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 1/2018פרוטוקול ישיבת מליאה   מס' 
  2018לינואר   16יום שלישי, כט' בטבת  תשע"ז, 

יו"ר,שמעוןאלבז,איתןפטיגרו,אבימשיח,חניקרס,אלי–גילליבנהנוכחים:
יפרח,אביאלטלף.

 ויוסילוי.גלעדרבינוביץ,אשרפאהן,אליכהן,דפנהרבינוביץ,ערןאלראימתנצלים:

דודיזביב,ישראלשטרסברג,עו"דדןאור,תמירפוגל,יעקבירקוני,דגניתמשתתפים:
טה,מושיקבראזואלוןנוי.ואשטיניג,אורןג

גליהשמש.רשמה:
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 .אישור פרוטוקול .1

 )מצגת(הקמת בריכה שלישית מועדון ספורט שוהם.  .2

 וסגירתםפתיחת עסקים  -חוק עזר לשוהם .3
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 .עדכונים ושונות .11

  



 

2 
 

ערבטוב,מתכבדלפתוחאתישיבתהמליאה.יו"ר:

 לסדר היום: 1סעיף 

 אישור פרוטוקולים.  

.26.12.18מבקשלאשרפרוטוקולמישיבתמליאהמיוםיו"ר:

 מחליטים פה אחד

 26.12.16מיום   10/2016לאשר פרוטוקול מליאה  

 לסדר היום: 2סעיף 

 הקמת בריכה שלישית מועדון ספורט שוהם. )מצגת(

מהנדסטה,מנהלהפרויקט.יעקבירקוני,ואנמצאיםאתנוהיוםאורןגיו"ר:
מושיקבראז,מעמותתמכבישוהםואלוןנוי,מנהלמועדון,המועצה

.,אשריציגולנואתתוכניתהקמתבריכהשלישיתהספורטבשוהם

להוותמרכזקהילתילתושבישוהםבכל,החזוןשלמועדוןהספורטא.נוי:
הגילאים.תפיסת"הקלאב"הבינלאומי,בוהמועדוןמשמשמפגש

פנאי,ספורטוחברה.לתרבות

באופןחריגבהשפעותעלהשניםהאחרונותהינןשניםמשמעותיות
ומועדוניספורטבכלל.,התנהלותושלמועדוןהספורטשהםהתפתחותוו

בהרגליהצריכהשלצרכניהספורטדרמטייםשינוייםותמורותחלו
וקיבחםינוישחלוכמוכןבטכנולוגיותהמתפתחותבענף.למיניהםוכן
.מועדוניספורטומדיניותביטוליםבהגנתהצרכן

.מכללמנויימועדוןהספורט85%תושבישהםמהוויםנתונייסודכללים:
בתיאבקייםמנויבמועדון,1900-ומתוכםלבתיאב5,400בשהםכ
.36%המהווה

.בתיאב2,230–סה"כמנויים
מנויינוער,מנוייקיץועוד.בנוסףלמנוייםקיימיםכרטיסיותכניסה,

נדירביחסיותשלובארץ.נתוןדייו"ר:

נוער,קיץועוד.כרטיסיותחדפעמיות,בנוסףכניסותא.נוי:
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תושבישוהם,:בטבלהלעילניתןלראותאתכמותהמינוייםלפישניםובפילוחא.נוי:
בנוסףניתןלראותגידולתושביחוץ,נוער,נוערחיצוני,חייליםוסטודנטים,

.30%של2017לעומתשנת2015-2016משמעותיביןהשנים
קרבהלמקוםהמגורים)לרובאיןצורךבהסעה,ניתןללכתברגל(- חוזקות

הבריכות.(בריכותשחיה)איןבריכותברדיוסהסביבתיהקרוב2 קיומםשל
חוגיםופעילויותעותש80כוללמכלול.מגרשיטניס5.ומחוממותמקורות

מודעות.וחדרכושרריכהבשבוע.בנוסףבבולמבוגריםספורטלילדים
,דברהמסייעלהתפתחותלאורחחייםבריאמשמעותיתשלהתושבים

המועדון.

,אשרמזמןלאשופץמבחינתצורךבשדרוגאזורבריכותהשחייהחולשות:
ריצוף,פיתוח,מערכותסינוןוכו'.

אוורור.ההגגהקייםדורשטיפול,הקונסטרוקציהור:"יו

/מזנוןשדרוגמתחםההסעדהנכון,גםלצבועקונסטרוקציהוטיפולבאיוורור.א.נוי:
יוםלאניתןכמפריעה,מאודגבלהבקיוםאירועיםהמונייםהה.במועדון

מחסורבחדריספחלחוגיםהמוביללהעדרחוגיםלקייםאירועיםהמוניים.
,בריכהשאינהמתאימהלשחייהמקצועיתותחרותיתחדריםקטנים..יםלילד

תקציבמאדמהודק.מכבישוהםובכלל,הצרכיםשלמבחינת
המשךשדרוגפונקציונאליותשלהמועדוןוהוספתעלינוהמשיךולעשות:
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חדשות,הקמתבריכהמקצועית,כוללמתקניםחדישים.הכנסתטכנולוגיות
צמודות,הפיכתבריכתהקיץלאטרקטיביתלילדים,כוללמלתחות

אטרקציות,הקמתמתחםמסחריוביתקפהחדישבשטחהבריכה,מרחבשונה
למינוייםספורטאיםולנופשיקיץ.

דוחהוצאותלבריכה:

  2017שנת  סוג ההוצאה
תוספת 
 בריכה 

 625,000 505,000ניקיון

 300,000 240,000 ארנונה

 400,000 360,000 שכירות

 300,000 230,000 מים

 180,000 160,000 חימום
חומרים
 110,000 70,000 כימיים

 450,000 305,000 חשמל

 300,000 250,000 מפעיל

 800,000 610,000 שכרמצילים

      

 3,465,000 2,730,000 סה"כ

      


הנחתיסוד:שטחיהארנונהוהניקיוןיגדלובשלהשטחהבנויהנוסף.בריכתהקיץ
תפעלרקחצישנה.הסכומיםהמוצגיםאינםכולליםמע"מ.

עפ"יההוצאותנוספת,התוספותבתחוםההוצאות,ועלויותפיתוחשלבריכה
בשנה.₪735,000-הקיימותיגיעולכ


?כנסותשנתיותהכמההא.אלטלף:



בודדואתההוצאותרקעלבטבלה.כלהמועדון₪7,000,000-8,000,000-כיו"ר:
הנוספת.הבריכהבגיןהוצאותהתוספת,כדילהביןאתהבריכות

השאלהמההיחסביןהתוספתשלהבריכהלהוצאותהכלליות?א.אלטלף:

השאלהאםהתוספתשלהבריכהתניבתוספתהכנסות?י.שטרסברג:

בהנחהשלאתהיהתוספתהכנסותבגיןבריכהחדשה,איפהיעמודהמועדוןמשיח:א.
בהוצאותוהכנסות?

ן.ויהיהבגרעא.נוי:
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מידנראהעלמהאפשרלהתבסס,בעקרוןאניאומרוזן,היוםהקנטרימאר:"יו
.שח750,000-כישפהתוספתהוצאהבגיןהפרויקטהספציפיהזה

מנויים(,בהסתמךעל300הגדלתכמותהמנויים)תוספתמקורותהכנסה:אנוי:
.אוכלוסייה20%-שניםבכ3-5שכונהחדשהשתקוםבתוךשל

,עלמחזורהכנסותשלנוממנוייםחוץלפחות5%-העלאתמחירהמנויבכ
תוספתמנויים,נותןלנוכברעוד10%-ולפחותכ₪6,000,000-משכרויותכ

₪.300,000

לטובתדמיהשכירות₪300,000עודמכבישוהםשחייה,משרייניםיו"ר:
.)ביתספרלשחייהולימודישחיהשלבתיהספרהאזוריים(החדשים

,לאמתכננתהקמתבריכה?חבלמודיעיןי.שטרסברג:

מודיעיןצמודיםשבתיהספרשלחבלישלנוהרבהפניות,בשלהעובדה,יו"ר:
.באזורההמיםהיחידשלנוישאתבריכתגםכתוצאהוליישוב

ומעניקתעסוקהלבריכהשלמפעלהשחייהשלבתיהספרבשוהםמשמעותיא.נוי:
ישלנוהרבהפניותמבתיהספרשלחבל.כחצייוםבמשךחודשייםשלושה

מודיעיןשכוללאתבתיהספרתיכוןנחשון,משריםוביתהספרהיסודי
החדש.

,למהלהעמיסאתהבריכה?השאלהאםזהרווחיא.פטיגרו:

מהמחירשגוביםמחבלמודיעין?ר:"יו

.רגילללאסבסודמחירכרטיסיו"ר:

צריךלהיותרווחי.עדייןא.פטיגרו:

 לומדיםשתלמידיםמדוברבגםמפריעלמנויים,יחדעםזאתרווחי,אבלזהא.נוי:
.באזור

גבוה.מנוימומלץלפגועבמנוייםשלתושבישוהםשמשלמיםמחירלאא.פטיגרו:

מעורביםמחבלמדוברבילדיםבבתיספר.שנימאדבעייתימצדאנימקשה,א.נוי:
מודיעיןושוהם,כדוגמת:ביתהספרמישרים.

י.שטרסברג:אםבוניםעודבריכהישיותרשטחמיםוזהרווחיוהוצאותשוטפותזניחות.

 שכרלנהלאתהפרויקטיחדעםמשרדגואטה,אשרנ-קורןמשרדאנחנו:ואטה.גא
בהסתמךעליםאתהתכנוןהראשוני,מציגומהנדסהמועצה.אנואדריכלים

אפשרויותעםמספרמהווהתפריטשגיבשנומצגת.פרוגרמהשקיבלנו
ועוד.צורתהמבנהעצמווהגמריחומרגודלהבריכה,אםזהביןשקיימות
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כניסהראשיתלמבנה,לתוךלוביקטן.אזורמועדוןבתוכניתלעילמתואר:א.גואטה:
התארגנותכוללותלוקריםואזוריהירותיגברים,מלתחותש.ומרחבמוגן
שמששימחסן,עפ"יחוק.מלתחהלנכיםתאמשולב/ספסלים.הכוללים

.ירידהבמדרגותלמרתף,(מצופיםגלשניםוכו')ציודרטובשלהבריכהל
בשטחשמקווקובאדוםמסומןחצרטכנית.

מ'שזהבעצםבריכהחציאולימפיתוברוחב25אורךבריכהבלמוצגתחלופה
מ'.15של

בריכהסטנדרטיתלחלוטין.וז:י.שטרסברג

שיוצגו.ישכמהדגמיםשלבריכותטה:אוא.ג

.מ'12.5בריכהסטנדרטיתמוגדרתיו"ר:



 

7 
 





עםחתךשמראהאיךהבריכהמתוכננתמבחינתגודל,זוהבריכההקיימתטה:א.גוא
ופרופורציות.

כדילחסוךבמצילים?,האםניתןלייצרחיבורשלהבריכותא.פטיגרו:

דורשמצילנוסף.משטחהמים,זהיםיוצאשברגע:נויא.

בזמןהגבמאזורהמיםתקנהשאומרתשאסורלמציללהפנותאתקיימתאגואטה:
אפשרלתתפתרוןשלגוףהמיםכגוףאחד,אולהביאשניהפעילות.
.אפשריהנדסיתמבחינה.מצילים

.לימישבתאפשרלפתוחהכל,ואזיששתיבריכותשבעיקרבעונתהקיץא.פטיגרו:

ר,,החלפותאווישליטהבטמפרטורהוכןאקוסטיתקיימתבעיתיותמבחינהי.ירקוני:
לחותוכו',זהבעייתי.

זהאמורלהיותסגור.יו"ר:

כרגעאנילאנכנסלצורתהסגירה,קונסטרוקציהובטיחות..י.ירקוני:

הקיימתהבריכה.איאפשרלהשביתאתהפרוייקטליותצריךלחשובגםעלר:"יו
בכלפרקהזמןשבוניםאתהבריכההחדשה.

במקוםלראותאיךמגדיליםהכנסות,כדאילבדוקאםאפשרלחסוךא.פטיגרו:
בעלויות.
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:אפשרויותבחרנולהציגשלושאטה:א.גו

מ'7.5מסלוליםברוחב5בריכהעם .א

מ'15מסלוליםברוחב6בריכהעם .ב

מ'17.5מסלוליםברוחב7בריכהעם .ג

:הבריכהצינולאפשרגמישותבבחירתהחלופהמבחינתקירוירא.גואטה:
בידודהעשוימשניפחיםעםיריעת-מאינדוליטקירויאופציהראשונה,

תקרתפחנקייהוחלקהשנתמכתעלידיבידודבאמצע.מתקבלמראהשל
.פלדהתקונסטרוקצי

?מההרציונלבתקרהשלאמכניסהאורר:"יו

אפשרלהתגבר.חוםגםשמכניסיםאורנכנס.כמההיקףיםהאורמקבלאתטה:.גואא
עלזהבציודאנרגטי,הענייןשעליותההקמהמאדגבוהות.הבריכההקלסית,

גגאטוםאומפוליקורבונטבעלתהיאבדרךכלל,שמרניתשמבצעיםה
נוסף,אינדוליטיתרוןלשמכניסקצתאוראבליודעלסנןאתהחום.

בחורף.קהאקוסטי

מבחינתאקוסטיקה.הפוליקרבונטבעייתיר:"יו

.קירוישלדגןאופציהשנייה,טה:ואא.ג

מהשקייםהיוםבבריכה.יו"ר:
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אתהקירותוגםאתהגג,פחותיפה.מהווהגםשדוברבקשתנכון.א.גואטה:

לאעושיםמשהויותראטרקטיבי,זהנראהליכלהזמןמסלוליםמסלולים,חני:
.כמובמכביםרעותמפלימיםלמשל:אלבריכה,ושיהיהאטרקציהלב

אטרקטיבית.יותרפעילותבאתבריכתהקיץנעשירא.נוי:

ס"מ.5אריחבעובילמעשה,פוליקרבונטשלדפלדהבחיפוי,שלישיתאופציהטה:ואג.א
ויטרינותזכוכית,קייםגגמסוגזההכוללמספלייסראשהעיןלמועדוןהוב

גנפתח.וגבהיקף
כוונתילאלתכנןדברכזה.אפשריוישלזהיתרונותובאומדניםובפרויקטה

להפוךאתבריכתהחורףלקיץ,הופךאתחוויתהמשתמשלהרבהיותר
שלאצריךליבשאתגבוהה,פותחיםאתהגגוישבריזהבמיוחדבעונותמעבר

.החלל



)כוללהפונקציהשנקבנוברמתהמטרולויותשלעמפורטותטבלאותלהלןטה:א.גוא

הטבלהמראהגודלבריכהאפשריוקירוי(.הקירותוהמעברים-נטווברוטו

סוגיקירויבכלגודלאפשרלעשותאתהקירוי3אפשרויות,9אפשרי,

הרלוונטי.
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עלותלפיאופציות:גודלבריכהאפשריוקירויבריכה.טה:ואא.ג
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משרדריצוףנדרשושטחהמשטחיםבהיקףהבריכהחושבעפ"יהנחיותטה:וא.גא
שתוחםאותההמבנהקירבריכהלביןהמותרשלהטחבהיבטשלשהבריאות

למטר?₪1200מתומחרלפיריצוףר:"יו

מ'.3נכון,כוללרצפתבטון,תעלותניקוזומעקותנירוסטה.מדוברעלא.גואטה:
מטרמהבריכהעדלקירלפיהנחיותמשרדהבריאות.3מדוברב



הבדליםקליםבהתאםלשטחהבריכה.כאשרמגדילים-מיזוגוטיפולאווירא.גואטה:
אתשטחהמיםישלייבשולמזגחלליותרגדול.

למהצריךמיזוגאויר?ר:"יו

האוויר,ברגעשלאמייבשיםאתכיבחורףהמיםמחוממיםוהאווירקרטה:א.גוא
מתרחשתתופעתאידוי.

שלנואיןתופעהכזו.חורףהבבריכת ר:"יו

פחות,אבלבגללסוגהקירוי.אנוי:

.אנחנומדבריםעלסוגקירוישאינואוהל:יו"ר

ביחס,תקנהשלמשרדהבריאותשדורשתמאתנומספרהחלפותאוירישטה:ואא.ג
.שמוגשלאישורלחללוזהכחלקמהיתרבניה

איןלנומערכתכזו.אבלכיום,יו"ר:

ישלנוונטות.א.נוי:
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?משרדהבריאותע"ימוכרותהאםהםיו"ר:

,זהנותןרקתחלופהשלאוויר.כן,אבלזהלאמחמםא.נוי:

עומדבתקנות?ונטותהאםי.שטרסברג:

אבללאיעיל.,עומדא.נוי:

מתוךהשתיבריכותשאמורותלשמשאותנובחורף.בריכהאזמהיהיהלנו:יו"ר:
השנייהחימוםהבריכהואתהחללמחמםשזוגאוירהאחדעםמי

עלבסיסמיםחמיםותנורגז.

שחלשעתעבודה.8תפעולתנורגז,א.נוי:

.מרכזיזהכלוםביחסלמיזוגר:"יו

אבלליגהאחרת.א.נוי:

₪900,000-לפניתקורות,קריכ₪500,000-בכלזאתמדוברבכיו"ר:
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איןלנואפשרותלהתנגד,כיזההנחיותמשרדהבריאות.,כמושאורןאמרא.נוי:

משרדהבריאותמתייחסלהחלפותאוויר.ישכמהפתרונותלחימוםהחללי.ירקוני:
וצריךלבחוןאתהשימושמבחינתנצילותהזמן)שעותחימום(.כמה

משתמשיםיש?האםניתןלרכזרקבבריכהאחת?

ישכמהפתרונותלחימוםהחלל,אםהמקוםמיועדלמועדוןספורטבחורף.ר:"יו

הפעילותשלמכבישוהם.לאורדורשיםממניהיוםאיאפשר,כברא.נוי:

?בכפרהמכביהמושיק,באיזהשיטהמחממיםיו"ר:

תנורגזעםונטותרגילות.בראז:מ.

הוצאהאדירהבשוטף.י.שטרסברג:

אנשיםבמים.כןממליץלעשותהכנה3-4הרבהשעותמתות,לעתיםנמצאיםמ.בראז:
חייבהשקעהדרמטית.למזגן.גםהקירוי,לא

השאלה,אםאפשרלהיותבבריכהבליחימוםבחורף?א.יפרח:

כן.כמוהיום.א.נוי:

במיםלא,דורשיםחימום.י.ירקוני:

אבלקרמאודכשיוצאים.אאלטלף:
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אםבודקיםלפימבחןהפניות,נראהשאיןתלונותעלהבריכההסגורה.יו"ר:

ישתלונות,אבלזניח.אנוי:

28עיקרהבעיהבבריכהעםהאוהלשאינומבודד,המיםמחוממיםלטמפ'שליו"ר:
מעלותומחממיםאתהחלל,בנוסףישגםתנורגזשמפזראוירלמרחב.

כמהמשתמשיםבממוצעבשבועבימיהחורף?א.יפרח:

תלמידים.400-ניםכהמוחוגיםומכבישוהםכוללכלהמנויים,מאות.ש.אלבז:

בחללים,יותקןמזגן.י.ירקוני:

מציעשאתהחללהאמצעינפנהוניצורחללפתוחבאמצע.יו"ר:

פעילויות.למעברהמקוםמשמשכהקונספציההארגוניתאינוקנטריקלאב,י.ירקוני:

םהמתנהלהוריםעוהיעודהמקורישלהחדרהיהחללשחיהממוזגושקטטה:א.גוא
קירזכוכיתבכדילראותאתהילדים.

איאפשרלראותכלום.אלאאםכןתשנהאתהגודל.יו"ר:

גודלכלהשטחהבנוי?המא.נוי:

מטרכוללשירותיםומלתחות.250בנוימבטוןטה:ואא.ג

משרדהבריאות)מחושבלפישטחחישובילפיתקנהפרוגרמהעומדת:י.ירקוני
הקונסטרוקציהתבנהעםהכנהלקומהנוספתולכןלאניתןלהקטין.המים(
.לפתחבמידהונדרשעםהשניםבעתיד

המשרדיםולרווחמלמעלהלצדהשמאלילידמציעלהעביראתהמלתחותיו"ר:
אתהמרחבבאמצע.

איןמקום.י.ירקוני:

בגבשרלמקםאפאתהמלתחותיכולהלהיותממקוםאחר.כניסהלבריכההיו"ר:
את.כךגםמקבליםמשרדיםוההכניסה,כוללהלוביומולהבריכהאת
פתוחה.החוויהשלבריכה

נחשובאיךעושיםאתזה.טה:ואא.ג

.קירותוכשנכסיםלקנטרי,רוציםלראותבריכהולאפרוזדוריםיו"ר:
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וםשלחלופות:כלחלופהקיבלהשם.חילקנולפיצבעיםשלגודלסיכטה:ואא.ג
.ב.צ.מ4%.עלותחכ"ל12%,עלותתכנוןפיקוח26%הבריכה.תקורות:

.10%

למהצריךלשלםתקורתחכ"ל?החכ"למקבלתבריכה.משפיםאותםעליו"ר:
ניהולותיכנון.

זהעולהלחכ"לכסף.א.פטיגרו:

לאעולהלחכ"ל.החכ"ללאמנהלתאתהפרויקט.איןכאןכספיפיתוחשישיו"ר:
איךלהצדיקזאת.

מרתףהמכונות,מבנהקבועשל–התבקשנולהציגשלביותאפשרית.שלבא'א.גואטה:
כוללתקורות.₪7,400,000שירותים,חדריםובריכהנגיעלתקציבשל

ליקרבונט,מערכותיבושומיזוגאוירקירויהבריכה,הפלדהעםפו–בשלבב'
₪.3,700,000בעלותשל

הרבהידעוניסיון.למושיק,הזמנואתמושיקבראז,מנהלכפרהמכביהיו"ר:
בארץ,וגםחברבעמותתמכבישוהם.יםניהולשלקאנטרימהגדולובהקמה

עושהאתהפרויקטאזאיןמע"מוזהכ"לישכאןמוטיבשלמע"מ,אםהחמ.בראז:
יתרוןגדול.

לחכ"ל.4%ואזנצטרךלשלםאפטיגרו:

אםאנומעביריםכסףלחכ"ל,החכ"לצריךלהוציאחשבונית.יו"ר:
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כן,יוציאוחשבונית.י.שטרסברג:

אזאיךעושיםאתזהבמקומותאחרים?יו"ר:

זהבעיהכיזהכסףציבורי.י.שטרסברג:

בעליםאפשרלהציעהלוואתא.פטיגרו:

זהמאדבעייתי.י.שטרסברג:

מדוברבכספיהשקעה.מ.בראז:

בעליםשלהפרויקט.הענייןשהמועצהנשארתר:"יו

אפשרשהמועצהמקימהאתהמועדוןותתקזזעלהמע"מבגיןתקבוליםי.שטרסברג:
העלהמע"מ.אבלשהיאמקבלת.אםגוףפרטישוכרממנינכס,אנימזדכ

בשבילזההחכ"ל,יצטרךלשלםדמישכירותבגיןהמועדון.

צריךלבחוןאתהנושאונתייעץ,ישמהלעשות.ר:"יו

-,כ17%משמעותימבחינתההחלטה,איזהסוגבריכהלבחור.מדוברעלזה:ש.אלבז
₪.1,500,000

"מבהשקעה.אחרכךכברנראהבכלמקרהישלקחתבחשבוןאתעלותהמעי.שטרסברג:
כמהכסףאפשרלהצילבזיכוי,גםזמןקבלתהזיכויייקחהרבהשנים.

בהשאפשר,אףאחדלאמענייןאםהבריכהצריכהלהיותהכירחמ.בראז:

אלמנטיםנוספיםולתתהקירוייהיהזול,אבלכןחשובשיתאפשרלהכניס

קירויוקרמיקהיכוליםלהיותמינמליים.מסלוליםשמכניסיםכסף.



בעייתי.אבלכשישבעיהבאקוסטיקה,זהאלטלף:א.

.אבללאורךהשנהשיאהעונה,כשישהרבהילדיםישרעש,שזהקיץבמ.בראז:
הדפנותנפתחותונותנותארבעהאנשים.שלושהבשעותהבוקרוהערב,יש

הגג.לאצריךפתיחהשלבריזהטובהגםבקיץ

?מ'17.5מהנותןרוחבבריכהר:"יו

צריךלהגדיראתייעודהבריכה.מ.בראז:

מ',בכדישיוכלולנצללפעילות17.5מכבישוהם,ביקשהרוחבבריכהי.ירקוני:
תחרותיתואימונים.

כמהמסלוליםזהנותן.יו"ר:

מסלולים.7מ.בראז:

יהפוךאתהבריכהלאטרקטיבית.,מהשאזורכזהבכלהאיןבריכהבגודלי.ירקוני:

ספח,לאירועיםותחרויות?ישאופציהלהערכתשטחא.אלטלף:
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כרגעמינימלי,ישאפשרותבדופן.י.ירקוני:

איךנמנףלתחרויות?לטלף:.א

איש.70-80אפשרלהוסיףטריבונהשלהשטחמאודמוגבל,אולי:י.ירקוני

שמיםכסאות.איןצורך,נוי:.א

האםישניצולמלאשלחדרהמכונות?מ.בראז:

כן.קיימיםשניחדריםלשלושבריכות.אנוי:

אנילאבטוחשדרושחדרמכונותכזהגדול.:י.ירקוני

,עודחדרמכונותלידהישאפשרותלהשתמשבסטודיוהתתקרקעיהקייםיו"ר:
חדרמכונות?

כן.א.נוי:

מההמרחקשלו?אוטה:אג

מתחתלובי.במפלסמינוסאחד.נוי:

האםהסטודיוהקייםעומדבגודלבכדילהכניסאתכלדורשבדיקה,א.גאוטה:
הציוד?בנוסףלבדוקמההתגבורשנצטרךלתתלמשאבותכתוצאה

ה.נהחדרמהמבתמהרחק

מההגודלשלהסטודיו?י.ירקוני:

מ'100מעלאנוי:

ניכנסמ',גודלהמרתףנקבעע"ייועץמערכות.כאשר150לאמספיק.נדרשאוטה:א.ג
שירות.לתיכנוןמפורטלאחרבחירתחלופה,נצמצםכמהשיותרשטחי

השימושבמרתףהקיים,לאמאוורונמצאלידחדרמכונותואיןדרךמילוטר:"יו
מומלץ.אפשרהקנטרי,בזמןחירום.אםאפשרשםלרכזאתכלהמכונותשל

שלהצמודולהגדילעודיותר.)מתחתלמלתחהגםלפתוחאתהקיר
.(זהחסכוןשםמרתףיצוקמבטון,יש(.הגברים

חודשיםתכנוןושנהלביצוע.11,החלופהבחירהואישורמרגעלוחותזמנים,טה:ואא.ג
וכתואנומערכיםאתהתצרבנושאחשמל,טרםהתחילתכנוןמפורט

אוהגדלתחיבורבמתח.חדרשנאיםפרטידרשלאםנשתידרש.ה

ש"ח.500,000-700,000-יכוללהגיעלעלותשלחדרשנאים

מגיעיםקירוידגן)כמוהגגהקיים(,עםמ'17.5שלבגודלהבריכההאידאליתר:"יו
-בתוספתמע"מ.אםמורידיםאתהתקורהשלהחכ"לוה₪11,000,000ל

)לאכוללחשמל(.12,000,000-,נגיעלכ10%-אפשרלכווץבעודכב.צ.מ

יותרקונבנציונליים.האוויר,אפשרבשלבזהלהשתמשבאמצעיםזוגמיגם
.לפנימע"מלתקרות₪500,000-חיסכוןשלכ
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ישגםחיסכוןבחדרלמטה.ד.זביב:

למעלה.חדר,נצטרךלהוסיףבחדרלמטהיםמשתמשלא,כייו"ר:

התקציב?מהמקור:אלטלףא.

וימעסקתעדולם,פינ₪5,000,000-צברנוסכוםשלכ,עלפיתוכניתהפיתוחר:"יו
,(וילות8ובינוי.ישלנוהסכםעםהמנהל,בעתשהמנהלישווקאתהמגרש)

אתהמנהלהעריךשיהרסו.אתשוויהמבנים,הקבלןהזוכהישלםלמועצה
ובתמורההתחייבנושהתמורהתעשהבגיןהוצאה₪5,500,000-המבניםבכ

.מהטליהשבחהשלשכונהכא'אוההשלמהיכולהלב.מבנהציבורב

מהסדרגודלשלהיטליההשבחה?א.אלטלף:

₪.50,000,000-מעלכיו"ר:

מהעםהפיס?א.אלטלף:

מיועדלתקציביםשוטפיםשלנו.כספימפעלהפיס,לאי.שטרסברג:

כדישמפעלהפיסיאשרפרויקטשלבריכה,הואלאכדאיממפעלהפיס,ר:"יו
השלטשלו.בנוסףהדרישהשסטנדרטיםהנדסייםואדריכלייםמציבכלמני

עומדמאחוריו.כישלויהיהעלבניין

בבקשהלתמיכהבגיןהתייעלותאנרגטיתאפשרלפנותלמשרדהכלכלה:.קרסח
.מזגניםהפחתהשלכתוצאהמ

?מעסקתעדולם₪5,000,000-לשימושבישחלופותאחרותא.אלטלף:

תמידאפשרלמצואמטרותטובות.אפשרלבנותמתנ"סבשכונההחדשה.ר:"יו

הדרומי.ע"ריפתחעודקנטריבמישלתתאתהדעת,יתכןופטיגרו:.א

איןשטחיבילוי.הבריכהצפופהוא.יפרח:

ליותרטובאתשטחהחצר.בחלקשפונהלחזית,להרחיבאתאפשרלנציו"ר:
הדשאולעשותפינותישיבהמעניינות.

עובדיםעלזה.א.נוי:

הבריכהלאנותנתמענההיוםלבילוי.א.יפרח:

.איתםישהסכמיםהשכנים,ישהגבלהשלש.אלבז:

.קעה,אזזהמייתראתכלההשר"עמאםמתוכנןקנטריבא.אלטלף:

,אולםאירועים.בריכהוביתמלוןאחתהאפשרותבשיווקהמע"ר,להקיםר:"יו
סבירלהניח,אולםשמחותיכוללהקיםאלא,היזםלאחייבלהקיםקנטרי

ברווחהכלכליהטובביותרעבורו.יזםשיבדוקכיוםמבחינתכדאיותשיבחר
כלכליתלהקמתקנטריקלאב,ידאגמאודמהקמתהקנטריהקייםשלנו.
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ורהמסודרת?בנייתבריכהגדולהבצקרקעחדשהלבוחרתלמההמועצהלאא.יפרח:
.עודכמהשניםלקדימהישלחשוב

-תרון,הייישובבשכונההחדשהבכניסהלעהמועצהיכולהלהשתמשבקרקיו"ר:
במקוםהיוםהקאנטרינמצאיחסיתהמרחק.-רעש,חסרוןהגבלתהיהתלא

מרכזי.

סיבהמספיקה,שוהםגדלה.אינהזוא.יפרח:

ומהנעשהעםהבריכההקיימת?ר:"יו

נשאיר.יפרח:.א

צריךלהרחיבאתיםלאשניאםיהיו.ציבוריותאיןמקוםלשתיבריכותי.שטרסברג:
הקייםהיום.

אםבוניםבריכהבמקוםאחר,העלויותמשתנות?א.פטיגרו:

ישהוצאותעודפותנוספות:חניה,גידורמתחם,מדשאותוכו'.כמובן,:טהואא.ג

ישאנשיםשבאיםלבריכהולחדראיאפשרלהפרידגםחדרכושרמהבריכה.א.משיח:
כושרביחד.

להקיםבריכההואעמותתשחייה,שלבריכהבגודלהמוצע,צרכןמרכזיר:"יו
הכלכליותשלהושלהקאנטריהחדשלא,ממנה50%שהעמותהתופסת

תספיק.

זהיכוללהיותרעיון,אםזהיהיהבסיסהתחלתיולאטלאטזהיגדללמרכז:יפרחא.
סביבזהאפשרלבנותחנויותומסעדות.טוב,

,קחאתהקנטריהפרטישנבנהבחולון,תבריכהאחתקטנהלאכלכלילבנוש.אלבז:
הבעליםפשטורגלובסוףהעירייהלקחהאתהניהול.

אניחושבשהמועצהצריכהלממןלבנות,גםאםלאכלכלי.א.יפרח:

למההמועצהצריכהלעשותמשהושאינוכלכלי,לאעדיףלבנותמראשר:"יו
בריכהבלישהואיודעקנטרייםאףיזםפרטילאיקמשהואכלכלי?
סגר.יישהקנטרישלנו

אפשרלהוציאבריכהאחתליזםחיצונילהפעלה.י.ירקוני:

אםכבראנחנובונים,לאשווהלהוציאהחוצה.אלטלף:א.

לפנישנהנתבקשתילבחוןאפשרותלהקמתקנטריעםמכוןכושרלרשת:טהואגא
צאותשלקנטריקטןבשכונתמורשההולמספלייס,ברמתהשרון.בגללהימ

ירדומזה.להזכירכם,רמתהשרוןיותרגדולהמשוהם.

לאיזהקנטריהתושביםהולכים?ר:"יו

קנטריקטןוישןבמערב,קנטריבמורשהוחלקיוצאיםמהשכונהוהולכים:טהואגא.
לקנטריבצהלה.
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קנטרירמתאביב,שהיהלבהשכונהחזרלעירייה.ר:"יו

גםקנטריגורדוןבתלאביב,חזרלעירייה.:טהואגא.

מציעלהיותחיוביים.יו"ר:

אניבעד.גואטה:

גםאני.ש.אלבז:

קרבונט,קירוישטוח.פולימציעאתהבריכההגדולהביותרעםקירויאניפטיגרו:.א

ווהתאתהגמראחריהפרוגרמההשלמה.כלומרלאשראתהממציעלאשראלטלף:א.
הרחב,קרישלבא'ואזבגמרבהתאםלתקציב.

להשליםתיקרה.ושקללפרוץ,קומהשלמעטפתסגורהבכלמקרהלהכיןפטיגרו:.א

מעלכלכליתמהשיתמוךבבריכהזההפעילותישהכנותלקומהשנייה.י.ירקוני:
באקנטריהמנוייםב.רואיםשגידולמטר250בשטחשלהקומהשמעליו

הקומהשלכווןלכך,לחשובעלהגילהשלישי.ישפעילויותיבכלהלידיביטו
תהיהמותאמתלפעילותשלהם.מעל

ג'.1מ'בקירוידגן,חלופה17.5בריכהשלישיתבגודלמחליטיםעלהקמתר:"יו
.סבירלהניחשעםסיוםבנייתהבריכהיראואותודברבכדיששתיהבריכות

ולתתלבריכותמראהאתהבריכההשנייהשפץולתקןלהנוספת,נצטרך
עלויות.הכוללפירוטמפורטההתכנוןאחיד.אנומתחיליםבביצוע

מבחינתהמועצה,חשובלסגורמימנהלאתהפרויקטולבדוקאתסוגייתפטיגרו:.א
המע"מ.

ישראלישלבדוקאתסוגייתהמע"מ.יו"ר:

 מחליטים פה אחד

מ'בקירוידגן.17.5לאשרהקמתבריכהשלישיתבמועדוןספורטשוהםבגודל

 לסדר היום: 3סעיף 

 פתיחת עסקים וסגירתם-חוק עזר לשוהם

בכנסת,ומאחרובכלזאתישצורךמקבילמאזהצעתחוקהעזר,נחנךחוקיו"ר:
מידיבנושאשעותפתיחהבאמצעשבועלמרכזיםמסחריים,שיכוליםלפתוח

)מרכזיםגדולים23:00ומבקשיםלפתוחעדבערב20:00השעהיוםרקעדה
,לעומתשעותהפתיחהמומלץלתקןאתחוקהעזררקבחלקלאשכונתיים(

המצבהקייםכיום.

מההמצבהקייםכיום?יפרח:.א
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.20:00סגירהעדהשעהיו"ר:

שכונתיאולא?,נחשבשוהםמרקטפטיגרו:.א

.מרכזיםהמוגדריםכשכונתיים,שכונתי,הואיושבעלהשדרההראשיתלאיו"ר:
,למשלהמרכזבתרשיש.ראשיתהבשדרהאינםיושבים

האםניתןלקבלהחלטה,שחנויותשגובלותעםשכניםיוגבלומבחינתשעותפטיגרו:.א
פתיחה?

איןלזהסוף.א.יפרח:

חייביםלשמורעלאחידות.ד.זביב:

ותקיבלוהיתרילילה,ואףאחדמהםלאנשארפתוח.החנוייו"ר:
בלילה,כברהיוםבחוקהקיים.12:00בתיקפהיכוליםלפתוחעד

אםמחרמשהואירצהלפתוחחנותנוחותבשבת,האםיכול?א.פטיגרו:

כן.יו"ר:

 מחליטים פה אחד

פתיחתעסקיםוסגירתם–מחליטיםחוקעזרלשוהם

 היום:לסדר  4סעיף 

  2017ועדת הנחות בארנונה 

,שתיהחלטותנדחו26.12.17מצ"בפרוטוקולועדתהנחותבארנונהמיוםר:"יו
בשלהעדרמסמכים.הפרוטוקוללידיעה.

 מחליטים פה אחד

26.12.17לאשרפרוטוקולועדתהנחותבארנונהמיום

 לסדר היום: 5סעיף 

 חברים בדירקטוריון 

שניםכחברי3הוועדהלכשירותמינוייםמאשרתלנציגיציבורלכהןיו"ר:

שניםנוספותואחרונות.3-דירקטוריון.אנומבקשיםלהאריךכהונתםל

בראפרתושנהבאריאל.-בחכ"ל
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רקעופר-בחמש

זעיראיוסי.-בתאגידחינוך

כנציגציבורבדירקטוריוןחמש,בנוסף,מבקשלמנותאתמראריהאהרון

במקוםמרקוביחמצני.


 מחליטים פה אחד

הארכתמנוילשלוששניםנוספיםבחכ"ל:בראפרתושנהבאריאל.לאשר
זעיראיוסי.-רקעופרובתאגידחינוך-בחמש

  לאשרמנוימראריהאהרוןכנציגהציבורבדירקטוריוןחמש.

 לסדר היום: 6סעיף 

  2018עדכון תקציב רגיל 

אישורלתקצוב8684המועצהקיבלהממשרדהחינוך,במסגרתקולקוראיו"ר:
לעדכוןושדרוגציודותקשובלשנתהלימודיםתשע"חלבית₪90,000בסך

₪.36,000,דהיינוסךשל40%ספריהלום.השתתפותהמועצהבשיעור
.מוצעלאגדאת2018תקציבהרגיללשנתהבהתאםלכךמבוקשעדכון

התקציבלשדרוגותוספותהמחשובלסעיףאחד.

למכשיריקשרוממסרבסךממשרדהפניםבנוסףקיבלנואושרתקציב
למחלקתביטחון,בהתאםלכךמבוקשלאשרעדכוןהתקציב₪40,000

הרגילבהתאם.

 מחליטים פה אחד

 לאשר עדכון תקציב רגיל 
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 לסדר היום: 7סעיף 

  2019-2020קידום פרויקטים במימון מפעל הפיס עח"ש מענק 

,אישרהקידוםמימוןשלמענקי31.10.18מליאתהמועצהבישיבתהמיוםביו"ר:
מדוברהליךפרוצדורליבו₪.1,400,000שלמפעלהפיסבסך2019-2020

אנונדרשיםלעדכןאתההחלטה.

 ביםלמוסדותחינוך.למחש₪1,000,000בסך560/2017הסבתמענק .א

 ₪.1,392,209אישורהקדמתמימוןלהרחבתמועדוןהגמלאיםבסך .ב
,מריונתןברזבנוסףלמסמכיהמליאהצורףאישורהממונהעלהמחו

סימןטובלהקדמתהמימוןלמועדוןהגמלאים,ממענקימפעלהפיס
2019-2010לשנים

 מחליטים פה אחד 

  2019-2020לאשר קידום פרויקטים במימון מפעל הפיס עח"ש מענק 
 

 לסדר היום: 8סעיף 

 תב"רים 

(690) 2018שדרוג מוס"ח  .1 לשנת המועצה של הפיתוח בתוכנית אושר2018: ,
 מוסדותחינוךבסך 1,500תקציבלשדרוג אלפי הוצאהבסך₪. 2מבוקשלעדכן

בתיספר,3-לבנייתכיתותחדשניותב M21ולכלולאתהמצ'ינגלפרויקט₪מליון
 של התוספת ויהלום. תיכון חן, 0.5אבן מיליון אחרים₪ מפרויקטים תקטן

 בשנת היקפם ובמלוא לביצועם שהסבירות הפיתוח בתוכנית .2018המופיעים
 המימון:ק.ע.פ.מקור


2018:בתוכניתהפיתוחשלהמועצהלשנת( 691) 2018מחשבים למוסדות חינוך  .2

מבוקשלאשרבשלב₪.אלפי1,200אושרתקציבלמחשביםלמוסדותחינוךבסך
200זהתקציבבסך אלפי יתרתהתקציבתאושר₪, הרגיל. השתתפותהתקציב

 .2018רגילמקורהמימון:תקציבלאחרשיתקבלאישורהמימוןממפעלהפיס.


תרשיש(689שביל אופניים רחוב תרשיש והסלע ) .3 אופנייםברחוב בוצעשביל :
משרד₪.2,138,623והסלע.הפרויקטכוללגםתאורה.סה"כהתקציבלפרויקט

 בסך השתתפות אישר 1,497,036התחבורה ₪ הפרויקט.70%המהווה מעלות
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 הפיתוח. עבודות מקרן תמומן המימון המימוןיתרת התחבורה.מקור משרד :
 ק.ע.פ.


מיםאםנדרשהחלפתתשתיותישנותבשנתייםהקרובות,כמולבדוקבקשנוא.פטיגרו:

.כבישוכו'בכדילאלפתוחבעתידשניתאתה

תרשיש,השבילעצמולאיעבורבתרשישברחובכברהוחלפותשתיותמיםר:"יו
תרשישובעצםבאמצעותהפרויקטהזהאנחנוהבתיםבאלאיעבורמאחורי

ברחובהסלעלאהחלפנותשתיותמים..דלשלהטיילתוגןהמגנחדשתשתית

אניחושבשצריךלהעלותאתהמודעותלרכיבהעלאופנייםולתתמענהש.אלבז:
לחניותאופנייםלידבתיהספר.

איןספקשצריךלשנותהרגליםומודעותאניחושבשצריךלצאתבקמפיין.ר:"יו
לתלמידים.

אופניים".אפשרלעשותבבתיהספר"שישי:ח.קרס

(390אולפנה / ישיבה ) .4 של לסך הפרויקט תקציב את לעדכן ₪.10,445,867:
ההוצאההיאעפ"יהביצועוהרישוםבספריםשלשלבא'₪.884,497תוספתבסך

₪322,922בבנייתהאולפנה/ישיבה.תוספתהמימוןהיאממשרדהחינוךסךשל
חתכוכבבאמצעותקרןהיסוד.מתוךתרומהשהתקבלהממשפ₪561,575וסךשל

משרדהחינוך.תרומה.:מקורהמימוןישלאשרסגירתהתב"ר.



הפרויקטבוצעתוךפרויקטשלהבתהסתייםאחרילמעלהמשששנים.י.שטרסברג:
קיבלנו.והפיס,עיקרהמימון,משרדהחינוךחלוקהטכניתלארבעהשלבים.

כספיםשקיבלנובפועל.עפ"יואנומבקשיםלסגורשניתב"ריםתרומה
אנחנורוציםלבחורשניתברי"םעםעדכוניםשלהם,לפיהכספיםשקיבלנו

.בפועל

:לשנותאתמקורהמימון.להגדילאת( 518אולפנה / ישיבה שלב ג' )
כךשסה"כהשתתפותמפעלהפיס₪595,480השתתפותמפעלהפיסבסך

תפותתרומות)משפחתכוכבלהפחיתהשת₪.8,085,631תעמודע"ס
ולהעמידאתהשתתפותהתרומה₪459,497באמצעותקרןהיסוד(,בסך

לבטלאתהשתתפותקרנותהרשותבסך₪.257,587לתב"רזהלסךשל
לאשרסגירתהתב"ר.₪.135,983

הערה התברים עדכון התרומה518-ו390: של למעלהממיליון מקבלתשל נובע
יעודכןגם2018.לאחרשתתקבלמלואהתרומהבמהלךשנתבשבועותהאחרונים

 562תב"ר האולפנה/ישיבה. בבניית מפעלמקור המימוןשהואהשלבהאחרון :
הפיס.תרומה.
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במקום₪550,000:לעדכןאתהתקציבלסךשל(656שדרוג אולם ספורט תיכון ) .5
453,153 ₪, בסך תוספת 96,847דהיינו ל₪. מיועדת התאורההתוספת החלפת

לתאורתלד,שיפוץהשירותיםוהשלמתאיטוםלגגהמבנה.התוספתתמומןמקרן
מקורהמימוןלתוספת:ק.ע.פ. עבודותפיתוח.




.בפסחיחלהפרויקטיו"ר:

הכדורסל?יבמגרשפתוחהשעההתאורהועדאיז:א.יפרח

.22:00ברמההעקרוניתעדתלויאיפה.אלבז:.ש

בניצנים,חייליםבאיםלסופ"שואיןתאורה.יפרח:.א

ומוצאישבתאולםבלילה23:00עדבגלגלהשכנים.אבלבצוקיםפתוחש.אלבז:
.פתוחחופשישלהבת

הספורט(692) 2018שדרוג מבני ספורט  .6 מבניםומתקני :לאשרתקציבלשדרוג
.מקורהמימון2018עפ"יתוכניתהפיתוחלשנת₪.אלפי300בסךשל2018לשנת

:ק.ע.פ.


( 693) 2018שדרוג מבני דת  .7 בסך לאשרתקציב 300: דת₪אלפי מבני לשדרוג
 מקורהמימון:ק.ע.פ. .2018,עפ"יתוכניתהפיתוחלשנת2018לשנת


אושרהשטרסברג:י. שכבר התמיכה את גם בתוכו במרכז,כולל הכנסת בית שדרוג

ספרא.


6,524,430לעדכןאתתקציבהפרויקטלסךשל( :562) 8מבנה  –אולפנה / ישיבה  .9
מקורהמימון₪.59,282(בסך2%תוספתמימוןממשרדהחינוךעבורנגישות)₪.

לתוספת:משרדהחינוך.


סךשל28.12.17–משרדהמדעהעבירב( :686) 2017ריהוט וציוד למוס"ח  .10
בגיןהשתתפותבי"סתיכוןובי"סרביןבתחרותרובוטיקהביוסטון.₪286,268

מתוךסכוםזהמבוקשלתתהחזרלהוריםשהשתתפובהוצאותהנסיעהבסכום
יהוטוציודיתרתהתקציבמבוקשלאשרלהגדלתתב"רר₪.90,000כוללבסך

₪.392,268כךשסכוםהתב"ריעמודע"סשל₪,196,268מוס"ח,דהיינוסךשל
מקורהמימון:התקציבהרגיל.



 מחליטים פה אחד

 לאשר את התברים הבאים: 
 

 :(690)  2018שדרוג מוס"ח  .א
מקורמימון:קרנותהרשות.2,000,000
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₪.2,000,000סה"כיעמודהתב"רע"ס


 ( 691)  2018מחשבים למוסדות חינוך  .ב
מקורמימון:העברהמתקציברגיל₪200,000

₪200,000סה"כיעמודהתב"רע"ס


 ( 689ביצוע שביל אופניים רחוב תרשיש הסלע  ) .ג
מקורמימון:משרדהתחבורה₪1,497,036
מקורמימון:קרנותרשות₪641,587

₪2,138,623סה"כיעמודהתב"רע"ס
(390אולפנא/ישיבה   ) .ד

מקורמימון:משרדהחינוך.₪322,922תוספתתקציבבסך
מקורמימון:מוסדותותרומות₪561,575תוספתתקציב

₪10,445,866סה"כיעמודהתב"רע"ס


 (518שלב ג' )-אולפנא ישיבה .ה
מקורמימון:מפעלהפיס₪595,480תוספתתקציבבסך

קורמימון:מוסדותותרומותמ₪459,497הפחתהבסך
מקורמימון:קרנותהרשות₪135,983הפחתהבסך

₪8,343,218סה"כיעמודהתב"רע"ס


 ( 656שדרוג אולם ספורט תיכון  ) .ו
מקורמימון:קרנותהרשות₪96,847תוספתתקציבבסך

₪550,000סה"כיעמודהתב"רע"ס


(692) 2018שדרוג מבנה ציבור  .ז
מקורמימון:קרנותהרשות₪300,000

₪300,000סה"כיעמודהתב"רע"ס


 (693)  2018שדרוג מבנה דת  .ח
מקורמימון:קרנותהרשות₪300,000

₪300,000סה"כיעמודהתב"רע"ס


 ( 562)   8מבנה -אולפנא/ ישיבה .ט
מקורמימון:משרדהחינוך₪59,282תוספתתקציבבסך

₪6,524,430סה"כיעמודהתב"רע"ס


(686)    2017ריהוט וציוד למוס"ח  .י
מקורמימון:העברהמתקציברגיל.₪196,268תוספתתקציבבסך

₪392,268סה"כיעמודהתב"רע"ס
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 לסדר היום: 9סעיף 

 פרוטוקול ועדת ביקורת

רהוועדה,מריוסילוי,לאנמצאעמנוהיום.בישיבהעודכנוחברי"יות.פוגל:
העוסקתבנושאבטיחות,בבתיהספרומתקני2018הועדהבביקורתלשנת

משחקיםבגניםציבוריים.

מבקשלהגביההמעברחצייהמולבעמקאיילון,לאורתאונתהדרכיםפטיגרו:.א
ספרא.

.ונשפרהבטיחותבהתאםתנועהיועץנעבירלבחינתיו"ר:

 מחליטים פה אחד

  25.12.18לאשר פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 
 

 לסדר היום: 10סעיף 

 סיכום ועדות מועצה:

הוועדות,לכנסאתהוועדותולקבועסדריום.לקבוער"יולכלממליץיו"ר:
נושאיעבודהלדיוןוליצורמשמעותלוועדות.

 מחליטים פה אחד

 2017ועדות מועצה לאשר סיכום 
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:ריכוז החלטות


 מס'
 

 נושא
 

 החלטה

 26.12.17לאשרפרוטוקולמליאהמיום - אישור פרוטוקולים 1
הקמת בריכה שלישית  2

 מועדון ספורט שוהם
לאשרהקמתבריכהשלישיתבמועדוןספורטשוהם -

 מ'בקירוידגן.17.5בגודל
פתיחת  -חוק עזר לשוהם 3

 עסקים וסגירתם
 פתיחתעסקיםוסגירתם–מחליטיםחוקעזרלשוהם -

 2017ועדתהנחותבארנונה - 2017ועדת הנחות בארנונה  4
לאשרהארכתמנוילשלוששניםנוספיםבחכ"ל:בר - חברים בדירקטוריון 5

אפרתושנהבאריאל.

זעיראיוסי.-רקעופרובתאגידחינוך-בחמש -

לאשרמנוימראריהאהרוןכנציגהציבורבדירקטוריון -
חמש.

-  

 לאשרעדכוןתקציברגיל - עדכון תקציב רגיל  6
קידום פרויקטים במימון  7

מפעל הפיס עח"ש מענק 
2019-2020  

לאשרקידוםפרויקטיםבמימוןמפעלהפיסעח"שמענק -
2019-2020 

,518,390,689,691,690הבאים:לאשראתהתב"רים - תב"רים8
 686,562,693,692,656

 25.12.18לאשרפרוטוקולועדתביקורתמיום - ועדת ביקורת9
 2017לאשרסיכוםועדותמועצהלשנת - סיכום ועדות מועצה 10


תמההישיבה.








----------------------------------------------
דודיזביבגילליבנה

ראשהמועצהמנכ"להמועצה
 


