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 3/2018פרוטוקול ישיבת מליאה   מס' 
  2018  במרץ 27תשע"ז,   ניסן' ביאיום שלישי, 

גלעדחניקרס,אליכהן,יו"ר,שמעוןאלבז,אבימשיח,–גילליבנהנוכחים:
אשרפאהן,אלייפרח,אביאלטלףויוסילוירבינוביץ,דפנהרבינוביץ,

 וערןאלראי.איתןפטיגרומתנצלים:

יעקבספיכהן,דודיזביב,ישראלשטרסברג,עו"דדןאור,תמירפוגל,משתתפים:
דינהפרומוביץ,אופירהביטוןרו"חמשהמועלם,ירקוני,דגניתשטיניג,

.רו"חאמנוןחדד

גליהשמש.רשמה:

 על סדר היום: 

 .אישור פרוטוקול .1

 . מחנה בן עמי –אישור הגשת ערר  .2

 אוטובוסיםחניון  .3

  2017-דוח כספי חכ"ל .4

  2017 –דוח כספי תאגיד חינוך  .5

   2017-דוח כספי החברה לתרבות נוער וספורט )חמש( .6

   2017לשנת  4רבעון  –דוח כספי מועצה  .7

  2018עדכון תקציב מועצה  .8

  2018( 3הנחה מארנונה )תיקון  .9

 תב"רים .10

 .עדכונים ושונות .11

  



                                       
 
 
 
 
 

              

2 
 

ראשיתמברךאתכולכםערבטוב,מתכבדלפתוחאתישיבתהמליאה.יו"ר:

.פורחאביבחגפסחשמחוכשר,חגחירות,חגבברכת



חניקרס,לרגלואביאלטלף,טובלדפנהרבינוביץ-בהזדמנותזונאחלמזל

יוםהולדתם.בריאותואושר.

 לסדר היום: 1סעיף 

 אישור פרוטוקולים.  

מיוםישיבתמליאהומליאהשלאמןהמנייןמבקשלאשרפרוטוקוליו"ר:

.20.2.18

 מחליטים פה אחד

 ופרוטוקול מליאה  20.2.18מיום   2/2018לאשר פרוטוקול מליאה  
  20.2.18שלא מן המניין מיום  

 לסדר היום: 2סעיף 

 מחנה בן עמי –אישור הגשת ערר 

.26.4.18יום,שנקבעלמחנהבןעמימליאתהמועצהנדרשתלאשרערריו"ר:

נמצאיםעמנונציגימשרדהביטחון,היוזמיםלהרחבתמחנהבןעמי

המיועדלשמשמחנהלוגיסטילצה"ל.הגשנוהתנגדויותוהתוכניתאושרה

בוועדתהמשנהובוועדההמחוזיתמרכז.בעקבותהחלטהזובחרנולהגיש

מליאתתיכנוןובניהאישור,עררלמועצההארצית.התנאיםלהגשתערר

.ומליאתמועצה

ד.רבינוביץ:מהטענותינובערר,מבחינתתחבורה?


מרכזיים:מתחלקלשלושהנושאיםיו"ר:

מספרהכניסותלבסיס.-.תחבורה1

.גובההבינוי.2

.הרחבתשטחגדרהבסיס.3

.יחדעםזאת,התכנוןמדינתישראלמגנהעלעצמהגםבאמצעותמוסדות

לגרוםלמדינהלדוןבוועדהמחוזיתכרשות,בהצלחתנואחדהיתרונותשלנו

כברכמהשניםמתגלגלתהתוכניתלמתקניםביטחוניים.ולאבוועדה



                                       
 
 
 
 
 

              

3 
 

הערר.ובהליכיהשמענואתההתנגדויותשלנוועכשיואנ.בוועדההמחוזית

קווהשנצליחלפחותבחלקמהדברים.מ



האםנילקחיועץתנועה?רבינוביץ:ד.



.נהלהנדסהיממ,בוודאי,יהודהאריהיו"ר:



האםהוכנסוהתניותתחבורתיות,מהשבקשנובעבר?א.פאהן:

.תוכניתהחומשלהוכנסוההתניותמתקיימותומאושרות,יתרהמכךכליו"ר:

.גםלקראתביצוע,על-צומתאלהרחבתמחלףאושרהתוכניתלמשל:

להניח.סבירלה,הכפלתוהרחבתנתיביםמחדידאלצומתביתנב

בוזמניתעםהרחבתהבסיסאושיהיוקודם.יפתחושהפרויקטים

בעבר,משרדהביטחוןהציגלנומחלפון,האםגםזההוכנס?א.פאהן:


.453שטחשיפוטשוהם,כוללדרומהמכבישכלשטחהמחלפון,ביו"ר:

כנוןהמקורילהפוךאתהכניסהלשוהםמצומתטי,לצומתמרובעת.הת

הכניסהלמחנההצבאימהצומתעלולהלהשפיעעלתדירותהרמזורים

כתוצאהמההתנגדותשלנווגםשלשרהתחבורה,זהבוטלבכניסהויציאה.

.והכניסהלמחנהתהיהיותרמזרחיתלשוהם



תיבשביללהשאיראתזהרקלמליאתאניחושבתשזהיותרמידימשמעוד.רבינוביץ:

מאבקבצינורותהמקובלים.אתה,התכנון



לביןצומתביתנחמיהיהיהעוד,המשמעותהיאשביןצומתהכניסהלשוהםפאהן:א.

צומתמרומזרת.

מכיוון444-ומ453התנאיםשלנוהםלפצלאתהכניסהלשתיכניסותמכבישיו"ר:

חדיד.בנוסףלהוסיףמחלףשיוטמעבתכנון.

אזעלמההערעור?א.פאהן:

עלההנחותשצה"לעשהלבה"ת,כמועלפרופילהתנועה.יו"ר:

אנחנומבקשיםשאמתהמידהתהיהכמרלו"גולאבתפיסהשלבסיסצבאי.י.ירקוני:
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לקחנותמ"אשלאיירפורטסיטי.יו"ר:

מהעםהכנסותמארנונהלשוהם?א.פאהן:

מזמןהנושאהשתנה.כיוםהארנונהמבסיסיצה"לעוברתלקרןארנונהיו"ר:

ממשלתית,שמחלקתאתהכנסותיהלפיאמותמידהלאומיות,גםלרשויות

שאיןבשטחםמתקניממשלה.

גםאםאנחנוסובליםמפעילותהבסיס?א.פאהן:

נכון.אבלכןזכינולהכנסותמארנונהמנתב"ג.יו"ר:

אםמקימיםוועדפעולה?הד.רבינוביץ:

אתמוזמנתלהקים,הנושאמוכרכברמעלשנתיים.יו"ר:

לאידעתישדחואותנו,השאלהמהאנועושיםקדימה?כיעכשיומוצעפתרוןד.רבינוביץ:

אחרע"יצה"ל,שכרגעלאמתקיים.

אנימזמיןאותךלהקיםוועדפעולה.מבקשלאשרהגשתהערר.יו"ר:

האםאתהנפגשעםגורמיצבאבנושא?יץ:ד.רבינוב

נערכומספרמפגשיםבשותפותחברהמליאהפטיגרו,מנכ"למשרדהביטחוןיו"ר:

ועוד.

אנימתכוונתלמימדהפוליטי,לאהמקצועי.ד.רבינוביץ:

כברהוחלטעלהקמתפארקצבאי.זועובדה!א.פאהן:

מבקשלאשרהגשתעררמחנהבןעמי.יו"ר:

 חליטים פה אחדמ

 ערר מחנה בן עמי. לאשר 
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 לסדר היום: 3סעיף 

 חניון אוטובוסים 

וים.נמצאויוזמהשלהחכ"ל,להקמתמסוףחניהלאוטובוסיםשלחברתקיו"ר:

אזור.שטח,מטעםמשרדהתחבורההתחבורההציבוריתתמנהלנציגעמנו

.הטמנתפסולתבובוצעה19בונמצאיםמגרשהתעשייהמיועדלצרכיציבור



  .םבלבדייציבורשירותיםלפיהתב"עמיועדל, 19ד.פרומוביץ:מדוברעלמגרש
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ד.פרומוביץ:אפשרויותהשימושבמגרש:שירותיםציבוריים,כדוגמתתחנתכב"א,מד"א

 משטרה,דוארוכו'.

 







                                       
 
 
 
 
 

              

7 
 

 

ולאניתןלבנותעליומבניםעלשטחהטמנהמנמצא-המגרשמגבלות

בתהליכישיקום.המגרשכרגעקבועיםולגובה.
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חניוןציבוריולכןיכוללשמשכלבניה,השטחהמיועד,אינוכשיר-השלכות

תועלתאתהלמקסםבדקנומולגופיםציבוריים,בכדיאולאחסוןפתוח.

ליצורמשהומשותףביןמהשמאפשרלנוהתב"עלביןמקסימוםומהמגרש

אופציותכלכליותלשוהם.
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הגוףשמחזיקאת)משרדהתחבורהפרסםבעברמכרזרישיונותקו,

(.קויםחברת,הינהשיונותבאזור:חשמונאים,ק.אונו,אלעד,ושוהםריה

,משרדהתחבורהפנהלמועצתשוהם,בבקשהלמו"מעםמחזיקרישיוןהקו

לכלולבכלמכרזעתידילרישיוןקואתהחובהלשכוריםמבקשוחברתקוים

בתנאיםשסוכמוככלששוהםתהיהמעוניינתבכך.למעשהמשרד,אתהחניון

אותוהתחבורה,מתחייבשגםהזכייןהבאשיבחריצטרךלהיכנסלנעלי

.הסכםולשלםאתאותוהתשלום
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קבליכוליםלואםאנה,חינהמשפטיתנערכהעלידנובדיקהמב

.נמצאששוהםרשאיתחניוןעםחברתקויםהקיםפטורממכרזול

לנהלמו"מעםחברתקוויםהמחזיקהאתרישיוןהקוהיחידה

וכלעודקחומבוקרע"ימשרדהתחבורהובאזור,כלעודהמחירמפ

שוהם,תקבלחוותדעתמקצועיתעצמאית,כיחלוקתהתמורהבין

כשיחתםהסכםהואיהיההמדינהלמועצההינהסבירה.הכוונהש

קשבמסגרתהמו"מלאויתרנועלזכויותינוובנוסףנבד.משולש

.וקיבלנואתהסכוםהראוי

ודונם,בדקנ16-עלותפיתוחמגרששלכבדיקתכדאיות,ערכנו

הגרועההשקעהחוזרתראינושבמקרה.הוצאותהשקעהותחזוקה

נשאריםעםךשאנוכ.שנים5-כבמקרההטובשניםו8-תוךכ

.מגרשמכובדמהתזריםהכנסות
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לפימההוגדרודמיהשכירות?אלטלף:.א
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אנומבקשים.בדקנומהמשלמותחברותציבוריותבחניוניםאחרים:.פרומוביץד

צירפנו.ויםוישורלנהלמו"ממולקכרגעמחבריהמועצה,אתהא

.כדאיותכלכליתההמציגהטבללמצגת,

מאוחרהמגיעיםכליהתחבורהלחניוןלילההמבוקש,הינוהחניון

אועומסהפרעהכךשלאתהיהבלילהויוצאיםמוקדםבבוקר,

במהלךהיום.תחבורתי



סנטרמודיעין.שפרולזה,קייםבידומהוןחנייו"ר:

גםבאזוראלעד.קיים:ד.פרומוביץ

באמצעבאלעד,נוצרעומסורעשתחבורתי,בשלמעברהאוטובוסיםא.כהן:

.,בכדילהגיעלחניוןהישוב

אצלנו,האוטובוסיםלאיעברובתוךהישוב.ד.פרומוביץ:

והם?שרותלשהאוטובוסיםאשרנותניםישמשרקאתהחניוןהאםד.רבינוביץ:

.היוםאנחנומשתמשיםבחניוןבאזור,אתשוהםוישוביהאזורס.כהן:

קיימתמסחרי.שהשטחקיבלשינוייעוד,ל,בגללוצופינוינבלקי

.אוטובוסיםבחניונימצוקהומחסור



האםאיןאוטובוסיםשמסיימיםיותרמוקדם?:ד.רבינוביץ

האוטובוסיםשעותהעבודהשלמנסיםלמקסםאתאנו.ישאבלמעטס.כהן:

קווילילה..כמוכןמשתמשיםבהםגםכהלילהשעותעד

כמהאוטובוסיםיחנושם?כהן:.א

מתקןשטיפהאוטובוסים,בנוסףיוקםבמגרש150-ישתחשיב,כיו"ר:

ומתחםתדלוק.

זמהיהיהתנועה,אאיאפשרלהיכנסלישובבגללעומסהיוםכברד.רבינוביץ:

עתעםמחנהבןהאוטובוסיםיוצאיםוחוזריםבאותהבשעהשכל

עמיוהמע"רהדרומי?

5:00-ויוצאב22:00-23:00שעהותמסייםבסביבאוטובוסקויו"ר:

בוקר.לפנות

?במכרזבאזורירושליםגםמחרתזכוואםכהן:א.
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ממהשהשטחמאפשר.,לאניתןלהכניסיותרישקיבולתלחניון:ג.רבינוביץ

לפנותבוקרכלהאוטובוסיםיוצאיםיחד5:00בשעהאומרשמהש:ד.רבינוביץ

אוטובוסים.160שלפקקוייוצר

נוסעיםבכלרגענתוןהרבהאוטובוסים.,בשוטף:ג.רבינוביץ

מאותנסיעותליום.ס.כהן:

וויםק.בנוסףקיימיםנסיעותליום50-כלאביבת-שוהםבקורקיו"ר:

פ"ת,ביתדגן,רמתהחיילנתב"ג,רמלה,מודיעין,,ללודמשוהם,

.התוכניתלהרחיבאתהקוויםכמהשאפשר.ורעננה

-2,000,000-כמעברלענייןהכלכלי,שעשוילהכניסלמועצה

מהיטליתצאההשקעה,כאשרארנונהעלכלהשטחמ₪1,500,000

.שוטףמתקציבהפיתוחולא

אתלתקציבהשוטףשלהמועצה,מכניסיםושנההראשונהאנבכבר

מסוףעםיהיתעשמעברלכך,ישערךמוסףלאזורהדמיהשכירות.

תחנתמוצאוסיוםבנגישותולקהל.למעשהנוצרתתחבורהציבורית,

ואתעובדיגדולישרתאתהתושביםהםחלקאשרשלכלהקווים

.אזורהתעשייה

אוטובוסשלאצריךלהיכנסלשוהם,לאיכנססתם.:פרומוביץ.ד

התחנהבאזורהתעשייה,תיהפךלחניוןלכלמישירצהלעלותבתחנה.ד.רבינוביץ:

זורקנקודתמוצא.ד.פרומוביץ:

אזורהתעשייה,אםהאוטובוסיםהגיעללמהתושבישוהםצריכיםליו"ר:

אוספיםאותםבתחנהביישוב?

יםבאזורהתעשייה.זהלאתחנהעזהישמשמספרמועטשלנוסלף:א.אלט

מרכזית.

יעלושםנוסעים?ד.רבינוביץ:

יצאומשםקוויםשמספרהנוסעיםבהםיהיהמועט.ס.כהן:

אחרותהחניוןיחליפואתהכנסותפעילות.הכנסותמצביעמציעלהיו"ר:

הסכםסופייים.מיזמיםכלכלמעונייניםלקדםאנחנו.שמתבטלות

יובאלאישורבהמשך.
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ההתנגדותשלנואינהנובעתממניעכלכלי,אלאממניעשלאיכות:ד.רבינוביץ

תושבים.להחיים

בשעותהבוקרופרופילשימושבשעותהלילההמאוחרותשהוצגלמרותיו"ר:

המוקדמות.

 הצבעה: 

גיל ליבנה, שימי אלבז ,גלעד רבינוביץ, אבי אלטלף,  אבי משיח,  בעד:

 אשר פאהן, 

.וחני קרס דפנה רבינוביץ, אלי כהן, יוסי לוי נגד:

 מחליטים 

 הקמת חניון לקיים משא ומתן,  עם משרד התחבורה וחברת קווים, לקולות  6ברוב של  

 .באזור תעשייה שוהם אוטובוס

 לסדר היום: 4סעיף  

  2017 -דוח כספי חכ"ל

ת,שאושרובדירקטוריון.נתחילנציגדוחותכספייםשלהחברותהבנויו"ר:

עםהחכ"ל,דוחכספיחיובי.מברכיםעלהתוצאותהחיוביות.

ההוןוהתחייבויותהחברה,,מתארמצבנכסים3ע"מ-מאזןהחברהחדד:א.

.חייביםשונים₪10,239,663מזומנים,נכסים.31.12.17ליום

₪.10,753,222-כסה"כרכוששוטף₪.513,559כרשויות

השקעותשהחברהביצעהבעיקרבמועדוןהספורטיש-רכושקבוע

קיוסקבגן,החברהבמושכר.בנוסףשנהשעברה,בנתהשםשיפורים

סה"כנכסיםשלהחברה.₪3,200,000-שלכעלותמופחתתב,החבל

₪.14,000,000

חלקםמוצגבהתחייבות₪,700,000-כהלוואהמהמועצה-התחייבות

שוטפת.כלמהשמושלםבשנהמעברמוצג,כהתחייבותלזמןארוך.

החברהגדלמשנהשל.הוןעצמי₪11,000,000התחייבותלספקים

,החברהשליתרתהרווח₪.2,300,000-ל₪1,800,000-קודמתמ

שולש.



                                       
 
 
 
 
 

              

16 
 

גידולמשמעותיבפעילות,לדוחרווחוהפסד,ניתןלראות4בעמוד

34,998,976מחזורהמכירות(.12ביאור15.)הפירוטבעמודהחברה

ה.שלושלפירווחגולמיגדל.בכלהתחומים70%-כגידולשל₪,

.₪500,000-סה"כרווחנקיכ.25%-כרשויותמסלקחו

ישהלוואות?כהן:א.

ישהלוואותשהחברהלקחהמהמועצה.:.חדדא

שלמועדוןהספורט.היוםזהשונה,הושקעבמבניםנלקחפעמיים:.פרומוביץד

,)מזנוןפרויקטיםוהמועצהמשקיעה.בפעםהשנייהנלקחההלוואהל

השכירות.אתההלוואהמדמימחזיריםגןהחבל(.

איןהלוואותחיצוניות?כהן:א.

הכלמהמועצה.אין.:א.חדד

להפרויקטיםשלהחברהמיוםאתכ,ניתןלראות8באור12עמודב

הקמתהועלותההשקעה:

₪.150,000,000-כאזורהתעשייההצפוני

₪.32,000,000-שכונתרקפותכ

₪.55,000,000-כשכונתכרמים

₪6,000,000-כשכונהכ"א

.₪250,000,000-היקףהפרויקטיםכסה"כ



וברכותעלהתוצאותהעסקיותחדד,אמנוןרואהחשבוןתודהרבהליו"ר:

אחדממטרותהחברהליצורהוןלמנכ"ליתהחברה,הגב'פרומוביץ.

שנהמאד.לתועלתהמועצהותושביהיישובומניבעצמישגדל

הרבהפרויקטים.לפנינו,עםמאתגרת

?הדרומיר"מעמתחיליםעבודותבמתילטלף:א.א

עובדיםעלמרכזחירום,מניחהשתוךחודשייםתבוצעכברעכשיו:פרומוביץ.ד

שכונהכא'העבודותבעיצומן.העברה.

מהעםהבריכה?אלבז:ש.

התקדמנולגבימימוןמהטוטו.כןשלביתכנוןמתקדם,ב:.פרומוביץד
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 מחליטים פה אחד

  2017לאשר דוח כספי חכ"ל לשנת 

 לסדר היום: 5סעיף 

  2017-דוח כספי תאגיד לחינוך 

שלהבתבגיןירידהחלה₪,23,781,214מחזורלדוח,4בעמוד:מ.מועלם

כלשארההוצאות.עלותשכרשעלתהלעומתשנהשעברהובשל

.₪23,456,830בסךשלסה"כהוצאותהסתכמו.נשארו

.נגמרמאוזן.ניתןמאדמצומצםומתנהליםנכון,תוכלליוהנהלה

שאחדתאגידגדולבסךהכולמדוברב.ניצוליעילשלהכסףלראות

הנהלת.אדמיניסטרציהנמוכותמיתרונותיו,עלויותמנהלהו

.מאדמסודרת,החשבונות

שמעתיטענהשלהורים,ששלמותשלוםלביתהספרשלהבת,והכסף:אהרוןא.

הועברמהתאגיד.לא

איתםהנקבעבמקבילההוריםקיבלואתכלהתשובות,הנושאמוכר,:.ביטוןא

פגישהלאחרהחג.

עלמהמדובר?א.פאהן:

ישטענהשלהוריםלגבישימושבכסף,האםהגיעליעדובחינוךאוא.ביטון:

.שנגבהעבורגירעונותשלפעילויותנוספות

?השאלהאםהכסףכיסהגירעונותושיפוץ:א.פאהן

ותשובותנתוניםנעשתהפנייהע"יאחדההורים,ובעקבותיההועברו:.ביטוןא

מקורמימון.מחולקלפימקורות,תקציבביתהספרמסודרות.

מהמועצהבתחוםמסויםשחלקוהגדולבאבסכוםאחד-ראשון

בהעברהלתאגיד,וחלקאחרמיוזמותותוכניותאחרותמתוךתקציב

למהשנכנסלתאגיד.מקורשהולךלביתהספרללאקשר,המועצה

לתאגידומועברתלמועצההמגיעשהתמורהמשרדהחינוך,הינונוסף

תשלומיהורים,-שכרהמורים.המקורהשלישיהחינוךשמממןאת

סכוםשתקצבנולאורךכל-לפעילותחברתית,מחולקיםלשנייםה

השניםעלפיפעילותחברתיתשביתהספרהגישוהשתתפותהורים
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.כלתשלומיההוריםביתהספרקיבללאורךכלהשניםבשעותש

שקופים.



צריכיםלהגיע,ן,כמוניקיוהוריםחשבושכספיםשלאחזקתמוסדאלטלף:א.

,כלבתיהספר.ממקורנוסףשלהמועצהולאמתקציבביתהספר

המועצהמעבירהכספים,יש.מנוהלבאותהצורהשוהם,תיכוןכולל

ההוריםלאבחנואתספרהתקציבוחשבו.תקציבלכלביתספר

שירותשהמועצהצריכהלתתמכספיארנונה.הםשהנושאיםהאלו



מההחוקיותשלגבייתכספיהוריםלפיחוק,למשלתל"ןרק:.פאהןא

?להעשרהלימודית

.זהבדיוקמהשקורהאלטלף:א.

?האםכספיתל"ןהלכורקלתל"ןהשאל:.פאהןא

תראהשכספיהורים,כן.אםתיקחאתהעלויותשלסלביתהספר:א.ביטון

ת.ותהחברתיוהלכולמימוןשעותולתכני

שלהבת?מימוןבביתהספרהךאיכהן:.א

בגיןהפעלתביתהספר.,לרשתתלמידלפיאנחנומשלמיםסכום:א.ביטון



?כסףהביאההרשתא.כהן:



₪.400,000-ביתהספרשלהבתכשילמהחובשלכןוגםא.ביטון:



עלפעילותבית₪1,000,000-כמעלתהשנהרשתאורטמסבסדיו"ר:

רואהבכךהשקעה.הספרו

ההבאהשלהרשמהלשנ.ישהתעניינותוהרבהמושקעבשיווקביטון:א.

נרשמים.מספרסופישלאיןתלמידיםמחוץלישוב.עדיין

י"ב–י'כיתההמועצהצריכהלשלםלפיההסכםלתלמידעליסודימ

₪.1,400-חטיבתבינייםוב₪2,400-בסביבות

.₪750,000כ-מגיעלכסבסודהמועצה:.שטרסברגי
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₪400,000אחרי,₪200,000דוחכספישלשלהבתגמרבהפסדשליו"ר:

השנה.₪600,000הפסדשלכמעטמרשתאורט.קרי,שקיבלנו

רשתבהכנסתשינוהחלטהטובהע.סבסוד₪1,500,000-הושקעכ

מקווהשהרשתתהיהמסוגלתלעמודבתקציב.ברמההכלכליתאורט

הגרעוניהזה.

 מחליטים פה אחד

  31.12.17דוח כספי תאגיד לחינוך שוהם בע"מ ליום לאשר 

 לסדר היום: 6סעיף 

  2017דוח כספי החברה לתרבות נוער וספורט )חמש( בע"מ 

לעומתשנהקודמת₪28,692,000לדוח,המחזורהשנה4עמודמועלם:מ.

צהרונים.אםמה₪600,000-כירידהשל₪.28,180,000שעמדעל

₪29,000,000-עומדיםעלכהיינושלהצהרונים,,תהירידהילאהי

29,000,000-כלצייןשמתוךמחזורשלראוית.קרי,גידולבפעילו

ישאחוזיםגבוהיםשלכאשרבדרךכלל.גבייהעצמיתמ₪20%,

אומרשאנשיםלארוציםלשלםבגללזההשתתפותרשותמקומית,

קרישירותטובשלגבייהעצמית,שרותלאטובואםישאחוזגבוה

.שאנשיםמוכניםלשלםעליו

הוצאות.₪28,500,000אשתקדלעומת₪מ'28,200,000-הוצאותכ

עודף,מדוברעלניהולתקציב₪3,000-בסיימנוהנהלהמצומצמות.

.₪200,000מדויק.גירעןןמצטבר

ישרכוח.מנכ"להחברההעירוניתחמש,מראילןקומה.תודהרבהליו"ר:

 מחליטים פה אחד

 דוח כספי ומילולי של החברה העירונית לתרבות נוער וספורט )חמש( לאשר 
 בע"מ. 
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 לסדר היום: 7סעיף 

  2017לשנת  4רבעון  -דוח כספי מועצה

.₪2,823,000המועצהסיימהבעודףשל,4עמוד:.שטרסברגי

ברווחהפחות..דהביעדיםכמוארנונהיעמ,הכנסותניתןלראותב

₪.1,000,000מתקבוליםשליותרממשרדהחינוך,קיבלנו

4%הוצאות.2%-בהכנסותפחותכנמוךמהמצופה.9%-רווחהב

.פחות

לעומת1%-כעליהשל,97%-,שלכשעוריגביהגבוהים,6עמוד

אשתקד.

 מחליטים פה אחד

  2017לשנת  4לאשר דוח כספי  מועצה, רבעון 
 

 לסדר היום: 8עיף ס

  2017-דוח כספי קרן מים וביוב 

.97%-שלכשיעוריגביה,מיםבתחוםהי.שטרסברג:

תישל,זהלאפחתאמ1%-ל,8%-ירידהמאדגדולהבפחתהמיםמ

מדוברעלמספרשעונימיםבאזור.אלאפחתרישומי"ב,קריאתקו

שבשנהשעברהלאחייבנובגינםוהשנהחייבנו,התעשייההצפוני

.1%-הורידלנואתהפחתלזהרטרואקטיביתולכן

האלההפחתיםממוצעשלשני,זהתיילדעתפחתאמרוציםאם

שיעורפחתמאדנמוך.קרי,5%-4%כלומרבין

,ע"יהתקנתמערכתאנחנונמצאיםבהשקעהגדולהבתשתיתהמים

שירותבנושאאיתורנזילותוינהלאותנובצורהיתןקר"ם,שי

מיטביתבניהולמפעלהמים.

שמפעלהמיםאףהביאלכךזהלאמשפיערקעלפחתהמים,אלאיו"ר:

נוצרה.תרםלעודףתקציבישלהמועצהוסייםבעודףתקציביגדול

תהבתקציבהמועצה.יהכנסהשלאהי
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ש"ח.מראה1,966,000שלבעודףמנוסיבדוחביצועקרןמיםוביוב,:י.שטרסברג

אתמפעלהמיםאנחנומנהליםעליעילותגדולהבניהולמפעלהמים.

מנכ"ל,מנהלמפעלהמיםכפולה,מחלקתגביהלנואיןבעצמנו.

מביא,פחתמאדנמוךהשעוריגביהמאדגבוהיםובמקביל,וכו'.

לרווחיותמאדגבוהה.

למנכ"להמועצה,מידהביעדיםלגזברהמועצהיישרכחעלעיו"ר:

ובהצלחהגםבשנהזו.

מחליטים פה אחד

   2017לאשר דוח כספי קרן מים וביוב 
 

 לסדר היום: 9סעיף 

  2018עדכון תקציב מועצה 

מעביריםלביצועהוצאותבתקציבמעודכן,אתהעודףהתקציבי:י.שטרסברג

בגין₪240,000בצדההכנסהתוספתשלמשרדהחינוך.2018לשנת

.שלושהבתיספרשיערךב M-21 הקמתמרחבכתתי

ובארגוןמחדשמעברלמרחבשיעבודבצורתקבוצותתפיסהחדשנית,יו"ר:

,הגשנוקולקוראשלמשרדהחינוךוקיבלנואישור.שלהכיתה

המטרהשבכלביתספרנתחיללפחותמרחבאחד.

כלבמליאהקודמת.האושר,מלחמהבסמיםלרשותההשתתפות:רסברג.שטי

הקטנה,שזהבעצםברווחה,הוצאותאועדכונים,שארהסעיפים

כמוהסעתילדלמעוןשיקומי.כליםמכשיריםהוצאהשגדלה75%

וציוד,ציודבמבנההרווחהוביתהמתנדב.שימושבעודפיםלאזן

אאותנולשימושבעודפיםשלסךהכל.מבי981,000-ב2018תקציב

₪.3,189,000

נובעמסיוםקדנציהופדיוןימיחופשה,עדכוןהוצאותשכרנבחרים

בנוסף,מוכתבע"ימשרדהפנים,יוםבגיןכלשנה14,לראשמועצה

למשקולאעלייהלמדד.הצמודהעלאתשכר
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תביעהנגדבגין₪88,000-שלכהוצאותמשפטיותנוסף,נושא

תביעהבהיקפיםמאדגדולים.בנושאתאורה.חברתברייטלד,

מההסכוםלכזאתתביעה?,האםזהשכרטרחהלעו"ד:ד.רבינוביץ

מע"מ.בתוספת₪75,000:.שטרברסגי

₪.2,000,000-כתביעהשלמעליו"ר:

?בגבייהמהזהעבודותקבלניות:.רבינוביץד

,מאודמורכב.מבקשיםלתתמטפליםבהרבההשגות,המדידותנושא:.שטרסברגי

תגבורמחברתהגביהשתעזורלכןבקשנושרותטובלתושביםו

בתוספתכחאדם.

והחלפתפחיאשפה.אצירהתוספתלרכישתכלי₪80,000

אפשרלבקשלהכניסניקיון?:.רבינוביץד

האשפהלנקותאתפחיעםהקבלן,הםנדרשיםבמסגרתההסכם:.שטרסברגי

אחתלכמהזמן.

לאבבתיםפרטיים.ד.זביב:

יטופל.יו"ר:

?בתיםמשותפיםבהפחיםו.אלבז:ש

.נשטףלפניהחגיו"ר:

קרטוניםהמונחיםלידפחיאשפה,לאנאספים.אלטלף:א.

חזור.יישמיו"ר:

ייצוגשלהתביעהבע"מ.הי.פ.ס.תשלאוישתביעהמשפטי,בהנדסה:.שטרסברגי

₪30,000עודולכןנדרשתתוספתשלבחשבוןנלקחההאחרונהלא

מע"מ.בתוספת

דפיברילטורים.חמישהל₪28,000תוספתשל,מתקניספורט

להנגשהשלמתקנים.₪150,000תוספתשל,כבישיםומדרכות
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ם,לטובתהנחותלמשרתימילואי₪150,000-אמרנושנמיראתהיו"ר:

משרתיהנחהסעיף,כללבתקציבנלאנושאבונעסוקבסעיףהבא.)

.(מילואים

האלהניקחמתב"ר.₪150,000-נכון.אתה:.שטרסברגי

₪.150,000נקטיןארנונהסעיףזהלאיכללבתקציבוביו"ר:

?2018תחילתכברמיכנס,זה:.שטינגד

.2018מתחילתכן.אנחנורוציםליישם:.שטרסברגי

במסגרתשיקולהדעתרשוםשהרשותרשאיתלהוציאלפועלמשנהיו"ר:

הבאה.

.נולשיקולדעתהעבירואתהנושא.הארנונההיאארנונהשנתיתיו"ר:

.₪50,000תוספתלנושאנגישות,יוםעצמאות:.שטרסברגי

,₪183,000,תוספתשלתקציבהתמיכות–השתתפותבמוסדות

.₪1,500,000יעמודעלשכך



לארק.הגדלהבתקציבהתמיכות,הכוונהלהשתתפותבמוסדותיו"ר:

המועצהנהניתמהגדלתהתקציב,אלאגםמסייעתלעמותותנוער,

וכו'.,דת,אגודותחינוךטספור



נעשתהעבודהמאדיסודיתחינוך,בנושאתקציבשיפוציםבמוסדות:.שטרסברגי

השיפוצים.הצרכיםלמוסדותהחינוךאופיינו.ףהחינוךע"יאג

נדרשתתוספתתקציבשל.אוגוסט-בחופשתיוליובפסחנערכים

דבריםלשמיועדגםמשום,תקציברגילהעדפה,שיצאמ₪.500,000

שלאבהכרחניתןלהוציאמקרןעבודותפיתוח.

ביתקהשללרובוטימיועד,₪44,000תוספתלפרויקטייחודיות

.להונגריה,בנסיעהרביןהספר

₪120,000בבתיהספרעליסודימשלחותחו"ל,תוספתשל

.לרובוטיקה
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,נשיםלמבקשלהוסיף,התחלנושנהשעברהפעילותשלשיעוריתנ"ך,:א.פאהן

שדורשתאיש200-תרבותבצוותאשלכפעילות.גבריםומעורב

.₪30,000מבקשלהוסיף.התארגנות

ולהוציאזאת₪30,000בתיהספרמסעיףשיפוציםאפשרלהורידיו"ר:

לתרבותבצוותא.הסךולהעבירמתב"ר

 מחליטים פה אחד 

בתי ספר שיפוצים מתקציב ₪  30,000בכפוף להורדה של  2018עדכון תקציב מועצה 

 והעברתו לסעיף תרבות בצוותא. 

יועבר לטובת הסך במקום , ומתקנים ויוצאו מתב"ר יבוטלו מסעיף הנגשת₪  150,000

 הנחה למשרתי מילואים.

 

 לסדר היום: 10סעיף 

  2018( 3הנחה מארנונה )תיקון 

במסלוליקצונה,שמעותיומאתגרי,המועצהמעודדתשרותצבאייו"ר:

באתגריםאלהבצורהשוהם,עומדתלשמחתנו.בנינוובנותינושל

ביחסלמדינתישראל.אחוזמשרתיהמילואיםבקרבההוריםטובה

לאנופלמהילדיםואנוגאיםבכך.

לגמול,לאורךהשנים,החליטה,ביןההטבותשמדינתישראל

הנחהשבאהלידיביטויבהחלטתממשלה,בלמשרתיהמילואים

ובתנאיבתקנהשלמשרדהפנים.ההטבה5%בשיעורשלבארנונה

משרת"שלהקבועהבחוקלהגדרהשמשרתהמילואיםעונה

תעודה.צגתלה"בכפוףמילואיםפעיל

הנחה,באמצעותלגמוללחייליהמילואיםולהוקיראותםתנוהמלצ

.שטחהדירההראשוניםממ"ר100בהגבלהשלזו,מיוחדת

 

 מחליטים פה אחד 

מ"ר ראשונים, בכפוף  100  על  5% ור שללאשר הנחה בארנונה למשרתי מילואים, בשיע
 להצגת תעודה של משרת מילואים פעיל.  
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 לסדר היום: 11סעיף 

 תב"רים 

לאשראתשדרוגמתקןהטניס:(706) 2027מתקנים  –קרן תחרותי שוטף נוער  .1

הצמודלמועדוןהספורט.הפרויקטאושרע"יקרןהמתקנים.העלותהכוללתהיא

(.לו"זלגמר₪35%)224,912וקרןהמתקניםמשתתפתבסךשל₪642,606בסך

 הוא ודיווח :28.2.2019העבודות המימון מקור  . 417,694ק.ע.פ.: קרן₪.

 ₪.224,912המתקנים:

 
פרטנית:(        660)  בי"ס אבן חן –גשה פרטנית הנ .2 הנגשה אישר החינוך משרד

חן 487בסך,בבי"סאבן אלפי פירלמעליתומרכיבים₪. הפרויקטכוללמעלית,

התאמותשונותבשירותינכים,רמפותועוד.העלותהכוללתמוערכת:נוספיםכגון

 600בסך אלפי בהתאם₪ הפיתוח. תוכנית את תואם שלוזה הכולל לתקציב

הפרויקטובהתאםלמימוןשהתקבלממשרדהחינוך,הותאמומקורותהמימוןשל

 מקור המימון התב"ר. : משרדהחינוך  487: אלפי  ₪. : 113ק.ע.פ. ₪,אלפי

₪.אלפי337הקטנהבסך


:לאשרהקמהשלמגרשכדורגלבשכונהכ"א.(708תיק מוצר ) –מגרש כדורגל  .3

בסך כולל תקציב אישרה המתקנים קרן לפרויקט. ואומדן תוכנית עדיין אין

מקור (.₪30%)1,519,830והשתתפותשלקרןהמתקניםהיאבסך₪5,066,100

 ₪.1,519,830קרןהמתקנים:₪.3,546,270:ק.ע.פ.:המימון



כיו"ר: המגרש על המצינ'נג  30%דורגל טניס מגרשי הגיוני,35%ועל לי נראה לא ,

אבקשלבדוקמולהטוטו.יכוללהיותבגללשינויהלמ"סבזמןההגשהלטוטו,בכל

מקרהלבדוק.



כניתלהתייעלותאנרגטיתבבתי:הוכנהת(709התייעלות אנרגטית בבתי הספר ) .4

עלותהפרויקטמוערכת והתיכון. אבניהחושן 900בסךשלהספררבין, ₪אלפי

:הלוואה.מקור המימוןשנים.6–שניםל3והחזרההשקעהבין



4,146,375:עדכוןתקציבההוצאהלסך(698עבודות פיתוח)–מע"ר דרומי .5

לעבודות₪,3,482,381–ו₪663,994תקציבלביצועעבודותמיםוביובבסך₪.

פיתוחאחרות.ההוצאהכוללתניהולותכנון.העדכוןעפ"יסכומיגביהנוספים

שנגבובפועלמיזםנוסףבגיןמרכיבהקרקע.התב"ריעודכן₪1,290,279בסך
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      חכ"ל.העבודהע"יהתקבלומהיזמים.ביצועימעתלעתעפ"יההכנסותש

 :קרנותפיתוח.מקור המימון

 

 מחליטים פה אחד

 לאשר את התברים הבאים: 
 

 :( 706)  2027מתקנים  –קרן תחרותי שוטף נוער  .א

טוטו–מקורמימון:קרןמתקנים₪224,912

מקורמימון:קרנותהרשות₪417,694

₪.642,606סה"כיעמודהתב"רע"ס


 ( 660נגישות פרטנית לבי"ס אבן חן  ) .ב

מקורמימון:משרדהחינוך₪487,000תוספתתקציבבסך

מקורמימון:קרנותהרשות₪337,000הפחתהבסך

₪600,000סה"כיעמודהתב"רע"ס




 ( 708תיק מוצר  ) –מגרש כדורגל  .ג

טוטו-מקורמימון:קרןהמקנים₪1,519,830

 מקורמימון:קרנותהרשות₪3,546,270

₪5,066,100סה"כיעמודהתב"רע"ס




(709התייעלות אנרגטית בבתי ספר  ) .ד

מקורמימון:מילוותמבנקיםומוסדותאחרים₪:900,000

₪900,000סה"כיעמודהתב"רע"ס


 ( 698ר דרומי עבודות פיתוח )"מע .ה

מקורמימון:קרןהיטליביוב.₪142,209תוספתתקציבבסך

מקורמימוןקרןהיטליסלילתרחובות₪733,435תוספתתקציב

מקורמימון:קרןהיטלישצ"פים₪220,105תוספץתקציבבסך

מקורמימון:קרןהיטלימים₪64,193תוספתתקציבבסך

מקורמימון:קרןהיטליתיעול₪130,337תוספתתקציבבסך

₪4,146,375סה"כיעמודהתב"רע"ס
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 לסדר היום: 12סעיף 

 שונות

20אחרי:הישגמדהיםעל,מבקשלברךאתמכבישוהםבכדורסלש.אלבז:

וירהוהאואוהדים500-כ.נכחואתמולנצחווהגיעולמעמדהגמרשנה

.מדהימההייתה



,עםהישגיםיפים,ברכותלשחקנים,שוהםעלמפתהספורטהישראלייו"ר:

לאגודות,לראשיהאגודות,כלהכבודשימי.
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:ריכוז החלטות


 מס'
 
 נושא
 

 החלטה

20.2.18מיום2/2018לאשרפרוטוקולמליאה - אישור פרוטוקול 1
 20.2.18ופרוטוקולמליאהשלאמןהמנייןמיום

מחנה  –אישור הגשת ערר  2
 בן עמי 

 לאשרעררמחנהבןעמי -

קולותלקייםמשאומתן,עםמשרד6ברובשל - חניון אוטובוסים 3
 .התחבורהוחברתקווים,להקמתחניון

 2017לאשרדוחכספיחכ"ללשנת - 2017דוח כספי חכ"ל  4
דוח כספי תאגיד לחינוך  5

2017  
 2017לאשרדוחכספיתאגידלחינוךשוהםלשנת -

דוח כספי החברה העירונית  6
לתרבות נוער וספורט חמש 

 בע"מ 

לאשרדוחכספיומילולישלהחברההעירוניתלתרבות -
 2017נוערוספורטחמשבע"מלשנת

 4רבעון  -דוח כספי מועצה 7
  2017לשנת 

 2017לשנת4רבעון-דוחכספימועצהלאשר -

דוח כספי קרן מים וביוב 8
2017  

 2017קרןמיםוביובלאשרדוחכספי -

₪30,000בכפוףלהורדהשל2018עדכוןתקציבמועצה -  2018עדון תקציב מועצה 9
מתקציבשיפוציםבתיספרוהעברתולסעיףתרבות

בצוותא.

יבוטלומסעיףהנגשתמתקניםויוצאו₪150,000 -
מתב"ר,ובמקוםהסךיועברלטובתהנחהלמשרתי

 מילואים.
( 3הנחה מארנונה )תיקון 10

2018  
5%לאשרהנחהבארנונהלמשרתימילואים,בשיעורשל -

מ"רראשונים,בכפוףלהצגתתעודהשל100-עלה
משרתמילואיםפעיל.

-  
698:709:708:660:706לאשראתהתב"ריםהבאים: - תב"רים11


תמההישיבה.




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

ראשהמועצהמנכ"להמועצה
 


