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 מליאהפרוטוקול ישיבת 

   2018 בספטמבר  4שע"ט, כד באלול תמיום שלישי, 

 

שימיאלבז,אבימשיח,חניקרס,גלעדאיתןפטיגרו,יו"ר,–גילליבנהנוכחים:

,אביאלטלףאלייפרחדפנהרבינוביץ,ערןאלראי,אשרפאהן,רבינוביץ,

.ויוסילוי



אליכהןהתנצלו:



עופר,אילןקומה,דןאור עו"דתמירפוגל,דודיזביב,ישראלשטרסברג,משתתפים:

.מהחברהליערותמאכלאלעדבןשושןגמבינר,

 

.שמשגליהרשמה:



:על סדר היום

 

 .יםאישור פרוטוקול .1

 פרויקט יער מאכל ואדי כרמל .2

 2018-תקציב מילואים ותקן כ"א .3

  ועדת תמיכות מקצועית  .4

 2018מועצה  – 2דוח כספי רבעון  .5

 ועדת מכרזים  .6

 מינוי חברים בדירקטוריון  .7

 תב"רים .8

 סגירת תב"רים .9

 עדכונים ושונות.  .10
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מודהלכלמישהגיע.מאחל.המליאההחגיגיתערבטוב,מתכבדלפתוחאתיו"ר:

תופורייה.חלכולכםשנהטובה,מוצל

כהרגלנונחגוגיוםהולדתלחברנושימיאלבז.יוםהולדתשמח,בריאות

והצלחה.

,חגראשוןלספטמברשנתהלימודיםתשע"טנפתחהבשמחהוהצלחה.

,היישובמאוכלוסיית 25%-כהמהוויםתלמידיםבשוהם,5500התלמידים.

קיםהעוסכךשכמעטבכלביתאבישתלמידהלומדבביתהספר.מודהלכל

שיבוץהתלמידיםוהשמהועדממלאכתהחלבמלאכהמזהחודשיםרבים,

הושקע₪1,000,000-כמתוכם₪.3,000,000-כשיפוציקיץבוהושקעו

במרחבילימודחדשניים.איןספקשהתחדשותשלהמרחביםבבתיהספר

שקיעבמרחבילמידהחדשנייםלההמועצהתמשיךהביאהרוחחדשה.

-דילהתאיםאתעצמהלשיטותהלימודהמתקדמותבמאההבכומשתנים

.21

כנותההומלאכתהשיפוציםעלשניצחמודהלמנכ"להמועצה,מרזביב

לאופירהביטון,מנהלתאגףהחינוךהרבותבפתיחתשנתהלימודיםוכמובן

וצוותה,לאגףההנדסהולכלהעוסקיםבמלאכה.



נאחללחברינו,גלעדרבינוביץואיתןפטיגרויוםהולדתשמח.אושרוהצלחה

בכלמעשהידכם.



,השנהןהמשקףאתמדיניותהחינוךהערכיתבשוהםנתומבקשלהדגיש

תלמידים1-2תלמידיםבלבד,מתוכם8כיתותחינוךמיוחדעם2נפתחו

מגיעיםמחוץליישוב.אנושוהם.רובהתלמידיםבכיתותאלהמקרבתלמידי

שלומדיםבשוהם,דבראשררגישיםלצרכיםשלתלמידיהחינוךהמיוחד

גאוותנו.מאחלשנתלימודיםרלכלשיפוץוציודשהשקענוועלכךמעב

מוצלחתופורייה.

 

 לסדר היום: 1סעיף 

  יםאישור פרוטוקול



31.7.18יםמיוםמבקשלאשרפרוטוקוליו"ר:
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 אחדמחליטים פה 

 

  31.7.18מיום  מליאהת וישיב ים לאשר פרוטוקול               

 

 לסדר היום: 2סעיף 

 יקט יער מאכל ואדי כרמלפרו

 

ביקשנומהמתכננים,בהאישרנותקציבלתכנוןבהמשךלישיבהיו"ר:

לבואולהציגלנומההולךלהתחדשתחתהאג'נדהשליערותמאכל.



נושאובאופןנקודתיעלמהלרחבהסקירהנעבירלאחרביקורבשטחאנובןשושן:.א

אקולוגיתהמערכתהלפניעשורחקרנואתנושא.שייעשהבשוהם

קחולדוגמהאתהשקיהותחזוקה.,דישון,המתקיימתלבדללאריסוס

-יערשוהם,המתנהלבאופןשוטףללאהוצאותעלמיםובמקרהקיצון

שקםאתעצמו.כשהיערנשרףהואמ

מאפייןמהשהתחקותאחרהטבע.מזערי:-פיתחנושיטהשנקראתאקו

תממרחבייקהילהשבאהונהנוקיימות,חיסכוןזהנושאיםשלאותנו

חלנואתהמחקרשלנושניםהת6-כהאורבנית.לפניהטבעבתוךהעיר

דונםשנראהכך20במושבקידרון.התחלנומשטחשאינופורהבגודל







שניםשלעבודתצוותושיתוףהקהילה,תוךשתילהשלמגווןזנים4לאחר

:מכלהעולם,היערנראההיוםכך)הניתניםלמאכל(
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:מאכלברצונילהראותלכםסרטוןשימחישבצורההטובהביותראתיער

https://www.youtube.com/watch?v=V8wTxpfNDD8.

קיימיםשנישלביםלביצועהעבודה:

קולוגיארוזדורלפמ"ר200בגודלואדיואזורהנהפוךאת-בשלבהראשון

יקהטבעולייצרלקחתדבריםמחולנצלבכוונתנובהשקעהמינימלית.

בעתידאנורואיםאתהפרויקטכפלטפורמהלמוסדותחינוך.חוויה.

יערמאכלחלוץבסיסינקים.דונם5מדוברבשטחשל-בשלבהשני

ראשוני.



למהלאלעשותאתכלהוואדייערמאכל?ד.רבינוביץ:



ו.חלקמשטחושלהוואדימאודצרלכןלאניתןלהשתמשבבןשושן:.א



ממנולהתחילישבסיסקייםשנהפוךלפרוזדורומשםלקחתשטחבורוע.גמבינר:

לפתח.



שבילהאופניים,אפשרלמתחבראחרכךזה,צררקבהתחלההאזורפאהן:.א

.444לפתחעדכביש



זהבשלבים.נראהקודםאתהשיתוףעםהקהילה,איךהקהילהמקבלתע.גמבינר:

נמשיךלפתח.ואזיצליחהפרויקטאםהאתהפרויקט,



https://www.youtube.com/watch?v=V8wTxpfNDD8
https://www.youtube.com/watch?v=V8wTxpfNDD8
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אזזהיהיהעדשבילהאופניים?פאהן:.א



ע"פהתצ"א,זהמהחלקשלמטעהזיתיםצפונה.ע.גמבינר:



אפשרבכדיללמרכזהמסחרי,לחבראתהמתחםממליץלתצ"א.בהקשרפאהן:.א

לעבורולהכיראתוכךנמשוךאנשיםרגליתעדלמרכזהמסחריהגעה

כברלעשותאתכלהקטע.כדאיאבלצר.נכוןשזהבהתחלהרהיע



.שהתחלנולעבודאתוזההשטחהראשוןבןשושן:.א



תגדילאתהזמנתהתכנון.יו"ר:



.יהוצאותהשקיקטיןהד.קליימן:



הרחבותפעילותבהתאםלצרכיםשלהקהילה:3בןשושן:.א

גידולירקות-גינהקהילתית

.התכנסותמרחבי

ילדים.לאזורינישותלפעילויותוישיבה



בסמוךלכלהבתיםויתושיםהאםזהלאיהווהמפגעשלברחשיםפטיגרו:.א

הגובליםלוואדי?



זושאלהמעולה.הטכנולוגיהשלנוהיאבעצםהקמתמערכתאקולוגיתבןשושן.א

שלעץמסויםישנםאםאנייודע,מות.כלומריאשרמתבססתעלקי

מזיקיםמסוימים,אניאדעלשתוללידואתהצמחיםשיביאולנטרול

המזיקים.כךבעצםנמנעתהתערבותבניהאדםבמערכתהאקולוגית.



האםגידוליםמסוימיםשחקרתםמונעיםיתושים?פטיגרו:.א



בעליכנףמחסליםיתושים.ע.גמבינר:



יתושים.אתבעייתהלמגרהחשוביםזהלנסותאחדהדבריםפטיגרו:.א
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קיימתהדברהכימיתוהדברהטבעיתע"יבעליכנףשיגיעובגללהיער.ע.גמבינר:



נציגאתהנתוניםהראשוניים,אנומדבריםעלשיקוםהוואדיבסכוםשלבןשושן:.א

באופןפתוחעםהמועצהואנוהעבודהעלהתקציבנעשית₪.150,000-כ

וציםששוהםתהווהלנוכמודל.ר

 



למכרז?תוכניתלרמתביצועמהוהזמןהמשוערלהכנתיו"ר:



עדאחריהחגיםתהיהפרוגרמהראשונית.בןשושן:.א



ב'ביחד,מבקששהתכנון-מעונייניםלהתחילאתשלבא'וחבריהמליאהיו"ר:

.בהיקףהזהשאנונוציאאותולמכרזלפרויקטילךמראש



להגדילמהכניסהשלהאםניתןלהגדילאתהשטחמקצהעדקצה,כלומרפטיגרו:.א

.כוללתחנתהטרפולשבילהיקפימזרחיועדברחובמכביםוואדיכרמל



יתרונותעצומים.עםיחסיתסגורושקט,אזורקסוםבןשושן:.א



כמהזמןמיוםהשתילהועדשרואיםיער?ת.פוגל:
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שנים.התהליךיהיהמהיריותרבמידהונשתול3-4ענייןשלהשקעה.ביןן:בןשוש.א

עציםבוגרים.



תוכלולתתבפרוגרמהמספררמותשלהשקעה?אלטלף:.א



שנים3-4תוךשכךשלבהאמצע,אתכולל₪500,000עסכוםשהוקצהע.גמבינר:

ערבקצבמהיריותר,.אפשרללכתעליויניבפירותהמקוםיראהפורח

תלויתקציב.



הקהילהגםתהנהמתהליךהצמיחהעצמו,ישלזהמשמעותאנורוציםשת.פוגל:

לתהליךגםלתלמידים.



לשתילתעציפרידונםש4בכפרהירוקבגודלשלעשינועכשיומודלבןשושן:.א

.בוגרים,אךהקהילהלאתהנהמשתילתהעצים



אפשרלשלבגםוגם.יו"ר:



כדאילהביאמגווןאפשרויות.אלטלף:.א

 מחליטים פה אחד

 

 יער מאכל וואדי כרמל  -פרויקט לאשר                

 

 לסדר היום: 3סעיף 

  2018-תקציב מילואים ותקן כ"א 

 

המילואיםתקציבלדיוןולאישוראתבכלשנהבעתהזואנומביאיםיו"ר:

צרכיםוגםמולההכנסותוההוצאותשנתילצדהחציבהתאםלביצוע

חודשבמהלך.ושינוייםבתחזיתההכנסותלטובהאולרעהחדשיםשעולים

.ניתוחהנתוניםאוגוסט,עמלגזברהמועצה,עלניתוחביצועיהתקציבתוך

תבססעלדוחחצישנתי.מולכןהתקציבהמובא3טרםהתקבלדוחרבעון

נשמרת.₪150,000,000מסגרתהתקציבבסך



                                       
 
 
 
 
 

             

8 
 

הכנסותמאגרותבנייה₪6,000,000שנישינוייםמרכזייםלצדההכנסות:

בואגרותהבנייהיכנסויורדומהתחזית.הליךהתכנוןמתעכמשכונהכא'

.2019בשנת



מתימוסריםאתהמגרשים?אלטלף:.א



זהלאאומראך,צפוייםבחודשאוקטוברלמסוראתהמגרשיםאנויו"ר:

מולנוגםשלהזכייניםנעשהתהליךהעבודהשהזכייניםיעלועלהקרקע.

בפנימשרדצריכיםלהציגאתהתוכניותהם.מולמשרדהשיכוןוגם

הפרויקטשלתוכניתלמשתכן.בתקניולהראותשהםעומדותהשיכון



?תךיתחילואתהבנייהמתילהערכפאהן:.א



שנה.הלקראתסוףהערכתיליו"ר:



צפוילקראתסוףאוקטובר.כנסקנייתדירותפטיגרו:.א



הכנסהנוספתשהינהחלקמתחזיתההכנסה,בגיןחילוטברצונילהציגיו"ר:

והסכוםערבותשלחברתא.ס.פ.יבע"מ.החילוטבוצעבפועלאשתקד

לטובתהוצאות₪1,000,000-.אנונממשכ₪1,800,000סךעומדעל

משפטיות.



זהלאכסףשבסיכון,שאנועלוליםלהחזירו?.רבינוביץ:ג



לא,זהאושרבביתמשפט.יו"ר:



וועדתכספיםהתכנסהודנהבנושאהתקציב.כלהנתוניםהמוצגיםנבחנופאהן:.א

עלידנו.



מבקשתלקבלעדכוןעלחברתא.ס.פ.י.האםכלהדיוניםהסתיימו?ד.רבינוביץ:



ישלהפרידביןהליכיםפלילייםלאזרחיים.ד.אור:
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הוגשוכתביאישוםבגיןשימושללארישיוןעסק.-בתביעההאזרחית

.חברתא.ס.פ.יערערולביתוהיאאושרהצוהפסקההבקשהלמתןהוגש

.סגורולכןהאתרכרגעורםהמשפטהמחוזישדחהאתעירע

הוגשערעור.-בהליךהפלילי



מהעמדתהמדינה?ד.רבינוביץ:



לסגוראתהמטמנה.יו"ר:



עתירהמנהליתיהגישו.חברתא.ס.פ.ושולמוערביותמנהלייםהיוהליכיםד.אור:

הםהגישועלזהוהםהפסידואתהעתירההזאת.שיוןעסקיעלאימתןר

ונפסקלהםהוצאותמשפטיות.עליוןשלביהמ"ערעור

הםהגישועררועתירהוסורבוהגישובקשהלהיתרלמסלעהוסורבו.

וגשערעורלביתהמשפטהעליון.ה–פס"דשלהעתירהלשניהם.עלה



השאלהאםהמועצהמקבלתאתכיסויההוצאות?ד.רבינוביץ:



שפטיותבמידהזואואחרת.בוודאי.ישהליכיםשמקבליםהוצאותמיו"ר:



אםמתעקשיםעלהוצאותשהםכספיציבור,מקבלים.ד.רבינוביץ:

מכספיהחילוטשלא.ס.פ.י,אנומשלמיםאתההוצאותשלנו.יו"ר:



החילוטלאאמורלהיותלכיסויהוצאותמשפטיות,אלפיצויינזיקין.ד.רבינוביץ:



זהחלקמההוצאות.יו"ר:



מביןבמשפטים,לאהיינומגיעיםלמצבבורובכספיהחילוטאםהייתרבינוביץ:ד.

הולכיםלכיסויהוצאותמשפטיות.אנחנושוקעיםעדצווארבהוצאות

משפטיות.



מהלעשותשהםנוקטיםהליכים?אנחנומוציאיםצוויםנגדהדבריםיו"ר:

בין?מפסידיםכלהזמן.אזמיכןמביןומילאמהםהאלהו
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איאפשרהיהלעצורבזמןאתהמסלעה?ד.רבינוביץ:



והםהפרואותו.הפסקהמנהליהוצאלהםצויו"ר:



משרדיעו"ד2-3חברתא.ס.פ.יהפרואתהצו.בכלהליךאנומתנהליםמולד.אור:

אנחנוכותביםזהלאתלויבמועצה.שוניםהכולליםתרגיליםמלוכלכים.

אנורשותלכןאנוהסכמיםומצפיםשיכבדואותם,לצעריזהלאכך.

הםמגישיםכלפועליםכחוק,אנונוקטיםתהליכיםוהולכיםלביתמשפט.

זוחלקממערכהשלהתשהשהםנוקטיםוצריךלהתגונן.כךהרבההליכים

בצורהסדורהומכוונת.



אתההוצאותהאלה,הואזכאיםלחלטאאםביתמשפטהיהחושבשאנוליו"ר:

ישהוצאותלאהיהמאשרזאת.כלומרגםביהמ"שהיהאחראילהחלטה.

מדידותשאנומבצעים,סביבתיייעוץמשפטיהוצאותכמווצריךלכסותם.

לחסוםאת,עבודותגידורכדיכדילראותאתהשינוייםשנעשיםבאתר

הגישהשלהםלשם.



ריךלהוציאאותםלפנישנים.היהצד.רבינוביץ:



שאלות? יו"ר:

י.שטרסברג:

 :הכנסות

תוספתהכנסותעצמיות.שכירויות,שלטים,חניות,רישיונותכלבים,רישום .1

 נישואין.

מהכנסותמאגרותבניה.התחזיתמיליוןש"ח5-שללמעלהמקיטוןגדול .2

.למולקיטון2018להוצאותהיתריבניהלשכונהכ"אאינהמתממשתבשנת

זה,ישנהתוספתמימון)נמוכהיותר(,מק.ע.פ.המתאפשרמהקרןלצורךאיזון

 ההוצאותהעודפותבוועדהלתכנוןובניה.

עבורשפ"י.תוספתהכנסהממשרדהחינוךעבורהחינוךהעליסודיו-חינוך .3

 למולזהישקיטוןבהעברותמשרדהחינוךעבורהחינוךמיוחדלהסעות.
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העברתחלקמהערבותהחלוטהשלאספילתקציבההכנסותלצורךכיסויאי .4

העברתהכנסותשתוכננומהמטמנהוכיסויהוצאותמשפטיותלהליכים

 המתנהליםמולאספי.



 :הוצאות

בעיקרמהלכיםמשפטייםהמתנהליםמולתוספתהוצאותמשפטיותהנובעות .1

 המטמנה/אספי.

קיטוןבהוצאותשכרבגזברותכתוצאהמאיאיושתפקידמנהלהרכשבתחילת .2

 השנהוקליטתאחראיתרכשבמקוםמנהלרכש.

ומחשבים(במסגרתתב"ריםובהתאםm21ביצועפרויקטיםבתחוםהחינוך) .3

 לכךביטולההוצאהבתקציבהשוטף.

אותאשפההנובעבעיקרמתוצאותמכרזשהקטינואתההוצאהקיטוןבהוצ .4

 לפינויאשפה.

תוספתבהוצאותשכרבמנהלהחינוךלמימוןפרישתעובדתותיקהותוספת .5

 .2018בתקןשלקב"סבחציוןהשנישל

 תוספתהוצאותבמפעםלמולתוספתמקבילהבצדההוצאות. .6

 תוספתלחמשלמימוןהוצאותשמירהמשניםקודמות. .7



גידולבהכנסותמחניות?ישלמהד.רבינוביץ:



בגיןתשלוםפנגוומימושהכנסותמקנסותשהתממשו.י.שטרסברג:

?קנסותמהתוספתכמהד.רבינוביץ:



.₪200,000מדוברבגידולשלי.שטרסברג:



מדוברבקנסותשניתנובמשךכמהשניםולאנגבו.יו"ר:



למימושרקכרגע.הקנסותהגיעוי.שטרסברג:



כמהמהתקציבזהחניות?ד.רבינוביץ:



.פירוטמסודראעבירלךי.שטרסברג:
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עלשעותבתיכוןשחשבנושנצטרךלממן-תוספתנוספתממשרדהחינוך:י.שטרסברג

.מהמקורותשלנוובסופושלדברמשרדהחינוךמימן



הוצאותמשפטיותהשנה?המהוסךד.רבינוביץ:



בשנימקומות:רגילהרשומותבתקציבההוצאותהמשפטיותי.שטרסברג:

₪760,000הוצאהבסך–617רותמשפטיסעיףש6א.פרק

₪400,000הוצאהבסך-731כנוןובנייהסעיףב.בוועדהלת

ישגםאתהתביעותהמשפטיות.



ואיןתקציביעזר?ד.רבינוביץ:



עזראיןהוצאותמשפטיות.ההוצאותהמשפטיותהןמהבתקציבי.שטרסברג:

שהצגתי.



למעטתאגידים.פטיגרו:.א



עודשאלות?אנימדברעלהמועצה.י.שטרסברג:



מבקשלאשרתקציבמילואים.מאחלשנסייםבאיזוןתקציביתוךעמידהיו"ר:

.שלהמועצהביעדיהביצוע



פטיות,מבקשתלקייםנוהלמכרזהפניםלאורהעלייהבהוצאותמשד.רבינוביץ:

.שלהמועצהלייעוץמשפטי



ע"ינכוןשהחלטהכזותעשהיהיהבחודשנובמבריוצאיםלמכרז.חשבנושיו"ר:

לאחרהבחירות.שתתכנסהמועצההחדשה



משפטיפנימיבתוךהרשות?ץהאםלאנשקלהאפשרותלייעות.פוגל:



יההאםעדיףייעוץמשפטיפנימיהמקצועייםצריכיםלדוןבסוגרמיםהגוד.רבינוביץ:

אוחיצוניולהמליץלראשהרשות.
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ממהולאבמועצותמקומיות.בעיריותטוריטיועץמשפטיהינותפקידסטיו"ר:

בדרךכלללעבודעםיועמ"ש,עדפהשלמועצהמקומיתההשאנימכיר

אנועובדיםעםטוביחיצונישיכוללתתמנעדרחבשלתחומימשפט.

המומחיםבארץ.

ארנונה,היטלים,,ימוניציפלמיסוי:יכיוםאנומקבליםייעוץבנושא

נהלי,מכרזים,חוזיםוהתקשרויות,כ"אושוטף.תכנוןובנייה,משפטמ



בחלקמהמקריםועמ"ששלוהתמחויותבכלהתחומים.קשהלמצואיג.רבינוביץ:

וגםייעוץמשפטיולמעשהלרשותיועמ"שפנימיאםקייםיוצאשגם

יוצריםתשלוםכפול.



האםלהכיןמכרז?יו"ר:



אםלקחתההמלצהראשהמועצהלהציגלהואברור.חלקמהנוהלעצמוד.רבינוביץ:

.יועמ"שחיצוניאופנימי



אנחנוכברהתקדמנו,לאוראיןספורפעמיםשהנושאעלהולכןנערכנויו"ר:

שהזמןיהיהחופףלבחירותהבאותולראשהמועצההחדש.להכיןמכרז

לכמהמשרדים.ותישרשויותשמפצל

.נוצרוביננוכיועמ"שכשנכנסתילתפקיד,תיאתמשרדגלאוןקבליאנ

לייצגנאמנהבעתירותרבותולשמורנכון,יחסיאמוןוהמשרדידעלייעץ

להגידמילותהערכהלמשרדגםראויעלהרשותבפניחשיפותכספיות.

זה.



תנהליםלאורךשנים,כדאילהישארעםמבנושאיםבהםמשרדגלאוןפטיגרו:.א

משרדגלאון.



המלצתיתהיה,שתיקיםקיימיםלאלהעביר.יו"ר:



כברהיוםישתיקיםשלאמנוהליםע"ימשרדגלאון.למשל:בתביעהמולי.שטרסברג:

עותמחירובוזכהמשרדויינברגר.נעשהנוהלהצ,א.ברק
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נקודהנוספתשארצהלהעלותהקשורהלנושאהבחירות.לאלקחנו

בחשבוןבנושאהתקציבשייתכןויהיהסיבובשנילבחירות.



ראשון.הסיבובהשלמהעלותשהםחלק₪85,000-שלכתהיהעלותהפאהן:.א

.כמורכישתקלפיותחלקמההוצאותהםהוצאותקבועות



כולל₪94,000שלהוצאהותוספת₪170,000כרגעהתקציבעומדעלי.שטרסברג:

₪.54,000הוצאותשלמזכיריקלפישממוניםע"ימשרדהפניםבסךשל

.₪137,000עלתעמודוההכנסה₪264,000סה"כההוצאותיעמדועל.

.זאתבמידהונקיים₪127,000-יעלהל₪87,000מימוןהמועצהבמקום

סיבובשני.



אתהשינוי.מהשמונחלפנינולאכולליו"ר:



נכון,אבקשלעדכןאתהתוספתהזו.י.שטרסברג:

שקיבלנוס"קבבנושאשלכ"איששינוייםשהםקליםכמונושאשל

.יתגבורמאמצעהשנהוישנושינויקטןבשירותהפסיכולוג



 מחליטים פה אחד

בכפוף לתוספת בגין בחירות  ותקן כ"א  2018תקציב מילואים לאשר 

 . סיבוב שני -לרשויות המקומיות

 

 לסדר היום: 4סעיף 

 ועדת תמיכות מקצועית 

 

במסגרתועדתהתמיכותהציבוריתהעלהראשהמועצהאתאיניצולמלוא יו"ר:

הבקשהוןשלאכלהעמותותהגישואתוהתקציבשהוקצהלבתיהכנסתכי

בזמן.עפ"יהחלטתהועדהניתנהאפשרותלעמותותלהגישאתבקשת

 התמיכהלמרותשלאהוגשהבזמןעדלחודשיוני.

בקשותתמיכהישירה2–בהתאםלכךדנהועדתהתמיכותהמקצועיתב

שהוגשו.
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 :בית כנסת שמחת משה .א

שמחתמשהתמיכהשוטפתבסךועדתהתמיכותהמקצועיתממליצהלאשרלבי"כ

₪.12,000

 :בית כנסת אחדות ישראל .ב

ועדתהתמיכותהמקצועיתממליצהלאשרלבי"כאחדותישראלתמיכהשוטפת

₪.12,000בסך

ועדתהתמיכותהמקצועיתממליצהלאשרתמיכהעקיפה :האגודה למען החייל .ג

דרךהאגודהלמעןלשימושמעתלעתלצורךאחסנתציודשיימסרלחייליםבודדים

 החיילבמחסןשלחמשבמגרשהכדורגל.



כוליתרהתנאיםשמופיעיםבאישורועדתהתמיכותהקודםחליםגםעל

 .התמיכותהמאושרותבפרוטוקולזה

 

 מחליטים פה אחד

   26.7.18פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועי ליום לאשר               

 

 לסדר היום: 5סעיף 

  2018מועצה  – 2דוח כספי רבעון 

 

ניתןלראותעמידהביעדי₪.179,000בחציוןהראשוןגמרנובעודףשלי.שטרסברג:

ישתתביצועבדבריםשהם.בתחוםההכנסותוההוצאותהתקציבגם

היאהשליכ.הערנושאהרווחה:לדוגמה.חציוןהראשוןבבדרךכלל

וזאתכיהתקציבשלנומאודשמרנישנסייםבאיזוןתקציביובתתביצוע

לאלהגבילאתההוצאות.כדיב

שהםגםככהמאודגבייהעלוהשיעורי-בדוח7עמודנתוןמרשיםנוסף,

.גבוהים



 מחליטים פה אחד

  2018לשנת  2דוח כספי חצי שנתי רבעון לאשר                
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 לסדר היום: 6סעיף 

 

 2019ותמיכות אישור תבחינים להקצאות קרקע 

 

.השינוישאנומציעיםהוא2019הבאה,המלצהלתבחיניםלשנתהתקציביו"ר:

אגודתהספורט.בתבחיניםל



עשינוכמהתיקוניםעלמנתלייצראיזון,עברובשניםכהתבחיניםנשארוקומה:.א

יותרנכוןביןהיחסיותשלאגודותעתירותמשתתפיםלביןאגודותשהן

,להלןהתנאיםלזכאות:קריטריוניםהוגדרושליחידניות.בתפיסהאחרת

ענףספורטאולימפיאוענףספורטהמוכרע"ימוסדותהספורט 1.1

 הממלכתיים.

האגודהרשומהבהתאחדות/איגודלאומי.1.2

האגודהפועלתבשהםובשמה)שםהאגודהנושאגםאתהשםשהם(.1.3

יעלהעלמחציתתקציבההכוללהמאושרשלהיקףהתמיכההיישוביתלא1.4

האגודהלאותהשנה.

האגודהמעסיקהמאמניםמוסמכים,פועלתעפ"יחוקיהספורטוחוק1.5

מדינתישראלותהיהנתונהלפיקוחובקרתהמועצההמקומית.

ביישובקייםמתקןהמאפשרקיוםתחרויותבענף.1.6

הנםתושביהישובוהפעילותמהספורטאיםהרשומים50%לפחות1.7

הנתמכתהיאפעילותהמבוצעתבשהםלמעןהקהילה.

לעמותהחדשהשלאנרשמהעדייןבאיגודמקצועיתינתןתמיכתעידוד1.8

לשלושהשניםהראשונותגםאםהקבוצותלאתחרותיות,בכפוףלאמור

להלןבסעיףה'

רט,עפ"יאישורהעמותהעומדתבדרישותהחוקלמניעתאלימותבספו1.9

מנהלתחוםהספורט.



 קריטריונים מקצועיים / איכותיים

התמיכהתוענקלכלאגודהלפיניקודכמפורטלהלן:

נקודות.1–ספורטאיםרשומים50:עד ניהולעמותה2.1

נקודות.2–ספורטאיםרשומים50-200

נקודות12ספורטאיםרשומים200מעל
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נקודה.1–רשומים20כמותרשומיםבאגודה:לכל  2.2

נקודות.5–:לכלקבוצה מס'קבוצותתחרותיות 2.3

נקודה.1–ספורטאים8מס'רשומיםבאיגודהמקצועי:לכל 2.4

 נקודותלכלקבוצהרשומה2.5קבוצתנשים: 2.5

 ומעלה.18נקודותלכלשחקןתושבשוהםמגיל2קבוצהתחרותית: 2.6

 נקודות5כלאירועקהילתימאושרמראשיזכהב-קיוםאירועיםקהילתיים 2.7

–בגיןהישגתחרותימיוחדכגוןעלייתליגהאוזכיהבתחרותארציתרשמית 2.8

 ע"פשיקוליהוועדה.



75%שבהןמעלאגודותישלהכניסאתהקריטריוןשלנושאים:2חסרש.אלבז:

מהםהיו6-שיתהקבוצתכדורעףילמשל,בעברההם.תושבישויהיו

מחוץלשוהםואנונדרשנועפ"יהתבחיניםלתמוךבהם.6-תושבישוהםו



רובהקבוצותהבוגרותאינםתושבישוהםכטניסשולחןוהםחודהחניתיו"ר:

מטרהלהצמיחספורטאיםמהתחוםהחובבנישלהאגודה.כלה

למקצועי.



מתושבישוהםבקרבהילדיםמכללהאגודה.75%-ישיותרמש.אלבז:



מקובל.יו"ר:



כמולונהאופזלייבל.-תחרותיאישיענייןנוסףהואנושאהש.אלבז:



גהאובגיןהישגתחרותימיוחדכגוןעלייתליכך:"מדברעל2.8סעיףיו"ר:

"ע"פשיקוליהוועדה.–זכיהבתחרותארציתרשמית



מקובל.ש.אלבז:



 מחליטים פה אחד

  2019תבחינים לתמיכות והקצאות קרקע לשנת לאשר                
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 לסדר היום: 7סעיף 

 

 וועדת מכרזים 

 

מצ"בהחלטתוועדתמכרזיםלהשכרתנכסשלגן.יו"ר:



בהצהרהשלוועדתמכרזים,נכתבשההחלטהתהיההמחירהנמוךביותר.רבינוביץ:.ג

עדחינוךהמיוחדצריךלאפשרלוועדהגמישותאניחושבשבהסעותשלה

.גבולמסוים



םוקשהייאליריםלאהחינוךהגדירהסעותבמחירשרדאתהצודק.מיו"ר:

משרדשלאנחנומשתמשיםבמחירימקסימוםלמצואמחיריםכאלה.

,החינוךהמיוחדלאבשליטתנוואנומביניםשהםלאמציאותיים.חינוךה

זהענייןרגיש.



?לקבועמגבלותלאניתןפוגל:ת.



ישלנוניסיוןשלילי.יו"ר:



צריךלתתיתרוןלהעסקתמסיעיםמקרבתושבישוהם.רבינוביץ:.ג



שלמשרדהחינוך.מעלמחירהמקסימוםמשהולאשרניתןהבעיהשלאאלטלף:.א

אתההפרש.פוגשאנונסהיאאפשרלאשר,המשמעותיו"ר:



.הנחיותמשרדהחינוךאלורבינוביץ:.ד



נכוןזההמכרזהיחידישמשרדהחינוךמכתיבאותווחייביםלפעולעלפיו.י.שטרסברג:

בחינוךהמיוחדבמכרזשלהסעות,אבלבמכרזיםלקבועמוטיבשלאיכות

.אתהכלליםהחינוךמכתיברקמשרד



השאלהאםישמקוםלפנותלמשרדהחינוך?רבינוביץ:.ג
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ארצית.הזהברמהרבינוביץ:.ד



משוהם,ישרקאתמוניותשוהם.אלטלף:.א



שמכתיביםאותו.זההמכרזהיחידרבינוביץ:.ד



לשנהישהצעהאחת,אםנפסולאותה,לאיהיהלנומסיעהבעיההיאשיו"ר:

שנוכללהתקשרעםמסיעיםלכךצריךלמצואדרךחוקיתלגרוםהבאה.

זהלארקענייןשלכסף.שאפשרלסמוךעליהם.



בכדילקייםשיתופיפעולה.ארציתהעשותפנייהברמהצריךלרבינוביץ:.ד



מוםכיכךגםההשתתפותהיחסיתלהעלותאתמחיריהמקסיהיאההצעהיו"ר:

החינוךתעלה.שלמשרד



להשכיראתגןהוועדהממליצה-השכרתמבנהלגןילדיםבמרכזאתגר

מכרזיםובשני2ערכונ.לטובתהפעלתמשפחתוןלוויקיבןברוךאתגר

נהלאמבהמכרזיםלאהיומציעים.עלמנתשהמועצהלאתפסידכסףוה

גןיעמודריקבמשךהשנה,עלהרעיוןלהעביראתהשוכרתמלמעלהל

אתשטחהנכסבקומההשנייה.שכירלמטהובכךלאפשרלה

 מחליטים פה אחד

  26.8.18פרוטוקול וועדת מכרזים מיום לאשר                

 

 לסדר היום: 8סעיף 

 

 מינוי חברים בדירקטוריון

 

רר,לאחרשלוששניםבשלושהליאלרמבקשלהאריךחברותשלהגב'אויו"ר:

שניםנוספות,בתאגידלחינוךשוהםבע"מכדירקטוריתמטעםהציבור.



למהלהאריךולאלרענן?פטיגרו:.א
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נציגהשלסיעה.זויו"ר:



כלהמינוייםגםככהמשתניםאחריהבחירות,אזלמהעכשיו?פאהן:.א



בוועדהלכשירותמינויים,לפניכשבועוהארכנועפ"יחוק.היינובפגישהזביב:.ד



.אםהסיעהמטעמהתקףיהיהנוימישהבכדי2019נאשרהארכהעדמרץיו"ר:

רריקבלובהתאםלמפתחנאריךאתכהונתה.השלהגב'אל



 מחליטים פה אחד

הארכת כהונה של הגב' אורלי אלהרר כדירקטורית בתאגיד לאשר  

  31.3.2019בע"מ עד לתאריך לחינוך שוהם 

 

 לסדר היום: 9סעיף 

 

 תב"רים

יו"ר:

תוספת₪.אלפי580:לעדכןאתהתקציבלסךשל( 654מחשבים לתיכון שהם ) .1

 180של אלפי מקור₪. תקשוב. לתוכניות החינוך ממשרד הוא התוספת מקור

משרדהחינוך. : מימון



655) 2017תוכנית תקשוב  -מחשוב לרבדים  .2 : של( לסך התקציב את לעדכן

מקורהתוספתהואממשרדהחינוךלתוכניות₪.62,865תוספתבסך₪,202,865

תקשוב.מקורמימון:משרדהחינוך.



(: 614מתחם חירום ) .3 של לסך אתהתקציב 900לעדכן אלפי 200תוספתשל₪,

 אלפי של₪. המבנה והתאמת חירום מחסן שירותים, למבנה היא התוספת

 ק.ע.פ.:מקורמימוןהמשטרהעפ"ידרישתם.

 

חינוך(: 732חינוך סביבתי) .4 לפעילות תוכנית אישר הסביבה לאיכות המשרד

ופעילותקהילתיתבסך₪אלפי38פעילותחינוכיתבסך₪.אלפי98סביבתי,בסך
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מקורמימון:₪.אלפי20השתתפותהמועצהמהתקציבהרגילבסך. ₪אלפי60

אלפיש"ח20ת"ר:₪.אלפי78משרדאיכ"ס:



 מחליטים פה אחד

 לאשר את התב"רים הבאים: 

 :( 654מחשבים תיכון שהם  ) .א

מקורמימון:משרדהחינוך₪180,000תוספתתקציבבסך

₪.580,000סה"כיעמודהתב"רע"ס

 ( 655)   2017תוכנית תקשוב  -מיחשוב לרבדים .ב

מימון:משרדהחינוךמקור₪62,865תוספתתקציבבסך

₪202,865סה"כיעמודהתב"רע"ס

 ( 614מתחם חירום  ) .ג

מקורמימון:ק.ע.פ₪200,000תוספתתקציבבסך

₪900,000סה"כיעמודהתב"רע"ס

  (732) חינוך סביבתי .ד

מקורמימון:העברהמתקציברגיל₪20,000

מקורמימון:המשרדלאיכותהסביבה₪78,000

₪98,000סה"כיעמודהתב"רע"ס

 

 לסדר היום: 10סעיף 

 

 סגירת תב"רים 

 

להלןטבלהמרכזתלסגירתהתב"רים:יו"ר:
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,קרי,₪37,000,000מתוך₪437,405שלכלהתב"ריםהסתיימובעודף

איןתב"ריםבגרעון.סטייה.1%



268,745יחזורסכוםשללקרןעבודותפיתוחלשתיקרנות.עודףיחזורהי.שטרסברג:

₪689,660ןייעודיתבסךרריוןלשכונתכרמיםיעבורלק.היטליביובש₪
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תודהרבהלכולם.יו"ר:

 
:ריכוז החלטות



 מס'
 

 נושא
 

 החלטה

מליאהומליאהשלאמןהמנייןמיוםלאשרפרוטוקול אישור פרוטוקולים 1
 31.7.18

 לאשרפרויקטיערמאכל  יער מאכל  פרוייקט 2

תקציב מילואים ותקן כ"א  3
2018  

 לאשרתקציבמילואיםותקןכ"א

 26.7.18לאשרוועדתתמיכותמקצועיתמיום וועדת תמיכות מקצועית  4
מועצה  – 2דוח כספי רבעון 5

2018  
2018מועצה–2לאשרדוחכספירבעון

אישור תבחינים להקצאות 6
  2019קרקע ותמיכות 

2019לאשרתבחיניםלהקצאותקרקעותמיכותלשנת

26.8.18לאשרפרוטוקולוועדתמכרזיםמיום וועדת מכרזים 7
לאשרהארכתכהונהשלהגב'אורליאלהררכדירקטורית מינוי חברים בדירקטוריון8

31.3.2019בתאגידלחינוךשוהםבע"מעדלתאריך
732:614:655:654לאשרתב"רים: תב"רים9

:503:450:432:390לאשראתסגירתהתב"ריםהבאים: סגירת תב"רים 10
:625:619:609:608:602:573:563:536:534:519:518
:671:670:669:668:662:655:654:646:644:643:642
675:674:672:672


תמההישיבה.







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

 מנכ"להמועצהראשהמועצה
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