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יו"ר:

 ערבטוב,מתכבדלפתוחאתישיבתהמליאה.כבודגדוללארחאתנבחרימדליקי/ותהמשואות
במלאתחצייובללשוהםו70-שנהלמדינתישראל.חשבנושיהיהנאותלהוקיראתפועלכםגם
במליאתהמועצהולהעניקלכםתעודותהוקרה.מודהלכםשהגעתם.אתםמייצגיםקשתרחבהשל
תחומיעשיי הבתחומיקהילה,התנדבותוחינוךבישוב.דמויותמופתשבוניםקהילהולאורם
מונחיםנורמותוערכיםלקהילה.שמחשאתםמשמשיםלנודוגמהומופת,בשמיובשםחברי
המועצהמבקשלהודותלכלאחדואחדמכםבתחומו.ישרכח! 
מבקשלהודותגםלוועדתמדליקיהמשואות,שקיבלהאתכלההצעות,המלצותומיינה. 
חלוקת תעודות למדליקי המשואות.


 כמנהגנו,נאחלמזלטובלימיהולדתלחבריהמועצההחוגגיםהחודשאתיוםהולדתם,אבימשיח,
אלייפרח,ולאליכהן. 

א.פטיגרו :לפניבחירותלהצטלםולזמןחברימועצהלהצטלם,לאנראהטוב.מבקשלהימנעמכך. 

יו"ר:


לאעוצריםנשימהלפניבחירות .

א.פטיגרו :מציעשננהלמערכתבחירותנקייהויפה .

א.אלטלף :מבקשלצייןפעילותמוצלחתומושקעת,במזרקהבשכונתכרמים. 

יו"ר:

אירועפתיחתהמזרקהעברלתפעולהנוערהעובדוהלומד,בסיועחמש. 
מצ"בהזמנהלטקסחנוכתמרכזשרותיחירום,(משטרה,כוחותהצלה)במע"רב30/5בערב.
מתחםראשוןשמוקםבמע"ר,מתחםחדשוראוילגופיםשיתפקדובו.במקבילהקרוואניםמגן
החבליפונוובכךנוכללהוציאלפועלאתתוכנית"כניסהראשיתלגןהחבל",מהשדרההמרכזית
(עמקאיילון) .
 בנוסףצורפהחוברתמנוייםחדשה.מודהלדגניתעלהפקהאיכותיתומהירה.חשיבהשיווקית
חדשהעםהיצעשל9הצגותלבחירהמתוכם,6בכךמאפשריםמגווןהצגותותחרותהולמתמול
המתחרים.ההצגותשנבחרומהשורההראשונהכוללהצגותילדים.ישרכוחלמנכ"להחברה
העירוניתוצוותחמש .


א.פטיגרו :מגיעלמנכ"לחמש,מראילןקומה,הרבהקרדיטאחריתקופהלאקלה. 
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סעיף  2לסדר היום:
אישור פרוטוקולים.
מבקשלאשרפרוטוקולישיבתמליאהומליאהשלאמןהמנייןמיום27.3.18. 

יו"ר:

מחליטים פה אחד
לאשר פרוטוקול מליאה ומליאה שלא מן המניין מיום 27.3.18
סעיף  3לסדר היום:
ועדת תמיכות
 כהרגלנובתקופהזואחריפרסום,ומיון,ועדתתמיכותמקצועיתוציבורית,מבקשיםלדוןולאשר

יו"ר:

אתהתמיכות.המועצההגדילהאתתקציבהתמיכותהפועלותבישוב,עלמנתלקייםמערך
פעילותרחבומשמעותי,במיוחדבשנתהקהילה .
תקציבהתמיכותגדלמ-1,200,000₪ל-1,500,000₪,גידולשל25% .

א.פטיגרו:

האםישטבלהמולשנהקודמת? 

ע.אלראי:

בוועדהעצמההיה .

א.פטיגרו:

מענייןלאןהלךהגידול? 

י.שטרסברג :בכלהעמותותהיהגידול .
יו"ר:

בכלתחוםנעשהגידולובאותויחסכולל. 
התקציב סה"כ תקציב 2017
סה"כ
בש"ח
 2018בש"ח
400,000 
500,000(כוללעוז)
תנועותנוער
 500,000
625,000
עמותותספורט
 55,000
חינוך 76,000
מוסדות
ורווחה
 130,000
170,000
בתיכנסת
 80,000
120,000
אחרים
 32,000
9,000
לא הוקצה
1,197,000
1,500,000
סה"כ:
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ע.אלראי:

בגדול,גידולשל .25%

א.פטיגרו:

 עדלאכלוסשכונתהדרים,ישחשיבותבהגדלתתקציבהתמיכותלתנועותנוערואגודותספורט
(כלמהשעוסקבילדיםונוער),מאחרוישירידהזמניתבמספרהילדים,ואנורוציםלשמורעל
האגודות. 

יו"ר:

למרותירידהבמספרהחניכים,עדייןהתקציבעלהביחסלחניך .

א.פטיגרו:

החשיבההזוצריכהלהיעשותולהישמרגםבמועצההבאהולפחותעדלשנת .2020

יו"ר:

.1תנועות נוער: 
תקציבתמיכותלתנועותהנוערלשנת2018יעמודע"ס500,000₪.חישובהתמיכותלתנועות
הנוער,נעשהבהתאםלמספרהחניכים,גודלהמבנהוהתרומהלקהילה,בהתאםלתבחיניםועלפי
הנתוני םשבטבלהשנערכהע"ימנהלתיחידתהנוערוהצעיריםשלשוהםהגב'מאיהביבלהגל.
יצויןכיכלהעמותותשלתנועותהנוערלאהגישודוחכספימאושרביחסלפעילותןבשהם.
לפיכך,העמותותנדרשותלהמציאדוחכספיכאמור,עלמנתלהראותכיהןעומדותבתנאי
התבחיניםהמחייביםשהתמי כהתושקעבפעילותבשהם.לפיכך,ההחלטהשלהלןלהקצאת
התמיכהמותניתבהשלמתהדוחהכספיהחסרובכפוףלעמידהבתבחינים.העברתהתמיכות
לתנועותהנוערמותניתבהצגתאישורממונהבטיחות .
ארגון נוער מד"א :בהמשךלאישורהתמיכהשניתנהבשנת 2017לתנועתנוערזומאשריםמתן
תמי כה באותם  תנאים ומאותם נימוקים . מדובר בתנועת נוער חדשה שהחלה לפעול  בשהם
בשנת 2017 והיאמוכרתע"ימשרדהחינוךכארגוןנוער.המבנהשלהתנועהמצויבמובלעתשל
מ.א.חבלמודיעין.עיוןבנוהלהתמיכותמגלהכיניתןלתתתמיכהלעמותהוזאתאףאם 
מענההרשוםאינובת חוםהרשות,אךהיאמשרתתאתהמועצהבלבד.(סעיף 5.2נוהלתמיכות
חוזרמנכ"ל 4/2006–"הפעילותמתקיימתבתחוםהרשות–רשותמקומיתרשאיתלתתתמיכה
רקלמוסדציבורהקייםופועלבתחומה(אףאםכתובתוהרשומהאינהבתחוםהרשות),ובתנאי
שתינתןתמיכהרקעבורפעילותהמת קיימתבתחומה").בתחילהסברנוכינדרשלקבלנתוניםעל
גודל המבנה של מד"א על מנת שייעשה חישוב מחדש כולל המבנה .לאחר שהתברר שהמבנה
באחזקתחבלמודיעיןהוחלטשלאתינתןתמיכהבגיןאחזקתהמבנה.לאהוגשע"יהארגוןדוח
ביצועכספילסניףשהםלשנים 2016ו -.2017החלטה:ועדתהתמיכותהציבוריתמאשרתאת
המלצתהועדההמקצועיתלאשרתקציבתמיכהלארגוןנוערמד"אבסךשל27,367₪לשנת,2018
בכפוףלהשלמתדוחביצועכספילסניףשהםלשנים 2016ו–  2017ובכפוףלעמידתתנועתהנוער
בתבחינים. 
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תנועת הצופים שבט עמית :   שבט עמית מונה  614חניכים מכיתות ד' עד י"ב  ו –  155בעלי
תפקידמתוךהרשומים.עלפיהנתוניםשהוצגובפניהועדה,ועדתהתמיכותהציבוריתמאשרת
אתהמלצתהועדההמקצועיתלאשרתקציבתמיכהבסך 142,316.₪החלטה :ועדתהתמיכות
הציבוריתמאשרתאתהמלצתהועדההמקצועיתלאשרתמיכהלתנועתהצופיםבשבטעמיתסך
של142,316,₪בכפוףלהשלמתדוחפירוטההכנסותלשנתהכספים2016ו–2017 .

תנועת הצופים שבט ראם  :ועדת התמיכות המקצועית ממליצה לאשר תקציב תמיכה בסך
 134,236.₪כמ וכןביקשההעמותהסיועבהרחבהושדרוגהמבניםלשניהשבטיםבסךכוללשל
 200,000₪,מומלץלאשרמתב"רמבניציבור.החלטה :ועדתהתמיכותהציבוריתמאשרתאת
המלצתהועדההמקצועיתלאשרתקציבתמיכהבסך134,236₪לתנועתהצופיםשבטראםוכמו
כן מאשרת תקציב פיתוח בסך של  200אלפי  ₪מתב"ר מבני ציבור .בכפוףלהשלמת דוח פירוט
ההכנסותלשנתהכספים2016ו–2017 .

הנוער העובד והלומד:תנועת הנוער העובד והלומד מונה  77חניכים .נתוני שטח מבנה תנועת
הנוער הפועל בבי"ס שלהבת יהיה עפ"י ההסכם האחרון שנחתם בין המועצה לתנועה .ועדת
התמיכותהמקצועיתממליצהלאשרתקציבתמיכהבסך 38,516₪.החלטה :ועדתהתמיכות
הציבוריתמאשרתאתהמלצתהועדההמקצועיתלאשרתקציבתמיכהלנוערהעובדוהלומדבסך
של38,516₪וזאתבכפוףלהשלמתדוחביצועשלהקןבשהםלשנים2016ו– .2017

בני עקיבא :ועדת התמיכות הצי בורית מאשרת את המלצת הועדה המקצועית לאשר תקציב
תמיכהבסך 131,050.₪החישובלפי 617חניכים(,)75%גודלהמבנה( 538מ"ר,,)10%תרומה
לקהילה(,15%15נקודות) .

תנועת ידידי עוז :ועדתהתמיכותמאשרתאתהמלצתהועדההמקצועיתלאשרתקציבתמיכה
בסך21,657₪.החישובלפי107חניכים.כמוכן,הועדהממליצהלאשר20,000₪נוספיםעבור
הוצאותאירוחפעילותהתנועהבמתחםבניעקיבאשתשולםלסניף.סה"כהתמיכהבידידיעוז
תעמודע"ס41,657₪בכפוףלהשלמתדוחפירוטהכנסותלשנת2017 .

תנועת איגי :השנה נוספה לראשונה תנועת הנוער איגי אשר פועלת בתחומי שוהם ומונה 17
חניכים.ועדתהתמיכותהציבוריתמאשרתאתהמלצתהועדההמקצועיתלאשרתקציבתמיכה
בסך4,857₪.מראלייפרחמתנגדלאשרהתמיכהבתנועתהנועראיגי .




.2מוסדות חינוך ורווחה :

גן אחר :וועדתהתמיכותהציבוריתמאשרתאתהמלצתהועדההמקצועיתלאשרלגןאיצטרובל
תמיכהבסך12,000₪. יצויןכיהעמותהלאהגישהדוחכספימאושרביחסלכללפעילותהובפרט
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לא הגישה דוח כספי ביחס לפעילותה בשהם .לפיכך ,העמותה נדרשת להמציא את  הדוחות
הכספיים כאמור ,על מנת  להראות כי היא עומדת בתנאי התבחינים ,לרבות לעניין החובה
שהתמיכהתושקעבפעילותבשהם.לפיכך,ההחלטהשלהלןלהקצאתהתמיכהמותניתבהשלמת
הדוחותהכספייםהחסריםובכפוףלעמידהבתבחינים. 

עמותת שחף בי"ס דמוקרטי :ועדתהתמיכותהציבוריתמאשרתאתהמלצתהועדההמקצועית
לאשרלביה"סהדמוקרטיתמיכהבסך 20,000₪ובכפוףלאישורהדוחותהכספייםע"ירו"חשל
המועצה .
עמותת קשת שוהם  :ועדת התמיכות הציבורית מאשרת את המלצת הועדה המקצועית לאשר
לעמותתקשתשהםתמיכהישירהבסךשל 20,000.₪סכוםזהכוללגםאתהשתתפותהמועצה
בעלותשכירתאולםלשלושהאירועיםבמהלךהשנה .

ידיד לחינוך  :ועדתהתמיכותהציבוריתמאשרתאתהמלצתהועדההמקצועיתלאשרלעמותת
ידידלחינוךתמיכהבסך 6,000.₪ סכוםזהכוללגםאתהשתתפותהמועצהבעלותאירועסיום
שנהשלידידלחינוך.
רשת גנ"י חב"ד בארה"ק  :ועדת התמיכות הציבורית מאשרת את המלצת הועדה המקצועית
לאשר לגן אחד תמיכה בסך  12,000 .₪ הגן השני אינו משלם שכירות ומקבל תקציב שוטף כמו
שארגניהילדים .

קרן רון  :ועדתהתמיכותהציבוריתמאשרתאתהמלצתהועדההמקצועיתעלמתןתמיכהלקרן
רוןבסך130,000₪ .
קרןרוןריבלין,זכתהבתקציבמתביעהייצוגיתנגדאוסםכ130,000-.₪ 

א.פטיגרו:


איךקרןרוןריבלין,מחלקתאתהתקציב? 

יו"ר :


מגישיםדוחשנתי. 

י.שטרסברג :הםמתנהליםבמסגרתעמותת"אנשיםמאמיניםבשוהם". 

יו"ר:

מגישיםדוחהכנסותוהוצאות.נבקשמיו"רהקרן,שיציגבפנימליאתהמועצהאתפעילותה .
קרן לנזקקים-חב"ד  :ועדתהתמיכותהציבוריתמאשרתאתהמלצתהועדההמקצועיתלהקצות
תמיכהלקרןנזקקיםחב"דבסךשל 24,000₪.העמותהנדרשתלהמציאדוחכספימאושר,על
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מנת להראות כי היא עומדת בתנאי התבחינים המחייבים שהתמיכה תושקע בפעילות בשוהם.
לפיכך,ההחלטהשלהלןלהקצאתהתמיכהמותנתבהשלמתהדוחהכספיוהשלמתכלהמסמכים
החסריםובכפוףלעמידהבתבחינים .

יד משהם  :ועדתהתמיכותהציבוריתמאשרתאתהמלצתהועדההמקצועיתלאשרלידמשהם
תמיכהבסךשל24,000₪ובכפוףלאישורהדוחותהכספייםע"ירו"חשלהמועצה .

יד שרה  :ועדת התמיכות הציבורית מאשרת את המלצת הועדה המקצועית  לאשר תמיכה
לעמותת יד שרה בסך  20,000 ₪ . התוספת נובעת מהגדלת הפעילות כתוצאה מהמעבר לסניף
החדש.כמוכןביקשההעמותהסיועבבנייתמחסן,בסך 50,000₪,מומלץלאשרמתב"ר מבני
ציבור.סךההשתתפותיעמודעל 17,500ש"ח( 35%מהסכום)בהתאםלתבחיניםויושקעבסניף
שהם. 

איחוד והצלה :ועדתהתמיכותהציבוריתמאשרתאתהמלצתהועדההמקצועיתלאשרתמיכה
לעמותתאיחודוהצלהבסךשל 6,000₪בכפוףלבדיקתהדוחהכספישלהעמותהלשנים2016-
2017ע"ירו"חשלהמועצה .

יחי עם ישראל  :ועדתהתמיכותהציבוריתמאשרתאתהמלצתהועדההמקצועיתלאשרתמיכה
בסך 5,000₪ בכפוףלכךשהעמותהתציגאתפעולותיהלמעןהקהילהבשוהםוכןבכפוףלבדיקת
הדוחהכספישלהעמותהלשנת.2016 

 .3עמותות ספורט
תקציבעמותותהספורטבשנת2018יעמודע"סשל625,000₪.ועדתהתמיכותהציבוריתמנחה
את הגורם המקצועי במועצה שבהכנת התבחינים בשנה הבאה תוכר עליה והשתתפות בליגה
הבכירהשלאותוענף–מענקמיוחד.מנהליח'הספורטהכיןאתהטבלהעםשקלולהניקודעלפי
התבחיניםלכלעמותהועמותהכמפורטלהלן :
מכבי שהם כדורסל   :ועדת התמיכות הציבורית מאשרת את המלצת הועדה המקצועית לאשר
תמיכהלמכבישהםכדורסלבסךשל178,347₪בכפוףלהשלמתהמסמכיםהחסרים .
מכבי שהם זה בטבע שלי   :ועדת התמיכות המקצועית ממליצה לאשר תמיכה למכבי שהם זה
בטבעשליבסך152,833₪עפ"יהפירוטשלהלן :
התעמלותאומנותית: .₪37,237
טניסשולחן:₪55,713.
טניסשדה:35,289 .₪
אופניים:1,813 .₪
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ריצה:1,632 .₪
טקוונדו:21,149.₪ 

ג.רבינוביץ:


* בתבחיניםבשנההבאהנושאהספורטהיחידנייהיהפרמטר:ההשתתפותהאישית .


האםהעמותהמתכוונתלקייםשתיקבוצותגםבליגתהעלבשנההבאה? 


יו"ר :

אנילאחושב .


ש.אלבז:

הםלאיוכלולהחזיקשתיקבוצותוהםיודעיםאתזה. 


א.פטיגרו:

מיזוהעמותה"יחיעםישראל"? 


יו"ר:

עמותההתורמתלפעילותערכיתבתחוםטיוליםברחביהארץעבורבתיהספר,גםבשהם. 


אפטיגרו:

אבלמהזההעמותה? 


יו"ר:

עמותהארציתהתורמתלקהילה.נבקששיציגובישיבתמליאההבאהאתפעילותםונקבלהחלטה .

אליצור כדורסל :ועדתהתמיכותהציבוריתמאשרתאתהמלצתהועדההמקצועיתלאשרתמיכה
בסך17,644₪בכפוףלהשלמתמאזןבוחןליום .31.12.17
מכבי ספורטילנד שהם :ועדתהתמיכותהציבוריתמאשרתאתהמלצתהועדההמקצועיתלאשר
תמיכהבסך63,960₪עפ"יהפירוטשלהלן .
ג'ודו: 

סךשל27,221 .₪

אקרובטיקה: סךשל .₪36,739
מועדון הכדורגל מכבי שהם  :ועדתהתמיכותהציבוריתמאשרתאתהחלטתהועדההמקצועית
לאשרתמיכהבסך 123,767₪בכפוףלקבלתפירוטההכנסותלשנים 2016-2017ואישוררו"חשל
המועצה .

מועדון השחמט שהם :ועדת התמיכות הציבורית החליטה  :עפ"י נתוני הדוחות הכספיים
שהתקבלו ,התמיכה תעמוד ע"ס של  10,000 ₪המהווה  50%מהיקף התקציב .הסכום המדויק
יקבעלאחרבדיקתהדוחותהכספייםהמאושרים,בכפוףלהשלמתהמסמכיםהחסרים. 
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עמותת השחייה שהם  :ועדתהתמיכותהציבוריתמאשרתאתהחלטתהועדההמקצועיתלאשר
לעמותה ,תמיכה בסך  70,623 ₪בכפוף להשלמת פירוט ההכנסות לשנת  2017בדוחות הכספיים
שלהעמותהואישוררו"חשלהמועצה .
ש.אלבז:

 ביקשנו לשנה הבאה לתקן את התבחינים ,בכדי שקבוצות שישחקו בליגה העליונה ,יוכלו לקבל
יותרנקודותבתמיכה. 


יו"ר:

מציע שנגבש קריטריונים לתמיכות  2019לעמותות בכלל ואגודות הספורט בפרט .נגבש בוועדת
התמיכותונביאלאישורכברבישיבתמליאההבאה. 


ש.אלבז:

בעברהקריטריוניםבתבחיניםדיברועלתמיכה,כאשריש50%תושבישוהם,מאודלאהגיוני. 


 .4בתי כנסת:
בשנת2018תוקצבסכוםשל170,000₪כתמיכהשוטפתלעמותותבתיהכנסת.הגישו13עמותות
שלבתיכנסת.סכוםההקצאהיעמודעל12,000₪לכלעמותה. 

בית כנסת חב"ד   :ועדת התמיכות הציבורית מאשרת את החלטת הועדה המקצועית להקצות
תמיכהשוטפתבסך₪12,000בתנאישהעמותהתעביראתהמסמכיםהחסרים:מאזןבוחן2017
,תקציב,2018דוחכספי2016 ,אישורימסהכנסהואישורניהולתקין.עםקבלתהמסמכיםועיון
בהם,תאשרהוועדהאתהתמיכהכאמור .

בית כנסת עטרת שהם :ועדתהתמיכותהציבוריתמאשרתאתהחלטתהועדההמקצועיתלאשר
תמיכהשוטפתבסך₪12,000 .

בית כנסת אהבת ישראל :ועדת התמיכות הציבורית מאשרת את החלטת הועדה המקצועית
לאשרתמיכהלבי"כאהבתישראלבסךשל 12,000,₪בכפוףלקבלתפירוטהכנסותלשנת2017
ואישוררו"חשלהמועצה.
אנשים מאמינים בשהם-בי"כ מכבים :ביתהכנסתהגישבקשהלתקציבלשדרוגהמבנה ובקש
אתתמיכתהמועצה.לאורהעובדהשבשנת 2017 אושרהוקיבלההעמותהתמיכהלשדרוגמבנה
(עבור פרגולה) בסך  51אלפי  ,₪לא ניתן לאשר התמיכה הנוספת .(סעיף  7בתבחינים) .ועדת
התמיכות המקצועית ממליצה לאשר תמיכה שוטפת בסך  12,000 .₪החלטה  :ועדת התמיכות
הציבוריתמאשרתאתהחלטתהועדההמקצועיתלאשרתמיכהבסך12,000ש"ח 
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אנשים מאמינים בשהם-בי"כ דורות אברהם :ועדתהתמיכותהציבוריתמאשרתאתהחלטת
הועדההמקצועיתלאשרתמיכהשוטפתבסך₪12,000. 

בי"כ שכונה ט':ועדתהתמיכותהציבוריתמאשרתאתהחלטתהועדההמקצועיתלאשרתמיכה
שוטפתבסך12,000.₪ 

בית כנסת נר ברוך :ועדתהתמיכותהציבוריתמאשרתאתהחלטתהועדההמקצועיתלא
לדוןבאישורהתמיכהבשלאיעמידתהעמותהבתנאיההקצאה .
בי"כ מי לה' אלי  :ועדת התמיכות הציבורית מאשרת את החלטת הועדה המקצועית לאשר
תמיכהשוטפתבסךשל 12,000.₪בנוסףלכךמאשרתהועדהתמיכהבדרךשלהלוואהלהקמת
תאים סולריים בגג המבנה בסך של  60,000 ₪ובלבד שסכום זה לא יעלה על  50%מסה"כ
ההוצאה.בכפוףלקבלתפירוטהכנסותלשנים2016-2017ולבדיקתרו"חשלהמועצה .

א.פטיגרו:

למהלאבוניםגםעלגגמגרשכדורגלשלהבת?אועלמבניםנוספיםשלהמועצה? 


יו"ר:

 בעברהשכרנוגגות,היוםכלהמודלהשתנה.היוםאתהמקבלזיכוירקעלמהשאתהצורך.כל
מהשמייצריםמעברלצריכההולךלחברתחשמל.מצריךבדיקהומכרז. 


א.פטיגרו:

אולישווה,זההכנסותלרשות. 


יו"ר:

דורשכוחאדם. 


א.פטיגרו:

איןקולקוראשלמשרדהתשתיות? 


יו"ר:

יש,התייעלותאנרגטית. 


א.פטיגרו:

דודי,האםאפשרלמצואמשהושיעשהבדיקהויראהאםמשתלם? 


דודי:

כן,נוציאליעוץחיצוני .

בית כנסת אבני החושן :ועדתהתמיכותהציבוריתמאשרתאתהחלטתהועדההמקצועיתלאשר
תמיכהשוטפתבסך12,000.₪
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בי"כ מעלות נתן   :ועדת התמיכות הציבורית מאשרת את החלטת הועדה המקצועית לאשר
תמיכהשוטפתבסך12,000₪.

בי"כ כרם שלמה :ועדת התמיכות הציבורית מאשרת את החלטת הועדה המקצועית להקצות
תמיכה שוטפת בסך  ₪12,000 בתנאי שהעמותה תעביר את המסמכים החסרים  .עם קבלת
המסמכיםועיוןבהם,תאשרהוועדהאתהתמיכהכאמור .

בי"כ זכור לאברהם  :ועדתהתמיכותהציבוריתמאשרתאתהחלטתהועדההמקצועיתלהקצות
תמיכהשוטפתבסך12,000₪בתנאילהשלמתאישורניהולתקין.

בית כנסת שבת אחים  :ועדתהתמיכותהציבוריתמאשרתאתהחלטתהועדההמקצועיתלאשר
תמיכהשוטפתבסך12,000.₪בנוסףלכךדנההוועדהבמכתבבקשהשלועדביתהכנסתשהועבר
באותוהיוםב–  13.5.18 לשדרוגוריהוטהמבנה.הועדהבדקהאתהבקשהלמולבקשתהעמותה
במסמכים שהגישו מבעוד מועד ומצאה כי בקשה זו אינה כלולה בבקשת העמותה .כמו כן,
בתקציב העמותה שאושר ב  2018כפי שהוצג והוגש במסמכי בקשת העמותה מבעוד מועד לא
נכללה שום הוצאה לשדרוג המבנה והריהוט שבו .במידה ותוגש בקשה שתתואר בתקציב של
ביה"כ יאושר סך של  50,000 ₪המהווים  50%מסך התקציב שיוגש ע"י הנהלת בית הכנסת
ובמסגרתהתקציב.המועצהאינהמשתתפתבתקציבלצורךריהוטובהצטיידות,אלארקבנושא
שלבינויותשתיות,איטוםובטיחות.

מחליטים פה אחד
לאשר פרוטוקול ועדת תמיכות ציבורי מיום  , 17.5.18למעט עמותת "יחי עם
ישראל" ,אשר אישור התמיכה יאושר בישיבת מליאה הבאה לאחר הצגת פעילות
העמותה .
סעיף  4לסדר היום:
ועדת קשרי חוץ
חני:

 מבקשתלהעירלפרוטוקול,כינכחתיבישיבהוועדתקשריחוץ,ולארשמואתשמי. 

יו"ר:

משלחותשמציגותאתשוהםבתפוצות,מצורףסיכוםהבקשות .
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סיכום החלטות -בקשות תמיכה במשלחות 2018

מס"ד שם המשלחת
משלחת רובוטיקה  -רבין
1

ארץ יעד
מועדי נסיעה
 16-19/5/18דברצן/הונגריה
אוגוסט או 24/9
למשך  8ימים אוגנדה/אפריקה
תחילת אוגוסט גרמניה
טרם הוחלט -
ייקבע בהתאם
אירופה/ארה"ב
ליעד שיוחלט
 29/5-6/6/18ורשה/פולין
 15-29/7/18מקאו-סין

סכום מבוקש ב  ₪ -אישור
13,000
30,000

2
3

קהילה ישראלית שיוויונית שוהם
אהאוס

4
5
7

שגרירים צעירים
יחידת הג'יפים שוהם
דוליארט-מרכז חמש למחול

8

תנועת הצופים  -שבט ראם

 29/7-5/8/18פורטוגל

9

תנועת הצופים  -שבט עמית -גדוד ח'
תנועת הצופים  -שבט עמית -
שכבה בוגרת י'-יב')
משלחת רובוטיקה  -תיכון

 29/7-3/8/18פורטוגל

6,500

 29/7-3/8/18פורטוגל
יוסטון ארה"ב

5,000

10

הערות
עבור התלמידים  2 +מנטורים

15,000
15,000

8,000
10,000

עבור  12הורי הילדים  2+אנשי צוות
תמיכה לתכניות או צוות

10,000
37,440
8,400

5,000
5,000

10,000

5,000
5,000

תמיכה לתכניות או צוות מלווה
עבור משתתפים שידם אינה משגת  +מלווים
עבור מימון המלווה
עבור הנחה למדריכים וסבסוד למשפחות
שמבקשות הנחה
סבסוד תאומות (אחת בחצי מחיר) וסבסוד
 ₪ 1,000לכל מדריך

דיווח ביצוע

עבור מלווה לשני חניכים בעלי צרכים מיוחדים
9,000
60,000

סה"כ

יו"ר:

הגשת
דיווח
וקבלות

ביצוע
תשלום

רובוטיקהבי"סרבין,קיבלותוספתעל13,000₪שלוועדתקשריחוץעודכ-70,000-80,000₪
מתקציבהחינוך. 

ש.אלבז:

 שתיאגודותספורט,פנואלישלאידעועלהתמיכותולאהגיעאליהםהפרסום.צריךלהגיעלכל
העמותותמידעובזמןבנוסףמבקשלהגדילאתתקציבהתמיכות,סךתמיכותקשריחוץ60,000
₪ זהמעט.כברבשנהשעברהביקשתיואמרנושנגדילבשנההבאה. 

א.פטיגרו:

היהמיזםשלשניילדיםשנסעולדרוםאפריקה,בשנהשעברהולבסוףלאקיבלוכסף.אמרו
שיוסיפואתהסכוםלשנההבאה,מהנעשה? 

יו"ר:

הוסף,8,000₪. 
קהילהישראליתשוויוניתבשוהם-משלחתלאפריקה,אושר8,000₪. 
משלחתאהאוס-אמוריםלצאתבאוגוסט,יתכןולבסוףלאיצאלפועלויתפנו10,000₪ .
שגריריםצעירים-טרםנקבע,אבלסכוםהתמיכהנקבע5,000₪ומשוריין. 
יחידתהגיפיםשהם- עבורנסיעהלפולין/ורשהעבורילדיםשידםאינהמשגת,המלצתהוועדהלא
לסייע. 
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דוליארט,מרכזחמשלמחול-נוסעיםלהקהייצוגיתלמקאוסין.סכוםהסיוע5,000₪,מימון
מלווה. 
משלחתצופיםשבטראםשכבהח'–משלחתמדריכיםלפורטוגל,הנחהלמדריכיםוסבסוד
למשפחותשידםאינהמשגת.נקבע5,000₪.שבטעמית,גםכןקיבלו5,000₪לאותהפעילות .
שבטעמית-בקשהלסיועל2-ילדיםעםצרכיםמיוחדים.הבקשהלאאושרה. 
ח.קרס:

מקבליםדרךהרווחה .

יו"ר:

משלחתרובוטיקהתיכון-נסיעהליוסטון,אושר9,000₪ 

ש.אלבז:

מהעםעמותותשלאהגישו,כילאידעו? 

יו"ר:

שיגישוונבדוק.יתכןויתפנהתקציבמשלחתנוערשלאתצאלפועל. 

מחליטים
לאשר פרוטוקול ועדת קשרי חוץ מיום 26.3.18
סעיף  5לסדר היום:
הסכם משטרה מועצה – רשות שימוש
יו"ר:

 תחנתהמשטרההקיימת,שוכרתמהמועצהאתהמבנהכוללשרותיתחזוקהחשמלומים.מאחר
והםאמוריםלעבורלמבנההחדשמתנהלחוזהשכירותחדשמולמשטרתישראל,התנאים
מפורטיםבהסכם.אנונדרשיםלאשרבמליאתהמועצה. 

ד.רבינוביץ:

למהרק12,000₪דמישכירותלחודש,זהמעט? 

יו"ר:

הםמוכניםלשלם20₪ל"רבדומהלשכירותבנקודתאלעד. 

ד.רבינוביץ:

צריךלעשותחישובלפימטר. 

יו"ר:

נכון. 

י.שטרסברג :הםבכלללארצולשלםכלוםוהסכוםהמדוברהינולשנהלאלחודש. 
ד.רבינוביץ:

אנינגד.מצידישלאתהיהמשטרה .

י.שטרסברג :האינטרסשלנוכרשותשתהייהתחנתמשטרה. 
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ד.רבינוביץ:

זהמקוםשיכוליםלבנותעליו,ולהכניסהרבהכסף. 

יו"ר:

16,800₪לשנה,לחודש1400₪לחודש .

ד.רבינוביץ:

 אנימתנגדת,איןסיבהשתושביםשמשלמיםארנונהצריכיםלממןשוב,שירותשצריךלהינתן
ברמהלאומית .

א.פטיגרו:

האםמ.ד.אגםמשלמים?לא! 

ד.רבינוביץ:

אזזכותילהחליטאםאנירוצהלשלםולממןאמבולנסעלחשבוננו. 

א.כהן:

איךהולךשכירותמבנהמשטרהבמקומותאחרים .

ד.רבינוביץ:

 המשטרהבשהם,בכלללאמתעסקתבמהשהיאצריכהוהשירותלאכמושצריך. 

יו"ר:

 דווקאאנחנומקבליםשרותטוב,התרגלנושישבישובנקודתמשטרהוזהנראהלנוטריויאלי.
בישוביםבסדרגודלשלנואיןבכללנקודתמשטרהוהמשטרהיכולהלשלוחניידתכלפעם
שתידרש.זהאינטרסשלנו,אחרתבכלפעולהשתושביצטרךהואיאלץלנסועלראשהעין .

ד.רבינוביץ:

תביאמשרדהפנים,עדיף .

יו"ר:

 ישוהםבכלללאמוכניםלשלם,גםלאארנונה.יתרהמכךהםלאמוכניםלקחתקראוון,
דורשיםמבנהבנוי,כוללשירותיםובגודלשללאפחותמ-70מ"ר .

ד.רבינוביץ:

כמההמשטרהמשלמתבמקומותאחרים? 

י.שטרסברג :אותוהדברכמובאלעד.החוזההזהדומהלחוזהשלאלעד. 
יו"ר:

 ישתחנותשהמשטרהבנתהבעצמהולאמשלמיםלאףאחד(ראשהעין,מודיעין).כאןהקרקע
שלנווהמבנהנרכשעלידינו,המשטרהרקשוכרתאותו .

ד.רבינוביץ:

 אנילאמבינהלמההתושביםצריכיםלממןמשהואשהמדינהצריכה,מחרתממנובסיסצבאי.
אנימתנגדת. 

יו"ר:

אזתצביעינגד. 

ד.רבינוביץ:

אנימוכנהלתתלהםאתהקרקעאםיביאואתהמבנה. 

א.כהן:

גםמולכיבויאשיהיהכזההסכם? 


יו"ר:

כן .
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ד.רבינוביץ:

גםכיבויאשאנילאמוכנהלממן .

יו"ר:

מבחינתהמשטרההםלארוציםבכלללעבורמהכניסהבגןהחבל. 

ד.רבינוביץ:

 מתנגדתבשלהתמורה,חושבתשתושבישוהםלאצריכיםלממןקרקעומבנהמשטרהבישוב. 

מחליטים בדעת רוב
לאשר הסכם שימוש מועצה משטרה במע"ר הדרומי.
מתנגדת :דפנה רבינוביץ
סעיף  6לסדר היום:
עדכון חברים בדירקטוריון חכ"ל

יו"ר:

מבקשלמנותאתמרעופרגומבינר,מנהלאגףאיכ"ס,במקוםחנניתוייס,כדירקטורמטעם
המועצהבחברההכלכליתשוהם. 

א.פטיגרו:

 למהלאלמנותאתמהנדסהמועצה,מריעקבירקוני.יותררלוונטילוועדהכזוולאאתעופר
גומבינר.התפקידעברלחנניתוייסבזמנובגללשרצינולתתביטויגםלקולהנשי. 

יו"ר :

מקבל.

אפאהן:

במיוחדלאורשכונהכא'. 

יו"ר :

מינוינוסף,שלענתדותןכדירקטוריתמטעםהמועצה. 

מחליטים פה אחד
לאשר מינוי יעקב ירקוני וענת דותן כדירקטורים מטעם המועצה בחברה הכלכלית
שוהם בע"מ.
סעיף  7לסדר היום:
תב"רים
א.פטיגרו:

 אנירואהתופעהשלחניותבחניותנכים,בעיקרבאזורגנ"יוהורדהבבקרים,צריכיםלשמורכי
בחניתנכיםחוניםרקנכים.מבקשלתתדוחותולשלוחפקחים. 
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יושםדגשבפיקוחעלחניותנכיםבכניסהלמוס"ח.אבקשלאשראתהתב"ריםהבאים :

יו"ר:

 .1בית הפיס לגיל הזהב ( )661 :לעדכן התב"ר לסך של  1,900אלפי  ,₪תוספת בסך  200אלפי  .₪נובע
מתוספת של  13% מעל האומדן של הפרויקט וזאת עפ"י תוצאות מכרז .תוספת המימון תאפשר ביצוע
מלואהעבודותובכללםפרטרפרפותבחזיתהמערבית.ישנהתוספתמענקממפעלהפיסבסך64,865ש"ח
כךשמענקמפעלהפיסלפרויקטיעמודע"סשל1,372,656₪.תוספתהמימוןמ-ק.ע.פ.בסך135,135ש"ח
כךשמימוןמ-ק.ע.פ.יעמודע"סשל 527,344ש"ח.מצ"במאזןפרויקט.מקורהמימון :מפעלהפיס:
1,372,656.₪קרןעבודותפיתוח:527,344.₪


 .2רכישת מחשבים לבי"ס צוקים ( )710:תקציבמאושרממפעלהפיסבסך 39,744₪ל- 12עמדותעבור
בי"סצוקים.מקורהמימון:מפעלהפיס:39,744.₪

 .3רכישת מחשבים לבי"ס אבני החושן (:)711תקציבמאושרממפעלהפיסבסך₪99,360ל - 30עמדות
עבורבי"סאבניהחושן.מקורהמימון:מפעלהפיס:.₪99,360
 .4רכישת מחשבים לבי"ס אבן חן ( )712:תקציבמאושרממפעלהפיסבסך 99,360₪ל- 30עמדותעבור
בי"סאבןחן.מקורהמימון:מפעלהפיס:99,360 .₪


 .5רכישת מחשבים בי"ס חט"ב יהלום ( )713   :תקציב מאושר ממפעל הפיס בסך  165,600 ₪ ל  -50
עמדותעבורבי"סחט"ביהלום.מקורהמימון:מפעלהפיס:165,600.₪
 .6רכישת מחשבים לישיבתי שלהבת ( )714:תקציבמאושרממפעלהפיסבסך 109,296₪ל - 33עמדות
עבורבי"סישיבתישלהבת.מקורהמימון:מפעלהפיס:109,296.₪
 .7רכישת מחשבים לבי"ס שחף ( )715:תקציבמאושרממפעלהפיסבסך 99,360₪ל - 30עמדותעבור
בי"סשחף.מקורהמימון:מפעלהפיס:.₪99,360
 .8רכישת מחשבים לבי"ס רבין ( )716:תקציבמאושרממפעלהפיסבסך 99,360₪ל - 30עמדותעבור
בי"סרבין.מקורהמימון:מפעלהפיס:99,360.₪
 .9רכישת מחשבים לבי"ס ניצנים ()717:תקציבמאושרממפעלהפיסבסך36,432
עבורבי"סניצנים.מקורהמימון:מפעלהפיס:36,432.₪
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₪ל–11עמדות

 .10רכישת מחשבים לתיכון שהם ()718:תקציבמאושרממפעלהפיסבסך248,400₪ל–75עמדותעבור
תיכוןשהם.מקורהמימון:מפעלהפיס:248,400.₪


נושאתקשובבתיספר,יוצגבמליאתהמועצההבאהכוללתוכניתרבשנתית. 

 .11נגישות – התאמות מבנים ופיתוח ()589:תוספתתקציבבסך813,000₪לפרויקטהנגישותוהתאמות
הנדרשותעפ"יתקניהנגישות.תוספתהמימוןמיועדתלתאורהשלמדרגותותאישמעבא.א.הבמה.
תוספתשלשילוטאלקטרוניבספריהובחדרההרצאותבכותרהפיס.הנגשתדלפקהמועצה,ניווטקולי
בא.א.הבמהבכותרהפיסובבניןהמועצה.תוספתהמימון:סךשל650,400₪מתקציבביטוחלאומי
()80%ו–162,600₪מקרןעבודותפיתוח(.)20%מקורהמימוןלתוספת:ביטוחלאומי:650,400 .₪
ק.ע.פ.:162,600.₪
 .12מרחבי למידה  m 21בי"ס אבן חן ()719( )1:הרשאהממשרדהחינוך()1לעיצובמרחבלמידהבבי"ס
אבןחןלמרכזתרבויותושפות.סה"כההרשאה80אלפי₪()50%והשתתפותהמועצהבסכום80אלפי₪
(.)50%התקציבהכוללבסך180אלפי,₪להתאמתבינוי,התקנתמקרניםורכישתריהוט.מקורותמימון
:משרדהחינוך:80אלפי₪.ק.ע.פ.:80אלפי.₪הערה:מס'ההרשאהממשרדהחינוך: .2018/09/185


 .13מרחבי למידה  m 21אבן חן ( : )720( )2הרשאהממשרדהחינוך()2לעיצובמרחבלמידהבבי"סאבןחן
למרכזתרבויותושפות.סה"כההרשאה80אלפי₪()50%והשתתפותהמועצהבסכום80אלפי₪(.)50%
התקציבהכוללבסך180אלפי,₪להתאמתבינוי,התקנתמקרניםורכישתריהוט .
מקורותמימון:משרדהחינוך:80אלפי₪.ק.ע.פ.:80אלפי.₪הערה:מס'ההרשאהממשרדהחינוך
: .2018/09/366


 .14מרחבי למידה  m 21בי"ס תיכון ( : )721( )1הרשאהממשרדהחינוך()1לעיצובמרחבלמידה
באודיטוריוםשבבי"סתיכוןשהם.סה"כההרשאה80אלפי₪()50%והשתתפותהמועצהבסכום80
אלפי₪(.)50%התקציבהכוללבסך180אלפי,₪להתאמתבינוי,התקנתמקרניםורכישתריהוט .
מקורותמימון:משרדהחינוך:80אלפי₪.ק.ע.פ.:80אלפי.₪הערה:מס'ההרשאהממשרדהחינוך:
 .2018/09/189

 .15מרחבי למידה  m 21בי"ס תיכון ( : )722( )2הרשאהממשרדהחינוך()2לעיצובמרחבלמידה
באודיטוריוםשבבי"סתיכוןשהם.סה"כההרשאה80אלפי₪()50%והשתתפותהמועצהבסכום80
אלפי₪(.)50%התקציבבסך180אלפי,₪להתאמתבינוי,התקנתמקרניםורכישתריהוט .
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מקורותמימון:משרדהחינוך:80אלפי₪.ק.ע.פ.:80אלפי.₪הערה:מס'ההרשאהממשרדהחינוך:
 .2018/09/114
 .16מרחבי למידה  m 21בי"ס יהלום ()723( )1:הרשאהממשרדהחינוך(1)לעיצובמרחבלמידהשלכיתת
מדעיםבבי"סיהלום.סה"כההרשאה80אלפי₪()50%והשתתפותהמועצהבסכום80אלפי₪(.)50%
התקציבבסך180אלפי,₪להתאמתבינוי,התקנתמקרניםורכישתריהוט.מקורותמימון:משרד
החינוך:80אלפי₪.ק.ע.פ.:80אלפי.₪הערה:מס'ההרשאהממשרדהחינוך:.2018/09/188
 .17מרחבי למידה  m 21בי"ס יהלום ()724( )2:הרשאהממשרדהחינוך(2)לעיצובמרחבלמידהשלכיתת
לימודבבי"סיהלום.סה"כההרשאה80אלפי₪()50%והשתתפותהמועצהבסכום80אלפי₪(.)50%
התקציבבסך180אלפי₪להתאמתבינוי,התקנתמקרניםורכישתריהוט.מקורות מימון:משרדהחינוך
80אלפי₪.ק.ע.פ.:80אלפי.₪הערה:מס'ההרשאהממשרדהחינוך:.2018/09/113 הערה :
הרשאותלתברים719–724מבטלותעדכוןתקציברגילשנעשהבחודשמרץ2018למרחבילמידה .m21

 .18אזור התעסוקה הצפוני – שלב ב' ()533:סה"כתקציבלשנת2018שאושרבדירקטוריוןחכ"ל(מצ"ב),
בסבירותגבוהה11,666אלפי₪+מע"מ.סה"כ13,649אלפי.₪עדהיוםאושרלשנת2018סךשל6,742
אלפי₪ כוללמע"מ.לאורהעברתהכספיםשהתקבלומחברתזוארץמובאלעדכוןסכוםנוסףבסך5,010
אלפי₪כוללמע"מ.הע ברתהכספיםהםעפ"יהסעיפים:היטליסלילהוכבישים,שצ"פוהיטלתיעול.
מקורהמימון:קרןהיטלסלילתרחובות:30,097,777.₪קרןהיטלשצ"פים:9,413,047.₪קרןהיטל
תיעול:5,821,568 .₪


מחליטים פה אחד
לאשר את התברים הבאים:
א .בית הפיס לגיל הזהב () 661:
תוספתתקציבבסך64,865מקורמימון:מפעלהפיס 
תוספתתקציב135,135מקורמימון:קרנותהרשות 
סה"כיעמודהתב"רע"ס1,900,000.₪ 

ב .רכישת מחשבים לבי"ס צוקים ()710
39,744₪מקורמימון:מפעלהפיס 
סה"כיעמודהתב"רע"ס39,744₪ 

ג .רכישת מחשבים לבי"ס אבני החושן ()711
99,360₪מקורמימון:מפעלהפיס 
סה"כיעמודהתב"רע"ס99,360 ₪
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ד .רכישת מחשבים לבי"ס אבן חן ()712
99,360₪מקורמימון:מפעלהפיס 
סה"כיעמודהתב"רע"ס99,360 ₪

ה .רכישת מחשבים לבי"ס חט"ב יהלום ()713
165,600₪מקורמימון:מפעלהפיס 
סה"כיעמודהתב"רע"ס165,600₪ 

ו .רכישת מחשבים לישיבתי שלהבת ()714
109,296₪מקורמימון:מפעלהפיס 
סה"כיעמודהתב"רע"ס109,296 ₪

ז .רכישת מחשבים לבי"ס שחף ()715
99,360₪מקורמימון:מפעלהפיס 
סה"כיעמודהתב"רע"ס99,360 ₪

ח .רכישת מחשבים לבי"ס רבין ()716
99,360₪מקורמימון:מפעלהפיס 
סה"כיעמודהתב"רע"ס99,360 ₪

ט .רכישת מחשבים לבי"ס ניצנים ()717
36,432₪מקורמימון:מפעלהפיס 
סה"כיעמודהתב"רע"ס36,432 ₪

י .רכישת מחשבים לבי"ס תיכון שוהם ()718
248,400₪מקורמימון:מפעלהפיס 
סה"כיעמודהתב"רע"ס248,400 ₪

יא .נגישות – התאמות מבנים ופיתוח ( ) 589
תוספתתקציבבסך650,400₪מקורמימון:מוסדותותרומות 
תוספתתקציב162,600₪מקורמימון:קרנותהרשות 
סה"כיעמודהתב"רע"ס4,146,000₪ 
יב .מרחבי למידה  m21בי"ס אבן חן ()719
80,000₪מקורמימון:משרדהחינוך 
80,000₪מקורמימון:קרנותהרשות 
סה"כיעמודהתב"רע"ס160,000₪
יג .מרחבי למידה  m21בי"ס אבן חן () 720
80,000₪מקורמימון:משרדהחינוך 
80,000₪מקורמימון:קרנותהרשות 
סה"כיעמודהתב"רע"ס160,000₪ 

יד .מרחבי למידה  m21בי"ס תיכון שוהם () 721
80,000₪מקורמימון:משרדהחינוך 
80,000₪מקורמימון:קרנותהרשות 
סה"כיעמודהתב"רע"ס160,000₪ 
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טו .מרחבי למידה  m21בי"ס תיכון שוהם () 722
80,000₪מקורמימון:משרדהחינוך 
80,000₪מקורמימון:קרנותהרשות 
סה"כיעמודהתב"רע"ס160,000₪ 

טז .מרחבי למידה  m21חט"ב שוהם () 723
80,00₪מקורמימון:משרדהחינוך 
80,000₪מקורמימון:קרנותהרשות 
סה"כיעמודהתב"רע"ס160,000₪ 

יז .מרחבי למידה  m21חט"ב שוהם () 724
80,00₪מקורמימון:משרדהחינוך 
80,000₪מקורמימון:קרנותהרשות 
סה"כיעמודהתב"רע"ס160,000₪ 

יח .אזור תעסוקה צפוני –שלב ב' ()533
תוספתתקציבבסך3,396,297₪מקורמימון:קרןהיטליסלילתרחובות 
תוספתתקציבבסך1,010,264₪מקורמימון:קרןהיטלישצ"פים 
תוספתתקציבבסך603,542₪מקורמימון:קרןהיטליתיעול. 
סה"כיעמודהתב"רע"ס48,730,905₪ 
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ריכוז החלטות :

נושא

מס'

החלטה

1

הענקת תעודות הוקרה

-

2

אישור פרוטוקולים

-

3

ועדת תמיכות

-

4
5

ועדת קשרי חוץ
הסכם מועצה משטרה –
רשות שימוש
עדכון חברים בדירקטוריון
חכ"ל

-

לאשרפרוטוקולמליאהומליאהשלאמןהמנייןמיום
27.3.18
לאשרפרוטוקולועדתתמיכותציבורימיום17.5.18,
למעטעמותת"יחיעםישראל",אשראישורהתמיכה
יאושרבישיבתמליאההבאהלאחרהצגתפעילות
העמותה.
לאשרפרוטוקולועדתקשריחוץמיום26.3.18
לאשרהסכםשימושמועצהמשטרהבמע"רהדרומי.

-

7

תב"רים

לאשרמינוייעקבירקוניוענתדותןכדירקטוריםמטעם
המועצהבחברההכלכליתשוהםבע"מ.
לאשראתהתב"ריםהבאים::661:710:711:712
:713:714:715:716:717:718:589:719::720:721
:722:723:724

6

-

 8 שונות

-




תמההישיבה. 

















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

דודיזביבגילליבנה 
 מנכ"להמועצהראשהמועצה 
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