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יו " ר:

 , 19:00אנחנו מתחילים ברשותכם ,יש כאן קוורום .אז
קודם כל שלום ,ערב טוב לכולם .אחר כך גם אנחנו
לקראת השנה החדשה ,אז כמובן אנחנו נאחל שנה טובה
לכל התושבים ,ל אזרחים ,למדינת ישראל ,שתהיה שנה
בריאה ,שנת שלום.

ס .בר :

ובלי בחירות.

יו " ר:

כן ,אולי השנה מה שנקרא נגיע סוף כל סוף להסכמות
ותהיה ממשלה לעבוד איתה .ואנחנו כמובן נשמח לעבוד
ולעשות ולהביא פרויקטים חדשים לציבור .אז זו
ההתחלה .אנחנו נציין גם כן  2ימי הולדת ל  2 -חוגגים:
שימי בן  29פלוס ,ואתה  40פלוס?

א .פלג :

אני  50פלוס ,אין לי בעיה.

יו " ר:

ואלי פלג ,שגם כן חגג לפני מספר ימים ,אבל הוא חגג
בסטייל .האמת ששניכם חגגתם בסטייל.

(מדברים ביחד)
יו " ר:

אז זהו ,לשניכם באמת ,אנחנו מאחלים לכם מזל טוב,
בריאות ,והמשך עשייה מכ ל הלב כמו שאתם עושים.

סעיף  : 1שאילתא של חברת המועצה הגב' סוזי בר ממליאה . 30.7.19
יו " ר:

סדר היום .אנחנו נתחיל עם שאילתא של חברת המועצה
סוזי בר בסעיף  . 1רשום כאן שאילתא :אבקש להבין מה
שכרה של היועצת דלית שטאובר .מופיע לכם בצורה
מסודרת :הצעת המחיר ניתנה לס ל של  150שנות ,אושרו
בוועדת התקשרות  130שעות .כאשר כל הפרויקט יצא
על  70שעות ...שכר טרחה לשעה  , ₪ 300בתוספת מע"מ,
בהתאם לנש"מ .נכונה ההגדרה?
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דוברת:

כן.

ס .בר :

היא נותנת עדיין שירותים היום?

יו " ר:

היא נותנת עכשיו שירותים נוספים לליווי המשיך
התהליך ,בסדר?

ס .בר :

באותו תעריף?

יו " ר:

באותו תעריף ,תעריף קבוע.

ס .בר :

תעריף נש"מ?

יו " ר:

נש"מ ,לא זז מילימטר.

ס .בר :

וההורים מרגישים בתהליך? זאת אומרת ,מודעים למה
שקורה? מיידעים אותם?

יו " ר:

מיידעים .הייתה ישיבה ראשונה עם כל הנהגות ההורים
שישבו איתה.

ס .בר :

עם דל ית?

יו " ר:

עם דלית .יושבים .היא מלווה גם את המנהלת .חלק
מהרעיון

זה

מה

שנקרא

ללוות

את

הצוותים

המקצועיים ,על מנת שכל התהליך הזה יהיה בצורה
הטובה ביותר.
ס .בר :

יש אפשרות שאנחנו נקבל עדכון על המצב?

יו " ר:

זה מה שעשיתי .אם את רוצה עדכון ,אני אדאג לעדכן
אותך.

ס .בר :

אני? חברי המועצה.

יו " ר:

האמת שאף פעם לא -

ח .קרס :

אנחנו מסודרים ,אנחנו לא רוצים ,תודה.

ס .בר :

אז אני...

יו " ר:

בסדר גמור.
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מחליטים לאשר:
ניתנה תשובה לשאילתא.
סעיף  : 2הצעה לסדר של חברת המועצה הגב' סוזי בר ממליאה . 30.7.19
יו " ר:

אני עובר לסעיף  – 2הצעה לסדר ,סיעת שהם בתנופה.
רשום כאן הצעת החלטה :מועצה מקומית שהם תפעל
לשריין מועדים ושעות קבלה נפרדות במשרדי המועצה
לאוכלוסייה בעלת מגבלות פיזיות ונפשיות .אז אנחנו
ענינו .קודם כל ,מועצה מקומית שהם ,שעות קבלת קהל
לאנשים עם מוגבלויות ,היא לאורך כל שעות היממ ה
ללא הגבלה .כמו כן ,על פי חוק שוויון זכויות לאנשים
עם מוגבלויות ,נכה פטור מהמתנה בתור .בנוסף ,ניתן
לתאם פגישה לפי שעה .נכים יכולים בתיאום עם מנהלת
האגף לקבל שירות עד לביתם ,לצורך החתמת מסמכים.
וכמובן ברשות מול מתכללת אחת ,הגב' רחל גולן,
שתעבוד מול האוכלוס ייה הזו על מנת מה שנקרא
לאפשר את השירות הטוב ביותר שניתן לאותם אנשים
שנדרשים לשירות הזה.

ס .בר :

אז אני מבינה שאם רחלי עושה את זה כמנהלת אגב
גבייה ,אז יש זמן שהיא יכולה לטפל באנשים כשהם
באים ,לעצור הכל ולהתפנות אליהם?

יו " ר:

רשום כאן.

ס .בר :

זה כבר כאן? כי זו המלצה .השאלה אם זה קורה.

יו " ר:

זה קורה .הם גם לא ממתינים בתור.

י .בן חיים :

זה גם בכל הארץ ,בכל מקום.

ס .בר :

לא ,אבל אני דיברתי גם על משהו שהוא לוקח את זה
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למקום ,להתייחס לחששות ,לפחדים ,לכל מה שקורה
עם אנשים בעלי מוגבלויות כאלה ואחרות.
יו " ר:

אז יותר .רשום :אנשים יכולים בתיאום עם מנהלת
האגף ,מה שנקרא ,היא תגיע להחתמה של טפסים,
לחסוך ,אם הנכה הוא ברמה כזאת.

ס .בר :

כן ,אבל נכה לא תמיד צריך להחתים טפסים ,הוא רוצה
גם לברר דברים .מיצוי זכויות זה אחד הדברים שאנחנו
חסרים בהם ,לא רק שהם ,אולי לא שהם אפילו,
המ דינה כולה.

יו " ר:

אז אני אומר בכלל ,גם זה היה ...למי שהיה ,היינו שם
לפני מספר חודשים בבית הגמלאי ,פשוט היו דוכנים של
כל הדברים שאפשר לקבל ,ואנשים קיבלו .תוספות,
משהו?

י .בן חיים :

זה ייכנס לאתר המועצה.

ס .בר :

שיהיה מידע לתושבים ,להנגיש את זה.

יו " ר:

פורסם  ,יצאה מודעה גם בעיתון וגם בזה.

ס .בר :

צריך לחזור על הדברים ,כי אנשים לא יודעים.

י .בן חיים :

בנגישות זה מופיע באתר ,סעיף נגישים.

ס .בר :

יש דברים שאנחנו חוזרים עליהם ,לא?

י .בן חיים :

רגע ,בסדר ,סעיף נגישות.

יו " ר:

חבר'ה ,הפרסום היה לפני מספר חודשים ,חוד שיים.
בסדר?

מחליטים לאשר:
ניתנה תשובה להצעה לסדר.
סעיף  : 3שאילתא של חברת המועצה הגב' סוזי בר.
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יו " ר:

שאילתא ,העסקת אנשים בעלי מוגבלויות במועצה
ובזרועות התאגיד .חובה להעסיק  5%אנשים עם
מוגבלויות משמעותיות .וכאן נשאלה שאלה ,האם
מועצה מקומית שהם ותאגיד הח ינוך ,החברה הכלכלית
עומדות בהעסקת  , 5%האם המועצה מודעת לאמצעי
האכיפה ,מי הוא ממונה התעסוקה ,מהן תכניות
העבודה .אז גם בזה יצא דו"ח מתוקן ב  31.7 -ובעצם
נסקרו כל החברות שלנו .אז לגבי מועצה מקומית שהם
אנחנו לא עומדים בהעסקת  , 5%ואנחנו בתהליך של
תכנית מסודרת על מנת לעמוד בזה ביעד הזה .לגבי
תאגיד החינוך עמידה מלאה ,יש כמה דרגות .אז עמידה
מלאה זו המידה הכי גבוהה .לגבי החברה הכלכלית היא
לא נדרשת .לגבי  , 5עמידה מלאה .יש כאן איזה גם סוג
של בסוף כמה עובדים אתה -

ס .בר :

אנחנו נמצאים בהפרה של חוק בעצם.

יו " ר:

בגלל זה אנח נו בקשר ישיר עם שירות הזה ,והנציב מגיע
לכאן בכבודו ובעצמו יחד עם כל הצוות .גם להסביר
איך עושים ,וגם ללמוד מאיתנו על דברים ,וגם אנחנו
כדי שנלמד.

ס .בר :

זה אומר שבעצם בזמן הקרוב חוסר העמידה הזה ייפתר
ונאפשר לאנשים בעלי מובלויות?...

יו " ר:

גם היום ,באחת המשר ות שיצאו למכרז ,אנחנו רשמנו
שהמשרה מיועדת לבעלי מוגבלויות .מקווה שאנחנו...
כזה דבר .בסדר?

י .בן חיים :

באופן כללי ,מכיוון שזה מחולק לכאילו  3חברות ,אז
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חברה אחת היא כאילו בבעיה.
יו " ר:

זהו ,אני מבקש לתקן בזה ,כי רשום כאן  , 5לא מופיע
ברשימה ,אז הרשימה המתוקנ ת מה  31.7 -בהמשך
הדפים.

ס .בר :

לא ,רואים את זה בדפים.

יו " ר:

 , 53אז רשום עמדיה מלאה .בסדר? זה פורסם ב . 1.8.19 -

מחליטים לאשר:
ניתנה תשובה לשאילתא.
סעיף  : 4אישור פרוטוקולים – פרוטוקול מליאה מיום . 30.7.19
יו " ר:

זהו ,אני ממשיך הלאה לסדר היום .אישור פרוטוקו לים.
לא התקבלו הערות ,אז אנחנו נאשר.

מחליטים לאשר:
פרוטוקול מליאה מיום . 30.7.19
סעיף  : 5אישור פרוטוקול מליאה טלפוני – פרוטוקול מליאה מיום . 29.8.19
יו " ר:

ממשיך לאישור פרוטוקול מליאה טלפוני לגבי תב"ר
קנייה של המחשבים .כולכם אישרתם טלפונית ,אנחנו
גם מאשרר ים את זה כאן .אין מתנגדים.

מחליטים לאשר:
פרוטוקול מליאה מיום . 29.8.19
סעיף  : 6אישור החלטה ועדת מלגות מטעם המועצה ומטעם מלגת המועצה
בשיתוף מפעל הפיס.
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יו " ר:

נמשיך לאישור החלטת ועדת מלגות ,ונמצאות כאן
המנהלות שלנו ,טל .אז בואו תציגו רגע את העקרונות.
יש ל כם גם את הדיון ואת הפ רוטוקול מופיע כאן בצורה
מסודרת בסעיף  . 6אז איפה שאת רוצה לעמוד .שירי
מנהלת את מרכז הצעירים ,אבל בפועל עכשיו היא גם כן
ממלאת מקום של מאיה.

ש .טל :

כולנו .שיר טל .התכנסנו בשבוע שעבר ועדת מלגות,
לאשר את הבקשות הרבות שקיבלנו למלגות לשנת
הל ימודים תש"פ .אני אתן לכם קצת נתונים ונעבור
מהר .השנה הייתה הצפה של בקשות למלגת מפעל הפיס
הוגשו  105בקשות ,למלגת המועצה הוגשו  50בקשות.
התקנים שיכולנו למלא זה  40מלגות עם מפעל הפיס ,ו -
 43מלגות מועצה .בנוסף ,אושרו  10מלגות לרכזי נוער.
מה תרצו לשמוע?

א .לילי וס :

היינו רוצים לשמוע כאילו במה הם צריכים להתחייב.
במלגות לפחות ב  , 10,000 -שזה חצי פיס ,חצי מועצה.

ש .טל :

מלגת מפעל הפיס היא מלגה של  , ₪ 10,000עם מצ'ינג
עם הרשות ₪ 5,000 ,מפעל הפיס ו  ₪ 5,000 -הרשות לכל
אחד .כל סטודנט של מפעל הפיס מתחייב להתנדב 130
שעות בקהי לה.

א .ליליוס :

כשאת אומרת להתחייב זה  130שעות בקהילה ,אבל את
יכולה לחייב אותו גם להתנדב במשהו כלשהו?

ש .טל :

כן .בטח.

א .ליליוס :

את יכולה לחייב אותו?

ש .טל :

ודאי.

א .ליליוס :

אם את אומרת לו – אני רוצה שתיתן סתם דוגמא 5
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שעות שבועיות במועדונית ,והוא אומר לך – לא ,אני לא
רוצה?
דובר:

הוא מחויב...

(מדברים ביחד)
י .בן חיים :

הוא שאל שאלה.

ש .טל :

אני אספר לכם ,גם דיברנו על זה במליאה הקודמת,
שהצגתי קצת איך הולך להשתנות שיבוץ המלגות.

א .ליליוס :

את עומדת על משהו שאת אומרת – זה חשוב לנו ביישוב
שלנו ,זה הצורך שלנ ו.

ש .טל :

איפה הצורך ,נכון ,נכון .אז השנה ,בניגוד לשנים
אחרות שהיה חופש בחירה מוחלט לסטודנט איפה
להתנדב ,השנה אנחנו שינינו את זה.

י .לוי :

וגם לא היו ...הייתה הסכמה מלאה.

ס .בר :

וגם גילינו בתוך המסמכים שהם הגישו ,שיש רצון
לאנשים לקחת חלק במועדונית יחד.

ש .טל :

אני מדברת רק על השנה האחרונה.

(מדברים ביחד)
פ .רשף :

אני רוצה להגיד בנקודה הזאת ,שזה לא רק איפה
שהחבר'ה

רוצים

להתנדב.

גם

המקומות

עצמם,

המיזמים ,הפרויקטים ,הם צריכים להגיש...
ש .טל :

אני אספר לכם ,ואם יהיו לכם שאלות ,תשאלו אותי .אז
באמת ,מה שעשינו ש ונה השנה ,זה כבר בעת הבקשה,
הטופס ,נתנו להם שם אפשרות לבחור תחומים מועדפים
שהם מעוניינים להתנדב בהם ,תחום ולא מקום .כי
ביקשנו,

יש

עד

ה 30.9.19 -

להגיש

לכל

מקומות

ההתנדבות בשוהם בקשות לקבל מלגאים .התחומים הם
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באמת עבודה עם ילדים ונוער ,עבודה עם בעלי
מוגבלויות ,עבודה בעמותות .ואז הם מדרגים .אנחנו
מראיינים אחד  -אחד .אני וטל נמצאות פה בחול המועד,
והולכות לראיין  80סטודנטים ראיון אישי ,כדי שנוכל
לעשות התאמה מיטבית ,גם לפי הצרכים היישובים וגם
כמובן להתחשב ברצון הסטודנטים וביכולת שלהם,
צריך לומר את זה .אבל כמובן שבסוף יש הקצאות ,ואם
אנחנו נראה שסטודנטים לא משתפים פעולה לחלוטין
ולא מוכנים בשום מקום ,אז זה לא עניין של ...הם
פשוט לא מסוגלים לעמוד במחויבות ,ואנחנו נוכל
להעביר את המלגה למישהו שכן מסוגל .זה חשוב לומר.
ס .בר :

אחד הדברים שגם דיברנו עליהם ,בוודאי זה מה שקורה
ב עצם חודשיים  -שלושה אחרי ,כשמגלים שמישהו בעצם
לא יכול לבצע את ההתנדבות הזו ,ובעצם חשבנו על,
אשר ,תסביר אתה.

א .פאהן :

טוב ,ככה .היה דיון מאוד ארוך .קודם כל ,תודה לשירי,
באמת ריכזה אותה  3ומשהו שעות ,זה חריג.

יו " ר:

אני חושב שכדרך אגב ,עוד לפני ההחלטה להעביר את
ועדת המלגות למנהלת יחידת הצעירים ,עד היום זה
היה במנהלת גני הילדים .זה מה היה .היא ניהלה את
הוועדה ,היא ריכזה את הוועדה .והיום יש הלימה ,כי
בעצם שיר מתעסקת ביום יום עם אותם צעירים ומבינה
את הצרכים שלהם ,מתאימה .עובדתית ,כמות האנשים
שהגישו מלגות ,היא מאו ד גבוהה .למה? – כי החשיפה
ששיר יכלה לחשוף אותם בתוך הקבוצות של הווטסאפ
הייתה נכונה .אשר.
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א .פאהן :

אז אני אמשיך .באמת שיר עשתה עבודת הכנה טובה.
הגישו ? 108

ש .טל :

. 105

א .פאהן :

 , 105כמובן שיכולנו לתת פחות מחצי .המיון היה מאוד
קשה ,לקח לנו באמת  3שעות ,וגם זיו לא נמצא פה
כרגע ,אבל באמת ניהל את זה בצורה יוצאת מן הכלל,
את הוועדה .ואנחנו חשבנו שם על זה ,בגלל שקיצצנו כל
כך הרבה באלה שאנחנו יכולים לתת להם מלגות,
דהיינו ,הם עומדים בקריטריונים אבל אין לנו מספיק
משאבים,

אנחנו

מבקשים

שהמליאה

ממש

תקבל

החלטה ,שאם יהיו יתרות ,דהיינו ,אם יהיה לנו מתוך
ה  40 -של מלגות מפעל הפיס 5 ,לא יעמדו בקריטריונים
כי הם לא יתנדבו ,כי הם פרשו ,מכל סיבה שהיא ,הכסף
יישאר .זאת אומרת ,אי אפשר לתת במפעל הפיס
למישהו אחר ,כי מפעל הפיס מאשר אותם ובזה זה
נגמר .אבל את חלק המועצה שזה היה  , ₪ 5,000נג יד על
 , 5זה  , 25,000כן נחלק אותם כמלגות לאותם אלה
שעומדים בקריטריונים ,אבל לא יכולנו לתת להם.
ח .קרס :

מה תיתן להם ,חצי?

א .פאהן :

את ה . 2,000 -

ח .קרס :

אבל הם לא רוצים ,הם מחכים לשנה הבאה ,כי זה חדש
הנושא .הם לא רוצים .אם כן ,הם היו מגישים ל 2,000 -
והיו בכי ף מקבלים את זה .אשר ,אתה יודע את זה ,זה
לא סוד.

א .פאהן :

תשמעי ,בתקופה שאנחנו היינו שנינו בוועדת מלגות,
היו לנו  20% , 10%תוספת .אז בעצם תמרנו .פה אנחנו
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מדברים על פחות מחצי שאנחנו יכולים לתת להם.
לדוגמא שנה א' כמעט מחקנו את כולם ,כי יש להם
אפשרות לקבל בשנה ב'  -ג' .אז נכון ,אז היום מה
שאנחנו מבקשים ,אני חושב שזו בקשה נכונה ,שלא
לגרוע בכסף שהמועצה מתקצבת את תחום המלגות,
ולתת את זה לילדים ולסטודנטים אחרים .לא להחזיר
את זה לקופה ,אלא להשתמש בהם לסטודנטים אחרים.
פ .רשף :

אתה מדבר על המלגות של מפעל הפיס?

א .פאהן :

אין מפעל הפיס .תן לי להסביר .מפעל הפיס נותן לך 40
מלגות ,ומאשר את ה  40 -מלגות האלה גם אצלו .אתה
לא יכול להכניס מישהו ,להוציא אחד ולהכניס ...אבל
יש כאלה שלא עמדו בתנאים שאנחנו הצבנו של
ההתנדבות לדוגמא .בן אדם לא בא ולא התנדב ,לא
הביא שום התנדבות מה  , -הוא הל ך להתנדב במד"א ,לא
עשה את השעות שהוא התחייב אליהן ,אז הוא לא יקבל
את המלגה.

דובר:

לא להחזיר לישראל אתה כסף ,בקיצור.

א .פאהן :

ולכן יש לנו  ₪ 5,000שאנחנו נתנו את ה  -מצ'ינג ,נגיד 5
לא עברו ,אז ה  5 -האלה ... ₪ 25,000 ,להשתמש בזה
למלגות.

ח .קרס :

משנה שעברה ,בנו סח החדש של הסטודנטים של מפעל
הפיס ,כמה מתוך ה  40 -לא סיימו את המכסה?

ש .טל :

.2

א .פאהן :

 5 . ₪ 10,000סטודנטים יקבלו מלגות ,זה מה שאני
אומר .אז  5סטודנטים שיקבלו.

פ .רשף :

הגישה הזאת ,היא נותנת פתח לאנשים .אני חושב ,אני
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לא אוהב את המשחקים.
א .פאהן :

פתח למה?

פ .רשף :

פתח למשחקים שהם לא נכונים .אני חושב דווקא -

א .פאהן :

לא הבנתי ,תסביר.

פ .רשף :

אני אומר לך מה אני חושב שצריך להיות.

יו " ר:

לא הבנת אותו ,פלג.

פ .רשף :

הבנתי אותו.

יו " ר:

לא ,הוא אמר שאם עכשיו  3אנשים לא עשו את זה,
המלגה חוזרת ,נכון? מה שמפעל הפיס ,מת ,ה 15,000 -
 . ₪ה  ₪ 15,000 -שלך חוזר לקופה רק להמשך מלגות.

פ .רשף :

אני דווקא רוצה להחמיר את הפיקוח .כמו שנכון
אמרנו ,שלא יישאר כסף במחלקות השונות ,אז עושים
דיון חצי שנתי ,רבע שנתי .אותו דבר אני חושב ששיר
וטל צריכות לפקח ולבקר על המלגאים ,ככה שגם לא
יישארו ה  2 -האלה.

א .פאהן :

זה מה שנאמר.

פ .רשף :

לא ,אבל בסופו של דבר התהליך הזה ימנע מהישארות
של  2מלגאים שלא מסיימים את השעות .אם רואים
אחרי חודשיים שהאנשים לא מתגייסים ,לא מגיעים
למקומות -

ס .בר :

אז זה הולך למפעל הפיס וחוזר אלינו.

י .לוי :

לא ,לא ,צריכים להפרי ד בין מפעל הפיס למלגות...

(מדברים ביחד)
י .בן חיים :

פלג ,יוסי אמר הכי פשוט ,או אצל ישראל או במלגות,
זה הכל .מה יותר פשוט מזה?

ס .בר :

אנחנו מעדיפים שישראל לא יקבל את זה.
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י .בן חיים :

אני חושב שהדיון מוסכם על ידי כולם.

(מדברים ביחד)
יו " ר:

אני ברשותכם רוצה להחמיר במשהו אחר .אני אגיד
לכם מה ההחמרה שאני רוצה .אתם באתם ואמרתם –
אם מישהו עכשיו לא עשה את המלגה של ה , ₪ 10,000 -
הוא לא ייקח את ה  2,000 -למה הוא ירצה את ה 10,000 -
 ₪שנה הבאה .אני כאן קצת לא מסכים .ולמה? כי
כשאתה קיבלת מלגה ,גרעת מישהו אחר שלא קיבל את
המל גה .ולכן חייב להיות אינסנטיב שאתה יכול ,ברגע
שאושרה לך מלגה ,פעם אחת ויחידה .אלא אם קרה
באמת אסון ,חס וחלילה ,קרה משהו שיניח את דעת
הוועדה ,והוועדה לא תגרע את הבן אדם הזה לעתיד .כי
לא יכול להיות שעכשיו אנחנו דוחים  50אנשים ,ועכשיו
אחד לא בא לו לעשות את שעו ת ההתנדבות ,אז הוא
שנה הבאה יבקש אותם.

ס .בר :

לא ,הוא לא יכול.

דוברת:

מי מנהל מעקב?

יו " ר:

יש ,אצלה ,מה זה.

דוברת:

יש מעקב של שמות של מי שמגיש?

ש .טל :

בטח .כל השנים שקיבלו מלגה ,יש שמות.

יו " ר:

כאילו הוא קיבל זכאות ,אבל בפועל הוא לא קיבל כסף.

ס .בר :

א בל אם תקצבנו את ועדת מלגות ב  X -כסף...

(מדברים ביחד)
א .ליליוס :

לא ,לא ,זה לא תפס מקום ,זה מישהו שקיבל את הכסף.
ברגע שהוא קיבל את הכסף הוא לא יכול ...כסף.

יו " ר:

חבר'ה ,עוד פעם ,אני מחדד את הדברים .בן אדם הרי
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מקבל מקדמה ,נכון?
ש .טל :

בן אדם מקבל מקדמה ,ז הו ,זה חשוב לי רגע לומר.
התקציבים האלה שאתם מדברים עליהם של לצבור
אותם ,אני חושבת שזה ...אבל זאת אני ,זה בעיקר
למלגות מועצה ,פחות למלגת הפיס ,זה חשוב לומר ,כי
במלגות מועצה היו  2במלגת הפיס שלא סיימו השנה.
מלגת מועצה היו יותר ,היו  3או  4שהם לקראת סוף
השנה ,כשאנחנו מנסים לעשות מאמץ לשבץ אותם ,הם
אומרים  -תקש יבו ,אין לנו זמן ,אנחנו מעדיפים לוותר.
אז זה כסף שבאמת על הנייר מתבזבז.

ס .בר :

אז כבר מדובר ביותר מ . ₪ 10,000 -

ח .קרס :

זה תמיד חזר אלינו ...זה תמיד חילקנו...

י .בן חיים :

זה יישאר אצלה.

(מדברים ביחד)
יו " ר:

אני מבקש כאן עוד  2דברים .נכון אתם אמרתם שאושרו
כמה 40 ,מלגות פיס?

ש .טל :

כן .ניצלנו את כל המכסה.

יו " ר:

לאמץ ,גם יש את העניין של הרכזים .מי שלא ראה,
אנחנו גם כן ,הרכזים ,כדי ל ...את רכזי הנוער ורכזי
הנוער ליותר שנים .אז יש כאן העלאה .כל שנה הם
יכולים לקבל בהתאם לשנים .אז לאמץ את מה שוועדת
המלגות.

ח .קרס :

אגב ,מפעל הפיס העתיק את הרעיון הזה ,והם גם
נו תנים לרכזי נוער בערים אחרות מלגה...

יו " ר:

אוקיי ,צריך לפנות ,אז שייתנו גם פה.

ש .טל :

הם חייבים להיות סטונדטים ,ולא כולם סטודנטים.
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זאת הבעיה ,שם זה נופל.
יו " ר:

דבר נוסף ,אני מבקש להוסיף שבן אדם שהגיש מלגה
פעם אחת ,גם אם הוא לא קיבל את הכסף ,גם אם הוא
כן קיבל את הכסף ,לא יכול פעם שנייה בכלל .למה? כי
הוא תפס מקום.

ס .בר :

אם הוא קיבל ולא מימש.

(מדברים ביחד)
עו " ד ד .אור :

אבל למה אתם לא מעבירים את זה לבא א חריו
ברשימה?

יו " ר:

לא ,אי אפשר ...והדבר השלישי ,כל כסף שלא ימומש
בגלל המלגה כתוצאה מזה שאותם מלגאים לא מלאו את
חובתם ,ייצבר לטובת מלגות לשנים הבאות .חברים,
כולם?...

ס .בר :

רגע ,רגע ,הפרוטוקול פה חסר ,כי גם היו ניגודי עניינים
ואנשים יצאו וזה לא...

יו " ר:

יש כאן.

ש .טל :

כתבנו את זה בהתחלה.

ש .טל :

מופיע בדיוק ,בסדר?

ס .בר :

לא ,לא ,אבל צריך להופיע מתי הם יצאו.

ח .קרס :

אבל זה לא שמית.

ש .טל :

זה לא שמית והם לא ידעו את השמות.

ס .בר :

לא ידענו את השמות ,אבל היה גם בעיות בזה .אני
מציעה לא לפתוח...

יו " ר:

אנחנו לא מאשרים כרגע את פרוטוקול  . 5מאשרים את
ההחלטות.

א .פלג :

 2שאלות יש לי .האחד ,שנה שאת מדברת עליה 130
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שעות ,זה שנה שהיא שנת לימודים אקדמית?
ש .טל :

שנת לימודים אקדמית ,כן .בעצם מתחילת נובמבר עד
ה  . 1.6 -כדי לעמוד בזה ,אנחנו ממש הקדמנו את כל לו"ז
המלגות ,ואנח נו עובדות על שיבוץ מאוד  -מאוד מהיר .כי
המטרה שלנו באמת זה שהרוב המוחלט של הסטודנטים
כבר השתבצו במקומות ההתנדבות בנובמבר ,והתחילו
למלא פעילות.זו אחת המטרות.

א .פלג :

שאלה שנייה שיש לי ,מאחר ואני לא חבר בוועדה ויש
פה

עוד

כמה

כאלה,

אם

אפשר

לתת

לנו

מעט

מהקריטרי ונים של ה  50 -שקיבלו מול אלה שלא קיבלו.
מה הקריטריונים המובילים?
ש .טל :

אני יכולה לומר ,התעדוף נעשה קודם כל לפי שנה
מתקדמת יותר בתואר ,מתוך המחשבה שמי שבשנה
מתקדמת יותר ,כבר נגמרות לו ההזדמנויות להגיש .אז
זה הקריטריון העיקרי ורובם עמדו בו .זאת אומרת,
באמת כמו שאשר וסוזי אמרו ,כמעט לא הגענו לשנה
א'  ,כי היו כל כך הרבה בקשות.

ס .בר :

שנה א' הפסידו.

(מדברים ביחד)
ח .קרס :

נקבל דוגמא אישית של  2סטודנטים מצטיינים כאלה
עם איזה סרטון ,להראות לנו מה הם עשו בשנה
האחרונה ואיפה הם התנגדו ,איך הם החזירו לנו
לחברה.

ש .טל :

אין בעיה .השנה החלטנו שאנחנו מצלמים כמה בכמה
מקומות התנדבות לאורך השנה ,כדי גם להקרין להם
בשנה הבאה לסטודנטים שיגיעו ויוכלו לראות את אופי
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הפעילות וירגישו יותר מחוברים .וגם כדי להוות דוגמא,
להראות לכל השאר.
ח .קרס :

דבר נוסף ,בגלל שנת השוויון .אני מחבקת פה את איתן,
מועדונית

יחס

זקוקה

לסטודנטים

צעירים.

אחר

הצהריים אני מאמינה שאלה שלומדים ,וראיתי את
מוסדות הלימוד בתל אביב ,שהם יכולים להגיע פה ,מ -
 17:00עד  19:00פעמיים בשבוע ,זה מבורך.
דובר:

אבל חני ,למה רק בשנת השוויון?

ח .קרס :

בכלל ,אבל -

יו " ר:

חברים ,באמ ת ,אני רוצה להודות לשיר ,לטל ,לזיו גם
כן שלא נמצא כאן שניהל את הוועדה ,באמת על עבודה
יוצאת דופן .נאחל בהצלחה לסטודנטים .ואני מאוד
מקווה ,כמו שאמרו כאן ,לא רק בשנת המלגה ,אלא
אנחנו מקווים שאנשים שהתחילו את ההתנדבות,
ימשיכו אותה גם בלי כל טובת הנאה לאחר שהם סיימו
את השעות שהם צריכים .זו המטרה ,אנחנו רוצים
קהילה מתנדבת וזהו ,אז בהצלחה.

מחליטים לאשר:
מאשרים החלטות ועדת מלגות מישיבתה מתאריך 19.9.19
סעיף  : 7חשיפת ניגוד עניינים.
יו " ר:

סעיף  – 7חשיפת ניגודי עניינים .הסדר ניגודי עניינים.
סוזי פנתה ...סייגים לחבר י מועצה ועובדי מועצה
בכירים ...סדר היום למניעת ניגודי עניינים .אז ענינו
כאן שפרטנית אפשר לפנות ,ואני פרסמתי את ניגודי
העניינים שלי ,מופיע בדף .זה ניגודי העניינים שלי .מי
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שרוצה ,מפורסם .אם את רוצה נקודתית ,תקבלי.
ח .קרס :

שתגידי מי ,שתגיד שם.

ס .בר :

אני לא רוצה נקודתית .אני חושבת שלציבור מגיע לדעת
מהם ניגודי העניינים ברמה שהוא יכול לקבל ,ובעיקר
מהם ההסדרים ש ...במידה וזה לא ייחשף ,אז לפנות
לוועדה לניגודי עניינים במשרד המשפטים.

י .לוי :

אני לא מבין ,מה זה ניגודי עניינים?

ס .בר :

יש  3אפשרויות לניגוד עניינים :ניגוד עניינים אישי,
מוסדי וייצוגי .אנחנו כחברי מועצה נמצאים בכל מיני
ועדות ,נמצאים בכל מיני ישיבות ,חשופים .אם אנחנו
משרתים את הציבור ,אז ברור לנו שזו משרת אמון מה
שנקרא .אנחנו חייבים לחזור לתושבים עם תשובות.
ואם אתה יושב בוועדה למשל כקבלן ,ואתה חבר
מועצה  ,ואתה יושב בוועדה לתכנון ובנייה ,אני נותנת
דוגמא קצת קיצונית אבל כדי שתבין ,ואם צריך ,אני גם
מוכנה להראות לך את זה.

(מדברים ביחד)
א .ליליוס :

אבל אין דוגמא טובה יותר מיוסי ,כשהיה לנו משהו על
הדברה ,הוא יצא בגלל שיש לו חברה .אין דוגמא יותר
טובה ממנו.

ס .בר :

אני לא נכנסת פה לסוגיות....

א .ליליוס :

אבל נראה לי זה מובן מאליו.

ס .בר :

אני מכבדת את זה ,אבל אני עדיין חושבת שצריך
לחשוף אותם .המחוקק קבע ,ווהוועדה לניגוד עניינים
במשרד המשפטים קבע מפורשות שיש לחשוף את זה.
אין שום עניין של פרטיות בדברים האלה.
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י .ל וי :

לא ,זה בסדר.

י .בן חיים :

איתן קורא לכולם לפרסם .זה מה שהוא אמר ,בדיוק.

ס .בר :

אני מדברת על ההסדרים שהיועץ המשפטי של המועצה,
אז אם הוא לא עשה ,אז -

א .אלטלף :

לא ,אבל אם היועץ המשפטי קבע ,אחרי שהוא בדק...
וקבע שאין ניגוד עניינים.

(מדברים ביחד)
ח .קרס :

 ...והוא בדק בדיוק מה יש לי ואיפה אני יושבת.

ס .בר :

אני אחשוף את שלי היום בפייסבוק 23:00 ,בלילה אני
אבוא הביתה ,אשים את זה...

ח .קרס :

קחי את שלי כבר ,נשמה .את צריכה בפייסבוק? לא
הבנתי את הפייסבוק .קחי את שלי ,תנו לה את שלכם.

ס .בר :

אני רוצה שיחשפו ,אנ י רוצה לדעת.

יו " ר:

בואו תקשיבו ,אמרתי לחברי המועצה .אני בא ,כמו
שפרסמתי את שלי ,מאחר וראיתי את כל ניגודי
העניינים של כולם ,לאף אחד אין כאן משהו שהוא
בעייתי .ולכן אני ממליץ לכם ,שבפרוטוקול תאשרו
להוסיף את ניגוד העניינים שלכם ,על מנת שהציבור,
חבר'ה ,בואו ,כ ל אחד יודע מה יש ,איזה ניגוד עניינים.

י .לוי :

אני לא קולט .אני צ ריך לכתוב שיש לי חברת הדברה?

ח .קרס :

יש יועץ משפטי ,הוא אישר אותך? היא רוצה את
האסמכתא שהוא אישר אותך ,תפרסם .מה יש לנו
להחביא?

ס .בר :

בדיוק ,אין מה להחביא.

י .לוי :

 ...אז אני בעצם משווק א ת החברה שלי.

ח .קרס :

בבקשה.
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י .בן חיים :

יוסי ,תעביר  2עמודים ,קיבלת מכתב כזה.

י .לוי :

חבר'ה ,הא'  -ב' של כל חבר מועצה ,של כל איש ציבור,
לא יכול להשתתף בשום מכרז ,לא יכול להביא דעה
בשום מכרז.

א .ליליוס :

להשתתף בוועדה.

י .לוי :

ולא משתתף בוועדה ש...

(מדבר ים ביחד)
פ .רשף :

אני רוצה רגע להבין ,יש פה עניין חוקי או שזה עניין
מוסרי?

ס .בר :

חוגי ,משרד המשפטים יגיד לך אם לא תחשוף ,תחשוף.

א .ליליוס :

היא מתכוונת גם וגם.

פ .רשף :

לא ,אין כאן ,מה זה גם וגם? אם זה עניין חוקי וחייבים
לחשוף ,אז חייבים לחשוף.

יו " ר:

חב ר'ה ,יש כאן חוות דעת משפטית שאומרת שאני לא
יכול לפרסם בניגוד לדעתו של חבר המועצה את ניגוד
העניינים שלו ,למרות שעוד פעם ,אני חשוף אליה ויודע
איפה הוא יכול ,והוא עצמו חשוף אליה ,והיועץ
המשפטי חשוף אליה .עם זאת אני אומר ,אני בדעה
שאין מה להסתיר ,בסדר? ולכן ,ח בר'ה ,אנא אשרו
למיכל או עכשיו או אחר כך ,שהיא תוכל בפרוטוקול
להוסיף את הדף הזה.

ח .קרס :

מאושר.

יו " ר:

שבא ואומר – אם לצורך העניין יש -

י .בן חיים :

הייתי בוועדת מנגנון ,פסלתי את עצמי ,בגלל שאני נציג
בהסתדרות ,אני חבר בהסתדרות.

ס .בר :

הנה ,מעולה ,כל הכבוד.
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י .בן חיים :

לא יכולתי להיות בוועדת מנגנון.

א .אלטלף :

שום בעיה.

יו " ר:

חברים ,יפה ,תודה רבה .עברנו.

ח .קרס :

אתה רוצה היום בערב בפייסבוק ,או באימייל? חבל ,יש
בפייסבוק היום בערב.

(מדברים ביחד)
מחליטים לאשר:
חברי המליאה הנוכחים אשרו חשיפת ניגוד עניינים.
זיו שמע ויוחנן תורג'מן אשרו טלפונית ,חשיפת ניגוד עניינים.
סעיף  : 8תקציב מילואים.
יו " ר:

חברים – תקציב מעודכן  , 2019נדון בוועדת הכספים.
גזבר ,אתה רוצה רגע להתחיל? או אשר? אתה רוצה
לעשות פתיח?

י .שטרסברג :

קיבלנו דו"ח רבעוני ל  , 30.6 -באים לידי ביטוי שינויי ם
גם בצד ההכנסות וגם בצד ההוצאות .פירטתי בכתוב
מהם השינויים העיקריים .בצד ההכנסות הוספנו בצד
הארנונה עוד חצי מיליון  . ₪אני מדבר על השינויים
העיקריים ,לא על סעיפים קטנים .בנושא של אגרות
בנייה ,יש לנו קיטון בצד של אגרות הבנייה ,וגם
בהכנסות שונות -

א .פאהן :

ר גע ,צריך להסביר .לגבי אגרות בנייה ,זה בגלל שלא
התחילו עדיין לבנות בשכונה כ"א את הבתים.

יו " ר:

לא ,לא התקבלו היתרים.

א .פאהן :

כן ,הם לא התחילו לבנות את הבניין .הם בנו כרגע רק
את המרתפים ואת הדיפון .ברגע שהם יתחילו את
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הבניינים עצמם ,דהיינו קיבלו היתרים ,אז הם ישלמו.
לכן ,לקחנו בחשבון בתקציב שכבר זה יהיה ,אבל
לצערנו זה עדיין לא קרה.
י .שטרסברג :

אז חלק מאגרות הבנייה שלא ייגבו בשנת  , 2019ייגבו
בשנ ת  . 2020הסעיף השלישי העיקרי ,זה בנושא שלה
כנסות שונות .העיקרי שבהם זה נושא של ביטול
הפרשנות שהיו בגין תביעה של חברת שמירת א .ברק,
שעשינו

הפרשות

יותר

גדולות

מהתוצאה

הסופית

שבסופו של דבר הייתה בהחלטה שקיבלה תוקף של בית
משפט ,והיתה בעצם החלטת פשרה שהגיעה לתוק ף של
בית משפט .זה בצד ההכנסות .בצד ההוצאות ,בהנהלה
יש לנו קיטון של  , ₪ 240,000בעיקר קיטון בהוצאות
שכר ובנושא של פרסום ובפרויקט המדידות ,שכבר
כמעט הגיע לסיומו .בשירותים מקומיים זה גם כן
קיטון בהוצאות שכר .כיוון שהתקצוב היה לשנה שלמה
והאיוש היה לחלק מהשנה .ו לכן יש פחות הוצאות שכר
בסך הכל בשנת  . 2019הוספנו לנושא של תמיכות ,לאור
ההחלטה של ועדת תמיכות ,הוספנו תקציב בסך
 , ₪ 100,000שעל פי המלצת ועדת תמיכות ,אנחנו
צריכים ...ועדת תמיכות מקצועית וגם ועדת תמיכות
ציבורית תאשר את זה ,ולאחר מכן זה יועבר למליאה.
המסגרת הכ וללת היא  . ₪ 100,000יש חיסכון בהוצאות
של מים בשנת  , 2019רואים את זה בחציון הראשון
לעומת החציון הראשון של שנה שעברה .בגלל שהיתה
לנו גם שנה ברוכה מבחינת גשמים ,אז זה הצריך פחות
השקייה
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בתקציב ,אנחנו עושים פרויקט של חצי מיליון , ₪
להחליף את כל עמודי החשמל בעמק איילון ,בגלל שיש
שם ,יש איתם בעיה בטיחותית.
ס .בר :

מה עם שביל הריצה? הולכים שם בחושך ,זה נורא
ואיום.

י .שטרסברג :

גם שביל הריצה -

יו " ר:

מחר הוא יוצא לדרך ,יום חמישי ,סליחה.

י .שטרסברג :

כן ,אבל זה לא קשור לתקציב הרגיל .בח ינוך ,השינויים
הם שינויים פנימיים ,בסך הכל אין שינויים בתוך
התקציב עצמו.

פ .רשף :

אפשר אבל להבין מה בשינויים הפנימיים?

י .שטרסברג :

כן ,יש יותר תקציב בנושא של גני הילדים .כיוון
שבסופו של דבר סגרנו פחות גנים...

יו " ר:

צריך להגיד משהו אחר .התקציב המקורי היה ,אם אתם
זוכרים שאישרנו  71מיליון  , ₪התקציב הנוכחי היום
עומד על  73מיליון  . ₪הוספנו לחינוך עוד  2מיליון , ₪
אישרנו את זה בקודם .אבל לא עכשיו ,זה אושר עוד
בעדכון התקציב הקודם .תקציב החינוך גדל מההוצאות
של המועצה בעוד  2מיליון  . ₪בסדר? זה משמעותי
מאוד 21 ,לעומ ת . 23

י .שטרסברג :

כן ,ולדוגמא הוצאה בולטת ,הוספנו  2מיליון  ₪בתקציב
של שכר מורים ,ועכשיו קצת הגדלנו אותו בסכום של
איזה  , ₪ 100,000-150,000לאור נתוני הביצוע בפועל.
לעומת זאת ,בגני הילדים היינו צריכים להוסיף
בהוצאות .כמעט הכל סביב הוצאות שכר .במפע"ם,
צריך ל דעת ,הוא קצת מעוות לנו את התקציב ,כיוון
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שזה לא בעצם פעולה של הרשות עצמה .יש תוספת...
יו " ר:

זה רק נרשם בספרים.

י .שטרסברג :

 – 5יש תוספת של פעולות כתוצאה מגיוס של כספים,
גם ממשרד החינוך וגם ממפעל הפיס ,בתחום של נוער
וצעירים .ברווחה אם אתם זוכרים ,עשינו רפור מה
מאוד משמעותית כדי להתאים את התקציב לביצוע.
ועכשיו בעצם ברזרבה של ה  , ₪ 300,000 -עכשיו ייעדנו
אותם להוצאות הספציפיות שנדרשו על ידי מחלקת
הרווחה.

ס .בר :

זאת אומרת ,שאין שם תת ביצוע?

י .שטרסברג :

עוד מעט נראה את זה בדו"ח הרבעוני ,יש שם סטייה
של תת ביצוע של  , 3%היינו במספר דו ספרתי.

ס .בר :

 428%היה ב ...של . 2018

י .שטרסברג :

בדיוק ,ועכשיו אנחנו מדברים על סטייה של . 3%

ס .בר :

ואני חייבת לראות את כל הניירות .באמת ,כל הכבוד.
הישג גדול מאוד.

י .שטרסברג :

כן ,כן ,כן.

ס .בר :

תת ביצוע של  2.3מיליון.

י .שטרסברג :

עש ינו שם ,זה חייב אותי לשבת ,סעיף  -סעיף ולעבור על
הנתונים.

י .בן חיים :

מה שראית הוא גם ראה.

ס .בר :

מתי נקבל את הדו"ח הכספי המבוקר ל  ? 2018 -כי אנחנו
היינו צריכים לקבל אותו באפריל ולא קיבלנו אותו.

י .שטרסברג :

ברגע שנקבל אותו ממשרד הפנים.

ס .בר :

אין קשר בין מ שרד הפנים .אני קיבלתי אותו .אני אכן
קיבלתי אותו ,לאור הבקשות החוזרות והנשנות שלי,
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אבל אנחנו צריכים להעלות אותו למליאה.
יו " ר:

במליאה מעלים אותו אחרי שאנחנו מקבלים אותו -

ס .בר :

לא ,אני מצטערת .לפי הספר הירוק של הגזברים ,כתוב
במפורש ב  1.4 -זה עולה למליאה ,תק נות הרשומה ,אתה
יכול לבדוק את זה אתה.

יו " ר:

נעלה אותו עם משהו שלא קיבלנו עליו אישור ממשרד
הפנים?

ס .בר :

לא ,אתה מעלה אותו כדוח כספי מבוקר שנעשה על ידי
רואה החשבון של המועצה .הוא הולך למבקר של
הרשומה ,חוזר אחרי חודשיים ,והוא אמור לעלות .אם
הוא לא הגיע -

י ו " ר:

הוא לא חזר.

ס .בר :

למה הוא לא חזר?

יו " ר:

במשרד הפנים אני עובד?

י .שטרסברג :

הוא מינה את רואה החשבון ,לא אני.

ס .בר :

אני לא יודעת ,יש להם לוח זמנים מאוד צפוף שם.

י .שטרסברג :

תראו ,את הדו"ח הזה כבר הצגנו.

יו " ר:

הלאה ,ישראל ,קדימה .בסך הכל עשינו כאן דיוק של
הנתונים ,שמאפשרים לנו לעשות דברים נוספים.

(מדברים ביחד)
א .פלג :

ישראל ,אם אפשר ,יש לי בקשה .קצת יותר פירוטים.
זאת אומרת ,כשאני קורא את הכותרות פה ,אין לי
השפעה ,כי יש תקציב  , 2019תקציב מעודכן ל 2017 -
ותקציב המעודכן לספטמבר .אין פה שום יכולת השפעה ,
זה דבר ראשון.

י .בן חיים :

רגע ,אתה רוצה את ? 2018
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א .פלג :

אם נותנים לי איזושהי טבלת השוואה.

יו " ר:

שנייה ,ברשותך .קודם כל ,קיבלנו את ההערה כבר.
כשנגיש את תקציב  , 2020אתם תראו שיש שם ביצוע
 , 2018כי ביצוע זה היה בפועל ,ותקציב  2019המאושר -

א .פלג :

כי מהטבל ה הזאת אני לא יכול...

יו " ר:

ואז תהיה לך השוואה אמיתית באיך שאתה הולך
לתקצב את  , 2020בסדר?

י .שטרסברג :

וגם תהיה תמונת על ,לא יהיו לך מאות מספרים ,אלא
תוכל לראות את זה ב - 10 -

יו " ר:

בדיוק ,יש לך גם וגם.

א .פלג :

כי אני מניח שהטבלה הזאת ,אף אחד לא יעשה את ה.. .
הזה ,זה ועדת כספים .רק כותרות אם אפשר.

י .שטרסברג :

בישיבה שהיתה השבוע ,כשהתחלנו את התהליך של
התקציב ,זה כבר הוצג בצורה הזו לאיתן.

י .בן חיים :

אם אתה רוצה להיכנס פנימה ,אתה יכול לבוא לישיבות
של הבוקר ,לא בצחוק.

א .פלג :

אני אבוא .אם צריך ,אני אבוא.

יו " ר:

כן ,שאלות? ממשיכים הלאה ,תקציב מעודכן.

מחליטים לאשר:
תקציב מעודכן לשנת 2019
סעיף  : 9דו"ח רבעוני לשנת  : 2019רבעו ן . 2019 , 2
יו " ר:

דו"ח רבעוני לשנת . 2019

י .שטרסברג :

עברנו עליו בצרוה מאוד מפורטת בוועדת כספים ,ממש
בפירוט .בסך הכל יש שם בצד ההוצאה ,אני הולך לא על
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המאזן.
יו " ר:

אני אעזור לך ,יש שאלות? לא ,הלאה.

מחליטים לאשר:
דו"ח רבעוני לשנת  : 2019רבעון . 2019 , 2
סעיף  : 10תב"רים.
 .1מע"ר דרומי – עבודות פיתוח ( : )698עדכון תקציב מע"ר דרומי בסך 12,788,170
 . ₪התוספת בסך  ₪ 2,158,983היא מתשלום היטלי ביוב ,סלילת רחובות,
שצ"פים ,מים ותיעול ,ע"י היזמים .התקציב מיועד להכשרת השטח ופיתוח
תשתיות לצורך מסירת המגרשים ליזמים.
מקורות מימון  :היטלי פיתוח .

 .2ישן מול חדש – עבודות פיתוח בשכונות ותיקות ( : )770בהתאם להחלטת
רמ"י  ,היא מממנת שדרוג תשתיות קיימות בשכונות ותיקות שהוקמו לפני
 .31.12.2004לצורך כך על המועצה לאשר תב"ר יחודי לכך .התקציב מיועד
לעבודות כבישים ומדרכות ,ניקוז ,שצ"פים ,פינות משחקים ומעברים
ציבוריים .סה"כ סכום התב"ר סך של .₪ 2,823,856
מצ"ב התחייבות הרשות לרמ"י.
מקור מימון  :רמ"י . ₪ 2,823,856 -

 .3בניית ביה"ס דמוקרטי שחף – שלב א' ( :)769התקבלה הרשאה ממשרד
החינוך לבנית ביה"ס בסך  . ₪ 8,033,824התקציב הוא לבנית  1,588מ"ר
בשכונת הדרים.
מקור המימון  :משרד החינוך.

 .4בניית מבני ציבור ( : )705התקבלה התחייבות תקציבית מרמ"י לטובת
מוסדות ציבור בסך  .₪ 4,733,682ההתחייבות היא בגין שיווקים של
יחידות דיור שנעשו בשנת  .2019התקציב מיועד לבניית מוסדות ציבור.
סה"כ התקציב שהתקבל בגין מוסדות ציבור עומד ע"ס של .₪ 9,157,877
מקור המימון  :רמ"י.
יו " ר:

סעיף  – 10אישור תב"רים .קיבלתם גם תוספת של
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תב"רים שאנחנו מבקשים לאשר ,אז זה מע ודכן ביותר,
הדף המעודכן ביותר .עדכון תקציב המע"ר הדרומי
 , ₪ 12,788,000התוספת היא של  , ₪ 2,158,983היטלי
ביוב ,סלילת רחובות ,שצ"פים ,מים ותיעול ,היטלי
פיתוח ,ישן מול חדש הסכם שנחתם ,חתמנו מול רמ"י,
מקור המימון  . ₪ 2.823,856אני מעדכן כאן שלשמחתנו,
קיבלנו בעצם אישור לבנייה של שלב א' של בית הספר
הדמוקרטי 1,588 ,מ"ר .כבר התכנון בוצע בעצם ,יש לנו
כבר את כל היועצים ,ואנחנו נצא למכרז כדי להתחיל
את הבנייה של בית הספר ואני כאן מחדד .זה לא סותר
את בית הספר הנוסף שיקום בשכונה .בית הספר ,אנחנו
ניגשים אליו לבית ספר מיוחד ,בהיבט של בית ספר
שהוא פדגוגית חדש יותר ,גדול יותר ,אנחנו מתמודדים
בקול קורא מול שאר הרשויות ,ואנחנו נמלא אותו
בקפידה כדי לקבל את בית הספר החדשני הזה .יש לו
משמעויות

בהיבט

של

30%

תוספת

בהצטיידות,

בתקצוב ,ועוד  30%בגודל .זאת אומרת ,אם מגדילים
פרוגרמה מסוימת  ,הוא גדול ב  305 -בפרוגרמה ,זה אומר
שהרבה שטחים של הכלה ,הרבה שטחים של מרחבים
לימוד

באמת

נוספים,

הטופ

של

הטופ,

מהנדס

המועצה 3 ...בתי ספר שנבנו בזמן האחרון ,אפילו עוד
לא הושלמו .ההתרשמות היא מאוד  -מאוד טובה ,ולכן
זה במקביל .זהו ,זה לגבי הדמוקרטי .בעניין מבני
ציבור ,התקבלה התחייבות מרמי לטובת מוסדות ציבור
בסך  , ₪ 4,733,000וזה כמובן כתוצאה מהשיווקים.
מישהו ,משהו ,שאלות? לא ,תודה רבה.
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מחליטים לאשר:
תב"רים כפי שפורטו על ידי ראש המועצה (כמפורט בנספח המצ"ב)
סעיף  : 11הסכם שירותי אט"ן.
יו " ר:

סעיף  – 11מאשרים את ההסכם של מגן דוד אדום.
אנחנו מפעילים כאן אט"ן כבר מספר שנים מאז המקרה
המצער של הילדה .ואנחנו חושבים שזה נכון להמשיך
בהסכם .אממה ,היה חוסר בהירות בכל מיני דברים.
ואחרי שהיינו אצלם במחוז ,הגענו להסדרה והגזבר
כאן ,אז אנחנו מדברים על שנת , ₪ 290,000 – 2019
ומש ם  ₪ 340,000כל שנה .כנגד זה ,מחיקת חובות של
 , ₪ 546,139שהם מוחקים לנו .עוד פעם ,השירות הזה
הוא שירות נכון .היו לנו הסתייגויות בהיבט שבסופו של
דבר מד"א מחויב לפעול לא רק בתוך שהם אלא לכל
קריאה ,האמבולנס הקרוב ביותר למקום האירוע .הדבר
הזה לפעמים יוצר סיטואצי ה שהאמבולנס שלנו כל
המשמרת בעצם נמצא מחוץ לשהם .הייתה את השאלה
מה עדיף ,האם כלום או מה שיש?

ר .פרידמן :

חבל מודיעין גם משתתף בדבר הזה?

יו " ר:

לא.

ר .פרידמן :

והם מעמידים אמבולנס עוד אחד?

יו " ר:

לא.

י .בן חיים :

לא ,אבל הם משתמשים יותר .אבל אין לנו ברירה.

יו " ר:

חבר'ה ,אני חושב שזה צורך ,ומספיק שנציל חיים של בן
אדם אחד בעקבות הדבר הזה ,שווה לנו את הסכום,
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בסדר?
פ .רשף :

ההסכם אבל ,חוץ מהמחיקה ,זה אומר בעצם שאין להם
יותר שום תלונות ושום בקשות.

דובר:

תלונות תמיד יהיו ,מה זה קשור?

דובר:

כל העבר נמחק.

פ .רשף :

אין לנו שום מחויבות כספית.

יו " ר:

אנא קראו את ההסכם .בסעיף  6.6רשום לכם את הדבר
הזה.

מחליטים לאשר:
הסכם שירותי אט"ן.
סעיף  : 12סטטוס קולות קוראים.
יו " ר:

אני עובר רגע ,בהנהלה לא הצגנו ,ולכן נציג את זה
טיפה יותר ארוך ,דיברנו בישיבה הקודמת על הנושא
שלה קו לות קוראים .אנחנו כרשות עם סוציו אקונומי
גבוה  , 9לא מקבלים מהממשלה כלום ושום דבר.
והאפשרות היחידה שלנו זה קולות קוראים .ולכן ,כדי
לא לפספס שום דבר ,לקחנו חברה שתיכף ישראל ירחיב
עליה ויפרט רגע מה היא עושה .שתבוא ומה שנקרא
תסייע לנו בדבר הזה איך להביא את התק ציבים ,איך
להשיג

יותר,

איך

למצוא

את

הקולות

הקוראים

הקטנים .ואתם יודעים ,ככלש אנחנו רואים ושומעים,
יש כל הזמן קולות קוראים מתחת לפני השטח ,אנחנו
צריכים למצוא.
י .לוי :

החברה הזאת עובדת עם אחוזים ,לא?
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יו " ר:

לא ,לא.

י .שטרסברג :

לא ,זה שירות ריטיינר חודשי.

יו " ר:

אנחנו לקחנו  3חודשים לראות רגע מה הם משיגים.

י .שטרסברג :

מה שהם עשו ,יש להם אתר אינטרנט ,הם פתחו לכל
מנהל אגף את האפשרות להיכנס ולראות בכל נקודת
זמן מה הם הקולות הקוראים .הם מתמצתים את הקול
קורא ,הם מאפשרים להיכנס ולקרוא את הקול הקורא
בצורה מפורטת .הם באים לכאן כדי לשבת עם מנהלי
האגפים .אתם יודעים ,כולנו נמצאים כאן בלחץ של
עבודה ,כדי שלא יפספסו את כל הנושא של הקולות
קוראים ,לעזור להם להשלים ,לא שהם כותבים אתה
כל .בהרבה מאוד קולות קוראים צריך גם לקחת יועצים
כאלה ואחרים ,אבל יש קולות קוראים שהם יותר
פש וטים ,אז הם מסייעים בכתיבת הקולות קוראים.
ובסך הכל ,אחרי כמה חודשי עבודה איתם ,אני יכול
להגיד שאנחנו ענינו להרבה מאוד קולות קוראים.

י .לוי :

כמה אנחנו משלמים להם?

י .שטרסברג :

 ₪ 3,000בחודש.

(מדברים ביחד)
ס .בר :

איתן ,אפשר לבקש מהם לבדוק עוד משהו? משרדי
הממשלה שיוצאים בקול קורא ,לפני זה יוצאים
בפרסום.

יו " ר:

ב  RFI -ודברים כאלה?

ס .בר :

לא ,הם פונים בעצם לתושבים במדינה ואומרים להם –
תגידו לנו כל מיני קריטריונים לקולות קוראים .לנו זו
הזדמנות להשפיע איך הקול קורא ייראה ,כי לנו גם
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ככה יש יכולת נחותה בגלל הסוצי ו .אז הזדמנות.
י .שטרסברג :

זה קורה הרבה ,אבל לא ברמה של החברה ,כמו ברמה
של מנהלי האגפים .

ס .בר :

לא הבנת .כשמשרד התרבות מפרסם ,לפני שהוא
מפרסם קול קורא ,והוא אומר – אני רוצה לשמוע מה
קורה,

איזה

קריטריונים

יהיו

חשובים

לכם.

זו

ההזדמנות שלנו להכניס את הצרכים שלנו.
י .שטרסברג :

אני אומר שהם פונים אלינו לפעמים או למנהלי
האגפים ,יכולים לפנות אליי ושואלים אותנו ,ואז אנחנו
מנסים להשפיע עליהם על הקריטריונים.

ס .בר :

באופן קבוע יש את זה ,ואז אפשר להיות נוכחים
במקומות האלה .אני יודעת שזה..

א .פאהן :

מי בודק שכל מנהלי האגפים פנו לקולות הקוראים?

י .שטרסברג :

הם מוציאים התראות .לא ענית על הקול קורא...

ס .בר :

זה מגיע אליך בסוף?

א .פאהן :

מי בודק את כל מנהלי האגפים שהם באמת עשו?

י .שטרסברג :

אצלנו בגזברות יש מישהי שהיא רב תחומית ,קוראים
לה אילנית ,והיא גם זו שמרכזת גם את ה דבר הזה.

יו " ר:

חבר'ה ,אני רוצה רגע לחדד מה זה .תראו ,הדבר הזה
הוא בפוקוס שלי ,לא להפסיד שום קול קורא .אני אחד,
חוץ

מזה

שכל

אגף

מקבל

את

הקולות

קוראים

הרלוונטיים שלו בתחום שלו .הגזבר נמצא על כל
הקולות קוראים מה שנקרא ,ואנחנו יודעים מה הקול
קורא.

לדוגמא,

יש

הרבה

קולות

קוראים

שלא

רלוונטיים 40,000 .תושבים או כל מיני דברים כאלה...
אנחנו מסתכלים ,בוחנים כל קול קורא שמגיע .זה
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חשוב .אז אם מופיעים לכם כאן כל הדברים ,תסתכלו.
ח .קרס :

אין פה את ה ...לגבי החממה.

יו " ר:

כי לא יצא קול קורא חדש.

ח .קרס :

למה? יצא...

יו " ר :

לא מהתקופה של הקמת החברה .ערן שאל אותי לגבי
האמבולנס ,האמבולנס כמו שציינתי ,אנחנו משלמים
 ₪ 340,000אבל אין התחייבות של מד"א שהאמבולנס
נשאר בשוהם .האמבולנס לפי חוקי מד"א מחויב לפעול
בכל תאונה .באירוע הקרוב ביותר ,מוציאים את
האמבולנס הקרוב ביותר .זאת אומרת  ,אם יש תאונה
עכשיו בצומת אלעד ,האמבולנס שלנו ,אם הוא יהיה
הכי קרוב במרחב ,הוא יוצא .הבעיה יותר חמורה,
שהוא נוסע עכשיו לפנות את הפצוע לבית החולים ,עד
שהוא יחזור חזרה ,הוא כבר יהיה קרוב לכל האירועים.
לכן ,משמרת שלמה ייתכן מאוד שאפילו הוא לא יהיה.
הדילמה שלנ ו כחברי מועצה ושלי ,האם לוותר על
השירות הזה .ואני אומר שלא פעם ולא פעמיים אותו
אמבולנס הציל כאן...

י .בן חיים :

אותי הוא הציל ,שלא תתבלבל ,בדיוק אותי.

יו " ר:

הציניות שלי לא תמיד יכולה...

י .בן חיים :

אתה יכול להיות ציני ,אבל זה המציאות.

ש .אלבאז :

אני חושב שבזה שאנחנו ממשיכים עם הסיפור הזה של
האמבולנס שנמצא פה ,זה מציל חיי אדם .

יו " ר:

אנחנו מודעים לכך.

א .פאהן :

מתוך ניסיון 10 ,שנים התנדבתי באמבולנס הזה .אני
יכול להגיד לכם שהרבה תושבים שוהם זקוקים ,אנחנו
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לא מתארים לעצמנו עד כמה לשירות הזה.
ר .פרידמן :

אפשר להוסיף גם שיש פה שיפור גדול מאוד באיחוד
הצלה ביישוב .קורסים נעשו ביישוב...

ערן :

מה שכתוב בהסכם ,מתוך מה שקראתי ,שבעצם מד"א
מתחייבת להעמיד אמבולנס ,ולפי איזושהי זמינות
מסוימת תמורת העלות הזאת .אבל ברגע שאזרח מזמין
אמבולנס ,הוא אמור לשלם עליו.

(מדברים ביח ד)
יו " ר:

לזמן התגובה שמגיע אמבולנס ומגיע ,יש לזה מחיר.

ת .פוגל :

יש באלעד אמבולנס?

יו " ר:

לא .אין לו אט"ן .חבר'ה ,תפרידו – יש אט"ן שמעמידים
ויש אמבולנס מתנדבים ,שזה האמבולנס הרגיל .אנחנו
מדברים על האט"ן .זהו.

א .אלטלף :

אם האמבולנס של פתח תקווה נמצא בצומת נחשונים,
אז הוא יגיע אליו קודם.

סעיף  : 13אישור דירקטוריון בחבר ו ת הבנות.

דירקטוריון יו"ר  :איתן פטיגרו
"שוהם עושים עם הלב"
חכ"ל
חבר מועצה ומ"מ  :יוסי לוי
"שהם שלנו"
חבר מועצה  :אלי פלג
נציג ציבור :קראוס אור
חבר מועצה :רונן פרידמן
נציג ציבור :אפרת בר
נציג ציבור  :רקפת הברפלד
גרנות
"יחד מאמינים בשוהם"
חבר מועצה :אשר פאהן
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יועצת משפטית
עו"ד ד .אור
רו"ח אמנון חדד

נציג ציבור  :אריאל שנהב
"שווים"
נציג ציבור :גילי לבונטין
 5בכירים
גזבר ,י .שטרסברג
מהנדס מועצה :יעקב ירקוני
מנהל אגף איכ"ס :עופר
גמבינר
ס .מהנדס מח' בינוי
ותשתיות :עינת ויינרמן
מנהלת מפעם :הדס עבדת

דירקטוריון יו"ר :איתן פטיגרו
"שהם שלנו"
חמש
חבר מועצה ומ"מ :חני קרס
חבר מועצה :שימי אלבאז
נציג ציבור :ליאורה מדר
שפירו
נציג ציבור :קדיה קראוס
"יחד מאמינים בשוהם"
חבר מועצה :אבי אלטלף
"שווים"
חבר מועצה :איתן ליליוס
נציג ציבור :אורנה שוורץ
הררי
"שוהם בתנופה"
נציג ציבור :עופר רק
"שוהם עושים עם הלב"
נציג ציבור :אביב פלד
 5בכירים
מנכ"ל ,יוסי בן חיים
גזבר ,י .שטרסברג
מנהלת אגף החינוך ,אופירה
ביטון.
מנהלת משאבי אנוש ,דליה
בסן.
ס .מנהלת מפעם  ,אלונה מרק.
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המועצה
רו"ח
יועמ"ש
מבקר

דירקטוריון יו"ר: :שוהם שלנו" איתן
פטיגרו
תאגיד
מו"מ וחבר מועצה :פלג רשף
החינוך
נציג ציבור :ברק פישביין
נציג ציבור  :גלעד לוין
"יחד מאמינים בשוהם"
חבר מועצה :אבי אלטלף
נציג ציבור :יעל שבתאי
(שוהם עושים עם הלב)
"שווים"
חבר מועצה :איתן ליליוס
"שוהם בתנופה"
נציג ציבור :אורי ברגמן
 4בכירים
מנכל המועצה:יוסי בן חיים.
גזבר :י .שטרסברג
מנהלת קדם יסודי :ענת
אפרים
מנהל בתי ספר ,שרון טל בשן.

יו " ר:

12

מנהלת אגף
החינוך

רו"ח  ,יועמ"ש
ומבקר

סעיף  – 13יש כאן את חברי הדירקטוריון ,המעודכן
ביותר שיש .אני מזכיר שאחת הבעיות שהיתה בחכ"ל
שאנחנו היינו מחויבים ל  1/3 -נשים ,ולכן אנחנו כסיעה
ספגנו את ההיבט הזה של פחות אנשים שאנחנו ביקשנו.
נשארו כאן  2נ שים עוד מהקדנציות הקודמות ואישרנו
אותן כאן ,על מנת להשלים את ה  1/3 , 1/3 , 1/3 -שנדרש.
זה מופיע כאן בכל הדברים .אני מזכיר שעדיין לא
קיבלנו

את

האישורים

להגדלה

של

ה 15 -

חברים

בדירקטוריון התאגיד.
ס .בר :

למה מופיע פה המספר ? 15

יו " ר:

את בחכ"ל .בחכ"ל יש ,אני מדבר על תאגיד החינוך,
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תסתכלי . 12 ,עוד לא אושר -
א .פאהן :

גם בחכ"ל עדיין לא אושר.

יו " ר:

לא ,עכשיו אושר בהסדרה .עכשיו מאושר . 15

א .פאהן :

לא קיבלנו אישור ממשרד הפנים.

יו " ר:

קיבלנו אישור מה שנקרא בהסדרה עכשיו .אנחנו
צריכים להשלים את ההסדרה ,ישבנו ב -

ס .בר :

אז ז ה אומר שסופרים פה מחדש את החברים לפי
הסיעות?

יו " ר:

רשום כאן .יש כאן  5חברי מועצה 5 ,עובדי מועצה ו 5 -
נציגי ציבור ,הכל מתבסס על פי מפתח סיעתי .כל ערך
מתחלק מה שנקרא ,תעשו חשבון מאוד פשוט .יש 15
ועוד  15ועוד  , 12תחלקו את זה ב  13 -מנדטים ,יש ערך
של כמה כל אחד הנציגות שלו היא שוויונית.

א .פאהן :

איתן ,אין עם זה בעיה ,אבל אני אומר ,ה  3 -הנוספים,
עוד לא הגיע אישור לגביהם.

יו " ר:

לא ,זה שלא הגיע אישור שלהם ,זה לא קשור.

א .פאהן :

אני אומר ,זה לא קשור ,ובינתיים הם לא מצביעים.

יו " ר:

זה הדברים.

ר .פרידמן :

הוא מדבר על פרסונאלי ,לא אישי.

יו " ר:

כן ,אני מדבר על הכללי.

ר .פרידמן :

לא עקרוני התכוונתי ,לא – לא אישי.

מחליטים לאשר:
חברי דירקטוריון בחברות הבנות.
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סעיף  : 14עדכון חברים בוועדות המועצה.
חבר

ועדה
 1וועדת בקורת

מינוי הגב' סוזי בר כיו"ר ועדת בקורת

 2וועדת מלגות
 3וועדת צעירים

מינוי מר אשר פאהן במקום אלי יפרח
מינוי הגב' סימונה גימלשטיין במקום תומר ויינברג
מינוי מר יובל אוחיון במקום קרן דיקמן

וועדת מחשוב –
4
חדשנות ועיר חכמה

מינוי מר רביב בן אשר במקום עופר וסרמן

יו " ר:

חבר'ה,

עדכון

חברים

בוועדות

המועצה.

יש

כאן

תיקונים .זה מופיע כאן ,אלא אם כן למישהו יש כאן
הערות .זהו.
מחליטים לאשר:
עדכון חברים בוועדות המועצה.
סעיף  : 15שונות.
יו " ר:

דבר נוסף ,אני מבקש לאשר כאן באופן חריג ,הסכם
המבננים בעצם בשלב הזה לא בתוקף .אבל כפי
שביקשנו לאשר רק את הנושא של הטיפול בפ יצוצי מים
והביוב ,ימשיך עד שבעצם ההסכם החדש ייכנס לתוקפו
והם יחתמו על ההסכם החדש .אני מבקש שלכבוד
החגים כן נאפשר לגינון ולניקיון להיכנס ,לתת מענה
לקראת החג ,על מנת שלא נשאיר את התושבים שלנו
בלי מענה מהרגע להרגע לקראת החגים ,לנסות כמיטב
יכולתנו להגיע לאיזה .. .ניקיון בסיסי במתחם הזה ,עד
שאנחנו נחתום על הסכם המבננים החדש ,או לכאורה
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שהמבקר יגיד לנו הפוך לגבי ההסכם.
דובר:

צודק.

יו " ר:

אז אתם מאשרים כולם? בסדר גמור.

מחליטים לאשר:
הארכת הסכם המבננים עד חתימת הסכם חדש.
יו " ר:

משהו עוד בשונות היה לי? לא רשום לי.

דוברת:

תיקון טעות סופר.

יו " ר:

תיקון ,נכון .יש לנו את התמיכות.

י .בן חיים :

לא ,זה לא בתמיכות .זה קודם כל יעלה בוועדה ביום
חמישי ואז זה יבוא לפה .חברים ,אני שוב רוצה להגיד
לכם תודה ,שנה טובה לכם ,למשפחות ,לתושבים שלנו.

א .ליליוס :

אפשר גם להוסיף שאנחנו צ ריכים עזרה קצת בשיווק של
ערב ההתרמה ,באמת כל אחד כמה שהוא יוכל.

יו " ר:

שנייה ,לפני זה ,אמרנו את זה בישיבת ההנהלה ,סוזי,
את לא היית .יצאו פרסומים של ה ...בסוכות .ההחלטה
שאנחנו קיבלנו כאן היא החלטה מאוד ברורה .הערב של
הפתיחה הוא ערב שכולו ,כל ההכנסות הולכות לטובת
מטרה אחת ,לטובת הקמה של בית לחיים .ולכן ,אף
אחד לא יקבל כרטיסים ללא תשלום .אין אף אחד
שיקבל .בסדר? למעט העובדים של  5שהם מתפעלים את
האירוע ,עובדים ועומדים ואין להם כיסאות .כל השאר
משלמים .שיהיה ברור ואחיד.

ס .בר :

כולל חברי מועצה.

יו " ר:

חברי מועצה ,כולם .בסדר? בנוסף ,כרגע אנחנו מתקשים
עדיין למכור את הכרטיסים האלה .אני מזכיר שקודם
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כל זה מזוכה בסעיף  , 46למי שעכשיו תורם ,אחר כך
בהזדכות יכול לקבל החזר.
א .פלג :

כמה עולה כרטיס?

יו " ר:

 ₪ 250הכרטיס.

דוברת:

רגע ,רגע . ₪ 500 ,אפשר פה להרשות לעצמם ,למה 250
?₪

דובר:

תנכו לנו מהשכר של חברי המועצה.

יו " ר:

יש  ₪ 250ויש  . ₪ 500אני מבקש ואני אומר ,זו משימה
של כולנו .במקביל ,בימים הקרובים גם יעלה סוג של
קמפיין תרומה ,לא קשור לזה .היעד שלנו לגייס
מהציבור  1מיליון  , ₪הד  -סטרט כזה שאנחנו מגייסים.

י .לוי :

אני יכול לתרום עכשיו?

יו " ר:

אתה יכול לתרום מתי שאתה רוצה.

(מדברים ביחד)
פ .רשף :

הפרסום שיצא ,הוא מאוד בקטן אומר להתקשר
ולהזמין כרטיס .אני חושב שצריך שיהיה קישור לתרום
אונליין .זה יגביר לך.

יו " ר:

אנחנו עושים  2דברים ,זה  2דברים שונים .תהיה את
התרומה אונליין שהיא לא קשורה לכרטיסים .אבל מה
שחשוב לנו ,זה התרומה של הכרטיסים .מאחר ואנחנו
רוצים שאנשים יוכלו לקבל את סעיף  46ולהזדכות -

ס .בר :

אנחנו כמועצה 46 ...א'?

יו " ר:

לא אנחנו ,הכל נכנס ל"שקל".

ס .בר :

"שקל" גובים מזה איזושהי עמלה?

יו " ר:

כלום.

ס .בר :

הם לא גובים כלום מה כסף שנכנס?
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יו " ר:

כלום ,שום דבר.

ס .בר :

עובר אלינו נקי?

יו " ר:

הוא נכנס לחשבון בנק שמיועד לבית לחיים .ולכן יש
שם טלפון .למה יש שם טלפון ,אי אפשר לעשות את זה
אינטרנט ,כי אתה צריך להתקשר ,שומרים לך מקום
בשורות שאתה רוצה ,ואז מעבירים ל"שקל" לעמותה
שחוזרת אליך כדי לממש .אין נגיעה למועצה בהיבט של
הכספים .הכספים מנוהלים על ידי שקל ,שהיא זאת
שגם זכתה ותפעיל את המועדון .זהו ,כולם קיבלו?

י .בן חיים :

רק מילה ,חני צדקה ,צריך סבלנות בשביל לקנות
כרטיסים לאירוע הזה .זאת אומרת ,מי שרוצה הוא
צריך לעבוד ולקנות כרטיסים .כי זה טלפוני ,זה לא כמו
שאתה רגיל באפליקציה.

(מדברים ביחד)
ר .פרידמן :

חבר'ה ,שנה טובה ,בריאות.

תמה הישיבה.
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קובץ החלטות
החלטה

מס'

נושא

1

שאילתה של חברת המועצה ניתנה תשובה לשאילתה.
הגב' סוזי בר ממליאה
. 30.7.19

2

הצעה לסדר של חברת ניתנה תשובה להצעה לסדר.
המועצה הגב' סוזי בר
ממליאה . 30.7.19

3

שאילתה של חברת המועצה ניתנה תשובה לשאילתה.
הגב' סוזי בר.

4

אישור פרוטוקולים
מצ"ב פרוטוקול מליאה מיום
30.7.19

5

אישור פרוטוקול מליאה מחליטים לאשר פרוטוקול מליאה טלפוני מיום
טלפוני – פרוטוקול מליאה 29.8.19
מיום . 29.8.19

6

אישור החלטה ועדת מלגות מאשרים החלטות ועדת מלגות מישיבתה מתאריך
מטעם המועצה ומטעם מלגת 19.9.19
מפעל
בשיתוף
המועצה
הפיס.

7

חשיפת ניגוד עניינים

חברי המועצה הנוכחים אישרו בהצבעה חשיפת
ניגוד עניינים.
אשר טלפונית ב –  6.10.19זיו שמע ויוחנן תורג'מן.

8

תקציב מילואים

מחליטים לאשר תקציב מעודכן לשנת 2019

9

דוח רבעוני לשנת  2019לתקופה :מחליטים לשאר דוח רבעוני לשנת  2019לתקופה:
רבעון 2019 ,2
רבעון 2019 ,2

10

תב"רים

פרוטוקול מליאה 24.9.19 -

מחליטים לאשר פרוטוקול מליאה מיום 30.7.19

מחליטים לאשר:
כפי שפורטו על ידי ראש המועצה (כמפורט
בנספח)
תב"ר מע"ר דרומי – עבודות פיתוח ()698
ישן מול חדש – עבודות פיתוח בשכונות ותיקות
()770
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בניית ביה"ס דמוקרטי שחף – שלב א' ()769
בניית מבני ציבור ()705
11

הסכם שרותי אט"ן

מחליטים לאשר הסכם שרותי אט"ן

12

סטטוס קולות קוראים

הוצג בפני חברי המועצה

13

אישור דירקטורים בחברת הבנות

מחליטים לאשר דירקטורים בחברת הבנות

14

עדכון חברים בוועדות המועצה

מחליטים לאשר חברים בוועדות המועצה

15

שונות

מחליטים לאשר באופו חריג הסכם מבננים שלא
בתוקף.
לכבוד החגים נאפשר לגינון ולניקיון להיכנס
למבננים שהיו בהסכם כיוון שהם לא הספיקו
להתארגן באופן עצמאי.

_______________
יוסי בן חיים
מנכ"ל העירייה

פרוטוקול מליאה 24.9.19 -

________________
איתן פטיגרו
ראש העירייה
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אגף גזברות

כג/אלול/תשע"ט
 23בספטמבר 2019
סימוכין204262 :

לכבוד
יוסי בן חיים
מנכ"ל המועצה
א.נ,.
הנדון  :אישור תב"רים במליאת מועצה ביום 24.9.19
 .1מע"ר דרומי – עבודות פיתוח ( : )698עדכון תקציב מע"ר דרומי בסך 12,788,170
 . ₪התוספת בסך  ₪ 2,158,983היא מתשלום היטלי ביוב ,סלילת רחובות,
שצ"פים ,מים ותיעול ,ע"י היזמים .התקציב מיועד להכשרת השטח ופיתוח
תשתיות לצורך מסירת המגרשים ליזמים.
מקורות מימון  :היטלי פיתוח .
 .2ישן מול חדש – עבודות פיתוח בשכונות ותיקות ( : )770בהתאם להחלטת רמ"י ,
היא מממנת שדרוג תשתיות קיימות בשכונות ותיקות שהוקמו לפני .31.12.2004
לצורך כך על המועצה לאשר תב"ר יחודי לכך .התקציב מיועד לעבודות כבישים
ומדרכות ,ניקוז ,שצ"פים ,פינות משחקים ומעברים ציבוריים .סה"כ סכום התב"ר
סך של .₪ 2,823,856
מצ"ב התחייבות הרשות לרמ"י.
מקור מימון  :רמ"י . ₪ 2,823,856 -
 .3בניית ביה"ס דמוקרטי שחף – שלב א' ( :)769התקבלה הרשאה ממשרד החינוך
לבנית ביה"ס בסך  . ₪ 8,033,824התקציב הוא לבנית  1,588מ"ר בשכונת הדרים.
מקור המימון  :משרד החינוך.
 .4בניית מבני ציבור ( : )705התקבלה התחייבות תקציבית מרמ"י לטובת מוסדות
ציבור בסך  .₪ 4,733,682ההתחייבות היא בגין שיווקים של יחידות דיור שנעשו
בשנת  .2019התקציב מיועד לבניית מוסדות ציבור .סה"כ התקציב שהתקבל בגין
מוסדות ציבור עומד ע"ס של .₪ 9,157,877
מקור המימון  :רמ"י.
נא להביא לאישור מליאת המועצה.
בכבוד רב,
י .שטרסברג
גזבר המועצה
העתק :איתן פטיגרו – ראש המועצה

פרוטוקול מליאה 24.9.19 -
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