כ"ח שבט תשע"ט
 03פברואר 2019
סימוכין199822 :
פרוטוקול מליאה מיום כג' בשבט תשע"ט 29.1.19
משתתפים :איתן פטיגרו-יו"ר ,רונן פרידמן ,שמעון אלבאז ,חני קרס ,פלג רשף ,זיו שמע ,איתן
ליליוס ,אשר פאהן ,אבי אלטלף ,יוסי לוי ,סוזי בר ואלי פלג.
מתנצלים :יוחנן תורגמן
רשמה:

גליה שמש.

על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקולים
 .2רשמי משלחת קהילה שוויונית לאוגנדה.
 .3הגדלת הסכם "תוכנית צוערים" -מפע"ם השפלה
 .4פארק הספורט שכונת הדרים.
 .5אישור המלצה עבור ראש המועצה איתן פטיגרו לחברות בוועדת המחוזית (מרכז).
 .6וועדת שמות והנצחה
 .7ועדת הנחות נזקק
 .8עדכון חברים בוועדות ובדירקטוריון
 .9אישורי תב"רים
 .10עדכונים ושונות.
יו"ר:

ערב טוב ,מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה.

סעיף  1לסדר היום:
אישור פרוטוקולים
יו"ר:

מבקש לאשר פרוטוקול מליאה מיום  25.12.18ומיום 14.1.19

ס .בר:

ברשימת הועדות לא דנו במשקפים

יו"ר:

מופיע בסעיף .8
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מחליטים פה אחד:
לאשר פרוטוקול מליאה מיום  25.12.18ומיום 14.1.19
סעיף  2לסדר היום:
רשמי משלחת קהילה שוויונית לאוגנדה
ר .צפניה:

ערב טוב ,אני רינת ,הרבה הרפורמית בשוהם ,השנה הוצאנו ,בתמיכת המועצה,
משלחת נתינה לאוגדנה .חברנו לקהילה נוספת בדרום אפריקה ,התנדבנו עם
ילדים באוגנדה ועם הסוכנות היהודית.

מאיה -תלמידה :פרויקט "תן" מתעסק באנשים אחרי צבא שיוצאים להתנדבות של  3חודשים.
התחברנו לתוכנית והעברנו קייטנה בת שבוע .רעיון הפרויקט ,פיתוח בר קיימא
עם המקומיים במטרה שהמקומיים ימשיכו הפרויקט בעתיד.
פ .רשף:

תודה רבה לחברים על הצגת התוכנית .בקדנציה הקודמת הייתי יו''ר וועדת
קשרי חוץ ,בתמיכת רכזת הוועדה ענת דותן וחברי הוועדה .הוצאנו קול קורא
שמעודד תושבים להגיש בקשות למיזמים שמעודדים פיתוח קשרי חוץ במטרה
שתושבי שוהם יחשפו לתרבויות שונות בעולם .שמחנו לקבל ולתמוך ביוזמה של
המשלחת לאוגנדה.

א .ליליוס:

הייתי שמח אם היו אתכם ילדים עם מוגבלות להוסיף למשלחות מעין אלה.

יו"ר:

הקשר מתחבר דרך יחידת הנוער והופך התנדבות כדרך חיים.
נהניתי בשבילכם ומקווה שהעביר בכם שינוי .מחוותנו לתת ולתרום לאחר ,זו
החובה שלנו גם כנוער וגם כיישוב חזק.

סעיף  3לסדר היום:
פארק ספורט שוהם
יו"ר:

ראיתי לנכון להביא בפניכם את האופציות שעומדות בפנינו בקשר למתחם
הספורט ,סוג של ספור טק בכניסה ליישוב ולאן רוצים לקחת את זה?

ז .שגב:

שמי זוהר שגב  ,ממשרד אדריכלים .תודה שהזמנתם אותי .אני רוצה להציג
בפניכם חשיבה שנעשתה על שכונת הדרים ועל מתחם הספורט.
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ז .שגב:

בקצה ניתן לראות את מתחם הספורט וצריך להחליט על אופיו וצביונו.

ז .שגב:

בשטחים הפתוחים יש מערכת של שבילי ההליכה ,אופניים וריצה.
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ז .שגב:

ניתן לראות חלוקה של מתחמי ספורט הקיימים במועצה ,הצבועים
בצבע תכלת.

ז .שגב:

בתחתית ניתן לראות את שכונה כא' ובקצה שלה נמצא מתחם הספורט
המוצע.
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ז .שגב:

חלקה  ,690הוקצתה לספורט ונופש .מסביב ישנם שצ''פים המלווים את כבישי
כניסת היישוב והמעטפת.

ז .שגב:

תכנית הבינוי הקלאסית כוללת אצטדיון ומגרשי ספורט ,שמטרתם
לתת מענה לתוספת של יחידות דיור.
השאלה האם צריך מעבר לשכונה הקלאסית ,שכונה אשר תיתן מענה תדמיתי
לשוהם .האם התדמית הזו תהיה לטובה.
בנוסף ,נוצר תכנון מעניין של פארק בית עריף ,פארק ספורט עם מאפיין
קהילתי ,ציבורי ויישובי כללי.
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ז .שגב:
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ישנם משמעות שונות לאופי וסוגי הפעילות האפשריים ,ההישגי או העממי.
קיימים מגוון סוגי פעילויות ספורטיביות המיועדות לכלל הגילאים וכלל הציבור
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ז .שגב:

9

סוגי הפעילויות הקיימים:
מתחמי מים ,אתגריים לילדים המיועדים לכלל לקהילה ,מכניס פעילות וענייןממלא את המקום בתושבים.
מתקנים נוספים הכוללים אטרקציות לילדים ,נוער ומבוגרים.טרמפולינות ,פארקורים שנותנים חוויית פארק שונה. הנגשת המתחם לילדים בעלי מוגבלויות ,קיימת הדגשה לנושא ההנגשה שלמתחמים כאלה.
מתחמי כושר ואימון בהרבה סוגי סגנונות הוצאו החוצה לפארקים ולחופים. -מתחם חכם המתחבר לטלפון הנייד ונותן הוראות אימון.

ז .שגב:

מתחמי אימון פונקציונליים הכוללים :מתחם גדול של מכשירים .מתקני ספורט
ציבוריים ,הנותנים מענה וחוויה לכלל המתאמנים .דבר שתופס תאוצה בארץ
ובעולם .סקייט פארקים הופכים למעין מועדון נוער ואבן שואבת לכל מי שעוסק
בתחום הזה.

ז .שגב:

הוקי ,גלגיליות ורולר הוקי הם מגרשים שמיועדים לקבוצות אשר מתאמנות ,אך
זה לא מיועד רק להם .המשטחים האלו נותנים מענה גם להרקדות ואירועים.
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ז .שגב:

מגרשי כדורגל עם תיק מוצר 2 ,מגרשים על פי דרישת הטוטו .במקרה זה
המתחם הופך להיות סגור ותחת פיקוח של הרשות ולא עממי .דורש התייחסות
אחרות.

ז .שגב:

אצטדיוני אתלטיקה גדולים ומקצועיים ,יקר מאוד להקמה ,מתאים לערים
גדולות .צריך לשקול את העניין הזה בכובד ראש.
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ז .שגב:

המדשאות והמרחבים הפתוחים הם לב הפארק ,מעין הזמנה
לאנשים להגיע ולחוות את הטבע.

ז .שגב:

אציג פרויקטים שונים מרחבי הארץ.
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ז .שגב:

אציג  4חלופות.

ז .שגב:

החלופה הראשונה :חלופת הכדורגל -מגרש הכדורגל תקני עומד על  100/64מ"א
על פי תיק מוצר של הטוטו.

י .לוי :

לדעתי נדרש תכנית אב לספורט ואז להחליט מה טוב לשוהם.

יו"ר :

אנחנו לא רוצים שהתושבים בשכונת הדרים ,יגיעו לאזור בבניה .הרעיון
לסיים את התיכנון בכדי שהתושבים שיגיעו ,יקבלו שכונה מוכנה וירוקה.
נחליט על כיוון בו אנו רוצים ללכת ,יחד עם מציאות תקציבית.
זוהר שגב ,יצטרך לתת לנו הערכה כספית ,בכדי שנלך על פרויקט שנוכל לעמוד
בו.
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ז .שגב:
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בהצעה  , 1המתחם מכיל מגרש כדורגל שיתפוס כמעט את מחצית השטח .ביתרת
השטח נרצה להקים מלתחות ומתחמים לחוגים .צריך לקחת בחשבון שקיים
אצטדיון ביישוב.

ש .אלבאז:

בקדנציה הקודמת החלטנו שמראש קוני הדירות ידעו שאמור לקום כאן מגרש
ספורט בשכונה.

ז .שגב:

החלופה השנייה היא אצטדיון אתלטיקה -עם מסלול  400מ' ,הכולל מגרש
כדורגל .לא מתיר הרבה שטח לשאר הפונקציות הציבוריות .שני המגרשים
(בחלופה  1ו ) 2-הם תקניים ומוגדרים .יתרת השטח תשמש לטובת פעילות
ציבורית ,לא הרבה .המגרשים יתחברו למעגל היישובי ולשבילי האופניים.
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תושב:

האם הפעילויות והמגרשים יהיו מונגשים לבעלי צרכים מיוחדים?

ז .שגב:

כן ,אנחנו מחויבים להנגיש על פי חוק.

ז .שגב:

החלופה השלישית היא חלופת הספור טק ,מכילה בתוכה מתקן אתלטיקה.
המתחם הוא מתחם ספורט מאוד מגוון המכיל גם מבנה עם מסחר ,בתי קפה,
חוגים ,גודו ,מחול .המדדים הם קטנים בינוניים כך זה מאפשר להכניס יותר
פעילויות ואנשים .תמהיל מעניין של פעילויות ספורט מענפים שונים .יש כאן
אפשרויות גמישות ליצור אטרקציות ספורט.
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ז .שגב:
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החלופה הרביעית היא פארק של ספורט ,מתחם בילוי ופנאי אקטיבי של שוהם,
מגוון שימושים ,מונגש ורב גילאי .הוא מכיל פארק ילדים ,סקייט פארק,
פירמידה .אזורי חללים עם בתי קפה ,אזורי משחק ,מסלול ריצה שמתחבר
להיקפי והופך לעממי.
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פ .רשף:

מה השוני בחומרים שמשתמשים בהם?

ז .שגב:

באתלטיקה מקצועית מדובר בציפוי סינטטי.
בחלופה זו אנו פונים לקהל אחר והמקום פתוח לכולם ,פונה לכל הגילאים.
חלופה זו מושתת על אלמנטים קטנים ולכן מתקיים תמהיל חוויתי של מגוון
פעילויות ספורט.
להלן טבלת החלופות והסכומים:

ז .שגב:
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יו''ר:

האומדן הזה כללי ,הוא מסביר את העלויות הכבדות של המרכיבים השונים.
יש כאן מרכיב של איכות ,פיקוח ,הסכומים הם בסיס כדי לדעת במה מדובר.

י .לוי :

חשוב לעשות את הדבר הנכון לתושבים והתקציב הוא משני בחשיבותו .תקציב
אפשר להשיג.

י .שטרסברג:

האם נכללו גם הוצאות אחזקה שוטפות?

ז .שגב:

לא

י .שטרסברג:

נכון להשלימם.

יו"ר:

כרגע בוחרים רק חלופה.

ז .שגב:

הטבלה מציגה רמה של הפחתה ,שלביות ולאיזה סכומים אפשר להגיע ברמה
הראשונית .צריך להחליט על כיוון בו רוצים ללכת.

יו''ר:

אני רוצה להודות לזוהר שגב .נעשתה עבודה ארוכה שארכה זמן .חלק מהעבודה
נעשתה גם בשיתוף אנשי הספורט במועצה.
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יו"ר:

מהאומדנים של השכונה אנחנו יודעים שאין תקציב בקופת הפרויקט שאושרה
ע"י רמ"י ולכן כל הכסף שיצא יהיה מתקציב קרן עבודות הפיתוח.
ראשית יש לקבל החלטה אם הולכים לכיוון הישגי או עממי?
וועדת הספורט תקבל המלצה ותמליץ למליאה על כיוון .לאחר המלצתה ,נדע
לאיזה כיוון הולכים ונוכל לשערך את עלויות האחזקה.
בהיבט התכנוני ,וועדת המשנה תצטרך לגבש החלטה איך תראה הכניסה
לישוב.
במליאת התכנון אישרנו אצטדיון גדול .השאלה האם זה נכון לנו ? אני לא חושב.
נצטרך לגבש החלטה .אנחנו משוועים למשפחות צעירות ,וצריכים לחשוב מה
משפחה צעירה צריכה ? איפה הילדים והמשפחות יבלו?

א.פאהן:

מציע להתייעל שוועדת ספורט וועדת משנה ישבו יחדיו.

יו"ר:

קודם צריכים ברמה העקרונית לדעת לאיזה כיוון וועדת ספורט רוצה ללכת?
האם הישגי או ציבורי? כמובן לא להתנתק מהתקציב.

א .אלטלף:

צריך לקחת בחשבון את הערך של הקרקע.

א.פאהן:

צריך שוועדת הספורט תידון :מה שוהם צריכה ,מה חסר לנו בשוהם?
בנוסף צריך לקחת בחשבון שזה הולך להיות מוקד מרכזי בשכונה.
השילוב של הפארק עם שאר השכונות בשוהם .לבחון האם שביל האופניים
יקושר לפארק? האם ילדים שיגיעו לפארק ,מגיעים ללא סיכון בטיחותי?
האם לא ייווצר בעיות חניה? מציע שוועדת הספורט יקראו לוועדת התכנון ונדון
ביחד.

י .לוי :

מציע להתייעץ עם מומחה לעניין .הכנת תכנית אב לספורט תגדיר מה אנחנו
רוצים והוא יתכנן לפי הצרכים.

פ .רשף:

בשנתיים שלוש האחרונות התקיימה תכנית שיתוף פעולה עם מפעל הפיס
ומועצת חבל מודיעין בנושא מתקן אתלטיקה .האם הנושא בוטל?

יו"ר:

עוד לא.

פ .רשף:

אנחנו צריכים לדעת מה קורה גם עם זה ,כי אם יש עוד סיכוי ,זה יעזור
בבחירה.

יו"ר:

כמובן שניקח זאת בחשבון.
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מדובר בתקציב גבוה שהחל ב ₪ 6,000,000 -מיליון  ₪והגיע כבר ל12,000,000 -
 .₪מדברים  .חבל מודיעין כבר מדברים על נסיגה מהפרויקט .בימים הקרובים
יש לנו ישיבה בנושא שיתופי פעולה עם חבל מודיעין ,נדע לאחר מכן.
ש .אלבאז:

דובר שעושים כדורגל במקום אתלטיקה.

ס .בר:

לפני שסוגרים מה רוצים ,צריך לזכור שזו שכונה דרומית ואנו רוצים שהשכונה
תמשוך את כל שוהם ,ולא תהיה שכונה מבודדת.

א .שושני:

צריך לדאוג בשכונה גם לילדים עם צרכים מיוחדים ולא רק לילדים רגילים.

יו"ר:

כמובן שניקח בחשבון.

ר .פרידמן:

אוכלוסייה של שוהם משתנה ,כל המתקנים שנבנו בעבר נבנו לצעירים והיום
צריך לתת מענה גם לאנשים מבוגרים .בנוסף ,כדורגל ורולר בליידס כבר יש לנו
מענה .הייתי רוצה לפתח דברים חדשים בספורט.

א .אלטלף:

מדובר בקרקע אחרונה ביישוב וצריך לקחת בחשבון שהקרקע צריכה להיות
לכלל של כל הציבור ולא לאוכלוסייה מסוימת .צריך להסתכל על הפאר במכלול
ככלל יישובי וכעוגן חיבור לשאר השכונות.

ז .שגב:

גם לסוגי פעילויות ,יש חשיבות .חלקם הולכים ליזמים חיצוניים וחלקם
קהילתיים.

א .פלג:

יש וועדת ספורט וזה תפקידה להביא לנו הצעות.

יו"ר:

חשוב שוועדת ספורט תבין את הלך הרוח ,בסוף הם ימליצו לנו .אבל חשוב שלא
יהיה ניתוק ממה שאנחנו חושבים.

א .פלג:

מציע לעשות סקר בקרב התושבים ולבחון מה הם היו רוצים.

א .פאהן:

שהתוכנית תוצג במועצה ואנשים יתנו הערות.

יו"ר:

במהלך פברואר נכנס תכנית  , 20/25בה אנו קוראים לתושבים לקחת חלק
בראייה ובחזון של שוהם בעתיד .חלק מהתוכנית מדברת על ספורט.
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תושבת:

כוונתו של ארז שושני ,הנגשה שאינה במובן של כיסא גלגלים ,אלא מתקנים
המותאמים לאוכלוסייה של ילדים עם צרכים מיוחדים.

יו"ר:

כמעט בכל הגנים בשוהם משולבים מתקנים מונגשים .כגון -נדנדה ועוד .נבחרנו
כעיר נגישה של הביטוח הלאומי ואנו פועלים ברוח זו.

א .אלטלף:

אני מבין שכוונתו של שושני ,לילדים עם צרכים מיוחדים ולא נכים .ילדים על
הספקטרום.

יו"ר
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:

נגישות זה נושא רחב ,בו נכלל גם צרכים קוגניטיביים.
וועדת הספורט תדון בנושא ותביא המלצות למליאת המועצה.
תודה רבה לזוהר.
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סעיף  3לסדר היום:
הגדלת הסכם תכנית צוערים – מפע''ם השפלה
כסף שעובר ממשרד הפנים לקופת הרשות .התקצוב שייך למפע"ם ,לתוכנית
יו"ר:
צוערים .אנו מנסים גם לקבל צוער גם אלינו.
הערות?
מחליטים פה אחד
לאשר הגדלת הסכם לליווי בוגרי תכניות צוערים  - 2018מפעם השפלה.
סעיף  5לסדר היום:
אישור המלצה עבור ראש המועצה איתן פטיגרו לחברות בוועדה המחוזית (מרכז)
יו"ר:

סעיף  )12( 7לחוק התיכנון ובנייה התשכ"ה 1965-קובע כי הרכב הועדה
המחוזית יכלול חמישה חברים שימנה שר הפנים ,על פי המלצות של
הרשויות המקומיות שבאותו מחוז .את ההמלצה ,יש לאשר במליאת
הרשות .נא אישורכם.

מחליטים פה אחד
לאשר המלצה לראש המועצה ,מר איתן פטיגרו כנציג הרשות המקומית בוועדה המחוזית לתכנון
ובניה (מחוז מרכז)

סעיף  6לסדר היום:
וועדת שמות והנצחה
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א .אלטלף:

עלו לדיון  2שמות נוספים למתן רחובות בשכונת כרמים( ,רחוב היקפי המקביל
לכביש – )444הוועדה בחרה בשם "רחוב שריג" .בנוסף סמטה המחברת בין רחוב
תירוש לרחוב שריג -הוועדה החליטה על "סמטת גת".

יו"ר:

האם נכון לקרוא בשם" :סמטה"?

א .אלטלף:

כן ,אם יש כניסה לאזור זה יכול להיות רלוונטי.

יו"ר:

מציע לבטל את ה"סמטה".

א .אלטלף:

אולי לקרוא לזה בשם "מבוא-גת"?

ס .בר:

"מבוא" נשמע יותר מודרני.

ע .דותן:

כל שמות הסמטאות בשוהם ,נקראים ,רחבה.

יו"ר:

לשנות ל"רחבת גת".

א .אלטלף:

בהמשך למתן שמות הכיכרות הקיימות על שמות ציפורי שיר בשכונות הוועדה
ממליצה על שם לכיכר הכיכר החדשה ברחוב קדם-הסלע" -כיכר קנית".
נושא נוסף שעלה בוועדה ,שמות והנצחה .קיבלנו פניות ממשפחות שביקשו
להנציח את יקיריהם .עלו מספר מקרים של אסונות.
קיים נוהל המגדיר בקשות לשמות והנצחה ,יחד עם זאת הנוהל אינו מספיק רחב
ומוגדר.
השאלה שעלתה לאורך הדיון ,עד כמה אנו רוצים לראות את המרחב הציבורי
מונצח.

י .לוי:

כמובן לא רחובות וכיכרות.

א .אלטלף:

כל הרחובות והכיכרות בשוהם נקראו על שמות טבע .אותם לא משנים.
תושבים מבקשים להנציח ,פסל וכו' ,השאלה ,עד איפה הגבול ועד כמה אפשר
להנציח את המרחב הציבורי?
ביקשנו להוסיף לנוהל :את מי ניתן להנציח? .הבקשות להנצחה יתקבלו בחלוף
שנה ממועד הפטירה של מי שמבקשים להנציח את שמו .הרציונל העומד מאחורי
זה ,כי ים צריכים לתת לאבל לשקוע והמשפחות לא תמיד מגובשות בבקשתם.
אנו מעוניינים שהנצחות יערכו בפעילויות/מפעלים ערכיים ,חינוכיים ,תרבותיים
בין היתר במוסדות חינוך .מי יממן את תחזוקת ההנצחה? לכל הנצחה ,נרצה
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הסכם ספציפי .במקרים של הזנחה של מפעל הנצחה ,שלא יטופל ע"י המשפחה,
ולאחר שנמסרה על כך הודעה למשפחה ,המועצה תהייה רשאית לבטל את
ההנצחה וכו' .ברור שאנו נדרשים ולהביא לאישור המליאה.
נושא נוסף שדנו בו ,מימון ההנצחה -עד כמה המועצה תממן ? כיום אנו מממנים
 50%והמשפחה  .50%אני חושב שמצריך להגדיל את השתתפות המשפחה.
י .לוי:

בדרך כלל זה  100%על חשבון המשפחה.

א .אלטלף:

לכל הנצחה הסכם ספציפי .יש הסכמה והתחייבות של המשפחה לנושא
התחזוקה.

יו"ר:

כולנו רוצים לעזור למשפחה שכולה בעת צרה .הרציונל לקיים נוהל קשיח שאין
בו מקרים חריגים ,בכדי למנוע אי נעימות .וועדת שמות והנצחה תקבע נוהל
ואנחנו נאשר במליאה .צריך לזכור שגם המרחב הציבורי שלנו מזדקן ויותר
אנשים עוזבים את עולמם .אנחנו לא רוצים ששוהם תראה כאתר הנצחה בכל
פינה.

ס .בר:

אנחנו ממנים היום  50%לכל הנצחה?

א .אלטלף:

לא .המועצה לא נתנה מעל  % 50מימון.

ס .בר:

האם יש הגבלת סכום?

א .אלטלף:

לוועדת שמות והנצחה זה מגיע עם תכנית מסודרת.

יו"ר:

בנוהל צריך להגביל סכומים .הוועדה צריכה לדון גם האם רק חללי צהל ,או גם
פעולות איבה.

א .אלטלף:

הוגשה בקשה למימון מצד משפחתה של שני שמיר ז"ל ,לערוך סמינר חינוכי
ערכי לכיתות ט' בשבט עמית (קורס הדרכה ל 50 -ילדים).
בקדנציה האחרונה הונצחה שני שמיר ז"ל ,בשבט עמית בצופים .הוקמה פינת
ישיבה בשטח בור בצמוד למבנה.
בהנצחה החדשה  ,מדובר על פעילות חינוכית ,אבל המועצה לא נותנת תקציב.

ח .קרס:

מאמינה שלקחו את הרעיון משרית שניאור.

א .אלטלף:

אבל וועדת שמות והנצחה לא יכולה לממן את כל התקציב.
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א .אלטלף:

הם יכולים להגיש בקשה לוועדת תמיכות ,לא לשמות והנצחה .לוועדה אין קרן.

יו''ר:

מרוץ שניאור מגיע מתרומות ולא מהמועצה.

ס .בר:

למיטב זכרוני מתוקצב מהמועצה ב. ₪ 20,000-

יו"ר:

אולי בהיבט הבטחה ושמירה ,מה גם שזה יוצא מתקציב התיכון .אולי שהצופים
יגישו בקשה לתרומה.

א .אלטלף:

הנצחה נוספת שהוגשה לוועדה של אביה משה ז"ל .תלמידת בית הספר שלהבת
שנפטרה בכיתה ט' .למעשה כבר הוקמה ספרייה בשלהבת על שמה .ביקשו
הסכמה להקים לוח זיכרון ואישרנו.

י .לוי:

תושבת שוהם?

א .אלטלף:

תושבת בית עריף ,שלמדה בבית ספר שלהבת.

יו"ר:

מי מימן את הקמת החדר?

א .אלטלף:

לא המועצה .מדובר בכיתת לימוד בתוך שלהבת ,המהווה חלק מהקומפלקס.
בית הספר החליט .לעניות דעתי לא היה צריך להגיע לוועדה.

יו''ר:

אז זה לא קשור אלינו .מבקש שוועדת שמות והנצחה תקים נוהל עם הנחיות
ברורות.

א .אלטלף:

הנצחה לזכרו של נתיב בראון ז"ל .צעיר בן  30שנהרג בתאונת אופניים.
בקדנציה האחרונה הוקם גל עד מאבנים ,עם שם.

ס .בר:

איפה?

ע .דותן:

חורשת ממפיס ,בשביל המזרחי.

א אלטלף:

ליד מובל המים בצד השמאלי בכניסה לפארק שוהם .ביקשו להציב שלט הנצחה
מסודר .אישרנו שלט הנצחה לפי מפרט ,בתיאום סיור במקום לקביעת מקום
מוגדר להצבת השלט.

יו''ר:

כל המקרים הנדונים ,מוכחים כמה חשוב הנוהל.
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מחליטים פה אחד
לאשר פרוטוקול וועדת שמות והנצחה מיום 15.1.19
לאשר שמות רחובות :רחוב שריג ורחבת גת.

סעיף  7לסדר היום:
וועדת הנחות נזקק
יו"ר:

היו דברים חריגים?

י .לוי:

כן .תושב שביקש הנחה שקיבל לשלוש שנים .מצב מורכב וקשה .ביקש לקבל
הנחה גם בשנה רביעית .עפ"י חוק זה בלתי אפשרי .התייעצנו עם היועץ המשפטי
וקיבלנו אישור חריג הכולל חוות דעת לתת גם שנה רביעית.

פ .רשף:

האם השנה הרביעית זה סוף פסוק?

ס .בר:

כן.

א .פלג:

מה זה שמות האנשים בתוך הטבלה? אנשים מופיעים בפרוטוקול?

ס .בר:

הדבר הראשון שהוסבר לנו ,עם תחילת הוועדה שיש לשמור על צנעת הפרט.
בתוך המסמכים רשומים שמות של אנשים.
בנוסף ,בוועדה מספר  , 4התקבלה החלטה והיא לא מופיעה בפרוטוקול.

א .פטיגרו:

בנושא השמות מבקש לבדוק פעמיים ועל ידי שני אנשים ,לפני שליחת המסמכים.
לוודא ששמות לא מופיעים.

י .לוי:

שוהם מדורגת באשכול  ,9אבל יש הרבה משפחות שנקלעות למצבים קשים
ואנחנו דנים כל מקרה לגופו.

יו"ר:

צנעת הפרט מאוד חשובה ואני חושב שאנחנו לא צריכים לדון במקרה לפי שם,
אלא לתת מספר .הוועדה  ,וועדה חסויה וסגורה .מבקש לא להוציא החוצה מידע
על אנשים שמגישים בקשות לוועדה.
צודק.

י .לוי:
מחליטים פה אחד
לאשר פרוטוקול וועדת הנחות נזקק בארנונה לשנת . 2018
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סעיף  8לסדר היום:
עדכון חברים בוועדת הדירקטוריון
יו"ר:

בדירקטוריון תאגיד החינוך ,לא יוכלו לכהן  15חברים ולכן נישאר עם  12חברים
ולכן השינוי .בנוסף הגשנו לפי מפתח סיעתי דירקטורים .מציין כי מדובר
בתהליך ועד שהחבר יאושר הדירקטור מופיע בלוכסן ,דבר שלא הופיע בישיבה
קודמת.

ס .בר:

מה זה המספרים בצד? 5/20 ,

א .אלטלף:

עד .זה מגבלת הזמן לכל דירקטור.

יו"ר:

מגבלה מקסימלית של כל דירקטור .לכל דירקטור שאנו מתעדים להכניס,
ביקשנו שיוזמנו לישיבות .בנוסף הזמנו לוועדות נציגי ציבור כמשקיפים.

א .פאהן:

בחמש ,זאב שוורץ לא זומן

יו"ר:

יתוקן.
בטבלה שצורפה למסמכים ,מדובר על דירקטורים שעומדים להחליף
דירקטורים מכהנים.

ס .בר:

הנציג שלי בחברה העירונית חמש ,התפטר ולא יוכל להגיע.

יו''ר:

עד שאין לו מחליף מאושר ,עדיף שלא ,מאחר ותהליך המינוי לוקח זמן.

ס .בר:

אני יגיע במקומו.

יו"ר:

את לא יכולה .כי המפתח הסיעתי שלו כנציג ציבור ולא כעובד מועצה ( שליש
ציבור ,שליש עובדי מועצה ושליש חברי מועצה)

ד .זביב:

הדירקטור נשאר בינתיים עד שנחליף.

ס .בר:

אי אפשר לאלץ אנשים.

יו''ר:

נפנה אליו לעזרה כדי לא לפגוע בפעילות הדירקטוריון.
לפעמים תהליך לוקח שנה ,וגם אז לא בטור שכולם יאושרו.
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בנוסף במסמכים שהוגשו לכם רשמנו שמות משקיפים שרוצים לקחת חלק
בוועדות .אין מדובר בוועדות סטטוטוריות ,וועדת מכרזים אלא בוועדות רשות
בלבד.
ס .בר:

לא דנו בנושא המשקפים בישיבה הקודמת.

יו''ר:

לכן אנו מבאים זאת היום .אתם מוזמנים לעדכן את כל המשקיפים ברשימת
הוועדות .הלוואי ויהיו אנשים פעילים.

א .פאהן:

מבקש להוסיף לפרוטוקול בוועדת נוער את יוסי מונזון.

יו"ר:

בוועדות הרשות כל סיעה שחסר לה חבר ,אנו מאשרים להוסיף לגליה שמש,
מנהלת לשכת מנכ"ל ,כנ"ל לגבי משקיפים.

מחליטים פה אחד
לאשר עדכון דירקטורים בחברות העירוניות:
דירקטוריון
חכ"ל

10/20
8/21
5/20
8/21
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יו"ר  :איתן פטיגרו
"שוהם עושים עם הלב"
חבר מועצה ומ"מ  :יוסי לוי
"שהם שלנו"
נציג ציבור :אור קראוס
חבר מועצה :רונן פרידמן
נציג ציבור :אפרת בר /גילי לבונטין
נציג ציבור  :רקפת הברפלד גרנות /יניב זלוטוב
"יחד מאמינים בשוהם"
חבר מועצה :אשר פאהן
נציג ציבור  :אריאל שנהב/
"שווים"
נציג ציבור :דני אולשקר /יובל בן זאב
"שוהם בתנופה"
חבר מועצה  :אלי פלג
בכירים
מנכ"ל :דודי זביב
גזבר :ישראל שטרסברג
מהנדס מועצה :יעקב ירקוני
מנהל אגף איכ"ס :עופר גמבינר
מנהלת הוועדה לתיכנון ובנייה:לאה קיסר

דירקטוריון
חמש

יו"ר :איתן פטיגרו
"שהם שלנו"
חבר מועצה ומ"מ :חני קרס
חבר מועצה :שימי אלבאז
נציג ציבור :ליאורה מדר שפירו
נציג ציבור :זאב שוורץ/קדיה קראוס
"יחד מאמינים בשוהם"
חבר מועצה :אבי אלטלף
"שווים" :חבר מועצה :איתן ליליוס
נציג ציבור :עינת יגר /אורנה שוורץ הררי
"שוהם בתנופה"
נציג ציבור :עופר רק/ניסים הדס
"שוהם עושים עם הלב"
נציג ציבור :אריה אהרון /אביב פלד
 5בכירים
מנכ"ל :דודי זביב
גזבר :ישראל שטרסברג
מנהלת אגף החינוך :אופירה ביטון.
עוזרת לשכת ראש המועצה ומנהלת גיוס משאבים :ענת דותן.
מנהלת משאבי אנוש :דליה בסן.

דירקטוריון
תאגיד החינוך
8/21

יו"ר: :שוהם שלנו" איתן פטיגרו
חבר מועצה :פלג רשף
נציג ציבור :שלומית רום/ברק פישביין
נציג ציבור  :גלעד לוין
"יחד מאמינים בשוהם"
מ"מ וחבר מועצה :אבי אלטלף
נציג ציבור :יוסי זעירא/אשר בר (שוהם עם הלב)
"שווים"
חבר מועצה :איתן ליליוס
"שוהם בתנופה"
נציג ציבור :אורי ברגמן/רן לרר
בכירים
גזבר :ישראל שטרסברג
מנהלת מח' רווחה :נטע לביא
מנהלת קדם יסודי :ענת אפרים
מנהל בתי ספר :שרון טל בשן.

9/19
5/19

8/19
10/20
8/21

5/20

8/21

לעדכן חברים בוועדת נוער וצעירים לפי הרשימה לעיל:
ועדה

ועדת נוער
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חבר
יו"ר :חני קרס " שוהם שלנו
חבר :ערן דרוקמן
חבר :רעות דרור
חבר :ליאור פרץ
חבר:
יחד מאמינים בשוהם

חבר :אבי אלטלף
חבר :יוסי מונזון
שווים
חבר :מאשה שמיר
חבר :בן פרץ
שוהם בתנופה
חבר :רחלי חדד
חבר :רז מילגרום
שוהם עושים עם הלב:
חבר :רונאל שיטרית
יו"ר :זיו שמע "שוהם שלנו
חבר :חן אופיר
חבר :אורטל מזור יועד
חבר :אור מזור
חבר :גל מגן
יחד מאמינים בשוהם
חבר :קרן דיקמן
חבר :אלעד פריד
שווים
חבר :מאשה שמיר
חבר :בן פרץ
שוהם בתנופה
חבר:סוזי בר
חבר:
שוהם עושים עם הלב:
חבר :רונאל שיטרית
משקיפים:
ועדת צעירים

אלעד פריד "מאמינים בשוהם"

סעיף  9לסדר היום:
אישורי תב"רים
י .שטרסברג:
 .1מעגל תנועה בצומת הרחובות לפיד-מודיעים ( : )736השתתפות משרד התחבורה במימון
פרויקט תחבורתי של ביצוע מעגל תנועה בצומת הרחובות לפיד  -מודיעים ,בעלות של
 .₪ 850,000הרשאה להתחייב ממשרד התחבורה ,סך  )70%( ₪595,000והשתתפות
המועצה מ -ק.ע.פ.)30%( ₪ 255,000 .מקורות מימון  :משרד התחבורה .₪ 595,000 :
קרן עבודות פיתוח .₪255,000 :
 .2הנגשת כתה לליקויי שמיעה חט"ב יהלום ( : )737תקציב משרד החינוך בסך ₪ 30,000
עבור הנגשת כתה לליקויי שמיעה בחט"ב יהלום .מקורות מימון  :משרד החינוך 30,000 :
.₪
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 .3מע"ר דרומי – עבודות פיתוח ( : )698עפ"י הסכם הפיתוח מחויבת החברה הכלכלית
למסור מגרשים בתוך  18חודשים .עפ"י תוצאות המכרז שנפתח החודש ההוצאה היא
בסך  .₪ 10,629,187בהתאם לכך מעודכן סכום התב"ר .יתרת חוסר המימון ,ימומן
בשלב זה מקרן עבודות פיתוח כללית ,עד שיגבה מהיזמים היטלי הפיתוח.

 .4נגישות פרטנית לבי"ס אבן חן ( : )660עדכון התב"ר לסך של  500אלפי  .₪ההוצאה כוללת
פיר מעלית ,מעלית ,בינוי ,אלמנטים של הנגשה ויועצים .הסכום שתוקצב עמד ע"ס של
 600אלפי  ₪ובהתאם יש הקטנה של התב"ר בסך  100אלפי  .₪מקור המימון לפרוייקט :
משרד החינוך  487 :אלפי  .₪קרנות הרשות  13 :אלפי .₪
 .5נגישות בסיסית לבתי ספר שונים ( : )623עדכון התב"ר לסך של  800אלפי  .₪ההוצאה
היא לנגישות בסיסית וכוללת את בתי הספר :אבני החושן ,יהלום ,צוקים ,ניצנים ותיכון.
ההוצאה כוללת ביצוע של  2פירים בבתי הספר צוקים ואבני החושן בסך כ –  315אלפי .₪
כמו כן ,כלולים הוצאות שבוצעו בשנים קודמות במסגרת תב"ר זה .הסכום שתוקצב ע"י
משרד החינוך הוא בסך  550אלפי  ₪ל –  5בתי ספר .בבתי הספר האחרים ,יהלום ,ניצנים
ותיכון ישנם פירים למעליות שבוצעו במסגרת הקמת ביה"ס .נדרשת תוספת בסך 250
אלפי  .₪מקור המימון לתוספת  :קרנות הרשות.
 .6הנגשת כתה לליקויי שמיעה בבי"ס רבין ( : )738תקציב משרד החינוך בסך ₪ 30,000
עבור הנגשת כתה לליקויי שמיעה בבי"ס רבין .מקורות מימון  :משרד החינוך 30,000 :
.₪
מחליטים פה אחד:
לאשר את התב"רים הבאים:
א .מעגל תנועה בצומת הרחובות לפיד-מודיעים () 736
 ₪ 595,000מקור מימון :משרד התחבורה
 ₪ 255,000מקור מימון:קרן עבודות פיתוח
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס ₪ 850,000
ב .הנגשת כתה לליקויי שמיעה חט"ב יהלום (: ) 737
 ₪ 30,000מקור מימון :משרד החינוך
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס .₪ 30,000
ג .נגישות פרטנית לבי"ס אבן חן ()660
 ₪ 100,000הפחתה מקרנות הרשות
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס ₪ 500,000
ד .נגישות כללית לבית"ס שונים () 623
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תוספת תקציב בסך  ₪ 250,000מקור מימון :קרנות הרשות
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס ₪ 800,000
ה .הנגשת כיתה לליקוי שמיעה בי"ס רבין () 738
 ₪ 30,000מקור מימון :משרד החינוך
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס .₪ 30,000
ו .מע"ר דרומי-עבודות פיתוח () 698
תוספת תקציב בסך  ₪ 6,482,812מקור מימון :קרנות הרשות
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס ₪ 10,629,187

סעיף  10לסדר היום:
עדכונים ושונות
יו"ר:

מיקום ישיבות -אנו מעוניינים שתכירו את מבנה הציבור בישוב ולכן מבקש
אישור מראש להעברת מקום הישיבות מפעם לפעם בהתאם להחלטתי.

מחליטים פה אחד
לאשר עריכת ישיבות מליאת המועצה במבני הציבור של הרשות
יו"ר:

התקבלה שאילתה של חברת המועצה ,סוזי בר בנושא חניית רכבים של הנוסעים
בשוהם .אנחנו דנו בוועדת איכ"ס בחיפוש פתרונות ,לפני שמכרזים על סימון
כחול לבן אזורי.

ס .בר:

זה מה שהצעתי.

יו"ר:

נעבוד עם תו אזורי בו יוכלו להחנות בכחול לבן רק התושבים .כל שאר האורחים
יצטרכו להחנות בתשלום מעל פרק זמן מסוים שנקבע .ועדת איכ"ס ,תדון
ותמליץ לנו .יש לכך משמעויות רבות.

ס .בר:

אולי להכין נייר מדיניות ,עם מספר חלופות שיבואו לאישור המועצה .

יו''ר:

יש וועדת איכ"ס אשר יושב בה מנהל אגף איכ"ס וזה תפקידה .הוועדה תדון
ותיתן פתרון.
אנחנו לא רוצים להקשות על התושב ואורחיו.
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פ .רשף:

המוקד עושה עבודה נהדרת בנושא .אפשר לשלוח בווצ'אפ עם תמונה.

יו''ר:

שאילתה נוספת ששלחה הגב' בר ,בנושא דוח המטמנה .קיים דוח משנת 2016
שאינו נותן מאומה .מדובר בצילום אווירי של חום וקור.

ס .בר:

מבקשת לקבל את הדוח.

א פלג:

מה הייתה השאילתה?

יו''ר:

למה לא מקבלים את הדוח של המטמנה?
הדוח אינו משקף .אני עובד על דוח עדכני ונקצה כסף לבדיקות זיהום הקרקע ,
גז ויציבות הקרקע .כל הבדיקות האלה נעשות בשלבים אלה .בנוסף יש לנו תושב
מאוד בכיר בתחום ,שלקח על עצמו את בדיקת הנושא.

ס .בר:

קיים דוח? מבקשת לקבל! החוק כופה עליך לתת לי.

ר .פרידמן:

דוח מלפני שלוש שנים ,כבר לא רלוונטי.

יו''ר:

יש לי חודשיים לתת את הדוח עפ"י חוק ,יימסר.
אני שואף לתת דוח עדכני .אם המצב היום יותר חמור ,אז מה נותן לנו הדוח
משנת ?2016

תמה הישיבה.

ריכוז החלטות

מס'

נושא

החלטה

1

אישור פרוטוקולים

לאשר פרוטוקול מליאה מיום  25.12.18ומיום 14.1.19

2

רשמי משלחת קהילה שוויונית
לאוגנדה

מצגת

3

הגדלת הסכם תוכנית צוערים –
מפע"ם השפלה

לאשר הגדלת הסכם תוכנית צוערים מפע"ם השפלה.

4

פארק ספורט שכונת הדרים

מצגת

5

וועדות שמות והנצחה

לאשר פרוטוקול וועדת שמות והנצחה מיום 15.1.19
לאשר שמות רחובות :רחוב שריג ורחבת גת.
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6

ועדת הנחות נזקק

לאשר פרוטוקול מיום 26.12.18

7

עדכון חברים בוועדות
ובדירקטוריון

לאשר חברים בוועדות ובדירקטוריון

8

אישור תב"רים

לאשר תב"רים 738 :623 :660 :698 :737 :736 :

9

עדכונים ושונות

לאשר עריכת ישיבות מליאת המועצה במבני הציבור של הרשות

---------------------דודי זביב
מנכ"ל המועצה
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-----------------------איתן פטיגרו
ראש המועצה

