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 2019ספטמבר  22 

 כ"ב אלול תשע"ט 

113-19 

 

  7-19מועצה פרוטוקול ישיבת 

 2019בספטמבר,  19מיום  

 : נוכחים

 ראש המועצה -יוסי אברהמי 

 חברת מועצה  –אילנה דרור 

 חבר מועצה  –אהרון הינמן 

 סגן ראש המועצה – איציק ברנר

 חבר מועצה  –שלמה בריזל 

 חבר מועצה  –זאבי ליפסקר 

 חבר מועצה  –אמיר רחמני 

 חברת מועצה  – שלי שריג

 חבר מועצה –משה כהן 

 חבר מועצה  –יוסי מועלם 

 

 ש המועצה "יועמ –יחיאל וינרוט 

 מנכ"לית המועצה  –דניאלה שופן 

 גזבר המועצה  –אבנר דובדבני 

 מהנדס המועצה  –אריה פאר 

 מנהלת חשבונות ראשית –חבצלת אביטל 

  כלכלנית המועצה  –בתיה מניס 

 

 נעדרו:

 סגן ראש המועצה  –אשכול דוד 

 חבר מועצה  –יניב קדמי 

 חבר מועצה –אברהם בלדי 

 מבקרת המועצה  –שירה בק 

 חתונה(.   –משה כהן )יצא באמצע 

 

 אמונים.משמיעה הצהרת  - שלי שריג

 

 

 

 



2 
 

 :  אכיפת קנסות בשפיכת פסולת שיפוץ והגברת הרתעה – 1הצעת סדר יום מס' 

 אמיר מקריא מההצעה. 

 : החלטה

 תשובות יינתנו בישיבה הבאה.

 פינוי מבנים ארעיים וסכנות בטיחותיות – 2הצעת סדר יום מס' 

 מקריאה מההצעה.  -שלי שריג 

 :      החלטה

 הבאה.תשובות יינתנו בישיבה 

 

המספור מתחיל  השלמות מהפעם הקודמת כעת עולות הצעות נוספות לסדר היום,

 . מחדש

סיום הגשת בקשות להנחה בארנונה עד סוף הרבעון : לסדר היום 1הצעה מס' 

 הראשון: 

להסדר שיעודד  מסביר שוב את ההצעה: הצעתי היא להגיע בדרך כלשהי - רחמני אמיר

 שיותר מהר, עד סוף הרבעון הראשון של השנה.תיו כמה ותושב להגיש את בקש

אין הצדקה "להעניש" אדם שלא הגיש עד סוף הרבעון. אני בעד ההסדר  - איציק ברנר

הקיים היום, ולפיו מי שמגיש לאחר הראשון ליוני זכאי להנחה רק על החצי השני של 

 ת קבע.השנה, אך להקל ולקבוע כי הסדר זה יחול רק ביחס למי שמשלם לרשות בהורא

לא בהכרח צריך להטיל סנקציות, הרעיון הוא לעודד תושבים בדרך  -רחמני  אמיר

 כלשהי, שיזדרזו להגיש.

 :הצבעה

 )ההצבעה נעשית ביחס להצעה המקורית כפי שהועלתה לסדר היום(. 

 מחליטים על דחיית ההצעה המקורית. בר זיו, ושלירחמני, רוב חברי המועצה מלבד אמיר 

 החלטה:

 המועצה דוחה את ההצעה המקורית 

 טון     2אסדרת חניית רכבים מעל לסדר היום:  2מס'  הצעה

העניין בבחינה מול מהנדס המועצה. אני מציע לבחון את הנושא שוב  -יוסי אברהמי 

 לאחר שנקבל את המלצותיו וממצאיו. 

 החלטה:

 המועצה מאשרת את המוצע על ידי ראש המועצה. 

 קידום צומת מרומזרת: לסדר היום:   3הצעה מס' 

 החלטה:

 .ום הנושא ולפיכך מאשרים את ההצעהחברי המועצה בעד קיד

 פרסום פרוטוקולים של ועדות חובה לסדר יום: 4הצעה מס'

 הפרוטוקולים יפורסמו בכפוף לסייגים הקשורים לדיני הגנת הפרטיות וכיו"ב.  יועמ"ש:

 החלטה:

 המועצה מאשרת את ההצעה.
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 פרסום פרוטוקולים בישיבה העוקבת: לסדר היום: 5הצעה מס'

 החלטה:

 .      את ההצעה המועצה מאשרת

וישיבת  6.8.19אישור פרוטוקולים מיום - 2סעיף  -מעלה להצבעה  – יוסי אברהמי

 . 29.8.19תקציב מיום 

ממשרד הפנים. אבנר מסביר את  ,פרוטוקול התקציב מוצג בתוספת הערת תמי נאסה

התוספת אמיר מעיר שהיה גם תיקון שלו, שנשלח במייל. חברי המועצה לא ראו מייל 

 כאמור. ייבדק.

 :הצבעה

סי אברהמי, אילנה דרור, אהרון היינמן, יוסי מועלם, משה כהן, יצחק ברנר, ( יו8) :בעד

  שלמה בריזל, זאבי ליפסקר.

 זיו.( אמיר רחמני, שלי בר 2נגד: )

 : החלטה

 2019-2020ופרוטוקול תקציב   6.8.19מיום  6-19ל פרוטוקוהמועצה מאשרת את 

 עם תיקון משרד הפנים. -מאושר  29.8.19מיום 

 מאושר.

 .639תב"ר   - 3סעיף  –מעלה להצבעה  – יוסי אברהמי

 ראש המועצה מסביר. 

 החלטה:

רווחה ע"ס בניה שיפוץ והתאמה למחלקת  – 639המועצה מאשרת פתיחת תב"ר מס' 

 אגרות מבנה ציבור.מקור מימון: ₪,  500,000

 מאושר פה אחד. 

  .632פתיחת תב"ר  - 4סעיף  -מעלה להצבעה  – יוסי אברהמי

 ראש המועצה מסביר .

 החלטה:

 ,  ₪אלף  100בסך  שיפוץ גני משחקים תקציב - 632המועצה מאשרת פתיחת תב"ר 

 קרן היטל השבחה. מקור מימון :

 מאושר פה אחד.

 . 621הגדלת תב"ר  - 5סעיף  -מעלה להצבעה  – יוסי אברהמי

 ראש המועצה מסביר. 

בכפוף  על משרד הדתות יחול תקצוב בניית המקווהמוסיף בתשובה לשאלת אמיר: 

ההפעלה לאישורים , לעת אתה המועצה תתקצב במימון ביניים מקרן אגרות מבני ציבור . 

 המועצה הדתית.על 

 החלטה:

( 36בניית מקווה ברחוב הגיא מגרש צ - 621המועצה מאשרת הגדלת תב"ר מס'  

                                      ₪. מיליון  3לתקציב ₪, מיליון  1.5הגדלה בסך ₪,  1.5מתקציב של 
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 .מקור מימון: קרן אגרת מבני ציבור

 מאושר פה אחד.

 

 

 

 .633הגדלת תב"ר  - 6סעיף  –מעלה להצבעה  – יוסי אברהמי

 ראש המועצה מסביר. 

 החלטה:

 400מתקציב של  "ח,מבנים יבילים למוס-  633המועצה מאשרת הגדלת תב"ר מס' 

 ₪.אלף  700לתקציב של ₪, אלף  300הגדלה בסך ₪, אלף 

  מקור מימון : קרן אגרות מבני ציבור.

 מאושר פה אחד.

 . 590הגדלת תב"ר  - 7סעיף  –מעלה להצבעה  –יוסי אברהמי 

 מסבירים.  - פאר ואריהדובדבני אבנר 

רוצה להודות באופן אישי ולומר יישר כוח לגב' אילנית שושני ממשרד  - יוסי אברהמי

 , וכן למהנדס המועצה. 301החינוך על העזרה והתוספת במגרש 

 החלטה:

מתקציב של  301בי"ס יסודי לבנים מגרש  - 590מס' המועצה מאשרת הגדלת תב"ר 

)מצ"ב אישור משרד  10,483,324, לתקציב של 4,667,584בסך של ₪  5,815,740

 החינוך לתוספת תשתיות הקפיות לפרויקט(

 מקור מימון: משרד החינוך.

 מאושר פה אחד.

 .449הגדלת תב"ר  - 8סעיף  -מעלה להצבעה  – יוסי אברהמי

 ראש המועצה מסביר. הדבר יסייע מאוד למתנ"ס. 

 החלטה:

מיליון  3.6מתקציב  ,הרחבת חדר כושר בבריכה - 449המועצה מאשרת הגדלת תב"ר 

 )עבור משאבות חום(.  3,940,000לתקציב ₪,  340,000בסך ₪, 

 מקור מימון: אגרת מבני ציבור.

 מאושר פה אחד.

 . 562 מס'  הגדלת תב"ר - 9סעיף  –מעלה להצבעה  – יוסי אברהמי

וכשהקבלן הגיע לסכום זה, עצרנו אותו. ₪,  5,731,057קיבלנו בתחילה  -דובדבני אבנר 

אנחנו אמורים לקבל סכום נוסף ממשרד החינוך, אך כרגע, עד שיגיע הכסף, נדרש מימון 

 ביניים, שאנו מעוניינים לקחת אותו מאגרת מבני ציבור.

לכן, יש לעדכן את ₪.  217,775התקבל סכום חלקי ממשרד החינוך, בסך  - מניס בתיה

 . 1,668,850לסכום של מאגרות מבני ציבור ההגדלה 

 אף אחד לא הבטיח לך שתקבל ממשרד החינוך.  - רחמני אמיר

 השיטה של העברת כספים לפי אבני דרך, לא נולדה היום.    – דובדבני אבנר
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 החלטה:

מתקציב של  618גנים באגן איילות, מגרש  6 - 562המועצה מאשרת הגדלת תב"ר מס' 

 ₪.  7,617,682לתקציב ₪,  1,886,625בסך ₪,  5,731,057

 ₪. 217,775משרד החינוך: ₪,  1,668,850:  מקור מימון: אגרת מבני ציבור

 מאושר פה אחד.

 2019שנת  2רבעוני אישור דו"ח   - 10סעיף  –מעלה להצבעה  – יוסי אברהמי

 ראש המועצה מסביר. 

לנה מעיר שהדו"ח היה צריך להישלח כמה חודשים קודם לכן. אבנר ואי - רחמניאמיר 

  .מעירים שאין כאן איחור כלשהו

 החלטה:

 .2019לשנת  2המועצה מאשרת את דו"ח רבעוני 

 מאושר פה אחד.

 סגירת תב"רים  - 11סעיף  –מעלה להצבעה  – יוסי אברהמי

 אגרת מבני ציבור -)רצ"ב טבלה המפרטת תב"רים לסגירה(. מקור מימון

 ראש המועצה מסביר. 

 החלטה:

  .המועצה מאשרת את סגירת התב"רים לפי הטבלה

 מאושר פה אחד.

 בחירת ועדת ביטחון.   - 12סעיף  –מעלה להצבעה  – יוסי אברהמי

נבחרים: ראש המועצה יהיה ראש הוועדה. יוסי מועלם, אמיר רחמני, ברנר יעביר שם 

 בהתאם לדין/הוראות.  –נוסף. כל השאר 

 החלטה: 

המועצה מאשרת את חברי ועדת ביטחון יו"ר הועדה יוסי אברהמי, חברים :יוסי מועלם, 

 אמיר רחמני, ברנר יעביר שם וכל השאר בהתאם לדין/הוראות 

 אחד. מאושר פה

 .בחירת ועדת ביקורת  - 13סעיף  –מעלה להצבעה  – יוסי אברהמי

ראש המועצה: אני מציע למנות את בריזל כיו"ר )אינו חבר הנהלה(, וכן למנות כחבר את 

 משה כהן )אינו חבר הנהלה(. 

 מבקש למנות את אבי בלדי.  - רחמני אמיר

 הצבעה:

(יוסי אברהמי, אשכול דוד, אילנה דרור, אהרון היינמן, יוסי מועלם, יצחק ברנר, 8בעד : )

 שלמה בריזל, זאבי ליפסקר.

 ( אמיר רחמני, שלי בר זיו.2נגד : )

 החלטה:

 ועדת ביקורת יו"ר שלמה בריזל, משה כהן, אבי בלדי.המועצה מאשרת את חברי 
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 מאושר. 

דיון בנוהל והנחיות להפעלת סימן א' בפרק  - 14סעיף  –מעלה להצבעה  – יוסי אברהמי

 ד' לחוק סדר הדין הפלילי, "הסדר מותנה" )נשלח לחברים(

 אהרן היינמן מסביר. 

 : החלטה

 תתקיים ישיבת עבודה יחד עם ראש המועצה, היועמ"ש, התובע, אהרן והמהנדס.  

 .הנושא יעלה להחלטת המועצהמכן לאחר ו
 .שונות – 15סעיף  - יוסי אברהמי

מקור ₪. אלף  70 –מבנה יביל בי"ס אגמים  – 640פתיחת תב"ר  - יוסי אברהמי 15.1

 מימון: משרד החינוך

 ראש המועצה מסביר. 

 החלטה:

      ₪. אלף  70 –מבנה יביל בי"ס אגמים  - 640המועצה מאשרת פתיחת תב"ר מס 

 מקור מימון: משרד החינוך

 מאושר פה אחד.

הנגשת מתנ"ס. מקור מימון: משרד ₪ אלף  30 – 641פתיחת תב"ר  - יוסי אברהמי 15.2

 הפנים

 ראש המועצה מסביר. 

 החלטה:

 הנגשת מתנ"ס. ₪ אלף  30 – 641פתיחת תב"ר המועצה מאשרת 

 מקור מימון: משרד הפנים

 מאושר פה אחד.

 83,000הצללות וגני משחק אגן האיילות ע"ס  - 642 פתיחת תב"ר - יוסי אברהמי 15.3

 מקור מימון: משרד הפנים₪. 

 ראש המועצה מסביר. 

מעירה בעניין ההצללות, שלעתים ילדים דורכים על ההצללה והדבר מסוכן,  - בר זיושלי 

 יש לתת את הדעת.

 החלטה:

 83,000גני משחק אגן האיילות ע"ס בהצללות  - 642פתיחת תב"ר המועצה מאשרת 

 מקור מימון: משרד הפנים₪. 

 מאושר פה אחד.

 אישור עבודה נוספת לוטרינר ד"ר דדי - יוסי אברהמי 15.4

הוטרינר עובד כרגע חצי משרה, והוא מבקש אישור עבודה נוספת, פרטית,  -יוסי אברהמי 

 בימיו הפנויים. לא מפריע לעבודתו במועצה. 

 החלטה:

גלעד )דדי( וטרינר המועצה עבודה נוספת פרטית בימיו  המועצה מאשרת לדר' לומברוזו

 הפנויים.
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 מאושר פה אחד.

 לידיעה. – העסקת סגן יו"ר בשכר -יוסי אברהמי  15.5

ניתן בפברואר כיסוי תקציבי להעסקת סגן בשכר, בהתאם לחוות דעת  - דובדבני אבנר

בישורת אחרונה(.  שנתתי. חשבנו שהתקציב יעבור אז, אך חלף זמן כידוע )כעת האישור

 ביולי ולא מפברואר. 1בינתיים, שינינו את הכיסוי באופן שההעסקה בשכר תהיה מתאריך 

גם בשעתו, כשניתן הכיסוי התקציבי, הודגש שהדבר כפוף לאישור משרד  -יוסי אברהמי 

 .הפנים

 

 

 

 הישיבה ננעלה 

 

 

 רשם: עו"ד יחיאל וינרוט

 יועמ"ש המועצה 

 


