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יו"ר:

ערבטוב,מתכבדלפתוחאתישיבתהמליאה. 

סעיף  1לסדר היום:
אישור פרוטוקולים.
מבקשלאשרפרוטוקולמישיבתמליאהמיום.26.12.18 

יו"ר:

מחליטים פה אחד
לאשר פרוטוקול מליאה  10/2016מיום 26.12.16
סעיף  2לסדר היום:
הקמת בריכה שלישית מועדון ספורט שוהם( .מצגת)
יו"ר:

נמצאיםאתנוהיוםאורןגואטה,מנהלהפרויקט.יעקבירקוני,מהנדס
המועצה,מושיקבראז,מעמותתמכבישוהםואלוןנוי,מנהלמועדון
הספורטבשוהם,אשריציגולנואתתוכניתהקמתבריכהשלישית. 

א.נוי:

החזוןשלמועדוןהספורט,להוותמרכזקהילתילתושבישוהםבכל
הגילאים.תפיסת"הקלאב"הבינלאומי,בוהמועדוןמשמשמפגש
לתרבותפנאי,ספורטוחברה .
השניםהאחרונותהינןשניםמשמעותיותבאופןחריגבהשפעותעל
התפתחותווהתנהלותושלמועדוןהספורטשהם,ומועדוניספורטבכלל.
חלושינוייםותמורותדרמטייםבהרגליהצריכהשלצרכניהספורט
למיניהםוכןבטכנולוגיותהמתפתחותבענף.כמוכןחלושינויםבחוקי
הגנתהצרכןומדיניותביטוליםבמועדוניספורט .
נתונייסודכללים:תושבישהםמהווים85%מכללמנויימועדוןהספורט.
בשהםכ5,400בתיאבומתוכםל-1900בתיאבקייםמנויבמועדון,
המהווה36%. 
סה"כמנויים–2,230בתיאב .
בנוסףלמנוייםקיימיםכרטיסיותכניסה,מנויינוער,מנוייקיץועוד. 

יו"ר:



נתוןדינדירביחסיותשלובארץ. 

א.נוי:



בנוסףכניסותחדפעמיות,כרטיסיותנוער,קיץועוד .
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א.נוי:

בטבלהלעילניתןלראותאתכמותהמינוייםלפישניםובפילוח:תושבישוהם,
תושביחוץ,נוער,נוערחיצוני,חייליםוסטודנטים,בנוסףניתןלראותגידול
משמעותיביןהשנים2015-2016לעומתשנת2017של .30%
חוזקות -קרבהלמקוםהמגורים(לרובאיןצורךבהסעה,ניתןללכתברגל)
קיומםשל 2בריכותשחיה(איןבריכותברדיוסהסביבתיהקרוב).הבריכות
מקורותומחוממות.5מגרשיטניס.מכלולכולל80שעותחוגיםופעילויות
ספורטלילדיםולמבוגריםבשבוע.בנוסףבבריכהוחדרכושר.מודעות
משמעותיתשלהתושביםלאורחחייםבריא,דברהמסייעלהתפתחות
המועדון .
חולשות:צורךבשדרוגאזורבריכותהשחייה,אשרמזמןלאשופץמבחינת
ריצוף,פיתוח,מערכותסינוןוכו' .

יו"ר:
א.נוי:

הגגהקייםדורשטיפול,הקונסטרוקציהוהאוורור .
נכון,גםלצבועקונסטרוקציהוטיפולבאיוורור.שדרוגמתחםההסעדה/מזנון
במועדון.ההגבלהבקיוםאירועיםהמונייםמאודמפריעה,כיוםלאניתן 
לקייםאירועיםהמוניים.מחסורבחדריספחלחוגיםהמוביללהעדרחוגים
לילדים.חדריםקטנים.בריכהשאינהמתאימהלשחייהמקצועיתותחרותית,
מבחינתהצרכיםשלמכבישוהםובכלל,תקציבמאדמהודק .
עלינוהמשיךולעשות:המשךשדרוגפונקציונאליותשלהמועדוןוהוספת 
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מתקניםחדישים.הכנסתטכנולוגיותחדשות,הקמתבריכהמקצועית,כולל
מלתחותצמודות,הפיכתבריכתהקיץלאטרקטיביתלילדים,כולל
אטרקציות,הקמתמתחםמסחריוביתקפהחדישבשטחהבריכה,מרחבשונה
למינוייםספורטאיםולנופשיקיץ .
דוחהוצאותלבריכה: 
סוג ההוצאה
ניקיון 
ארנונה
שכירות
מים
חימום
חומרים
כימיים
חשמל
מפעיל
שכרמצילים

שנת 2017
505,000
240,000
360,000
230,000
160,000

תוספת
בריכה
625,000
300,000
400,000
300,000
180,000

70,000
305,000
250,000
610,000

110,000
450,000
300,000
800,000

סה"כ

2,730,000

3,465,000


הנחתיסוד:שטחיהארנונהוהניקיוןיגדלובשלהשטחהבנויהנוסף.בריכתהקיץ
תפעלרקחצישנה.הסכומיםהמוצגיםאינםכולליםמע"מ. 
התוספותבתחוםההוצאות,ועלויותפיתוחשלבריכהנוספת,עפ"יההוצאות
הקיימותיגיעולכ735,000-₪בשנה. 

א.אלטלף: כמהההכנסותשנתיות? 

יו"ר:

כ-7,000,000-8,000,000₪כלהמועדון.בטבלהבודדואתההוצאותרקעל
הבריכות,כדילהביןאתתוספתההוצאותבגיןהבריכההנוספת .

א.אלטלף :השאלהמההיחסביןהתוספתשלהבריכהלהוצאותהכלליות? 
י.שטרסברג:השאלהאםהתוספתשלהבריכהתניבתוספתהכנסות? 
א.משיח:

בהנחהשלאתהיהתוספתהכנסותבגיןבריכהחדשה,איפהיעמודהמועדון
בהוצאותוהכנסות? 

א.נוי:

יהיהבגרעון .
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יו"ר:

היוםהקנטרימאוזן,מידנראהעלמהאפשרלהתבסס,בעקרוןאניאומר
ישפהתוספתהוצאהבגיןהפרויקטהספציפיהזהכ-750,000שח. 

אנוי:

מקורותהכנסה:הגדלתכמותהמנויים(תוספת300מנויים),בהסתמךעל
שכונהחדשהשתקוםבתוךשל3-5שניםבכ20%-אוכלוסייה .
העלאתמחירהמנויבכ5%-לפחות,עלמחזורהכנסותשלנוממנוייםחוץ
משכרויותכ6,000,000-₪ולפחותכ-10%תוספתמנויים,נותןלנוכברעוד
300,000₪. 

יו"ר:

מכבישוהםשחייה,משרייניםעוד300,000₪לטובתדמיהשכירות
החדשים(ביתספרלשחייהולימודישחיהשלבתיהספרהאזוריים) .

י.שטרסברג:חבלמודיעין,לאמתכננתהקמתבריכה? 
יו"ר:

ישלנוהרבהפניות,בשלהעובדה,שבתיהספרשלחבלמודיעיןצמודים
ליישובוגםכתוצאהשלנוישאתבריכתהמיםהיחידהבאזור. 

א.נוי:

מפעלהשחייהשלבתיהספרבשוהםמשמעותיומעניקתעסוקהלבריכהשל
כחצייוםבמשךחודשייםשלושה.ישלנוהרבהפניותמבתיהספרשלחבל
מודיעיןשכוללאתבתיהספרתיכוןנחשון,משריםוביתהספרהיסודי
החדש. 

א.פטיגרו :השאלהאםזהרווחי,למהלהעמיסאתהבריכה? 
יו"ר:

מהמחירשגוביםמחבלמודיעין? 

יו"ר:

מחירכרטיסרגילללאסבסוד. 

א.פטיגרו :עדייןצריךלהיותרווחי .
א.נוי:

זהרווחי,אבלגםמפריעלמנויים,יחדעםזאתמדוברבתלמידיםשלומדים
באזור .

א.פטיגרו :לאמומלץלפגועבמנוייםשלתושבישוהםשמשלמיםמחירמנויגבוה .
א.נוי:

אנימקשה,מצדשנימאדבעייתי.מדוברבילדיםבבתיספרמעורביםמחבל
מודיעיןושוהם,כדוגמת:ביתהספרמישרים .

י.שטרסברג:אםבוניםעודבריכהישיותרשטחמיםוזהרווחיוהוצאותשוטפותזניחות. 
א.גואטה :אנחנומשרדקורן-גואטה,אשרנשכרלנהלאתהפרויקטיחדעםמשרד
אדריכליםומהנדסהמועצה.אנומציגיםאתהתכנוןהראשוני,בהסתמךעל
פרוגרמהשקיבלנו.גיבשנומצגתשמהווהתפריטעםמספראפשרויות
שקיימותביןאםזהגודלהבריכה,חומריהגמרוצורתהמבנהעצמוועוד. 
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א.גואטה :בתוכניתלעילמתואר:כניסהראשיתלמבנה,לתוךלוביקטן.אזורמועדון
ומרחבמוגן.שירותיגברים,מלתחותהכוללותלוקריםואזוריהתארגנות
הכולליםספסלים.תאמשולב/מלתחהלנכים,עפ"יחוק.מחסןשישמש
לציודרטובשלהבריכה(מצופיםגלשניםוכו').ירידהבמדרגותלמרתף,
בשטחשמקווקובאדוםמסומןחצרטכנית. 
מוצגתחלופהלבריכהבאורך25מ'שזהבעצםבריכהחציאולימפיתוברוחב
של15מ'. 
י.שטרסברג:זובריכהסטנדרטיתלחלוטין .
א.גואטה: ישכמהדגמיםשלבריכותשיוצגו .
יו"ר:

בריכהסטנדרטיתמוגדרת12.5מ' .
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א.גואטה :זוהבריכההקיימת,עםחתךשמראהאיךהבריכהמתוכננתמבחינתגודל
ופרופורציות. 
א.פטיגרו :האםניתןלייצרחיבורשלהבריכות,כדילחסוךבמצילים? 
א.נוי:

ברגעשיוצאיםמשטחהמים,זהדורשמצילנוסף. 

אגואטה:

קיימתתקנהשאומרתשאסורלמציללהפנותאתהגבמאזורהמיםבזמן
הפעילות.אפשרלתתפתרוןשלגוףהמיםכגוףאחד,אולהביאשני
מצילים.מבחינההנדסיתאפשרי. 

א.פטיגרו :בעיקרבעונתהקיץשאפשרלפתוחהכל,ואזיששתיבריכותלימישבת .
י.ירקוני:

קיימתבעיתיותמבחינהאקוסטיתוכןשליטהבטמפרטורה,החלפותאוויר,
לחותוכו',זהבעייתי. 

יו"ר:

זהאמורלהיותסגור. 

י.ירקוני:

כרגעאנילאנכנסלצורתהסגירה,קונסטרוקציהובטיחות.. 

יו"ר:

צריךלחשובגםעלהפרוייקטליות.איאפשרלהשביתאתהבריכההקיימת
בכלפרקהזמןשבוניםאתהבריכההחדשה. 

א.פטיגרו :במקוםלראותאיךמגדיליםהכנסות,כדאילבדוקאםאפשרלחסוך
בעלויות. 
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א.גואטה :בחרנולהציגשלושאפשרויות :
א .בריכהעם5מסלוליםברוחב7.5מ' 
ב .בריכהעם6מסלוליםברוחב15מ' 
ג .בריכהעם7מסלוליםברוחב17.5מ' 
א.גואטה :רצינולאפשרגמישותבבחירתהחלופהמבחינתקירויהבריכה :
אופציהראשונה,קירוימאינדוליט-בידודהעשוימשניפחיםעםיריעת
בידודבאמצע.מתקבלמראהשלתקרתפחנקייהוחלקהשנתמכתעלידי
קונסטרוקציתפלדה. 
יו"ר:

מההרציונלבתקרהשלאמכניסהאור? 

א.גואטה :אתהאורמקבליםמההיקף.כשמכניסיםאורנכנסגםחום.אפשרלהתגבר
עלזהבציודאנרגטי,הענייןשעליותההקמהמאדגבוהות.הבריכההקלסית,
השמרניתשמבצעים,היאבדרךכללבעלתגגאטוםאומפוליקורבונט
שמכניסקצתאוראבליודעלסנןאתהחום.לאינדוליטיתרוןנוסף,
אקוסטיקהבחורף .
יו"ר:

הפוליקרבונטבעייתימבחינתאקוסטיקה .

א.גואטה :אופציהשנייה,קירוישלדגן. 
יו"ר:

מהשקייםהיוםבבריכה. 
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א.גואטה :נכון.דוברבקשתשמהווהגםאתהקירותוגםאתהגג,פחותיפה. 
חני:

לאעושיםמשהויותראטרקטיבי,זהנראהליכלהזמןמסלוליםמסלולים,
שיהיהאטרקציהלבואלבריכה,למשל:מפלימיםכמובמכביםרעות .

א.נוי:

נעשיראתבריכתהקיץבפעילותיותראטרקטיבית .

א.גואטה :אופציהשלישית,שלדפלדהבחיפויפוליקרבונט,למעשהאריחבעובי5ס"מ.
במועדוןהולמספלייסראשהעין,קייםגגמסוגזההכוללויטרינותזכוכית
בהיקףוגגנפתח. 
באומדניםובפרויקטהוכוונתילאלתכנןדברכזה.אפשריוישלזהיתרונות
להפוךאתבריכתהחורףלקיץ,הופךאתחוויתהמשתמשלהרבהיותר
גבוהה,פותחיםאתהגגוישבריזהבמיוחדבעונותמעברשלאצריךליבשאת
החלל .


א.גואטה :להלןטבלאותמפורטותשלעלויותברמתהמטרוהפונקציהשנקבנו(כולל
נטווברוטו-הקירותוהמעברים).הטבלהמראהגודלבריכהאפשריוקירוי
אפשרי,9אפשרויות,3סוגיקירויבכלגודלאפשרלעשותאתהקירוי
הרלוונטי .
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א.גואטה :עלותלפיאופציות:גודלבריכהאפשריוקירויבריכה .
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א.גואטה :ריצוףנדרשושטחהמשטחיםבהיקףהבריכהחושבעפ"יהנחיותמשרד
הבריאותבהיבטשלשטחהמותרשלהבריכהלביןקירהמבנהשתוחםאותה 
יו"ר:

ריצוףמתומחרלפי1200₪למטר? 

א.גואטה :נכון,כוללרצפתבטון,תעלותניקוזומעקותנירוסטה.מדוברעל3מ'.
מדוברב3מטרמהבריכהעדלקירלפיהנחיותמשרדהבריאות .


א.גואטה :מיזוגוטיפולאוויר-הבדליםקליםבהתאםלשטחהבריכה.כאשרמגדילים
אתשטחהמיםישלייבשולמזגחלליותרגדול. 
יו"ר:

למהצריךמיזוגאויר? 

א.גואטה :כיבחורףהמיםמחוממיםוהאווירקר,ברגעשלאמייבשיםאתהאוויר
מתרחשתתופעתאידוי. 
יו"ר:

בבריכתהחורףשלנואיןתופעהכזו .

אנוי:

פחות,אבלבגללסוגהקירוי. 

יו"ר:

אנחנומדבריםעלסוגקירוישאינואוהל. 

א.גואטה :ישתקנהשלמשרדהבריאותשדורשתמאתנומספרהחלפותאויר,ביחס
לחללוזהכחלקמהיתרבניהשמוגשלאישור .
יו"ר:

אבלכיום,איןלנומערכתכזו .

א.נוי:

ישלנוונטות .

11

יו"ר:

האםהםמוכרותע"ימשרדהבריאות? 

א.נוי:

כן,אבלזהלאמחמם,זהנותןרקתחלופהשלאוויר. 

י.שטרסברג:האםונטותעומדבתקנות? 
א.נוי:

עומד,אבללאיעיל .

יו"ר:

אזמהיהיהלנו:בריכהמתוךהשתיבריכותשאמורותלשמשאותנובחורף.
האחדעםמיזוגאוירשמחמםאתהחללוהבריכההשנייהחימום 
עלבסיסמיםחמיםותנורגז .

א.נוי:

תפעולתנורגז,8שחלשעתעבודה .

יו"ר:

זהכלוםביחסלמיזוגמרכזי .

א.נוי:

אבלליגהאחרת .

יו"ר:


בכלזאתמדוברבכ-500,000₪לפניתקורות,קריכ900,000-₪ 
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א.נוי:

כמושאורןאמר,איןלנואפשרותלהתנגד,כיזההנחיותמשרדהבריאות .

י.ירקוני:

משרדהבריאותמתייחסלהחלפותאוויר.ישכמהפתרונותלחימוםהחלל
וצריךלבחוןאתהשימושמבחינתנצילותהזמן(שעותחימום).כמה
משתמשיםיש?האםניתןלרכזרקבבריכהאחת? 

יו"ר:

ישכמהפתרונותלחימוםהחלל,אםהמקוםמיועדלמועדוןספורטבחורף .

א.נוי:

איאפשר,כברהיוםדורשיםממנילאורהפעילותשלמכבישוהם .

יו"ר:

מושיק,באיזהשיטהמחממיםבכפרהמכביה? 

מ.בראז:

תנורגזעםונטותרגילות. 

י.שטרסברג:הוצאהאדירהבשוטף. 
מ.בראז:

הרבהשעותמתות,לעתיםנמצאים3-4אנשיםבמים.כןממליץלעשותהכנה
למזגן.גםהקירוי,לאחייבהשקעהדרמטית .

א.יפרח:

השאלה,אםאפשרלהיותבבריכהבליחימוםבחורף? 

א.נוי:

כן.כמוהיום. 

י.ירקוני:

במיםלא,דורשיםחימום .

אאלטלף :אבלקרמאודכשיוצאים. 
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יו"ר:

אםבודקיםלפימבחןהפניות,נראהשאיןתלונותעלהבריכההסגורה .

אנוי:

ישתלונות,אבלזניח. 

יו"ר:

עיקרהבעיהבבריכהעםהאוהלשאינומבודד,המיםמחוממיםלטמפ'של28
מעלותומחממיםאתהחלל,בנוסףישגםתנורגזשמפזראוירלמרחב .

א.יפרח:

כמהמשתמשיםבממוצעבשבועבימיהחורף? 

ש.אלבז:

מאות.כלהמנויים,כוללחוגיםומכבישוהםהמוניםכ-400תלמידים .

י.ירקוני:

בחללים,יותקןמזגן. 

יו"ר:

מציעשאתהחללהאמצעינפנהוניצורחללפתוחבאמצע. 

י.ירקוני:

הקונספציההארגוניתאינוקנטריקלאב,המקוםמשמשכמעברלפעילויות. 

א.גואטה:  היעודהמקורישלהחדרהיהחללשחיהממוזגושקטוהמתנהלהוריםעם
קירזכוכיתבכדילראותאתהילדים .
יו"ר:

איאפשרלראותכלום.אלאאםכןתשנהאתהגודל. 

א.נוי:

מהגודלכלהשטחהבנוי? 

א.גואטה :בנוימבטון250מטרכוללשירותיםומלתחות. 
י.ירקוני:

הפרוגרמהעומדתלפיתקנימשרדהבריאות(מחושבלפישטחחישוב 
המים)ולכןלאניתןלהקטין.הקונסטרוקציהתבנהעםהכנהלקומהנוספת
בעתידבמידהונדרשעםהשניםלפתח. 

יו"ר:

מציעלהעביראתהמלתחותמלמעלהלצדהשמאלילידהמשרדיםולרווח
אתהמרחבבאמצע. 

י.ירקוני:

איןמקום. 

יו"ר:

הכניסהלבריכהיכולהלהיותממקוםאחר.אתהמלתחותאפשרלמקםבגב
ומולהבריכהאתהלובי,כוללהכניסהוהמשרדים.כךגםמקבליםאת
החוויהשלבריכהפתוחה. 

א.גואטה :נחשובאיךעושיםאתזה. 
יו"ר:

כשנכסיםלקנטרי,רוציםלראותבריכהולאפרוזדוריםוקירות. 
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א.גואטה :סיכוםשלחלופות:כלחלופהקיבלהשם.חילקנולפיצבעיםשלגודל
הבריכה.תקורות:26%,עלותתכנוןפיקוח12%.עלותחכ"ל4%.ב.צ.מ
.10% 
יו"ר:

למהצריךלשלםתקורתחכ"ל?החכ"למקבלתבריכה.משפיםאותםעל
ניהולותיכנון. 

א.פטיגרו :זהעולהלחכ"לכסף. 
יו"ר:

לאעולהלחכ"ל.החכ"ללאמנהלתאתהפרויקט.איןכאןכספיפיתוחשיש
איךלהצדיקזאת. 

א.גואטה :התבקשנולהציגשלביותאפשרית.שלבא'–מרתףהמכונות,מבנהקבועשל
שירותים,חדריםובריכהנגיעלתקציבשל7,400,000₪כוללתקורות. 
בשלבב'–קירויהבריכה,הפלדהעםפוליקרבונט,מערכותיבושומיזוגאויר
בעלותשל3,700,000₪. 
יו"ר:

הזמנואתמושיקבראז,מנהלכפרהמכביה.למושיק,הרבהידעוניסיון
בהקמהוניהולשלקאנטרימהגדוליםבארץ,וגםחברבעמותתמכבישוהם. 

מ.בראז: ישכאןמוטיבשלמע"מ,אםהחכ"לעושהאתהפרויקטאזאיןמע"מוזה
יתרוןגדול. 
אפטיגרו:

ואזנצטרךלשלם4%לחכ"ל. 

יו"ר:

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

אזאיךעושיםאתזהבמקומותאחרים? 

י.שטרסברג:זהבעיהכיזהכסףציבורי .
א.פטיגרו: אפשרלהציעהלוואתבעלים 
י.שטרסברג:זהמאדבעייתי .
מ.בראז:

מדוברבכספיהשקעה. 

יו"ר:

הענייןשהמועצהנשארתבעליםשלהפרויקט .

י.שטרסברג:אפשרשהמועצהמקימהאתהמועדוןותתקזזעלהמע"מבגיןתקבולים
שהיאמקבלת.אםגוףפרטישוכרממנינכס,אנימזדכהעלהמע"מ.אבל
בשבילזההחכ"ל,יצטרךלשלםדמישכירותבגיןהמועדון. 
יו"ר:

צריךלבחוןאתהנושאונתייעץ,ישמהלעשות .

ש.אלבז:

זהמשמעותימבחינתההחלטה,איזהסוגבריכהלבחור.מדוברעל17%,כ-
1,500,000₪. 

י.שטרסברג:בכלמקרהישלקחתבחשבוןאתעלותהמע"מבהשקעה.אחרכךכברנראה
כמהכסףאפשרלהצילבזיכוי,גםזמןקבלתהזיכויייקחהרבהשנים. 
מ.בראז:

הבריכהצריכהלהיותהכירחבהשאפשר,אףאחדלאמענייןאם 
הקירוייהיהזול,אבלכןחשובשיתאפשרלהכניסאלמנטיםנוספיםולתת 
מסלוליםשמכניסיםכסף.קירויוקרמיקהיכוליםלהיותמינמליים .


א.אלטלף: אבלכשישבעיהבאקוסטיקה,זהבעייתי .
מ.בראז:

 בקיץ,שזהשיאהעונה,כשישהרבהילדיםישרעש.אבללאורךהשנה
בשעותהבוקרוהערב,יששלושהארבעהאנשים.הדפנותנפתחותונותנות
בריזהטובהגםבקיץלאצריךפתיחהשלהגג. 

יו"ר:

 מהנותןרוחבבריכה17.5מ'? 

מ.בראז:

 צריךלהגדיראתייעודהבריכה. 

י.ירקוני:

מכבישוהם,ביקשהרוחבבריכה17.5מ',בכדישיוכלולנצללפעילות
תחרותיתואימונים. 
כמהמסלוליםזהנותן .

יו"ר:

 

מ.בראז:

7מסלולים .

י.ירקוני:

איןבריכהבגודלכזהבכלהאזור,מהשיהפוךאתהבריכהלאטרקטיבית .

א.אלטלף : ישאופציהלהערכתשטחספח,לאירועיםותחרויות? 
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י.ירקוני:

 כרגעמינימלי,ישאפשרותבדופן. 

א.לטלף:

 איךנמנףלתחרויות? 

י.ירקוני:

 השטחמאודמוגבל,אוליאפשרלהוסיףטריבונהשל70-80איש .

א.נוי:

איןצורך,שמיםכסאות .

מ.בראז:

האםישניצולמלאשלחדרהמכונות? 

אנוי:

כן.קיימיםשניחדריםלשלושבריכות. 

י.ירקוני:

אנילאבטוחשדרושחדרמכונותכזהגדול. 

יו"ר:

ישאפשרותלהשתמשבסטודיוהתתקרקעיהקייםלידהחדרמכונות,עוד
חדרמכונות? 

א.נוי:

כן. 

אגאוטה:

מההמרחקשלו? 

נוי:

מתחתלובי.במפלסמינוסאחד. 

א.גאוטה : דורשבדיקה,האםהסטודיוהקייםעומדבגודלבכדילהכניסאתכל
הציוד?בנוסףלבדוקמההתגבורשנצטרךלתתלמשאבותכתוצאה
מהרחקתהחדרמהמבנה .
י.ירקוני:

מההגודלשלהסטודיו? 

אנוי:

מעל100מ' 

א.גאוטה :לאמספיק.נדרש150מ',גודלהמרתףנקבעע"ייועץמערכות.כאשרניכנס
לתיכנוןמפורטלאחרבחירתחלופה,נצמצםכמהשיותרשטחישירות .
יו"ר:

השימושבמרתףהקיים,לאמאוורונמצאלידחדרמכונותואיןדרךמילוט
בזמןחירום.אםאפשרשםלרכזאתכלהמכונותשלהקנטרי,מומלץ.אפשר
גםלפתוחאתהקירהצמודולהגדילעודיותר.(מתחתלמלתחהשל
הגברים).יששםמרתףיצוקמבטון,זהחסכון) .

א.גואטה: לוחותזמנים,מרגעבחירהואישורהחלופה,11חודשיםתכנוןושנהלביצוע.
בנושאחשמל,טרםהתחילתכנוןמפורטואנומערכיםאתהתצרוכת
שתידרש.האםנדרשלחדרשנאיםפרטיאוהגדלתחיבורבמתח. 
עלותשלחדרשנאיםיכוללהגיעל-500,000-700,000ש"ח .
יו"ר:

הבריכההאידאליתבגודלשל17.5מ'עםקירוידגן(כמוהגגהקיים),מגיעים
ל11,000,000₪בתוספתמע"מ.אםמורידיםאתהתקורהשלהחכ"לוה-
ב.צ.מאפשרלכווץבעודכ-10%,נגיעלכ-12,000,000(לאכוללחשמל) .
גםמיזוגהאוויר,אפשרבשלבזהלהשתמשבאמצעיםיותרקונבנציונליים.
חיסכוןשלכ-500,000₪לפנימע"מלתקרות. 
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ד.זביב:

ישגםחיסכוןבחדרלמטה. 

יו"ר:

לא,כימשתמשיםבחדרלמטה,נצטרךלהוסיףחדרלמעלה .

א.אלטלף :מהמקורהתקציב? 
יו"ר:

עלפיתוכניתהפיתוח,צברנוסכוםשלכ-5,000,000₪מעסקתעדולם,פינוי
ובינוי.ישלנוהסכםעםהמנהל,בעתשהמנהלישווקאתהמגרש(8וילות),
הקבלןהזוכהישלםלמועצה,אתשוויהמבניםשיהרסו.המנהלהעריךאת
המבניםבכ5,500,000-₪ובתמורההתחייבנושהתמורהתעשהבגיןהוצאה
במבנהציבור.ההשלמהיכולהלבואמהטליהשבחהשלשכונהכא'. 

א.אלטלף :מהסדרגודלשלהיטליההשבחה? 
יו"ר:

מעלכ-50,000,000₪. 

א.אלטלף :מהעםהפיס? 
י.שטרסברג :כספימפעלהפיס,לאמיועדלתקציביםשוטפיםשלנו .
יו"ר:

לאכדאיממפעלהפיס,כדישמפעלהפיסיאשרפרויקטשלבריכה,הוא
מציבכלמניסטנדרטיםהנדסייםואדריכלייםשלו.בנוסףהדרישהשהשלט
שלויהיהעלבנייןכיעומדמאחוריו .

ח.קרס:

אפשרלפנותלמשרדהכלכלהבבקשהלתמיכהבגיןהתייעלותאנרגטית
כתוצאהמהפחתהשלמזגנים .

א.אלטלף :ישחלופותאחרותלשימושב-5,000,000₪מעסקתעדולם? 
יו"ר:

אפשרלבנותמתנ"סבשכונההחדשה.תמידאפשרלמצואמטרותטובות. 

א.פטיגרו: ישלתתאתהדעת,יתכןויפתחעודקנטריבמע"רהדרומי. 
א.יפרח:

הבריכהצפופהואיןשטחיבילוי. 

יו"ר:

אפשרלנצליותרטובאתשטחהחצר.בחלקשפונהלחזית,להרחיבאת
הדשאולעשותפינותישיבהמעניינות. 

א.נוי:

עובדיםעלזה. 

א.יפרח:

הבריכהלאנותנתמענההיוםלבילוי. 

ש.אלבז:

ישהגבלהשלהשכנים,ישהסכמיםאיתם .

א.אלטלף: אםמתוכנןקנטריבמע"ר,אזזהמייתראתכלההשקעה .
יו"ר:

אחתהאפשרותבשיווקהמע"ר,להקיםבריכהוביתמלון,אולםאירועים.
היזםלאחייבלהקיםקנטרי,אלאיכוללהקיםאולםשמחות,סבירלהניח
שיבחר ברווחהכלכליהטובביותרעבורו.יזםשיבדוקכיוםמבחינתכדאיות
כלכליתלהקמתקנטריקלאב,ידאגמאודמהקמתהקנטריהקייםשלנו. 
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א.יפרח:

למההמועצהלאבוחרתקרקעחדשהלבנייתבריכהגדולהבצורהמסודרת?
ישלחשובקדימהלעודכמהשנים. 

יו"ר:

המועצהיכולהלהשתמשבקרקעבשכונההחדשהבכניסהליישוב,היתרון-
לאתהיההגבלתרעש,חסרון-המרחק.היוםהקאנטרינמצאיחסיתבמקום
מרכזי .

א.יפרח:

זואינהסיבהמספיקה,שוהםגדלה .

יו"ר:

ומהנעשהעםהבריכההקיימת? 

א.יפרח:

נשאיר .

י.שטרסברג :איןמקוםלשתיבריכותציבוריות.אםיהיושנייםלאצריךלהרחיבאת
הקייםהיום .
א.פטיגרו :אםבוניםבריכהבמקוםאחר,העלויותמשתנות? 
א.גואטה :כמובן,ישהוצאותעודפותנוספות:חניה,גידורמתחם,מדשאותוכו' .
א.משיח:

איאפשרלהפרידגםחדרכושרמהבריכה.ישאנשיםשבאיםלבריכהולחדר
כושרביחד. 

יו"ר:

צרכןמרכזישלבריכהבגודלהמוצע,הואעמותתשחייה,להקיםבריכה
שהעמותהתופסת50%ממנה,הכלכליותשלהושלהקאנטריהחדשלא
תספיק .

א.יפרח:

אםזהיהיהבסיסהתחלתיולאטלאטזהיגדללמרכז,זהיכוללהיותרעיון
טוב,סביבזהאפשרלבנותחנויותומסעדות. 

ש.אלבז:

לאכלכלילבנותבריכהאחתקטנה,קחאתהקנטריהפרטישנבנהבחולון,
הבעליםפשטורגלובסוףהעירייהלקחהאתהניהול. 

א.יפרח:

אניחושבשהמועצהצריכהלממןלבנות,גםאםלאכלכלי .

יו"ר:

למההמועצהצריכהלעשותמשהושאינוכלכלי,לאעדיףלבנותמראש
משהואכלכלי? אףיזםפרטילאיקיםקנטריבריכהבלישהואיודע
שהקנטרישלנוייסגר .

י.ירקוני:

אפשרלהוציאבריכהאחתליזםחיצונילהפעלה .

א.אלטלף :אםכבראנחנובונים,לאשווהלהוציאהחוצה .
אגואטה :לפנישנהנתבקשתילבחוןאפשרותלהקמתקנטריעםמכוןכושרלרשת
הולמספלייס,ברמתהשרון.בגללהימצאותשלקנטריקטןבשכונתמורשה
ירדומזה.להזכירכם,רמתהשרוןיותרגדולהמשוהם. 
יו"ר:

לאיזהקנטריהתושביםהולכים? 

א.גואטה :קנטריקטןוישןבמערב,קנטריבמורשהוחלקיוצאיםמהשכונהוהולכים
לקנטריבצהלה. 
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יו"ר:

קנטרירמתאביב,שהיהלבהשכונהחזרלעירייה .

א.גואטה :גםקנטריגורדוןבתלאביב,חזרלעירייה. 
יו"ר:

מציעלהיותחיוביים .

גואטה:

אניבעד .

ש.אלבז:

גםאני. 

א.פטיגרו: אנימציעאתהבריכההגדולהביותרעםקירויפוליקרבונט,קירוישטוח .
א.אלטלף :מציעלאשראתהגמראחריהפרוגרמההשלמה.כלומרלאשראתהמתווה
הרחב,קרישלבא'ואזבגמרבהתאםלתקציב .
א.פטיגרו :בכלמקרהלהכיןקומהשלמעטפתסגורה,שקללפרוץולהשליםתיקרה .
י.ירקוני:

ישהכנותלקומהשנייה.כלכליתמהשיתמוךבבריכהזההפעילותמעל
הקומהשמעליובשטחשל250מטר.רואיםשגידולהמנוייםבקנטריבא
לידיביטויבכלהפעילויות.ישלחשובעלהגילהשלישי,לכווןלכךשהקומה
מעלתהיהמותאמתלפעילותשלהם. 

יו"ר:

מחליטיםעלהקמתבריכהשלישיתבגודל17.5מ'בקירוידגן,חלופה1ג'.
בכדיששתיהבריכותיראואותודבר.סבירלהניחשעםסיוםבנייתהבריכה
הנוספת,נצטרךלשפץולתקןאתהבריכההשנייהולתתלבריכותמראה
אחיד.אנומתחיליםבביצועהתכנוןהמפורטהכוללפירוטעלויות .

א.פטיגרו :מבחינתהמועצה,חשובלסגורמימנהלאתהפרויקטולבדוקאתסוגיית
המע"מ .
יו"ר:

ישראלישלבדוקאתסוגייתהמע"מ .

מחליטים פה אחד
לאשרהקמתבריכהשלישיתבמועדוןספורטשוהםבגודל17.5מ'בקירוידגן. 

סעיף  3לסדר היום:
חוק עזר לשוהם-פתיחת עסקים וסגירתם
יו"ר:

מאזהצעתחוקהעזר,נחנךחוקמקבילבכנסת,ומאחרובכלזאתישצורך
מידיבנושאשעותפתיחהבאמצעשבועלמרכזיםמסחריים,שיכוליםלפתוח
היוםרקעדהשעה20:00בערבומבקשיםלפתוחעד23:00(מרכזיםגדולים
לאשכונתיים)מומלץלתקןאתחוקהעזררקבחלקשעותהפתיחה,לעומת
המצבהקייםכיום. 

א.יפרח:

מההמצבהקייםכיום? 
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סגירהעדהשעה .20:00

יו"ר:

א.פטיגרו :שוהםמרקט,נחשבשכונתיאולא? 
לאשכונתי,הואיושבעלהשדרההראשית.מרכזיםהמוגדריםכשכונתיים,
אינםיושביםבשדרההראשית,למשלהמרכזבתרשיש .

יו"ר:

א.פטיגרו :האםניתןלקבלהחלטה,שחנויותשגובלותעםשכניםיוגבלומבחינתשעות
פתיחה? 
א.יפרח:

איןלזהסוף .

ד.זביב:

חייביםלשמורעלאחידות .

יו"ר:

החנויותקיבלוהיתרילילה,ואףאחדמהםלאנשארפתוח. 
בתיקפהיכוליםלפתוחעד12:00בלילה,כברהיוםבחוקהקיים. 

א.פטיגרו :אםמחרמשהואירצהלפתוחחנותנוחותבשבת,האםיכול? 
יו"ר:

כן. 

מחליטים פה אחד
מחליטיםחוקעזרלשוהם–פתיחתעסקיםוסגירתם 

סעיף  4לסדר היום:
ועדת הנחות בארנונה 2017
יו"ר:

מצ"בפרוטוקולועדתהנחותבארנונהמיום,26.12.17שתיהחלטותנדחו
בשלהעדרמסמכים.הפרוטוקוללידיעה. 

מחליטים פה אחד
לאשרפרוטוקולועדתהנחותבארנונהמיום 26.12.17

סעיף  5לסדר היום:
חברים בדירקטוריון
יו"ר:

הוועדהלכשירותמינוייםמאשרתלנציגיציבורלכהן3שניםכחברי 
דירקטוריון.אנומבקשיםלהאריךכהונתםל3-שניםנוספותואחרונות. 
בחכ"ל-בראפרתושנהבאריאל. 

21

בחמש-רקעופר 
בתאגידחינוך-זעיראיוסי. 
בנוסף,מבקשלמנותאתמראריהאהרון,כנציגציבורבדירקטוריוןחמש 
במקוםמרקוביחמצני. 


מחליטים פה אחד
לאשרהארכתמנוילשלוששניםנוספיםבחכ"ל:בראפרתושנהבאריאל. 
בחמש-רקעופרובתאגידחינוך-זעיראיוסי. 
לאשרמנוימראריהאהרוןכנציגהציבורבדירקטוריוןחמש.
סעיף  6לסדר היום:
עדכון תקציב רגיל 2018
יו"ר:

המועצהקיבלהממשרדהחינוך,במסגרתקולקורא8684אישורלתקצוב
בסך90,000₪לעדכוןושדרוגציודותקשובלשנתהלימודיםתשע"חלבית
ספריהלום.השתתפותהמועצהבשיעור,40%דהיינוסךשל36,000₪.
בהתאםלכךמבוקשעדכוןהתקציבהרגיללשנת.2018מוצעלאגדאת
התקציבלשדרוגותוספותהמחשובלסעיףאחד .
בנוסףקיבלנואושרתקציבממשרדהפניםלמכשיריקשרוממסרבסך
40,000₪למחלקתביטחון,בהתאםלכךמבוקשלאשרעדכוןהתקציב
הרגילבהתאם. 

מחליטים פה אחד
לאשר עדכון תקציב רגיל
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סעיף  7לסדר היום:
קידום פרויקטים במימון מפעל הפיס עח"ש מענק 2019-2020
במליאתהמועצהבישיבתהמיום,31.10.18אישרהקידוםמימוןשלמענקי
2019-2020שלמפעלהפיסבסך1,400,000₪.מדוברהליךפרוצדורליבו
אנונדרשיםלעדכןאתההחלטה. 

יו"ר:

א .הסבתמענק560/2017בסך1,000,000₪למחשביםלמוסדותחינוך.
ב .אישורהקדמתמימוןלהרחבתמועדוןהגמלאיםבסך1,392,209₪.
בנוסףלמסמכיהמליאהצורףאישורהממונהעלהמחוז,מריונתןבר
סימןטובלהקדמתהמימוןלמועדוןהגמלאים,ממענקימפעלהפיס
לשנים2019-2010 

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

סעיף  8לסדר היום:
תב"רים
 .1שדרוג מוס"ח  )690( 2018 :בתוכנית הפיתוח של המועצה לשנת  ,2018אושר
תקציב לשדרוג מוסדות חינוך בסך  1,500אלפי  .₪מבוקש לעדכן הוצאה בסך 2
מליון₪ולכלולאתהמצ'ינגלפרויקט21 Mלבנייתכיתותחדשניותב-3בתיספר,
אבן חן ,תיכון ויהלום .התוספת של  0.5מיליון  ₪תקטן מפרויקטים אחרים
המופיעים בתוכנית הפיתוח שהסבירות לביצועם ובמלוא היקפם בשנת  2018.
מקורהמימון:ק.ע.פ.

 .2מחשבים למוסדות חינוך : )691( 2018בתוכניתהפיתוחשלהמועצהלשנת2018
אושרתקציבלמחשביםלמוסדותחינוךבסך 1,200אלפי.₪מבוקשלאשרבשלב
זה תקציב בסך  200אלפי  ,₪השתתפות התקציב הרגיל .יתרת התקציב תאושר
לאחרשיתקבלאישורהמימוןממפעלהפיס.מקורהמימון:תקציברגיל.2018

 .3שביל אופניים רחוב תרשיש והסלע ( )689 :בוצע שביל אופניים ברחוב תרשיש
והסלע.הפרויקטכוללגםתאורה.סה"כהתקציבלפרויקט 2,138,623.₪משרד
התחבורה אישר השתתפות בסך  1,497,036 ₪המהווה  70%מעלות הפרויקט.

23

יתרת המימון תמומן מקרן עבודות הפיתוח .מקור המימון :משרד התחבורה.
ק.ע.פ.

א.פטיגרו :בקשנולבדוקאםנדרשהחלפתתשתיותישנותבשנתייםהקרובות,כמומים
וכו'בכדילאלפתוחבעתידשניתאתהכביש .
יו"ר:

כברהוחלפותשתיותמיםברחובתרשיש,השבילעצמולאיעבורבתרשיש
אלאיעבורמאחוריהבתיםבתרשישובעצםבאמצעותהפרויקטהזהאנחנו
נחדשתשתיתשלהטיילתוגןהמגדל.ברחובהסלעלאהחלפנותשתיותמים .

ש.אלבז:

אניחושבשצריךלהעלותאתהמודעותלרכיבהעלאופנייםולתתמענה
לחניותאופנייםלידבתיהספר .

יו"ר:

אניחושבשצריךלצאתבקמפיין.איןספקשצריךלשנותהרגליםומודעות
לתלמידים .

ח.קרס:

אפשרלעשותבבתיהספר"שישיאופניים" .

 .4אולפנה  /ישיבה ( )390 :לעדכן את תקציב הפרויקט לסך של  10,445,867.₪
תוספתבסך 884,497.₪ההוצאההיאעפ"יהביצועוהרישוםבספריםשלשלבא'
בבנייתהאולפנה/ישיבה.תוספתהמימוןהיאממשרדהחינוךסךשל 322,922₪
וסךשל561,575₪מתוךתרומהשהתקבלהממשפחתכוכבבאמצעותקרןהיסוד.

ישלאשרסגירתהתב"ר.מקורהמימון:משרדהחינוך.תרומה.


י.שטרסברג :פרויקטשלהבתהסתייםאחרילמעלהמשששנים.הפרויקטבוצעתוך
חלוקהטכניתלארבעהשלבים.עיקרהמימון,משרדהחינוך,והפיס.קיבלנו
תרומהואנומבקשיםלסגורשניתב"ריםעפ"יכספיםשקיבלנובפועל.
אנחנורוציםלבחורשניתברי"םעםעדכוניםשלהם,לפיהכספיםשקיבלנו
בפועל. 
אולפנה  /ישיבה שלב ג' (: )518לשנותאתמקורהמימון.להגדילאת
השתתפותמפעלהפיסבסך595,480₪כךשסה"כהשתתפותמפעלהפיס
תעמודע"ס8,085,631.₪להפחיתהשתתפותתרומות(משפחתכוכב
באמצעותקרןהיסוד),בסך459,497₪ולהעמידאתהשתתפותהתרומה
לתב"רזהלסךשל257,587.₪לבטלאתהשתתפותקרנותהרשותבסך
135,983₪.לאשרסגירתהתב"ר .
הערה :עדכון התברים  390ו 518-נובע מקבלת של למעלה ממיליון של התרומה
בשבועותהאחרונים.לאחרשתתקבלמלואהתרומהבמהלךשנת 2018יעודכןגם
תב"ר  562שהוא השלב האחרון בבניית  האולפנה/ישיבה .מקור המימון  :מפעל
הפיס.תרומה .
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 .5שדרוג אולם ספורט תיכון ( )656:לעדכןאתהתקציבלסךשל550,000₪במקום
 453,153 ,₪דהיינו תוספת בסך  96,847 .₪התוספת מיועדת להחלפת התאורה
לתאורתלד,שיפוץהשירותיםוהשלמתאיטוםלגגהמבנה.התוספתתמומןמקרן
עבודותפיתוח .מקורהמימוןלתוספת:ק.ע.פ. 


 הפרויקטיחלבפסח .
יו"ר:
א.יפרח:

עדאיזושעההתאורהפתוחהבמגרשיהכדורסל? 

ש.אלבז:

תלויאיפה.ברמההעקרוניתעד22:00 .

א.יפרח:

בניצנים,חייליםבאיםלסופ"שואיןתאורה. 

ש.אלבז:

בגלגלהשכנים.אבלבצוקיםפתוחעד23:00בלילהומוצאישבתאולם
שלהבתפתוחחופשי. 

 .6שדרוג מבני ספורט  )692( 2018 :לאשר תקציב לשדרוג מבנים ומתקני הספורט
לשנת 2018בסךשל 300אלפי.₪עפ"יתוכניתהפיתוחלשנת.2018מקורהמימון
:ק.ע.פ .

 .7שדרוג מבני דת  : )693( 2018לאשר תקציב בסך  300אלפי  ₪לשדרוג מבני דת
לשנת,2018עפ"יתוכניתהפיתוחלשנת .2018מקורהמימון:ק.ע.פ.

י.שטרסברג :כולל בתוכו גם את התמיכה שכבר אושרה ,שדרוג בית הכנסת במרכז
ספרא .

 .9אולפנה  /ישיבה – מבנה : )562( 8לעדכןאתתקציבהפרויקטלסךשל6,524,430
₪.תוספתמימוןממשרדהחינוךעבורנגישות()2%בסך59,282.₪מקורהמימון
לתוספת:משרדהחינוך .

 .10ריהוט וציוד למוס"ח : )686( 2017משרדהמדעהעבירב–28.12.17סךשל
286,268₪בגיןהשתתפותבי"סתיכוןובי"סרביןבתחרותרובוטיקהביוסטון.
מתוךסכוםזהמבוקשלתתהחזרלהוריםשהשתתפובהוצאותהנסיעהבסכום
כוללבסך90,000.₪יתרתהתקציבמבוקשלאשרלהגדלתתב"רריהוטוציוד
מוס"ח,דהיינוסךשל196,268,₪כךשסכוםהתב"ריעמודע"סשל392,268 .₪
מקורהמימון:התקציבהרגיל .


מחליטים פה אחד
לאשר את התברים הבאים:
א .שדרוג מוס"ח )690( 2018:
2,000,000מקורמימון:קרנותהרשות. 
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סה"כיעמודהתב"רע"ס2,000,000.₪ 

ב .מחשבים למוסדות חינוך )691( 2018
200,000₪מקורמימון:העברהמתקציברגיל 
סה"כיעמודהתב"רע"ס200,000₪ 

ג .ביצוע שביל אופניים רחוב תרשיש הסלע ()689
1,497,036₪מקורמימון:משרדהתחבורה 
641,587₪מקורמימון:קרנותרשות 
סה"כיעמודהתב"רע"ס2,138,623₪ 
ד .אולפנא/ישיבה ( )390
תוספתתקציבבסך322,922₪מקורמימון:משרדהחינוך .
תוספתתקציב561,575₪מקורמימון:מוסדותותרומות 
סה"כיעמודהתב"רע"ס10,445,866₪ 

ה .אולפנא ישיבה-שלב ג' ()518
תוספתתקציבבסך595,480₪מקורמימון:מפעלהפיס 
הפחתהבסך459,497₪מקורמימון:מוסדותותרומות 
הפחתהבסך135,983₪מקורמימון:קרנותהרשות 
סה"כיעמודהתב"רע"ס8,343,218₪ 

ו .שדרוג אולם ספורט תיכון ()656
תוספתתקציבבסך96,847₪מקורמימון:קרנותהרשות 
סה"כיעמודהתב"רע"ס550,000₪ 

ז .שדרוג מבנה ציבור  )692( 2018
300,000₪מקורמימון:קרנותהרשות 
סה"כיעמודהתב"רע"ס300,000₪ 

ח .שדרוג מבנה דת )693( 2018
300,000₪מקורמימון:קרנותהרשות 
סה"כיעמודהתב"רע"ס300,000₪ 

ט .אולפנא /ישיבה-מבנה )562( 8
תוספתתקציבבסך59,282₪מקורמימון:משרדהחינוך 
סה"כיעמודהתב"רע"ס6,524,430₪ 

י .ריהוט וציוד למוס"ח  )686( 2017
תוספתתקציבבסך196,268₪מקורמימון:העברהמתקציברגיל .
סה"כיעמודהתב"רע"ס392,268₪ 
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סעיף  9לסדר היום:
פרוטוקול ועדת ביקורת
ת.פוגל:

יו" רהוועדה,מריוסילוי,לאנמצאעמנוהיום.בישיבהעודכנוחברי
הועדהבביקורתלשנת2018העוסקתבנושאבטיחות,בבתיהספרומתקני
משחקיםבגניםציבוריים. 

א.פטיגרו :לאורתאונתהדרכיםבעמקאיילון,מבקשלהגביההמעברחצייהמול
ספרא .
יו"ר:

נעבירלבחינתיועץתנועהונשפרהבטיחותבהתאם .

מחליטים פה אחד
לאשר פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 25.12.18

סעיף  10לסדר היום:
סיכום ועדות מועצה:
יו"ר:

ממליץלכליו"רהוועדות,לכנסאתהוועדותולקבועסדריום.לקבוע
נושאיעבודהלדיוןוליצורמשמעותלוועדות. 

מחליטים פה אחד
לאשר סיכום ועדות מועצה 2017
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ריכוז החלטות :

נושא

מס'

החלטה

1
2

אישור פרוטוקולים
הקמת בריכה שלישית
מועדון ספורט שוהם

-

3

חוק עזר לשוהם -פתיחת
עסקים וסגירתם
ועדת הנחות בארנונה 2017
חברים בדירקטוריון

-

לאשרפרוטוקולמליאהמיום26.12.17
לאשרהקמתבריכהשלישיתבמועדוןספורטשוהם
בגודל17.5מ'בקירוידגן.
מחליטיםחוקעזרלשוהם–פתיחתעסקיםוסגירתם

-

ועדתהנחותבארנונה2017
לאשרהארכתמנוילשלוששניםנוספיםבחכ"ל:בר
אפרתושנהבאריאל. 
בחמש-רקעופרובתאגידחינוך-זעיראיוסי. 
לאשרמנוימראריהאהרוןכנציגהציבורבדירקטוריון
חמש. 

4
5

-

 6עדכון תקציב רגיל
 7קידום פרויקטים במימון
מפעל הפיס עח"ש מענק
2019-2020
 8 תב"רים

-

 9 ועדת ביקורת
 10 סיכום ועדות מועצה

-

לאשרעדכוןתקציברגיל
לאשרקידוםפרויקטיםבמימוןמפעלהפיסעח"שמענק
2019-2020
לאשראתהתב"ריםהבאים:,690,691,689,390,518
,656,692,693,562686
לאשרפרוטוקולועדתביקורתמיום25.12.18
לאשרסיכוםועדותמועצהלשנת2017


תמההישיבה. 












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

דודיזביבגילליבנה 
מנכ"להמועצהראשהמועצה 
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