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 ערב טוב, מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה.    יו"ר:

 ישיבת הנהלה לא נערכה בשל מיעוט נושאים.    

מבקש לברך את מר אשר פאהן, ליום הולדתו בבריאות איתנה ושמחה. מזל טוב 

 בשם כולנו. 

 

 לסדר היום:  1סעיף 

 אישור פרוטוקולים  

 

 . מבין שיש בעיה לגב' בר. 29.1.19מליאה מיום מבקש לאשר פרוטוקול   יו"ר:

 

,   בנושא וועדת הנחות נזקק, נכתב שעניתי "כן" לשאלתו של אבי 7בסעיף  ס. בר: 

אלטלף, "האם השנה הרביעית זה סוף פסוק? "   הכן שאמרתי,   מתייחס 

 לשיחתי עם אבי אלטלף ולא קשור לשאלה  של פלג  רשף בפרוטוקול. 

 

 מקובל.  יו"ר: 

 

 מחליטים פה אחד: 

 29.1.19לאשר פרוטוקול מליאה מיום 

 

 לסדר היום:  2סעיף 

 

 הצגת פעילות המטרו 

 

 אנחנו עורכים את ישיבת המליאה במטרו, מקום מאוד מיוחד.  יו"ר:

מאיה ביבלה, מנהל יחידת הנוער  ושלומי לוי, מנהל המטרו,  יסבירו לנו למה 

 משמש המקום.

 ער שלנו, קיבלה אות הצטיינות. למעשה יחידת הנו

 

נעים מאוד, שמי מאיה ביבלה ואני מנהלת את מחלקת הנוער והצעירים. אתם  מ. ביבלה:  

 נמצאים במרכז החדש שלנו שקם בשנה האחרונה ונקרא "מטרו". 

 כמחזיק תיק הנוער.   2010חלום של איתן פטיגרו עוד משנת  
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מהאוכלוסייה לא מקבלים  26%המהווים  18-35טווח גילאים מאוד משמעותי  מ. ביבלה:

 מענה מהרשות. 

  

 
 

 

הרצון מאחורי הקמת המטרו, לתת מענה לחתך הגלאים המדובר. מרכז  מ. ביבלה:

הצעירים משמש בית לצעירי שוהם במטרה ללוות כל צעיר להגשמת שאיפותיו 
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על  2018ז הצעירים בשוהם הוקם ב וחלומותיו במסלולים החשובים בחייו. מרכ

 מנת לענות על צרכים של צעירי היישוב ולהוות כתובת ראשונה לצעירים בגילאי 

ובתחומי השכלה, תעסוקה ומעורבות חברתית. המרכז עוסק בפיתוח אישי  18-35 

 ומקצועי של הצעיר/ה.

הקהלים המשתמשים בשירותי המרכז הם: חיילים משוחררים, סטודנטים, 

עשייה הקהילתית, תורמים בם והורים צעירים. צעירי שוהם לוקחים חלק יזמי

תרבותי משמעותי לביטוי  -ונתרמים. מרכז הצעירים משמש כבסיס חברתי 

ומימוש פוטנציאל כלל הצעירים, תוך שימת דגש על חיבור ומחויבות ליישוב 

 מתוך מגמה להשתלב במרקם החברתי. 

 

 לדברור? האם קיים מאגר מידע   א. אלטלף:

 עצמו. לאנחנו עדיין בונים מאגר מידע. אתגר כש  מ. ביבלה:

 חררים. ואת יכולה לפנות לעמותה לחיילים מש  י. תורגמן:

 יש לנו איתם הסכמים והם אמורים להעביר את המידע.   מ. ביבלה:

מרכזי צעירים בארץ. המשרד לשוויון  150בשנה האחרונה הוקמו כ 

להקמה ועזרה בקבלת הנתונים.  אנחנו גם חברתי נותן תמיכה קטנה 

מבקשים מהנוער בסוף כיתה יב',  לאשר העברת המידע בכדי שנוכל 

 לתקשר עימם.  
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המרכז פועל בשיטת המעגלים, מודל התפתחותי המבוסס על הצרכים המשמשים  מ. ביבלה:

עוגן לחיזוק תחושת השייכות ומהווים מקפצה להצלחה אישית ולעשייה 

 חברתית משמעותית בקהילה. כל מעגל מהווה בסיס למעגל שאחריו.

כנס לאנחנו דואגים   -מעגל ראשון: חיילים משוחררים  ומסיימי שרות לאומי 

 ,הכנה לטיול הגדול, ייעוץ תעסוקתי ,ייעוץ והכוונה ללימודים ,משתחררים

 קורסי פסיכומטרי במחיר מוזל לתושבי שוהם. 

 

 ורס פסיכומטרי?כמה עולה ק ר. פרידמן:

 

 סים של קידום. קור, מהזולים שיש וברמה טובה. ה₪ 3500 מ. ביבלה:

  

ומלגות של   ₪ 10,000דואגים למלגות של הפיס של  –מעגל שני: בית לאקדמאים  

 מלגות לסטודנטים בתמורה למעורבות בקהילה. 87. השנה חולקו 2000 ₪

 

 יבות בתחום מסוים? את יכולה לחייב את הסטודנטים למחו א. ליליוס:

 

מתעדפת נושאים מסוימים כמו חינוך, צרכים מיוחדים. זה בדרך כלל נקבע  מ. ביבלה:

 בשיחה אישית ואינטרס משותף. 

 

 לווה לילדים עם צרכים מיוחדים? מהאם לא נמצא  ח. קרס:

 

 עניין של שעות התנדבות מאוד ספציפיות.  מ. ביבלה:
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שהו שאינו אוהב או במחשוב להבין שלא ניתן להכריח סטודנט לבצע התנדבות   ז. שמע:

 רוצה.  

 

 הסטודנטים מקבלים שכר על כך.  א. ליליוס:

 

 זה לא שכר, זו התנדבות בקהילה.  ז. שמע:

 

שעות התנדבות  130חשוב שמי שבא להתנדב, יתנדב מהלב. לתת לסטודנט  א. פטיגרו:

 לקהילה בניגוד לרצונו, לא ייתן לקהילה שום תועלת. 

 אפשר להסביר, אבל לא לחייב.  

 

 הקושי זה שרוב הסטודנטים, גרים מחוץ לשוהם ומגיעים בסופי שבוע.   ס. בר:

 

 מתנדבים עוד משלב בתי הספר היסודי. זו שאלה ערכית חינוכית, איך מטפחים  א. אלטלף:

הסטודנטים צריכים להבין שהם צריכים להתנדב בתוך הישוב ואחרי זה לצאת  

 החוצה, זה מאמץ. סטודנט המגיע לקבל מלגה ובא להתנדב, זו לא עבודה.  

, אחרת ושלא בא לכלא היינו רוצים שסטודנט יתנדב עם ילד עם צרכים מיוחדים  

 וה כלום.  כל ההתנדבות לא שו

   

 זה סוג של שיווק.   ר. פרידמן:

 

בוועדת מלגות, קבענו קריטריונים ונכתב מהי ההתנדבות. אם הסטודנטים  א. פאהן:

עומדים בקריטריונים, בוודאי שזה ברחבי הישוב. יש מספיק איפה להתנדב. כדי 

שהם יעשו את ההתנדבות בחדווה ואהבה, צריך לפתח את טבלת מקומות 

 . שכל סטודנט יתנדב במה שהוא הכי טוב בו. ההתנדבות

 

ל הבחירות גלהשנה התחלנו את ההתנדבות מינואר, יחסית מאוד מאוחר ב מ. ביבלה:

שעות,  זה המון. דאגנו  130 -לרשויות. מה שמשאיר התנדבות מינואר עד יולי ל

להתנדבות קודם כל למחלקת הרווחה, תוך שיתוף פעולה. מתחילים שיתופי 

 ם מוסדות. פעולה ע

 

 הבן שלי חונך בבאר שבע והוא מקבל נקודות למלגה.  י. תורגמן:

 

 על זה בדיוק אני מדברת.  מ. ביבלה:

 

 .  22:00מרחבי למידה, הרחבת השעות בתקופת מבחנים, מהבוקר עד 
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מרחב לתנועה,  דוגמא: שיעורי ג'יירוקינזיס. קריירה לאקדמאים,  סדנאות 

מסיבת פתיחת שנה אקדמית. עוטפים את  -לניהול קריירה. תרבות ופנאי

 הסטודנטים מכל כיוון. 

 הרצאות וסדנאות להעשרה. התנדבות בקהילה -מעגל שלישי: משפחה וקהילה

ורבים בקהילה. תכנית  פורום צעירים, רוצים שהצעירים יהיו יותר מע

מנטורינג קהילתי, אנחנו משדכים אנשי מפתח בקהילה עם  –"המעצמה" 

 סטודנטים, כולל הכשרה וליווי. 

 

פרויקט מעגל שלישי משפחה וקהילה, קיים פרויקט "נתיבים להורות"  של  א. פאהן: 

 מחלקת הרווחה, ממליץ לשתף פעולה. 

 

 נבדוק.  מ. ביבלה:

 

 ר בנושא? אתם בקש א. פאהן:

 

 כן. נטע לביא מעורבת ולאט לאט מכניסים עוד תכנים.  מ. ביבלה: 

 קצת תמונות: 

 

 
 

 מסיבת פתיחת שנה בזפלין.  מ. ביבלה:
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 הרצאות על הטיול הגדול.  מ. ביבלה:

 

 
 

 קורס פסיכומטרי, של "קידום". מ. ביבלה:
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 ייעוץ תעסוקתי לצעירים. אחת לשבועיים מירי וגנר מגיעה ומעבירה ייעוץ אישי.  מ. ביבלה:

 

 
 

 מרחבי למידה, איך ללמוד. קורס צעדים ראשוניים לניהול קריירה לסטודנטים. מ. ביבלה:

   



 

10 
 

 
 

 ארגנו הרצאה לאנשים הנוסעים לחו"ל בשליחות. הסברנו מה זה אומר?   מ. ביבלה:

 

 
 

 . 20-60שא איך להגיע מוכן לפנסיה, איך חוסכים. הגיעו אנשים מגיל ערב בנו מ. ביבלה:
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 רו מטיול.  זהרצאה על טיולי משפחות, הרצאות שמועברות ע"י תושבי הישוב שח מ. ביבלה:

 

 
 

 המון מנטורים שרוצים לעזור.  מ. ביבלה:
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חלל עבודה פתוח בו ניתן לעבוד באווירה שקטה ונעימה ובעלות  -מרכז היזמים מ. ביבלה:

סמלית. אל המרכז מגיעים מידי יום יזמים מקבוצות גיל שונות. בנוסף לעמדות 

הקיימות בחלל העבודה המשותף קיים חדר ישיבות נפרד המאובזר בציוד 

צגות על מסך טכנולוגי חדיש המאפשר להתחבר ישירות למחשב הנייד ולהציג מ

הטלוויזיה. המקום ממוזג, במקום גישה חינם לרשת אלחוטית ומטבחון 

 מאובזר, פינות ישיבה ופינת קפה.  

 

 
 

 בשבוע היזמות הבינלאומי, ערכנו הרצאה בנושא מיתוג אישי.  מ. ביבלה:
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 מתוך צורך ודרישה שקיבלנו מהתושבים ולאור -האבהרוצים לגדול להרחיב את  מ. ביבלה:

הניסיון שצברנו בשנת ההרצה. ליצור פינות עבודה אישיות, משרדים אישיים 

 וקבוצתיים לסטארטאפים צעירים. 

, "לומדים על TEDאירועי תרבות ופנאי לצעירים בחצר שלנו )מוזיקה, העשרה,   

 הבר"(. 

הרחבת מרחבי הלמידה לסטודנטים בחופשת בחינות: קבוצות למידה, חדר   

השכרת חללי פעילות בנושאי  ים לקידום אישי, העשרה וכד'.  שקט, שעות. קורס

 תוכן רלוונטיים. 

 

האם יש לכם קשר עם מרכזים דומים בארץ והאם חברתם לאנשי מפתח בישוב  א. פאהן:

 כמנכ"לים בכל מיני חברות מובילות במשק?  

 

עבירו תעביר לי שמות ואני אצור קשר. אני מחפשת אנשים כאלה. בנוסף שי מ. ביבלה:

 הרצאות. זה בדיוק המודל הקהילתי. 

בנושא קשרים עם מקומות כמו שלנו, אנחנו נפגשים כל הזמן ומחליפים רעיונות  

 ולומדים.  

 

אני חושב שאין שיווק מספיק. אם לי יש שני ילדים בבית שלא שמעו על  א. פלג:

בסיס  התוכניות שלכם, זה אומר שיש בעיית שיווק הדרושה טיפול. חשוב ליצור

נתונים של קהל הלקוחות. חשוב לדעת מה כמות המשתתפים בכל הפעילויות 

 . ותשנערכ
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 אנחנו עושים מאמצים להגיע לכולם, ברמה של הודעות יום יומיות.  מ. ביבלה:

 

אין ספק שצריך להשתפר. אנחנו צריכים לצעוד לעבר שיווק דיגיטלי ומאיה  ז. שמע:

 נים הוא המפתח. נלחמת על זה. נכון שבסיס הנתו

 

 האם בסיס הנתונים של התיכון נרשם?  ס. בר:

 

צעירים הבארץ, למשל מכפר יונה, על מרכז  ותדווקא אני שמעתי מערים שונ ח. קרס:

 שלנו. 

 

בשיווק, נעשית עבודה שכל תושב בהתאם לגיל ילדיו, יקבל את המידע הרלוונטי.  א. פטיגרו:

 אותו מידע ישמש גם את הדוברת. 

  

 למה אי אפשר להשתמש במאגר נתונים של התיכון?  ס. בר:

 

אסור להם להעביר לנו מידע, בלי חתימת הילדים. אנחנו כן נכנסים לתיכון  מ. ביבלה:

 ומחתימים ילד ילד לקבלת מידע.  

 

 ומהמועצה?  ס. בר:

 

 אסור לנו.  א. אלטלף:

 

מה עם המעורבות של  במקום ניכרת השפעה גדולה שלא מתורגמת לכלל הציבור. תושב:

 הקהילה הגאה? 

 

לפני חמש שנים הוקמה קבוצת איגי לנוער בשוהם, קשה לנו לייצר קבוצה גדולה  מ.ביבלה:

ומשמעותית שאוכל לדרוש מאיגי לפתוח קבוצה לצעירים.  יש מעט קבוצות של 

 צעירים איגי בארץ. 

 אנחנו עורכים  אירועים לציון חודש הגאווה בישוב.  

 

ל כלל הקהילה בשוהם. נושא עכשמדובר על קהילה, זה ברור לכולנו שמדובר  ז. שמע:

הלהט"ב, נמצא אצלנו בבדיקה. הלכנו ללמוד ולראות במקומות אחרים  מה 

 נעשה. 

 

שני ילדי מגיעים למרכז צעירים ומאוד מרוצים. אני מבין שלאחרונה המקום  א. אהרון:

 נפתח גם בימי שישי. 
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 חינות. בתקופת ב מ. ביבלה:

 

 האם נעשתה חשיבה של פתיחת המקום גם בשבת?  האם אפשר? א. אהרון:

 

 הנושא בבדיקה. , אישרנו בתקנון שנוכל לפתוח בשבת. מורכב בשל בעיית כ"א מ. ביבלה:

 

מציע לפנות ליחידה להכוונת חיילים משוחררים, יכולים לעזור בדיוור הישיר.  י. תורגמן:

 תוכלי גם לנסות לקבל נתונים של החיילים המשוחררים. 

 

הם לא יכולים לתת לנו נתונים, אבל הם עוזרים לנו בדיוור של החיילים  מ. ביבלה:

 המשוחררים ומודיעים להם שיש מרכז צעירים בשוהם. 

 

 בה למאיה. תודה ר יו"ר:

 

 לסדר היום:  3סעיף 

 

 תאגיד מים 

 

במחטף חקיקה בנושא תאגידי מים וביוב, בניגוד  הלפני פיזור הכנסת, הועבר יו"ר:

 גמור לכל הסיכומים עם משכ"ל. 

אנו מתנגדים לחקיקה שנעשתה במחטף ותוך ניצול העובדה שראשי הרשויות 

 המקומיות היו עסוקים בבחירות מוניציפליות. 

 סף התבשרנו בתחילת השנה על עלייה במחירי המים על חשבון הצרכן. בנו

בכדי למנוע התאגדותנו, אנו נדרשים להעביר במליאת המועצה החלטה בה אנו 

 מתנגדים להצטרפות למודל תאגוד אזורי. 

אני אחד מארבע ראשי רשויות, המייצגים את הרשויות ללא תאגיד מול האוצר 

 לדחות את התאגוד. 

 

 מה החיסרון של זה? רגמן:י. תו

 

 בזבוז כספים.    יו"ר:

 

 מאפשר מינויים פוליטיים.   ס. בר:

 

 והתושב נאלץ לשלם יותר.    י. לוי: 
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 אנחנו היום מרוויחים ממכירת המים.  א. פאהן:

 

הרעיון שעמד בראשית ההתאגדויות, למנוע שימוש ראשי רשויות בכספי  מים,  יו"ר:

 לטובת דברים אחרים. 

מעולם לא  .תקציב סגור ובקרן נפרדתהוא   תקציב  משק המים בשוהם 

 השתמשנו בו לדברים אחרים. 

 

 ראשי רשויות היו נכנעים ללחצים ומשתמשים בכספי קרן המים לדברים אחרים.  י. לוי:

 

 מחליטים פה אחד: 

 להצטרפות לתאגיד מים במודל של תאגוד אזורי.  להתנגד 

 

 
 לסדר היום:  5סעיף 

 מינוי חברים בוועדות
 

וועדת השקעות אחרונה נערכה לפני כשבוע. הוועדה מחליטה איפה להשקיע  יו"ר:

 כספי היתרות, כדוגמת קרן עבודות הפיתוח.  

 
 עפ"י הנחיות משרד הפנים ובהתאם לכללים.  א. פאהן:

 
 ועדת השקעות תזרימית.  א פלג:

 
 ימוב, מנהלת חשבונות באגף גזברות. מכן. אנו מבקשים למנות את בלה רח יו"ר:

 
 מחליטים פה אחד: 

 ימוב, בוועדת השקעות. מלאשר מינוי הגב' בלה רח

 

 
 לסדר היום:  4סעיף 

 היערכות לבחירות לכנסת 
 

שהדברים יועברו בצורה  ,שכל מי שמייצג סיעה זו או אחרת  מבקש פלג רשף יו"ר:

מכובדת וראויה. לבחור שטחים ציבוריים לתליית שלטים, דבר נכון וראוי. לאשר 

 תליית שלטים בבתים. 

 

 אני חושבת שזו טעות.   ס. בר:

 

 גם אני.  יו"ר:
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 נאמץ את אותם כללים שהעברנו בבחירות לרשויות המקומיות, בחירות ירוקות.  א. אלטלף:

 

 כמועצה אנו מקדמים בחירות ירוקות.   יו"ר:

 

 אני באופן אישי הולך לתלות שלט, אלא אם יש צו של המועצה האוסר את זה.  י. בן זאב:

 

 אתה יכול לתלות, כל עוד זה לא מפריע בטיחותית, תחבורתית.  ס. בר:

 

 הישוב נערך לבחירות ירוקות, ואם משהוא רוצה להפר את זה, זה לא בסדר.  ש. אלבאז:

 

 בשם מי?  א. אלטלף:

 

 בשם "כולנו".  ש. אלבאז:

 

 למה לזהם את הישוב?  ס. בר:

 

 חושב שכדאי שנמשיך לקדם בשם כל חברי המועצה, בחירות ירוקות.   יו"ר:

 

 אי אפשר לחייב ולאכוף.  א. פאהן:

 

 כן אפשר לאכוף, מה שקשור לחוקי התנועה, גם בכיכרות אסור לשים שילוט.  א. אלטלף:

 

 כולל גדרות חיצונית.   בר:ס. 

 

אני הייתי מהראשונים שחתמו על בחירות ירוקות בבחירות מול גיל ליבנה,  י. בר:

 וכולם הפרו את ההחלטה. 

 

 מי יוריד את השלטים שנתלים על קירות חיצוניים?  א. פאהן:

 

 אגף הפיקוח יוריד שלטים שיתלו בניגוד לחוק.   יו"ר:

 

 האם יש לו סמכות חוקית לבצע זאת?  א. פאהן:

 

 בוודאי. מופיע בחוק העזר.   ס. בר:

 

 

 מה קורה ביום הבחירות?  א. פאהן:
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משרד הפנים, מקדם הקמת מטה בבית התרבות )מנהל אזור( ומשלמים לנו דמי  יו"ר:

 שכירות. ממליץ לאמץ בחירות ירוקות.  מסביב לקלפיות לאפשר תליית שלטים. 

 מפלגה שאתם מכירים, כדי שנרכז את ראשי המפלגות?  האם יש נציג 

  

 אני נציג אזורי של הליכוד.  י. לוי:

 

 חוסן לישראל -אוסנת דרור יו"ר:

 

 גשר -דר' יורם כהן ס. בר:

 

 אני מיצג את  הבית היהודי .  א. אלטלף:

 

 פלג רשף מייצג את יש עתיד.  יו"ר:

 כל מי שרוצה לערוך אירוע פוליטי במבנה הרשות, נדרש לשלם דמי שכירות.  

 אנו מנסים לאזן בשבת תרבות ובתיכון ייצוג לכל המפלגות.  

 

 מחליטים פה אחד: 

 2019לאשר בחירות ירוקות לכנסת 

 

 לסדר היום:  6סעיף 

 וועדת הקצאות קרקע 
 

 במועצה הקודמת אישרנו הסכם עם עמותת שקל.  יו"ר:
 

 אפשר לקבל הסבר?  ס. בר:
 

 ההקצאה לעמותה  לשנה. במקביל העמותה נדרשה לגייס כסף, דבר שלוקח זמן.   יו"ר:
 

 ?ףהעמותה מגייסת כס  ס. בר:
 

 כן. אנחנו מקצים לעמותה רק את הקרקע.   יו"ר:
 

 בזמן זה הם מרוויחים כסף?   ס. בר:
 

 ה הם כסף סגור. זו עמותה ללא כוונות רווח. הכספים לתרומ  יו"ר:
 

 מה יקרה אם העמותה לא תעמוד בגיוס הכספים?   ס.בר:
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נצא להקצאה חדשה ויעבור לעמותה אחרת. כרגע העמותה עומדת בלוח זמנים  יו"ר:

שנקבע בהתאם לאבני דרך. שליש מהתקציב כבר קיים. למעשה אפשר לקדם 

 פיתוח. עכשיו עובדים על הדמיות.  

  

סרטון תורמים, אתם מוזמנים לשתף את הציבור שלדעתכם יכול בהמשך יוכן 

 לתרום. זו מטרה ראויה, נשמח לעזרתם. 

 

 האם היו עמותות נוספות שניגשו לזה?  ס. בר:

 

 כן.  יו"ר:

 

 האם אין כאן סיכון גדול, הם לא מתקדמים?  אני רואה כבר הארכה שנייה.  ס. בר:

 

ש שאנחנו נותנים להם שנתיים לגייס את בהקצאה הראשונה  נכתב במפור ד. זביב:

הכספים. אם אחרי שנתיים הם לא מצליחים לגייס את הכספים, ההקצאה 

 מתבטלת. 

 

ההקצאה מתבטלת, זה אומר שיהיה עיכוב של כמה שנים. האם נקבל כסף  ס. בר:

 מהמדינה? 

 

 הבטל"א יוצא בקול קורא בעוד חודשיים.  ד. זביב:

 

 מה סך הפרויקט?  ס. בר:

 

  ₪ 15,000,000 י. שטרסברג:

 

 ו בו? רגורתכמה דיירים י ס. בר:

 

כל  יחידות.  24יחידות, אך בשלב הראשוני נחל עם  36-התשתית תוכננה מראש ל יו"ר:

 החדרים יהיו מונגשים. הפרוגרמה תוצג במליאה הבאה. 

 

 יש שם שטחים ציבוריים לפעילות? האם  ס. בר:

 

 כן.  יו"ר:

 

 

 כמו בבית הגמלאי?  האם נוכל להניב מכך רווח מהשכרות על שטחים אלו?  ס. בר:
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 לא.  יו"ר:

 

 זה כמו שאת תשכירי את הבית שלך. זה "בית לחיים".  א. ליליוס:

 

 אני שואלת כי חסר הרבה מידע ונתונים.  ס. בר:

 

 נציג את הפרויקט במליאה הבאה.  יו"ר:

 משלמים סכום נכבד. לילדים אלה הורים 

 

 ? בני המקוםאת מעדיפים האם אנו  ס. בר:

 

. , ההורים מגייסים את הכסף ועוזרים בגיוס התרומותבני המקוםזה לקודם כל  יו"ר:

איש שהם בני המקום. ידוע לנו שבעתיד תהיה דרישה  24נכון להיום אין לנו 

 נוספת ואנו נערכים. 

 

  יחידות?  12-של בני המקום נשמרת להעדיפות  ס. בר:

 

 .  24 -ל יו"ר:

 

 מעוגן מבחינה חוקית?  ס. בר:

 

 זו הקצאה.  פאהן: .א

 
 מחליטים פה אחד: 

  21.2.19לאשר פרוטוקול הקצאות קרקע מיום 

 

 
 לסדר היום: 7סעיף 

 תב"רים
 
 יו"ר:

 

: עפ"י הסכם בין החכ"ל שהם לחכ"ל חבל ( 678חניה מול מועדון הספורט ) .1

מודיעין, תבצע את העבודה החכ"ל  מודיעין עפ"י הסכם מסגרת שיש לחכ"ל 

מודיעין עם קבלן מסגרת שלהם. כמו כן, היא זו שתפקח על העבודה ותגבה דמי 

 . לאחר שהוכן כתב כמויות ועפ"י עקרונות ההסכם כפי שפורטו 5%ניהול בסך 

אלפי  100, תוספת בסך  ₪אלפי  350תקציב ההוצאה לסך של לעיל, יש לעדכן את 

שטח החניה הוא בתחום השיפוט של חבל מודיעין. לתושבי שהם תהיה זכות  . ₪
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שימוש בחניה, כולל זכויות עתידיות. מצ"ב ההסכם. מקורות מימון :ק.ע.פ: 

 .₪ 100,000תוספת בסך 

 

 

 

ללי צה"ל ופעולות איבה, יש : לצורך הוספת שמות של ח (739הרחבת גן הבנים )  .2

צורך בתוספת אבן חדשה. מבוקש לקדם את העבודות לקראת יום הזיכרון שיחול 

חודשים. לביצוע העבודות נלקחה הצעת מחיר מספק שהומלץ ע"י  4בעוד 

:  . מקורות מימון₪אלפי  80 -כ –האבנים הגדולות. העלות  2משהב"ט שבנה את 

 .₪ 80,000ק.ע.פ. : 

 

: לצורך התאמת מרחב לתלמידים עם צרכים  (740בבי"ס רבין )מרחב הכלה  .3

מיוחדים בחינוך הרגיל להרגעה ושילוב  התלמידים ע"י עבודה עצמית ובקבוצות 

קטנות .במסגרת תוכנית של משרד החינוך התקבלה הרשאה תקציבית עבור בי"ס 

 . ₪אלפי  70רבין בסך 

 מקורות מימון : משרד החינוך. 

 

לשדרוג כלל  ₪אלפי  2,100: תקציב בסך  (741) 2019ינוך שדרוג מוסדות ח .4

. התקציב מיועד לביצוע עבודות איטום, צביעה 2019מוסדות החינוך בשנת 

יסודית, גינון ובטיחות ועוד. התקציב כולל הסדרת בטיחות כולל למערכות כיבוי 

אש באולמות הספורט של בתי הספר. מצ"ב טבלה לפירוט ביצוע העבודות עפ"י 

 .₪ 2,100,000מוסדות החינוך. מקורות מימון : ק.ע.פ. : 

 

אותו החנייה מול מועדון הספורט, הוא שטח של חבל מודיעין ולהפוך  א. פאהן:

 ישר כח. . לחנייה, זה הישג גדול 

 מחליטים פה אחד: 

 לאשר את התב"רים הבאים: 

 (678חנייה מול מועדון הספורט ) .א

 מימון: קרנות הרשותמקור  ₪ 50,000תוספת תקציב 

 ₪ 300,000סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 

 

 :  ( 739הרחבת גן הבנים   ) .ב

 מקור מימון: קרנות הרשות ₪ 80,000

 . ₪  80,000סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 



 

22 
 

 

 ( 740מרחב הכלה בבי"ס רבין  ) .ג

 מקור מימון: משרד החינוך ₪ 70,000

  ₪  70,000סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 

 

 ( 741) 2019וך שדרוג מוסדות חינ .ד

 מקור מימון: קרנות הרשות ₪ 2,1000,000

  ₪ 2,100,000סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 

 

 
 לסדר היום:  7סעיף 

 שונות 

 
ישבנו עם המשנה למנכ"ל משרד התחבורה, נעשתה חשיבה מחוץ לקופסה  יו"ר:

. הוחלט כי שוהם תהיה סוג של האב לתחבורה שוהםבראייה עתידית ל

ציבורית. ננסה לבחון אפשרות, איך אפשר להוריד רכב אחד במשק הבית, 

 טלים פנימייםאשתוך מספר שנים? זה תהליך לא מהיר. אנחנו נקדם 

  וחיצוניים עד לשפירים.

 

 ?בדיון שפיר עלהלטל אהש פאהן: .א

 

  החברה הזכיינית.  , הם יושבים עםשפיר עםבחוזה כן.  יו"ר:

בנוסף, נזמן פגישה בהשתתפות כל המתכננים של הכבישים העוקפים  

את התוכניות. נוציא זימונים לכל לשוהם, יחד עם משרד התחבורה, יציגו 

  חברי המליאה. 

אנחנו ניסוי בתוך שוהם. שיוכל להיכנס לוטונומי נושא נוסף, הרכב הא 

רטפ, להפעיל שאטל אוטונומי מתחילים להוציא קול קורא לחברות סטא

 בתוך הישוב. זה קורה כבר בבר אילן. 

 

 התוכנית מתייחסת להפחתת השימוש בכלי רכב פרטיים?  ס. בר:

 

 להפחית לכל משפחה רכב פרטי.  יו"ר:

 

ותוך כדי להפחית  טל בתוך הישובאהמטרה העיקרית לתת לתושבים ש י. לוי:

  במספר כלי הרכב הפרטיים. 
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 צריך לבנות אבני דרך.  ס. בר:

 

 יעד שאפתני. , שנים 7מדובר בעוד  יו"ר:

 

 של שוהם, לכניסת רכבת, כחלק מרכבת הפריפרייה. מה הסיכוי  פלג: .א

 

  אין סיכוי. זה יגיע עד האייר פורט סיטי, הכי קרוב שאפשר. :ס. בר

 

ו קיבלנ, יחד עם כל מנהלי בתי הספר. היום הגיע מנכ"ל משרד החינוך יו"ר:

בתופעת האלימות  נלחמיםאנו מקדמים ערכים לפני חינוך. . משוב חיובי

 . , ביקשנו מענה לנושאלוב החינוך המיוחדיש . והחרמות בתוך בתי הספר

 . 2021 -הירידה הדרסטית של כמות התלמידים עד לאיכלוס בגישור בין  

 

 האם עלה נושא כיתת מדעים לוד?  י. לוי:

 

שכל מי שרוצה לעבור תפיסה בישיבה אחרת. אנחנו ב עם עמליה,שוחחנו  יו"ר:

 רשאי. 

 

 מאיזה כיתה?  ס. בר:

 

  . ואפילו לפני מכיתה ט' יו"ר:

האם יבוא על חשבון שבירת כיתה, לא.  אבל אם משרד החינוך יחסום 

 משהוא, אני חושב שזו טעות. 

 נכונה בעיני. אינה שיטת ההגרלה שהונהגה בשנה שעברה, 

צריך לקבוע מכסה מראש, שבתי הספר למדעים, לא יוכלו לקלוט יותר 

 ממנה. 

 

 איפה זה עומד היום?  ס. בר:

 

הם מכוונים שמראש בית הספר מדעים החלטה.  לטרם קיבמשרד החינוך  יו"ר:

 לוד, לא יוכל לקלוט מעבר למספר תלמדים שיקבע. 

 

 

 



 

24 
 

 

 ושההקצאה הזו לא תפגע בכיתות.  ז. שמע:

 

ההיצע שלהם, אור אני רואה את העבודה שנעשית בחטיבה ובתיכון ול יו"ר:

  ללמוד מחוץ לשוהם. ילדים לא ירצו ללכת מקווה ש

 

לאחרונה זכינו בהרבה פרסים : יחידת הנוער, חינוך ערכי. אליפות ישראל  

 בטניס. קבוצת הרובוטיקה של בית הספר רבין שזכתה במקום הראשון. 

מנכ"ל משרד החינוך, היה מודע לכל המתרחש בכל אחד מבתי הספר וגילה  

 התעניינות רבה. 

 תעבירו הישגים ברמה ארצית בספורט לדוברת המועצה לצורך פרסום. 

 תמה הישיבה 

  

 ריכוז החלטות
 
 

 מס'
 

 נושא
 

 החלטה

  29.1.19לאשר פרוטוקול מליאה מיום  אישור פרוטוקולים  1

 מצגת המטרופעילות הצגת  2

 להצטרפות לתאגיד מים במודל של תאגוד אזורי.  להתנגד  תאגיד מים 3

 2019לאשר בחירות ירוקות לכנסת  היערכות לבחירות לכנסת  4

 לאשר מינוי הגב' בלה רחמימוב, בוועדת השקעות. מינוי חברים בוועדות 5

  21.2.19לאשר פרוטוקול מיום  וועדת הקצאות קרקע 6

  741: 740: 739: 678לאשר תב"רים:  תב"רים 7

 
   

 
 
 
 
 
 

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

 דודי זביב                                                           איתן פטיגרו                                 
 מנכ"ל המועצה                                                      ראש המועצה 
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