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פרוטוקול מליאה מיום שלישי כג' באייר תשע"ט  28.5.19אשר נערך בבית הגמלאי
נוכחים:

איתן פטיגרו-יו"ר ,רונן פרידמן ,שמעון אלבאז ,חני קרס ,פלג רשף ,זיו שמע,
איתן ליליוס ,יוחנן תורגמן ,אשר פאהן ,אבי אלטלף ,יוסי לוי ,סוזי בר ואלי פלג.

משתתפים:

דודי זביב ,ישראל שטרסברג ,מאיה ביבלה ,אילן קומה

רשמה:

גליה שמש.

על סדר היום:

 .1אישור פרוטוקולים.
 .2הוקרה לחיילים מצטיינים 2019
 .3תוכנית פיתוח 2019-2021
 .4אישור תבחינים להקצאות קרקע 2020
 .5וועדת מלגות
 .6פאב חברתי
 .7תכנון קומה נוספת מעון יום – שכונת הדרים
 .8הגדלת התקשרות חברת ניסקו חשמל ואלקטרוניקה בע"מ
 .9עדכון חברים בוועדות
 .10תב"רים
 .11שונות
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יו"ר:

ערב טוב ,מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה .יש לא מעט
נושאים ,חלקם שמחים ועם הרבה גאווה.

סעיף  1לסדר היום:
אישור פרוטוקולים
יו"ר:

מבקש לאשר פרוטוקול מליאה קודמת מיום . 26.3.19
לא התקבלו על זה הערות.

מאשרים פה אחד:
פרוטוקול מליאה מיום 26.3.19

סעיף  2לסדר היום:
הוקרה לחיילים מצטיינים 2019
יו"ר:

אנו מבקשים להוקיר את החיילים המצטיינים של שוהם .שוהם
לשמחתנו התברכה לא רק באחוזי שרות משמעותי ,אלא גם
בחיילים מצטיינים .בחרנו לקיים השנה מעין טקס משלנו לכל
מצטייני הנשיא ,מצטייני אוגדות ,מצטייני מחוזות ,מצטייני
חילות .בחרנו להעניק להם אות הוקרה ושי קטן ממליאת
המועצה ולהגיד שאנו גאים הם .מברך את שוהם בעוד חיילים
כמוכם
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יו"ר:

היום אנו מתארחים בבית הגמלאי ומנהלת מחלקת רווחה ,נטע
לביא תסקור לנו בקצרה את פועלם.

נ .לביא:

ערב טוב לכולם ,ברוכים הבאים .אנחנו שמחים לארח אתכם
כאן .רעיון מצוין להתארח כל פעם במבנה אחר ובכך להכיר
מקרוב.
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בית הגמלאי המבנה הישן ,הוקם בשנת  .2009כיום משתתפים בו
כ 380-תושבים ,כ 40-מהם תושבי חבל מודיעין .רוב משתתפי
הבית בהשתתפות עצמאית .ממוצע גילאים .75
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א .ליליוס:

באיזה גילאים זה?

נ .לביא:

אנחנו מקבלים מסביבות גיל .60

נטע:

לא בית הגמלאי ,קבוצה של,

י .לוי:

לפני הקמת בית הגמלאי ,לפני כשמונה שנים נתנו לקבוצת
גמלאים שהייתה לשהות בבית התרבות ,בחדר הקהילה.

נ .לביא:

נכון.
בנוסף יש לנו כמה גמלאים ,יחסית צעירים שביקשו להצטרף
בגלל שהם סובלים מבדידות ולכן אנחנו מקבלים גם מתחת לגיל
.60

י .תורגמן:

זה פתוח לכל התושבים ,לכל מי שמעוניין? אני רואה שיש גם מחבל
מודיעין.

נ .לביא:

כל מי שמעוניין ומכל מקום .הלוואי ויהיו יותר.

ר .פרידמן:

אני יודע שאתם מקבלים אנשים עם צרכים מיוחדים ,או נכים,
אנשים שנפצעו.

נ .לביא:

נכון.

ר .פרידמן:

לא בהכרח בגילאים האלה ,אלא גם בגילאים יותר צעירים ,הכוונה
בגיל .55-58

ז .שמע:

תושב חוץ ,משלם הרי מחיר אחר?

נ .לביא:

לא ,אני אגיד לך גם למה תושבי חבל מודיעין משלמים כמו תושבי
שוהם .יש לנו הסכם שעוד היה בין גיל ליבנה ,ראש המועצה היוצא
לבין שמעון סוסן ,ראש מועצת חבל מודיעין שהתושבים שלהם
יכולים לבוא לבית הגמלאי ,שלנו באותו מחיר של תושבי שוהם
ותושבי שוהם שמשתמשים במרכז יום לקשיש בחבל מודיעין,
ישלמו כמו תושבי חבל מודיעין.

ר .פרידמן:

יש אנשים משוהם שמגיעים לשם?

9

נ .לביא:

כן .אנשים שלא בתפקוד עצמאי.

א .ליליוס:

זה בדרך כלל אנשים עם אלצהיימר ,דמנציה וכו'?

נ .לביא:

לא .אלה אנשים שהם פחות עצמאיים .אנשים דמנטים ,זה כבר
סיפור אחר ומורכב.

תושב:

למה לא רשמת את מרק מונסגו בצוות?

נטע:

לצערי הרב הוא כבר לא בצוות .מארק ז"ל ,היה מנהל בית הגמלאי
ונפטר לפני  4שנים .וכרגע לימור בוכריס מנהלת את בית הגמלאי.
צוות בית הגמלאי :לימור בוכריס ,חזי מרום ,אתי ארז ועוד ,צוות
מדהים ,מחויב מאוד ומסור.
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בבית הגמלאי כמה קבוצות :ראשית חברי מועדון הגימלאים אשר
משלמים  ₪ 110לחודש .מי שלא חבר במועדון הגמלאים ומגיע
לבית הגמלאי משלם לפי השימוש בחוג .קיימים חוגים בחינם ויש
חוגים שעולים עד עד  ₪ 80לחודש.
כולם ,גם חברי מועדון הגמלאים וגם חברי בית הגמלאי שהם לא
חברים במועדון משלמים  ₪ 200לשנה  ,בגין תחזוקה ותקורה.
קבוצות נוספות :מועדון ארגון יוצאי צה"ל ,יש מועדון גמלאי
תעשייה אווירית ומיני קבוצות ששוכרות את האולמות או
שמקבלות אכסניה תמורת תרומה לקהילה ולחברי המועדון.
לדוגמה :קהילת נחת רוח וקהילת ישראל שוויונית ,הם לא
שוכרים בכסף אבל נותנים מנו בתמורה הרצאות מדהימות  ,כל
שבוע .מדובר באנשים שיכולים להעשיר את החבר'ה שלנו.
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מקורות מימון :מועצה מקומית שוהם ,השתתפות עצמית של
התושבים ,משרד הרווחה ושכירויות.
פעם בשנה אנחנו מקבלים מהמשרד לשוויון חברתי ,מימון לערב
הוקרה ( מימון אומן) .אירוע הבא  15.9.19בהשתתפות שמעון
פרנס ומתי סרי.

פעילויות :מגוון רחב של חוגים .אומנות ,התעמלות ,ריקודים,
הרצאות חינם (ארבע הרצאות ,שתיים בבוקר שתיים בערב) .עיתון.
מקהלה ,פעילות רב דורית בשיתוף תלמידי בתי הספר.
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חזון ושאיפות :הגדלת מספר המשתתפים בפעילויות וחשיפת בית
הגמלאי לכלל גמלאי היישוב.
אנחנו שואפים להעלות את מספר התושבים המשתתפים
בפעילויות.
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הוספת פעילויות כמו אירוע חברתי חודשי פתוח לכלל גמלאי
היישוב .מסיבות וריקודים פעם בחודש .שירה בציבור.
אנחנו בודקים את נושא ההסעות ,בעבר ניסינו כמה פעמים והנושא
לא צלח.
נסיעות ואירועים שצפויים במועדון הגמלאים דיי דומים לערים
אחרות.
יו"ר:

שאלות?
תודה רבה לנטע לביא .אנחנו מעודדים ושמחים על כל פעילות שיש
בשוהם.

ח .קרס:

בבית הגמלאי קהילה חזקה בריאה ,יחד עם זאת יש גמלאים
שיושבים בבית ולא בהכרח גמלאים חולים ,מה אנחנו עושים כדי
להביא אותם לכאן?

נ .לביא:

אחת האפשרויות ,באמצעות העיתון שלנו שמגיע לכל גמלאי
היישוב .אנחנו עוברים בית ובית ושמים אותו .בנוסף אנו
מפרסמים בעיתון המקומי.

א ליליוס:

אפשר לבוא רק לחוג כלשהו?

נ .לביא:

אפשר.

ח .קרס:

אחד הדברים החשובים ,איך מוצאים את הגמלאים שבבית
ודואגים לשתף אותם בקהילה בחברה.

פ .רשף:

זה אחד הדברים שדנו בוועדת הגמלאים.

נ .לביא:

נכון .זה עלה בוועדת רווחת הגמלאי ,איך מביאים עוד גמלאים
למועדון.

יו"ר:

שוב ,תודה רבה לנטע לביא.
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סעיף  3לסדר היום:
תוכנית פיתוח 2019-2020
יו"ר:

תוכנית הפיתוח  ,2019-2021הוצגה גם בישיבת הנהלה וגם בוועדת
כספים .השקעה של כ ₪ 500,000,000 -בשלוש השנים הקרובות.
המרכיבים העיקריים  :פיתוח שכונה כא' ואזורי התעשייה ,בנוסף
לא מעט השקעות בחינוך ,איכות סביבה ,מים וביוב ,ביטחון,
מועדון ספורט ,דת ,תרבות ונוער וכו' .תוכנת הפיתוח בחלקה
נותנת אפשרות ליזמות של החברה הכלכלית ,על מנת להניב לנו
הכנסות לשנים הבאות שיכנסו לתקציב השוטף .לדוגמה :אנרגיות
ירוקות ,PB ,אנרגיות אגירה ועוד.
מקורות השקעה ₪ 66,769,000 :מתקציב קרנות עבודות פיתוח,
כל שאר המימון מגיע ממשרדי הממשלה ,קולות קוראים ותקציבי
הפיתוח של רמ"י.

ס .בר:

סעיף י"א 1-הרחבת בניין המועצה ,אני זוכרת שהייתה תכנית
לייצר חדר אוכל לעובדים.

יו"ר:

דובר על קפיטריה .דנו על זה גם בתב"ר האחרון ,לא הצלחנו לאתר
יזם שרצה להרים את זה .מצד שני אנחנו גם לא רוצים להפיל את
היזמים הקיימים  ,במרכז המסחרי והשוכרים החדשים בבית
התרבות ולכן כרגע הנושא הוקפא.
כל התכניות היזמויות הן כנגד הכנסות.

ס .בר:

למה לא להפוך את זה לחדר אוכל לעובדי המועצה ,בכדי לשפר
את תנאי עבודתם?

יו"ר:

כי אין מישהו שיפעיל את זה.

ס .בר:

מקום שישמש כמעין מטבח גדול.
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יו"ר:

אנחנו משדרגים את שני המטבחים בבניין המועצה כולל פינות
אוכל לעובדים .בנוסף ביצענו רכישה של פינות ישיבה ושמשיות בגן
השעון.

ס .בר:

וזה יאפשר להם לצאת החוצה?

יו"ר:

בדיוק.

ס .בר:

מתי זה יקרה?

יו"ר:

הזמנה במערכת בסבב חתימות .זה ישמש גם את התושבים וגם
את עובדי המועצה.

מאשרים פה אחד:
תוכנית פיתוח לשנים 2019-2021

סעיף  4לסדר היום:
אישור תבחינים להקצאות קרקע 2020
ס .בר:

יש לי הערות.

יו"ר:

בעמוד הראשון ,כתובים השינויים העיקריים בתבחינים לעומת מה
שהיה בכל השנים.
אנחנו מדברים על איחוד תבחיני המועצה להקצאות קרקע בנושא
של חינוך ודת.
חינוך -מעדכנים למעל  60%מילדי בית הספר תושבי שוהם,
במקום המילה " או לפחות תלמידים ." 30

ס .בר:

המשמעות של זה ,זה שייכנסו תלמידים מחוץ לישוב?

יו"ר:

לא .המשמעות שזה לא פוגע בקיים ,לא בדמוקרטי ולא בדברים
אחרים .בתבחינים מ 2019-נכתב מספר התלמידים שעמד על , 30
אנחנו חושבים שבכל מוסד חינוכי צריך מעל  60%תושבי שוהם.
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בנושא דת -עדכנו "לפחות  50משפחות ששני בני הזוג רשומים
בעמותה של בית הכנסתו/או  100חברים רשומים ומשלמים דמי
חבר שנתיים" .בעוד שבשנת  2019בתבחינים נכתב " לפחות 40
משפחות רשומות בעמותה של בית הכנסת".
ס .בר:

אם אני מבינה נכון 50 ,משפחות ששני בני הזוג רשומים בעמותה
או מאה חברים?

ד .זביב:

מאה אנשים רשומים בעמותה

ס .בר:

גם אם מדובר ב 30-זוגות נשואים ועוד  ,70השאיפה למאה.

יו"ר:

נכון.

ד .זביב:

מאה אנשים רשומים בעמותה ומשלמים.

יו"ר:

לא כמו שהיה בעבר ,לא  40זוגות ,אלא ששני בני הזוג רשומים,
כדי להגיע למספר יותר משמעותי.

ד .זביב:

התבחין הוא מאה אנשים בעמותה.

ס .בר :

 100המורכב או מבודדים או מזוגות ואו זוגות ובודדים ביחד אבל
בסך הכל . 100
מה המשמעות של המאה ,או שזה סתם?

יו"ר:

הגדרנו את זה.

ס .בר:

לא ראיתי פרוטוקול הוועדה המקצועית .מה שצורף לא נקרא
פרוטוקול ,אלא זה סיכום החלטות.

יו"ר:

זה הסיכום.

ס .בר:

אין פרוטוקול?

ד .זביב:

אין פרוטוקול ,זה הפרוטוקול של הוועדה המקצועית.

יו"ר:

עדכון נוסף בסעיף  3בדת" -מענה לצורך קיים באזור בו שוכן בית
הכנסת".

י .לוי:

זה הסיכום בעצם?

17

ד .זביב:

כן ,זה הפרוטוקול.

יו"ר:

השגות ,טענות ,מענות?

תושבת:

מה קורה עם בקשות להקצאות שכבר הוגשו?

יו"ר:

ברגע שיהיה מוסד פנוי.

תושבת:

הכוונה לתבחינים.

ד .זביב:

מי שהגיש לפני ,אז ידון לפני התבחינים של .2019

יו"ר:

מי שנמצא בהליך ,ההליך ממשיך .לא מתקנים רטרואקטיבית.

מאשרים פה אחד:
תבחינים להקצאת קרקע לשנת 2020
פרוטוקול וועדה מקצועית להקצאות קרקע מיום 6.5.19

סעיף  5לסדר היום:
ועדת מלגות
יו"ר

צורף פרוטוקול וועדת מלגות מיום  ,20.5.19הערות לפרוטוקול?

ז .שמע:

וועדת ועדות מלגות על שם שלמה אמסלם ,התכנסה ב.20.5.19 -
החלטת הוועדה :מתוך  23בני נוער שהגישו ,זכאים  22קיבלו,
בהתאם גם שעות ההתנדבות.

מאשרים פה אחד:
פרוטוקול וועדת מלגות נוער ע"ש שלמה אמסלם תשע"ט מיום .20.5.19

סעיף  6לסדר היום:
פאב חברתי.
כתוצאה מניסיונות הולכים וחוזרים להשכרה של המבנה ,הצמוד
למועדון הספורט שנכשל כמה פעמים ,לרבות יזם שנכנס ויצא עוד
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בטרם מימוש תקופת השכירות ,ראינו לנכון לאפשר הקמת פאב
החברתי במקום.
ס .בר:

מה היו דמי השכירות?

יו"ר:

 ,₪ 3,000שהם  50%-פחות ממה שהושכר בעבר .אנחנו חושבים
שהמטרה חשובה.

ס .בר:

למה לא לשקול מאה אחוז הנחה ל 12-חודשים ראשונים ואחר כך,
בתוך ה 12-חודשים אם הם ייצרו פעילות ותרבות בשיתוף החברה
העירונית חמש ,יהיה אפשר לייצב אותם .אנחנו יודעים כמה קשה
להרים ביישוב פרויקטים מעין אלה .צריך לתת להם סיכוי יותר
טוב ואמיתי ,מה גם שזה לא הרבה כסף.

י .לוי:

דבר שהוא בחינם לא מוערך.

ס .בר:

לא בחינם .הם ייתנו תמורה בפעילות לקהילה.

ר .פרידמן:

אני חושב שעצם הפעילות שלהם תצריך מאיתנו כמועצה לתמוך
בהם גם בהמשך.

ס .בר:

האם מדובר בתמיכה? או שאנחנו נתמוך בהם גם דרך ועדת
תמיכות?

יו"ר:

לא  ,משום שהם לא עמותה.

ס .בר:

אז למה לא לתת להם את הכוח הזה ולחזק אותם במשך שנה?

פ .רשף:

כחלק מהמייסדים של הפאב החברתי ,עשינו הרבה סיורים ובדקנו
את הנושא .יש פאב המפלצת בירושלים ,בגבעת עדה .אף מועצה
לא תומכת במאה אחוז ,בנוסף המיזם אמור בסופו של דבר לעמוד
על רגליו בזכות עצמו.

ס .בר:

לתת מאה אחוז בשנה ראשונה כדי לאפשר פעילות של תושבים
כהרצאות ,או אירועי מוזיקה קטנים .לעשות שיתופי
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פעולה עם החברה העירונית חמש .זה יחזק את הפאב החברתי
וייתן להם את האוויר שצריך .לא מדובר בהרבה כסף ₪ 3000 ,ל-
 12חודשים.
יו"ר:

תשלום של  ,₪ 3,000זה ההיבט של דמי רצינות בנוסף אנחנו
מאפשרים להם בשעות הבוקר להפעיל בשיתוף פעולה מפעיל קפה.
מעין קבלן משנה שמוכר ויעזור להם בהוצאות.

ס .בר:

ההכנסות למי ילכו?

איתן:

לטובת הפאב החברתי .הם מייצרים שיתוף פעולה כדי שיממן את
התחזוקה השוטפת.

ר .פרידמן:

זה אלמנט כלכלי שיידע להחזיק את עצמו.

ס .בר:

אני חושבת שעדיין צריך לתת להם עזרה.

ז .שמע:

אני חושב שהיוזמה של הפאב הלוקאלי מבורכת ומדהימה ,זה שזה
תרבות ,זה בכלל מדהים.

ס .בר:

אין למגזר החילוני מקום להיות בו.

ז .שמע:

אני רק מזכיר לכולנו וגם לחבר'ה שהם חלק מהפאב הלוקאלי ,יש
לנו פאב נפלא " ,הזפלין" ותיכף נפתח מקום חדש בבית התרבות.
אני חושב שזה בדיוק הזמן לבוא ולהגיד לכולם ,שנכון שיש את
היוזמה לפאב החברתי ,יחד עם זאת אסור לשכוח לחזק את
המקומות הקיימים .בתי העסק הללו ,צריכים את התושבים
ואותנו כדי להמשיך להתקיים.
צריך לעשות גם שיתופי פעולה ,עם החברה העירונית חמש.
את אומרת שצריך לעשות שיתופי פעולה עם הפאב הלוקאלי ,אבל
החשיבות של החברה העירונית חמש ,לעשות שיתופי פעולה עם
כולם ובכך לעזור.
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ס .בר:

אני לא חושבת שכולם בהגדרה הרחבה זה נכון ,יש דברים שאנחנו
לא אמורים להתעסק איתם כמועצה.

פ .רשף:

הזפלין ,זה מקום מקלט ,זה מקום לחבר'ה צעירים וזו עובדה.

יו"ר:

מה שעולה כאן לסדר היום ,נושא הפאב החברתי ,מאחר ויחול
הפסד הכנסה של החברה הכלכלית ,מכאן שנדרש לעדכן ולאשר
במליאת המועצה .בנוסף נדרש גם אישור האספה הכללית של
החברה הכלכלית.
אנחנו כבר עכשיו נמצאים בהפסד שכירות של  3חודשים ,כי
אפשרנו להם להתארגן.
דמי השכירות המוצעים ,נמוכים מדמי השכירות שהתקבלו עד
היום ,אך לנגד עיננו מטרה טובה ולכן אנחנו מאפשרים להם את
ההזדמנות.

פ .רשף:

הזפלין מבורך ,אבל דה פקטו מגיעים לשם בעיקר חבר'ה צעירים.
היישוב תומך בנוער ,ילדים ,צעירים וגמלאים ,אבל בגילאי
הביניים ,הכי פחות .הצד החברתי והרעיון מלכתחילה היה לשרת
את אוכלוסיית הגיל הזאת. 30-35 ,

ד .זביב:

אתה מחייה שם את האזור וזה לא מפריע לאף אחד ,אין שום
תושבים מסביב.

ד .אור:

למעשה אנו נדרשים לבקש את אישור המועצה להתקשר בחוזה
בפטור ממכרז .אנחנו רשאים לעשות זאת אם המליאה השתכנעה
שהמכרז הקודם נכשל ושגם אם נצא למכרז חדש ,הוא לא יביא
תועלת ולכן לאור הנסיבות ,הניסיון הכושל של העבר זה מובא
למליאה.

יו"ר:

מאשרים .תודה על החידוד.
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מאשרים פה אחד:
הקמת פאב חברתי/בית קפה חברתי.

סעיף  7לסדר היום:
מעון יום שכונת הדרים – תכנון קומה נוספת
יו"ר:

אנחנו מנצלים את מבני הציבור המוקמים בשכונה החדשה
ומייצרים כבר היום קומת מעטפת נוספת בכל המבנים.
במעון יום עבודת התיכנון לקומה נוספת בשטח של  540מ"ר.
לצורך כך אנו נדרשים להגדיל את ההתקשרות עם האדריכל.
בסמכות המועצה בלבד לאשר הגדלת התקשרות בשיעור של עד
 50%ולכן הגדלת ההתקשרות מובאת לאישורכם.

ר .פרידמן:

מה העלות הפרויקט הזה?

יו"ר:

אנחנו מדברים על התקשרות נוספת של . ₪ 65,000
ברגע שנאשר תב"ר לבינוי ,נביא לאישור המליאה.

מאשרים פה אחד:
הגדלת התקשרות בשיעור של עד  50%לתיכנון מעון יום שכונת הדרים.

סעיף  8לסדר היום:
הגדלת התקשרות חברת ניסקו חשמל ואלקטרוניקה.
יו"ר:

אותו רעיון כמו בסעיף קודם .הגדלת התקשרות עם חב' ניסקו
חשמל ואלקטרוניקה בע"מ ,בשיעור של עד  50%ע"י המועצה .חב'
ניסקו הינה החברה שזכתה בתיכנון ,אספקה והתקנה של גופי
תאורה מסוג לד .

א .פלג:

מקווה שלא מאוחר מדי ,אבל תשומת ליבכם כל גופי התאורה ,לא
באותו הצבע של העמוד.

יו"ר

זו הערה נכונה.
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מאשרים פה אחד:
הגדלת התקשרות חברת ניסקו חשמל ואלקטרוניקה בע"מ.

סעיף  9לסדר היום:
עדכון חברים בוועדות
יו"ר

וועדת שימור אתרים ,ועדה סטטוטורית .הרכב הועדה  3חברי
מועצה בנוסף ליושב ראש .מבקש לאשר את מר אלי פלג ,מר אבי
אלטלף ויוסי לוי כחברים בוועדה.
בוועדת תרבות בצוותא ,נתבקשנו לעדכן את הגב' סימונה
גימלשטיין במקום מר יצחק ג'אנו.
בתאגיד החינוך ,מבקש למנות את הגב' יעל שבתאי ,במקום מר
אשר בר כדירקטורית מטעם הציבור.
בוועדת מנגנון ,מבקשים למנות את מר אבי אלטלף שיחליף את
מר שימי אלבאז ,שימי כתוצאה מההתנדבות שלו בהסתדרות. .

מאשרים פה אחד:
מינוי מר אלי פלג ,מר אבי אלטלף ומר יוסי לוי כחברים בוועדה לשימור אתרים.
מינוי הגב' סימונה גימלשטיין בוועדת תרבות בצוותא.
מינוי הגב' יעל שבתאי ,כדירקטורית מטעם הציבור בתאגיד החינוך.
מינוי מר אבי אלטלף בחבר בוועדת מנגנון.

סעיף  10לסדר היום:
תב"רים
יו"ר:

התב"רים הן לתכנית הפיתוח שעלתה בסעיף מספר  .3אנחנו
מאשרים את התב"רים לשנת  ,2019בדרך כלל כבר מאשרים
אותם כבר בתחילת השנה ,אבל כתוצאה מהבחירות ועד שאישרנו
את התכנית התלת שנתית הם נדחו.
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 .1חידוש כבישים ומדרכות  : )748( 2019לצורך חידוש כבישים ומדרכות קיימים.
ברחבי הישוב .תב"ר בסך  1,000אלפי  .₪מקור המימון  :ק.ע.פ.
 .2חידוש גינות ציבוריות  : )749( 2019חידוש גינות ציבוריות ברחבי הישוב כולל
מתקני משחקים .תב"ר בסך  1,000אלפי  .₪מקור המימון  :ק.ע.פ.
 .3נגישות מבנה ציבור ( : )744משרד הפנים אישר תקציב פיתוח למועצה בסך 144
אלפי  . ₪המועצה העבירה לאישור המשרד הקצאת הכספים להנגשת מבנה הבית
הסגול והמבנה של השירות הפסיכולוגי .סה"כ היקף העבודות  150אלפי .₪
מקור מימון  :משרד הפנים  146 :אלפי  .₪ק.ע.פ 4 : .אלפי .₪
 .4תכנון –  : )750( 2019קידום תוכנית מבנים לפיתוח בשנת  2019בהיקף של 350
אלפי  .₪מקור המימון  :ק.ע.פ.
 .5אזור התעשיה הצפוני –  : )751( 2019היקף הוצאות הפיתוח באזור התעשייה
הצפוני יהיו בסך  13,637אלפי  .₪כיוון שלמועצה אין יתרות פיתוח למעט קרנות
עבור מים וביוב ,נדרשת המועצה לתת מימון ביניים בסך  10,137אלפי  ₪כאשר
הצפי הוא להחזר שלהם בשנים הבאות כאשר ישולמו ע"י היזמים בזמן הוצאת
היתר בניה .מימון הביניים יינתן מ -ק.ע.פ .מקור המימון :יתרות פיתוח לכבישים
ומדרכות ,שצ"פ וניקוד  1,200 :אלפי  .₪קרנות מים וביוב  2,300 :אלפי .₪
ק.ע.פ  10,137 :אלפי .₪

מציין שהמועצה מקדמת מימון כדי לסיים פיתוח של אזור
התעשייה הצפוני כדי להמשיך לשווק אותו וכדי שאנשים יתחילו
לבנות שם ,אנו רואים את זה כהכנסה ולכן אנחנו מקדמים מימון.
 .6שדרוג מועדון ספורט קיים –  : )752( 2019שדרוג מועדון הספורט בשנת 2019
בסך  300אלפי  .₪מקור המימון  :ק.ע.פ.
 .7שדרוג מבני ספורט  : )753( 2019-שדרוג אולמות הספורט ,מגרש הכדורגל
ומתקני ספורט אחרים בסך  800אלפי  .₪במסגרת תוכנית הפיתוח של ח.מ.ש
גובשה תוכנית המצ"ב .מקור המימון  :ק.ע.פ.
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 .8שדרוג מבני התרבות והנוער ( : )742שדרוג מבנה תרבות ,נוער ומבנה הצעירים
בשנת  2019בסך כולל של  680אלפי  .₪המועצה אישרה תקציב לשדרוג מבנה
לצעירים בסך  200אלפי  ₪ולכן נדרשת תוספת למימון הכולל בסך  480אלפי .₪
התוכנית כוללת הסדרי בטיחות ופרקט באולם שבבית התרבות .מקור המימון :
ק.ע.פ.
 .9שדרוג מבני ציבור  : )754( 2019שדרוג מבנה ציבור בשנת  2019בסך של  400אלפי
 . ₪במסגרת תקציב זה ישודרגו בבניין המועצה ,השירותים ,המטבח ומחלקת
הגביה .מקור המימון  :ק.ע.פ.
 .10שדרוג מבני דת ( :)755שדרוג מבני דת בסך של  300אלפי  .₪במסגרת תקציב זה
ישודרג מקווה הגברים .מקור המימון  :ק.ע.פ.
ס .בר:

לגבי מבנה דת? "לא נבדקו קולות קוראים לשיפוץ המקווה"? אין
דרכים לקבל את הכסף ממקורות אחרים?

י .שטרסברג:

בינתיים לא ראינו.

יו"ר:

לא היה קול קורא.

י .שטרסברג:

משרד הדתות מממן הקמה של מקוואות ולא שיפוץ.

א .פאהן:

עם זאת אנחנו ננסה להשיג מימונים חיצוניים ,כי הסכום לא
מספיק .כבר  25שנים שהמקווה לא שופץ ,כל הצנרת רכובה.

יו"ר:

בנושא קולות קוראים ,היום לקחנו חברה שתחום מומחיותה,
מענה לקולות קוראים .זה כולל איתור קולות קוראים ומענה
עליהם .הם עובדים בקשר ישיר עם משרדי הממשלה ומועסקים
בדמי ריטיינר קבועים בסך של  .₪ 3,000הם לא לוקחים אחוזים ,
נגזרת מהקול קורא .שערנו את שרותיהם לשלושה חודשי ניסיון. .

ד .זביב:

הם יודעים להביא את הכסף יותר טוב מאתנו.

יו"ר:

אנחנו מבינים שבדרך אחרת לא נוכל לקבל כלום .רשות במצב
סוציו אוקונומי  , 9לא מקבלת כלום .המטרה להינעל על קולות
קוראים.
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י .שטרסברג:

כל מנהל אגף מקבל את הקול קורא שנוגע אליו .אנחנו מקבלים רק
את מה שנוגע לשוהם.

ר פרידמן:

הם מקבלים לפי מענקים ,ביצועים?

יו"ר:

לא .זה ריטיינר של  ₪ 3,000לחודש קבוע לשלושה חודשי ניסיון.

ס .בר:

המערכת בנויה להתמודד עם קולות קוראים שיימצאו? לא רק
גזברות ,זה צריך לרדת למטה למחלקות והוועדות.

יו"ר:

המטרה ,לענות לקולות קוראים כמו מקרנות המדע שתומכים
ברובוטיקה ,או בכל מקום שניתן לקבל תמיכה .המדינה באה
ומוציאה קול קורא אז אין סיבה שלא נקבל את החלק היחסי.

ס .בר:

יותר מזה ,המדינה מציעה מדי פעם לרשויות ,להשתתף בכתיבת
התבחינים .אני חושבת שכדאי לשים לב גם לזה .משם אולי נצליח
להשפיע על כל מה שנוגע לנו.

יו"ר:

יותר מכך ,אם אנחנו יודעים שיש לנו פרויקטים מסוימים ,מראש
אנחנו נוסעים למשרדי הממשלה לשבת ולדבר .מאחר וכמעט כל
הקולות הקוראים מפלים את סוציו אוקונומי  9בצורה חד ערכית.
אנחנו לא הרשות היחידה שסובלת מכך.

יו"ר:

מוגש ע"י המרכז לשלטון המקומי.

י .לוי:

זה לא יתפוס.

 .11ט.מ.ס :)756( 2019- .התקנת מצלמות והחלפת מצלמות לא תקינות ברחבי
הישוב .תקציב בסך  200אלפי  .₪מקור המימון הוא מיתרות אגרת שמירה משנים
קודמות בסך  100אלפי  ₪והיתרה בסך של  100אלפי  ₪מק.ע.פ .מקור מימון :
אגרת שמירה  100 :אלפי  .₪ק.ע.פ  100 :אלפי .₪
 .12בניין המועצה ( : )618המועצה תקצבה סך של  2מלש"ח להרחבת בניין המועצה
ובניית קפיטריה בכניסה .בשנים הקרובות לא תתבצע בניית הקפיטריה ולכן
מבוקש להקטין התקציב בסך  600אלפי  ₪ולהעמיד התב"ר ע"ס של  1,400אלפי
 .₪מקור המימון  :ק.ע.פ.
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 .13בי"כ מי לה' אלי – תאים סולאריים ( : )746תקציב בסך  ₪ 60,000מאושר ע"י ועדת
תמיכות ציבורית ביום  17.5.18תמיכה בדרך של הלוואה להקמת תאים סולאריים בגג
המבנה של ביה"כ מי לה' אלי – משכן משה ( 50%מסה"כ ההוצאה) .העמותה מתחייבת
לפרוע את ההלוואה באמצעות תשלומים שנתיים בני  4 * ₪ 15,000תשלומים כל אחד
החל מ –  1.8.19וכך במהלך  3השנים הבאות עד  .1.3.2022מקורות מימון :
הלוואה .₪ 60,000 :
 .14נגישות פיזית פרטנית – בי"ס רבין ( : )747אושר תקציב ממשרד החינוך לנגישות
פרטנית בבי"ס רבין .סה"כ ההוצאה הצפויה לפרויקט ,סך של  .₪ 484,609ההוצאה
המוכרת ע"י משרד החינוך הינה ע"ס של  . ₪ 380,609יתרת המימון בסך ₪ 104,000
מקרן עבודות פיתוח .מקור מימון  :משרד החינוך – . ₪ 380,609
ק.ע.פ.₪ 104,000 - .
 .15ריהוט וציוד למוס"ח –  : )686( 2017בהמשך לאישור תקציב רובוטיקה לתיכון ,יש
לאשר הפחתה בתב"ר  686בסך  .₪ 145,000התקציב המעודכן יעמוד ע"ס של .₪ 247,268
מקור המימון  :עודף התקציב הרגיל.

מחליטים פה אחד לאשר את התב"רים הבאים:
א .חידוש כבישים ומדרכות )748( 2019
 ₪ 1,000,000מקור מימון :קרנות הרשות

סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס ₪ 1,000,000

ב .חידוש גינות ציבוריות : ) 749( 2019
 ₪ 1,000,000מקור מימון :קרנות הרשות
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס .₪ 1,000,000
ג .נגישות מבנה ציבור ()744
 ₪ 146,000מקור מימון :משרד הפנים
 ₪ 4,000מקור מימון :קרנות הרשות
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס ₪ 150,000
ד .תכנון )750( 2019
 ₪ 350,000מקור מימון :קרנות הרשות
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס ₪ 350,000
ה .אזור תעשייה צפוני )751( 2019
 ₪10,137,000מקור מימון :קרנות הרשות
 ₪ 2,300,000מקור מימון :קרן היטלי ביוב
 ₪ 1,200,000מקור מימון :קרן היטלי סלילת רחובות
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס ₪ 13,637,000
ו .שדרוג מועדון ספורט קיים )752( 2019
 ₪ 300,000מקור מימון :קרנות הרשות
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס ₪ 300,000
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ז .שדרוג מבנה ספורט )753( 2019
 ₪ 800,000מקור מימון :קרנות הרשות
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס ₪ 800,000
ח .שדרוג מבנה התרבות והנוער ()742
תוספת תקתיב  ₪ 480,000מקור מימון :קרנות הרשות
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס ₪ 680,000
ט .שדרוג מבנה ציבור )754( 2019
 ₪ 400,000מקור מימון :קרנות הרשות
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס ₪ 400,000
י .שדרוג מבנה דת )755( 2019
 ₪ 300,000מקור מימון :קרנות הרשות
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס ₪ 300,000
יא .ט.מ.ס )756( 2019
 ₪ 100,000מקור מימון :קרנות הרשות
 ₪ 100,000מקור מימון :קרן אגרת שמירה
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס ₪ 200,000
יב .הרחבת בניין מועצה ()618
הפחתה בסך  ₪ 600,000מקור מימון :קרנות הרשות
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס ₪ 1,400,000
יג .בית כנסת מי לה' אלי -תאים סולרים ()746
 ₪ 60,000מקור מימון :מילוות מבנקים ומוסדות אחרים
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס ₪ 60,000
יד .נגישות פיזית פרטנית בי"ס רבין ()747
 ₪ 380,609מקור מימון :משרד החינוך
 ₪ 104,000מקור מימון :קרנות רשות
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס ₪ 484,609
טו .ריהוט וציוד למוס"ח )686( 2017
הפחתה בסך  ₪ 145,000מקור מימון :העברה מתקציב רגיל
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס ₪ 247,268

סעיף  11לסדר היום:
שונות
יו"ר:
 .1פניית חברי המועצה אל עובדי המועצה בהתאם לחוק .קיים חוק
בנושא ,זכות העיון במסמכים וכו'  .בגדול אין לחבר מועצה זכות
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לפנות ישירות לעובדי מועצה ולהתערב בעבודתם ,להדריך אותם
או לבקש מהם בקשות אלא רק לדרוש מידע.
א .פלג:

זה עלה כבר הנושא הזה.

יו"ר:

אבל אנחנו מחדדים את זה ,בהתאם לחקיקה  .נעביר לכם את
המסמך.
 .2מבקש לעדכן את הצטרפותו חבר המועצה אלי פלג לסיעת
שוהם שלנו ואנחנו מברכים.
 .3בקשתה של סוזי בר להחלפת אלי פלג כנציג אופוזיציה בכל
ועדות החובה .הנושא נבדק .החלק של ועדות החובה נשמר באופן
יחסי  8% ,1/13בוועדות החובה,

ד .אור:

ועדות בכלל.

יו"ר:

בוועדות בכלל  .ועדת הביקורת נשמרת אוטומטית לאופוזיציה
ולכן אנחנו לא משנים שום דבר.
הפוך ,אני חושב שבוועדות המרכזיות גם ככה יש ייצוג הולם
לאופוזיציה ואת נמצאת שם.

ס .בר:

האופוזיציה יכולה להיות בכל הוועדות שקיימות ,אז ככה
שאעמוד על זה.

יו"ר:

אני עובד לפי חוות דעת של יועץ משפטי.

ס .בר:

יש סעיף בחוק ,שאתה יודע ומכיר אותו.

איתן:

זה אצלי ביד

א .פאהן:

תשבו ביחד ותסכמו.

ד .אור:

האופוזיציה צריכה לקבל ייצוג הולם .הייצוג ההולם נמדד לפי
היחס שבין גודל סיעת האופוזיציה לבין שאר הסיעות.
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ס .בר:

ייצוג הולם זה נוכחות בוועדה ,לא ביחס לכלל הוועדות .אבל
בסדר ,את זה אנחנו נדסקס בינינו.

יו"ר:

כרגע אני עובד לפי חוות הדעת המשפטית שקיבלתי.

ד .אור:

לנושא פניית חברי מועצה אל עובדי מועצה ,אני רוצה להסביר את
הנושא .דיוני המועצה הם הפורום לקיים דיונים בכל הנושאים
ולשאול שאלות .המגע של חברי המועצה עם העובדי המועצה צריך
להיעשות באמצעות המנכ"ל ,ראש המועצה או באמצעות המליאה.
נועד למנוע לחצים ,הסדרי עבודה ושקיפות  .לא צריכים להתנהג
בחשאיות בין חבר מועצה אלמוני לעובד אלמוני .אם יש לכם
שאלה מעניינת ,היא צריכה לעניין את כל המליאה ולכן היא
מועלת כאן .במליאה אתם מקבלים תשובות באמצעות המנכ"ל.
המנכ"ל הוא החוליה המקשרת בין המליאה לבין חברי המועצה
ועובדי המועצה.

ר .פרידמן:

מה קורה לגבי עבודה יומיומית? זאת אומרת כשיש החלטות
ובוועדות שאני אמון עליהן ואני רוצה לדבר עם מנהל האגף ,יש
בעיה עם זה?

ד .אור:

אם זה חלק מהעבודה שלך כיו"ר ועדה ספציפית ואתה צריך
ליישם במסגרת העבודה הזאת .תפעילו שיקול דעת.

י .לוי

אני ממונה על תלונות הציבור .מתלוננים בפני על פחי אשפה .אני
בא למנהל אגף איכות הסביבה .אני צריך להעיר לו ,להגיד לו .
מותר לי או לא? או אני נדרש להביא את זה לדיון?

יו"ר:

לא ,מותר לך להעיר אבל אסור לך להנחות אותו "תחליף פח לאדם
איקס" .בשביל זה אתה מתנהל מולי ומול המנכ"ל.

ד .אור:

לכאורה אתה לא אמור לקבל את התלונה.
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י .לוי:

אם לא ,אז קחו את התיק ,כי אני לא צריך תלונות ציבור אם אני
לא מסוגל לפעול.

ד .אור:

אתה מסוגל לפעול ,השאלה באיזו דרך.

י .לוי:

ברור שהדרך צריכה להיות נימוסית ולדעת איך לעבוד .אני בעסק
הזה כבר  35שנה ולא קרה מקרה כזה שבאים לשולחן המועצה,
אחרת מה יש לחברי מועצה לעשות?

ד .אור:

אני לא רואה מניעה להעביר תלונה.

י.לוי:

ברור שלא לבוא ולתת פקודה ,אבל יש הבנות .אנחנו אנשי ציבור.

ד .זביב

דווקא אתה תמיד אם הייתה לך בעיה ,היית פונה אליי .יש כאלה
שפונים לעובד הבודד.

יו"ר:

אתם לא יכולים להתקשר לעובדים ,ולבקש מהם להתקשר עם
אנשים אחרים בכדי להפעיל אותם.

ד .אור:

יותר מכך ,הכללים שעוסקים בניגוד עניינים אוסרים גם על ייצוג
חבר מועצה בעניין מסוים אפילו בתום לב ,באובייקטיביות
ובענייניות .המלצות הוועדה לניגוד עניינים ,אומרות שגם סיוע
לאזרח מהווה ייצוג במובן הרחב שלו.

י .לוי:

אתה מתכוון לדברים אחרים ,כוונתך למשהו פוליטי .אנחנו כנציגי
ציבור ,יושבים בבית קפה ,בא תושב ומתלונן על  Xו,Y-

יו"ר:

ולאן אתה הולך? אתה הולך למנכ"ל המועצה ,לראש המועצה,
נכון?

י .לוי:

אבל אי אפשר לא לענות לו.

א .אלטלף:

ברור ,אבל כחבר מועצה אין סמכות ללכת למנהל אגף או ראש
מחלקה ולהגיד לו "קיבלתי תלונה כזאת ,אז תטפל בזה ,או תעשה
ככה".
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ר .פרידמן:

האם ראש המועצה מעדיף שכל התלונות יגיעו למנכ"ל המועצה?
עדיף מאשר יגיעו לזה?

יו"ר:

כן.

ז .שמע:

אתם שומטים בהסברים ,לפחות כפי שהם מובנים ,את הבסיס
הבריא וההגיוני את תפקידם של חברי המועצה ברשות מקומית.
התפקיד הראשון בעיניי ,של חבר מועצה ,כפי שאני רואה אותו ,זה
אם לתושב ,יש בעיה כלשהי ,נבחר הציבור הוא הגורם המתווך.

יו"ר:

אז למי אתה מתווך? אתה לא מוציא לפועל.

ז .שמע:

אם לתושב יש בעיה ,ברור שאני אפנה למנהל האגף.

יו"ר:

אבל אתה לא מנחה את מנהל האגף מה לעשות.

יו"ר:

תודה רבה לדן אור.
 .4מבקש לעדכן בדבר נוסף .התקיימה ישיבה שלי ושל אשר פאהן
עם נציגי ועד מושב בית עריף .אנחנו במצוקה של קברים לצערנו.
עד שהתב"ע תאושר באזור התעשייה הצפוני ,להקמת בית עלמין
צמוד דופן למטרופולין ,אנו נדרשים להגיע להסכמה עימם .בית
עריף אישר לנו תוספת של עוד  50-100חלקות קבורה נוספות
לתושבי שוהם.
נשארו חלקות כרגע.23 .

ס .בר:

ההסדרה של הבית העלמין צמוד דופן למטרופוליני ,אושר לנו?

יו"ר:

לא ,אבל אנחנו מבקשים לקבור בצמוד לדופן ולכן סביר להניח
שיאשרו לנו.

א .אלטלף:

נושא שהעליתי בקדנציה הקודמת ,לנסות לייצר מצב שלא תהיה
קבורה בודדת ,אלא קברים בזוגות .זה מותר הלכתית ,זה נכון
ציבורית וצריך לנסות לכוון את מי שמטפל בזה לגרום לזה שכך
יתנהלו הסדרי הקבורה.
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א .פאהן:

יש החלטת מליאה ישנה מהקדנציה הקודמת ,שמה שאבי אלטלף
אמר ייושם ,דהיינו שני בני זוג נקברים יחד .היה ורוצים לעשות
קבר יחיד ,על המשפחה להוסיף  , 5,000אבל אנחנו לא מעודדים
את זה.

ס .בר:
א .פאהן:

ההכנסות באות אלינו?
כן.

ס .בר:

זו הצעה טובה ,זה גם יגדיל את כמות הקברים.

יו"ר:

רוב האנשים בדרך אגב ,שומרים את הקבר לבעל או לאישה .אחד
על השני ,אומרים "אני רוצה" ,אנחנו לא נותנים לשמור.

ד .זביב:

חופרים יותר עמוק לפי ההלכה.

יו"ר:

אנחנו לא מאשרים לקנות קבר בצמידות .אנחנו לא מאפשרים למי
שאינו תושב שוהם להיקבר כאן .למעט סטודנטים או חיילים
שעברו מגורים לצורכי לימודים ( למשל :לבאר שבע וכו' ) אבל
הבסיס המשפחתי כאן .אנחנו מפעילים שיקול דעת.

א .פאהן:

בית עריף לא רצו לתת לנו את המשך אופציה כי נשארו לנו ,לצערנו
 23קברים .אנחנו כרשות מחויבים לתת פתרון .הפתרון שלנו היום
בבית עלמין ירקון שהוא לא טוב כל כך ,התחושה שאנו נמצאים
בעיר קברים .בבית עריף ,מאוד אינטימי וראוי .הגענו איתם להבנה
בשונה מהפעם הקודמת ,שהייה דרך וועדת גבולות ,אלא דרך
הרחבת בית העלמין לכיוון דרום מזרח (מה שלמעשה הוריד את
ההתנגדות מצדם) .
במקביל אנו מקדמים את בית העלמין צמוד דופן למטרופוליני
בא.ת .שטח שלעולם לא יהיה בו שום שימוש .לאחר התכנית
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המתא"רית ,נגיש תב"ע מקומית .היו התנגדויות ממשרד הדתות,
אנחנו מקווים לעבור גם את זה.
פ .רשף:

מאוד חשוב לדעת מה לוח הזמנים של בית העלמין העתידי?

א .פאהן:

שבוע שעבר ,נגמר המועד לגשת התנגדויות לתכנית המתארית.
עכשיו אנחנו צריכים לחכות שההתנגדויות יישמעו.

יו"ר:

יש שתי התנגדויות :אחת של רשות שדות התעופה ,שמדברת על
גובה הבינוי ואנחנו יודעים לענות על זה .והשנייה ,התנגדות של
תושב היישוב ,משולם על עודף מסחר בציר עמק איילון.

א .פאהן:

לאחר שמיעת ההתנגדויות תתקבל החלטה ומאותו רגע שהתכנית
המתארית אושרה זה בתב"ע מקומית שבאישור הוועדה
המקומית .כמובן שמשרד הדתות יהיה פה צד מאוד בעייתי.

יו"ר:

 .4מבקש לברך את רונן פרידמן ,ביום הולדת שמח .בשם חברי
המועצה אנחנו רוצים לאחל לך עוד הרבה שנים של עשייה
ובריאות ,ושתהנה מכל מה שאתה עושה.

א .אלטלף:

 .5דיווחתי בהנהלה בשבוע שעבר ,על כנס ארגון נפש בנפש .מדובר
בכנס השני שלהם בארץ .הם עורכים כנסים כל שנה בחו"ל.
הגיעו כ 15-20 -נציגים מיישובים שונים מרחבי הארץ שהציגו
הצטרפו אליי ,גידי בארי ,ליסה בארי ,אפי גולדפרב וחיים
פרידלנד , ,תודות לכולם .כולם קשורים לתפוצה הצפון
אמריקאית .ערכנו מפגשים של כמה שעות עם קהל .הקהל שהגיע
הפעם ,ברובו התאפיין באנשים שכבר נמצאים בארץ .חלקם
צעירים ,נשואים ,לא נשואים ,ומבוגרים .מאוד אהבו את הרעיון
של הקהילה.

יו"ר:

שמנו לעצמנו יעד ,להביא קהילה מיהודי צפון אמריקה ,לונדון,
דרום אפריקה ,שלא רק יישובים כמו רעננה יהיו ערים קולטות.
אבי אלטלף יחד עם פלג רשף ,הביאו את הרעיון ופנו לסוכנות
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תמה הישיבה

ריכוז החלטות
נושא

מס'

החלטה
לאשר פרוטוקול מליאה מיום 26.3.19

1

אישור פרוטוקולים

2

הוקרה לחיילים מצטיינים

3

תוכנית פיתוח 2019-2021

לאשר תוכנית פיתוח 2019-2021

4

אישור תבחינים להקצות
קרקע 2020

לאשר תבחינים להקצאות קרקע 2020

5

וועדת מלגות

לאשר וועדת מלגות מיום 20.5.19

6

פאב חברתי

לאשר הקמת פאב חברתי

7

תכנון קומה נוספת מעון
יום – שכונת הדרים

הגדלת התקשרות בשיעור של עד  50%לתיכנון מעון יום שכונת

8

הגדלת התקשרות חברת
ניסקו חשמל ואלקטרוניקה
בע"מ

לאשר התקשרות חברת ניסקו חשמל ואלקטרוניקה בע"מ.

9

עדכון חברים בוועדה

מינוי מר אלי פלג ,מר אבי אלטלף ומר יוסי לוי כחברים בוועדה

10

תברים

הדרים.

לשימור אתרים.
מינוי הגב' סימונה גימלשטיין בוועדת תרבות בצוותא.
מינוי הגב' יעל שבתאי ,כדירקטורית מטעם הציבור בתאגיד
החינוך.
מינוי מר אבי אלטלף בחבר בוועדת מנגנון.
לאשר את התב"רים הבאים:
748:749:744:750:751:752:753:742:754:755:756:618:746:747:686

-----------------------איתן פטיגרו
ראש המועצה

---------------------דודי זביב
מנכ"ל המועצה
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