


ג'באדרתשע"ז 
1מרץ 2017




















פרוטוקול מישיבת מליאה מן המניין מס' 50
מיום 28.2.2017




















פרוטוקול מישיבת מליאה מן המניין מס'  50מיום 28.2.2017
שנערכה בחדר הישיבות במועצה
נוכחים:
טלגורקי
גילתברכר
שרוןחוילי
תומריפת
יצחקימיני
אביקידר
טלתעסה










-
-
-
-
-
-
-

ראשהמועצה 
סגניתומ"מראשהמועצה 
סגןראשהמועצה 
חברמועצה 
חברהמועצה 
חברהמועצה 
חברתהמועצה 

חסרים:

ויקטורכהן
טלנחומסון




-
-

חברהמועצה(חו"ל) 
חברהמועצה 

מוזמנים:
זאבובר
יהודיתליס





-
-

מזכיר/גזברהמועצה 
מנהלתלשכתראשהמועצה 

סדר היום:
 .1אישורבחירתושלויקטורכהןלתפקידסגןראשהמועצה.
 .2אישורחילופיםבוועדותהמועצה.
 .3אישורי תב"רים:
א .הגדלתתב"רמס'396לתכנוןכניסהמזרחית,בסך158,000.₪
ב .הגדלתתב"רמס'354לשיפורמבניחינוך(אולםהספורט),בסך150,000.₪
ג .הגדלתתב"רמס'346להכשרתחנייהבשטחהציבוריברחובהחרצית,בסך40,000.₪
 .4אישורי פרוטוקולים:
א .הועדהלקידוםמעמדהאישהמס'21מיום.6.2.17
ב .ועדתתמיכותמס'6מיום.15.2.17
ג .ועדתתרבותמס'32מיום.19.2.17
ד .ועדתהנחותרווחהמס'14מיום.27.2.17


ראשהמועצהפתחאתישיבתהמועצה .

חבריהמועצהעומדיםדקתדומייהלזכרושלתושבהיישובדניאלרםז"לשנהרגבתאונתדרכים
והיה מוכרכמתנדבוכפעיללמעןהקהילה,ומשתתפיםבצערהמשפחה .





 .1שאילתות
תומריפת-בישיבתהמליאהבתאריך20.9.16 אישרהמליאתהמועצהאתהמלצתועדת
התמ יכותעלפיהמאושרתלעמותתביתהקשישתמיכהשנתיתבגובה40,000,₪כאשר
20,000₪ מסכוםזהמותניםבהגדלהבפועלשלמצבתחבריהועדהמנהלבחבראחדלפחות,
שיהיהבעלידעוניסיוןבתחומיםהרלוונטיים,כךשהועדהמנהלימנה3חבריםלפחות,וזאת
לאיאוחרמיום15.12.16ובכפוףלכך .

למיטבידיעתי,העמותהמילאהתנאיזה,העמותההציבהבמסגרתהמועדהמאושר,מועמד
כחברועדמנהלשלישי,ולאחרסירובהמועצהלקבלוכמתאים,הציבההעמותהמועמדת
אחרתלתפקידזה. לאורזאת,אבקשלדעתמתיצפויההמועצהלהעבירלעמותהאתיתרת
כספיהתמיכותלשנת2016בגובה20,000₪? 

תשובתראשהמועצה–עלפיעמדתהיועץהמשפטישלהמועצה,העמותהלמעןהקשישלא
עמדהבתנאישנקבעע"יועדתתמיכותלמינויחברועדמנהלשלישיהעומדבתנאיהדרישות
שנקבעווזאתעדלתוםשנת .2016

עלפיהדיןאיןאפשרותלגרורסכומיתמיכהמשנהלשנה,ולפיכךמשלאעמדהבתנאים,
העמותהלאתוכללקבלאתיתרתכספיהתמיכהלשנת .2016

העמותהמינתהחברועדמנהלשלישיהעונהלדרישותבחודשינואר2017ולפיכךועדת
התמיכותאישרהלעמותהבשנת2017תמיכהבסךשל35,000.₪
ראשהמועצהמבקשמהגזברלהקדיםאתהתשלוםשאושרלחודשהקרוב.

 .2עדכוני ראש המועצה
א .מגרשהמיניפיץ'חודשושופר.במגרשישמשטחדשאסינתטיחדשלרווחת
המשתמשיםבו.
ב.

שיפוץושיפורגינתהכלביםבשלביסיום.ישמשובחיובימציבורהמשתמשים.

ג.

המועצההעלתהאתראינטרנטחדש המותאםלחוקהנגישות.

ד.

היוםפתחמשרדהשיכוןהגרלהקטנהנוספתלזכאימשרדהשיכוןבמסגרת"מחיר
למשתכן".המכרזכולל16יח"דבלבד,מתוכן4יח"דלבניהמקום,הדירותגדולות
יותרויקרותיותרלעומתההגרלההאחרונה .בקרוביתפרסםהמכרזהאחרוןל56-
יח"דנוספות.

ה .במסגרתההליכיםלאישורהתוכניותשלכביש,5613מהנדסהתנועההראשישל
חברתנתיביישראלבחןאתהתוכניותשהוכנוע"ימתכנניהמועצה.לטענתו,מעגל
תנועהבצומתבן-גוריוןלאיתןאתהמענההדורשוממליץחדמשמעיתלבחוןרמזור.
כמו-כן,ממליץלעשותמאמץולהכניסמעגלתנועהעםשנינתיביםברחובהתהילה.
עלסמךהמלצותיומעדכניםהמתכנניםאתהתכנון .







 .3אישור בחירתו של ויקטור כהן לתפקיד סגן ראש המועצה
תומריפתהתפטרמחברותובהנהלהומהיותוסגןראשהמועצה.לאורזאתמבוקשלאשראת
מינויושלויקטורכהן לתפקידסגןראשהמועצהללאשכר .

החלטה מס' 50.1
מליאתהמועצהמאשרתאתבחירתושלויקטורכהןלתפקידסגןראשהמועצהללאשכר .

 .4אישור חילופים בוועדות המועצה

בעקבות שינוייםבהרכבהנהלתהמועצהמוצעיםהחילופיםהבאים :

ועדתביטחון–אביקידריכנסלועדהבמקוםטלגורקיויכהןכיו"רבמקוםטלנחומסון .
ועדתביקורת-טלנחומסוןיו"ר,טלתעסהואביקידרחברים .
ועדתהנהלה–ויקטורכהןיחליףאתתומריפת .
ועדתהנצחה–אביקידרישמשכחבר .
ועדתמכרזים–יצחקימיניייכנסלועדהבמקוםגילתברכר,ויכהןכיו"רבמקוםאביקידר .
ועדתשמות–טלתעסהיו"רבמקוםתומריפת .
ועדתתרבות–גילתברכריו"רבמקוםתומריפת .
ועדתצעירים–תתמזגעםועדתחינוךונוערותיקרא–ועדתחינוך,נוערוצעירים. 
הרכבועדתהחינוךיותאםלפימפתחשלהרשימות .
כמוכן,ערןחומןיחליףאתאסנתסרנגהבועדתתרבות .

החלטה מס' 50.2
מליאתהמועצהמאשרתאתהחילופיםכמבוקש .


 .5אישורי תב"רים:
א .הגדלת תב"ר מס'  396לתכנון כניסה מזרחית ,בסך ₪ 158,000
המועצהמעוניינתלתכנןתב"עמסודרתלכניסההמזרחיתליישובוזאתבתיאוםעם
המועצההאזוריתלב-השרוןומהדרין.יהיהחיבורמסוףשד'ניסיםועדלכניסה
המזרחיתשלצורמשה,שםמתוכננתכיכר.בסיוםתהליךיהיו4כניסותויציאות
ליישוב :
 
א .דרךרח'בן-גוריון .
ב .דרךרח'התהילה .
ג .במערבדרךכבישהשרות–באזוריבולים .
ד .הכניסההמזרחית–בסוףיונהפישר/שד'ניסים .


הצבעה

בעד:()6-טלגורקי,גילתברכר,שרוןחוילי,יצחקימיני,טלתעסהואביקידר .
נגד:()1-תומריפת .




החלטה מס'  50.3
מליאתהמועצהמאשרתהגדלתתב"רמס'396לתכנון,בסך158,000.₪מימון:
קרנותהמועצה .
ב .הגדלת תב"ר מס'  354לשיפור מבני חינוך וציבור בסך ₪ 150,000
בעקבותמימוןשקיבלנומקרןהמתקניםשלהטוטובכוונתנולשפץולהחליףאת
רצפתהפרקטבאולםהספורטולהחליףאתשעוניהמשחקבהתאםלחוקתאיגוד
הכדורסל.
הצבעה
בעד:()6-טלגורקי,גילתברכר,שרוןחוילי,יצחקימיני,טלתעסהואביקידר .
נגד:()1-תומריפת.


החלטה מס'  50.4

מליאתהמועצהמאשרתהגדלתתב"רמס'354לשיפורמבניחינוךוציבורבסך
150,000 .₪מימון: ₪ 97,900קרן המתקניםוהיתרהמקרנותהמועצה .

ג.

הגדלת תב"ר מס'  346לשיפור חזות היישוב בסך ₪ 40,000
בהמשךלתוכניתלהכשרתמגרשהחנייהברחובהחרציתעבורבאיהספרייה
והאירועים,בכוונתנולבצעעבודותתיקוניאספלטבכבישיםברחביהיישוב,
בהתחשבבעובדהשממילאיהיומכונותלאספלטביישוב .

הצבעה
בעד:()6-טלגורקי,גילתברכר,שרוןחוילי,יצחקימיני,טלתעסהואביקידר .
נגד:()1-תומריפת.

החלטה מס' 50.5
מליאתהמועצהמאשרתאתהגדלתתב"רמס'346לשיפורחזותהיישובבסך40,000
 .₪מימון:קרנותהמועצה.

 .6אישורי פרוטוקלים
א .הועדה לקידום מעמד האישה מס'  21מיום 6.2.17
הועדהדנהבנושאנשיעסקי,מסיבתפורים,יוםהאישהוירידנשיםיוצרות .

ראשהמועצהעדכןעלאירועקבלתשבתהנערךאחתלחודשלילדיםבעליצרכים
מיוחדים.האירועהיהמרגשמאוד.

החלטה מס 50.6
מליאתהמועצהמאשרתאתפרוטוקולהועדהלקידוםמעמדהאישהמס'21מיום
.6.2.17
ב.

ועדת תמיכות מס'  6מיום 15.2.17
ועדתהתמיכותממליצהלשנותאתקריטריוןהתמיכהלתנועותהנוערכדישתנאי
הסףשלמספרהחניכיםהמינימלילתנועהיעמודעל30במקום .50

החלטה מס' 50.7
מליאתהמועצהמאשרתפהאחדשינויהקריטריוןכמבוקש .
בתחום תנועות הנוער 

הועדהדנהבתמיכותלעמותתהצופים,עמותתבניעקיבאוהנוערהעובדוהלומד
והחליטהעלאישורהתמיכותכדלקמן :

אלפי ₪ 




 116

לצופים 
 27
לנוערהעובדוהלומד
 12

לבניעקיבא
  -----
 155
=== 

היקףהתמיכותלנוערהעובדוהלומדירדעקבירידהמהותיתבמספרהחניכים
המשלמיםדמיחבר .

בתחוםהפטנקאושרותמיכותכדלקמן :

 ₪ 




 16,900
לעמותתהפטנק 
 3,100
להפועלפרדסיה 
  --------
 20,000
===== 

בתחוםהספורטאושרהתמיכהבסך80,000₪לעמותתהכדורגלהפועלפרדסיה .

בתחוםהרווחהאושרהתמיכהבסך35,000₪לאגודהלמעןהקשיש. 


החלטה מס' 50.8

מליאתהמועצהמאשרתאתפרוטוקולועדתתמיכותמס'6מיום.15.2.17
יצחקימינילאהשתתףבדיוןובהצבעהבנושאהאגודהלמעןהקשישעקבקרבתו
ליו"רהאגודה. 


ג.



ועדת תרבות מס'  33מיום 19.2.17
הועדהדנהבאירועיט"ובשבט,סופשבועבאילת,מקבץאירועיפוריםובאירועיחודש
העצמאות .

החלטה מס' 50.9
מליאתהמועצהמאשרתאתפרוטוקולועדתתרבותמס'33מיום.19.2.17
ד.

ועדת הנחות רווחה מס'  14מיום 27.2.17
המועצהדנהבהחלטותהועדה.בנושאהנחותלקאנטרימומלץלהשאירמכסות
פנויותלשימושעתידי .

החלטה מס' 50.10
מליאתהמועצהמאשרתאתפרוטוקולועדתהנחותרווחהמס'14מיום .27.2.17



רשמה:יהודיתליס 







חתימותראשהמועצהומזכירהמועצה 

