עבור ריהוט וציוד למוסדות החינוך סה"כ  ריהוט וציוד למוסדות חינוך : – 126תב"ר  : יו"ר

 : התקציב הרגיל. מקור המימון₪ .  000,333התקציב                    
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: הרהוט והציוד כולל גם תקני ריהוט וציוד לשירותים מקומיים ומפעלים – 122תב"ר 
:  מקור המימון ,₪ 0,003,333התקציב  סך צהלמוסדות המועאיכות ועבודות קבלניות 

 התקציב הרגיל.
 התקציב מתקבל מעודף תחשיב ביטול תביעה משפטית מול לוד, החזרים והתחייבויות  ישראל :

 ממשרד החינוך.                   
 מתי יבוצעו התב"רים? : דפנה

 .7300בשנת  : ישראל
 .7300שיעבור לשנת ף טזה מקור מימון שו : יו"ר

 האם אפשר להשתמש בתקציב השנה? : דפנה
 .7300אנחנו בסוף שנה ותקציב זה יעבור לשנת  : יו"ר

 האם התקצוב לריהוט וציוד בלבד? : דפנה
 כן, זה תקציב צבוע. : יו"ר

נהל הפיתוח, בו ור מר יגאל צרפתי סמנכ"ל ומנהל מי: מצ"ב איש יהלום שלב ב' – 151תב"ר 
את בניית השלב הסופי של חט"ב  7300כי בכוונת משרד החינוך לתקצב בשנת הוא מאשר 

יהלום. ההערכה היא שבתחילת שנת הלימודים יאשר משרד החינוך מכספי מפעל הפיס 
 7תקציב זה. כדי להתחיל את העבודות בבית הספר מובא לאישורכם לקיחת הלוואה בסך 

 ד לגמר השלד.הדבר יאפשר הוצאת צו התחלת עבודה ע₪. ליון ימ
₪  03,333תקציב מפעל הפיס בסך , הצטיידות מועדון הנוער העובד והלומד  – 129תב"ר 

 : מפעל הפיס . מקורות המימון להצטיידות מועדון הנוער העובד והלומד.
 

 הצבעה    
 ,  יו"ר, שלומי סויסה,  גלעד רבינוביץ, דפנה רבינוביץ, יצחק פינברג-גיל ליבנה     -בעד         

 איציק בונצל, חגית וינטראוב                            
 אין       -נגד         
 אין      -נמנע         

 
 חבר המועצה יצחק שטרנברג אינו משתתף בהצבעה        

 
  מחליטים    

 
 לאשר תב"רים הבאים:       

 במימון המשרד לביטחון פנים₪  070,197             מערכת בקרה ותשתיות טמ"ס – 128תב"ר         
 במימון ק.ע.פ₪  080,628                   

 במימון תקציב רגיל₪  522,111       ריהוט וציוד למוסדות חינוך                       – 126תב"ר         
 במימון תקציב רגיל₪  0,121,111       ריהוט וציוד לשירותים מקומיים ומפעלים  – 122תב"ר  
 במימון מילוות בנקים₪  7,111,111תוספת      יהלום שלב ב' – 151תב"ר  
 במימון מפעל הפיס₪  51,111הצטיידות מועדון הנוער העובד והלומד               – 129תב"ר  

 
 
 7107אישור תקציב מעודכן לשנת  .1
 

 לאור סיום הליכי תביעה מול עירית לוד, בדיקת שומה של מס הכנסה,  7307עדכון תקציב  : יו"ר
 העדכון הינו : והחזר קיזוז השתתפות משרד החינוך לתיכון. 7332 – 7303לשנים                    

 ₪.אלפי  0,703ביטול הפרשות בנושא אחזקת מערכת ביוב לעירית לוד בסך  .0  
   .7נספח ₪. אלפי  003הפרשות בנושא מס הכנסה בסך ביטול  .7  

  010מסכום זה הוחזר לתקציב סך של ₪ .  200,333החזרים ממשרד החינוך בסך  .0
         ויתרת הסכום תוחזר לאחר התחשבנות סופית עם משרד החינוך. ש"ח אל      

 חינוך. עבור מוסדות 021עבור נכסים ציבוריים, תב"ר מס'  022תב"ר מס'  .0
 

בהזדמנות זו אני רוצה להודות לישראל וליועמ"ש על הטיפול מול התביעה של לוד, הגיעו 
 ₪.  003,333הגיעו להסכם של ₪ להסדר ומתביעה של מעל מיליון 
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 הצבעה    

 יו"ר, שלומי סויסה,  גלעד רבינוביץ, דפנה רבינוביץ, יצחק פינברג,  -גיל ליבנה     -בעד         
 איציק בונצל, חגית וינטראוב                            

 אין       -נגד         
 אין      -נמנע         

 
 חבר המועצה יצחק שטרנברג אינו משתתף בהצבעה        

 
 

 מחליטים       
 

  7107 לשנת  לאשר עדכון תקציב                
 

                          
 
 
 
 

 
 

 אישור פתיחת חשבונות עזר לפרויקטים של מפעל הפיס .5
 

 ע"י  שממומניםע"פ הנחיות שקבלנו אנחנו מתבקשים לפתוח חשבונות עזר לפרויקטים  : יו"ר
 מפעל הפיס.                    

 אחת לשנתיים אנחנו מתבקשים לאשר בישיבת מליאה פתיחת חשבונות עזר לכל  : ישראל
 רויקט בנפרד.פ                    

 
 הצבעה    

 יו"ר, שלומי סויסה,  גלעד רבינוביץ, דפנה רבינוביץ, יצחק פינברג,  -גיל ליבנה     -בעד         
 איציק בונצל, חגית וינטראוב                            

 אין       -נגד         
 אין      -נמנע         

 
 חבר המועצה יצחק שטרנברג אינו משתתף בהצבעה        

 
 מחליטים       

 
 פתיחת חשבונות עזר לפרויקטים של מפעל הפיסלאשר                 

 
 

      הישיבה הסתיימה.
 

              
 גיל  ליבנה               שי  אברהמי        

 ראש  המועצה           מנכ"ל המועצה      
 

000203 

מס' 
 סעיף

תקציב  שם הסעיף
 קיים

תקציב 
 מעודכן

 שינוי

 0,033 0,133 733 ביטול הוצאות שנים קודמות 000-123
 010 77,131 77,300 תיכון –השתתפות ממשלה  0007-273

 0,003 0,003 3 022השתתפות התקציב הרגיל בתב"ר  200-203
 000 000 3 021השתתפות התקציב הרגיל בתב"ר  100-203


