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 ל המועצה"לשכת מנכ

 

ע"תש,זטבת"כ

13/01/2010





 18:00שעה  12.1.2010' מיום ג 12' ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס

 



ראשהמועצה–יצחקגולברי:נוכחים

סגן–דודוסלע

סגן–מנדירבינוביץ

חבר–מנחםבנימין

חבר–איילאלבלק

חבר–דורוןאריה

חבר–מאירחסן

חבר–שביטמס

חבר–אביקולמן

חבר–יוסיברקן

חבר–יצחקגלאם

ל"מנכ–יוסיברק:בהשתתפות

גזבר–יזהרקמחי

ש"יועמ-דחןסומך"עו

מהנדס–חנןטויטו



 

בפתחהדבריםאנימבקש,אנימתכבדלפתוחאתישיבתמליאתהמועצהמןהמניין:יצחק גולברי

לומאחליםלהורים"להחבריםלברךאתחברהמועצהמנחםבנימיןלרגלנישואיבתועםבחבשםכ

.הרבהנחתואושרולזוגהצעיר

אנומשתתפיםבצערושלחברהמועצהלשעברישייצחקיבמותאמוושלא,להבדילאלפיהבדלות

.ידעולדאבהעוד

.מצורפותלפרוטוקול,שביטמסי"שאלתיענשלשאילתותאנימוסרלחבריםאתתשובותיי

משרדהחינוךאימץאת:סתיכוןוחטיבותהביניים"אנימבקשלעדכןאתהחבריםבנושאבנייתבי

תקציבית הרשאה לקבל ומחכים  הפרוגרמה בי. שיפוץ עבור לקבל אמורים אלון"אנו יגאל ס

.הרשאהממשרדהחינוך

ומנדירבינוביץהצטרףלקואליציהאנימודיעמאחר:אנימבקשלמסורהודעהאישית:יוסי ברקן

.שאנילאבסיעהשלוואתפקדכסיעהעצמאית
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 .  30.9.09 -ח כספי נכון ל"דו .1

.השיבלשאלותהחברים,חהכספי"יזהרקמחימסרלחבריםהסבריםלגביהדו

 מינוי ממונה על גבייה ומינוי פקיד גבייה .2

הממונה על הגבייה ואת מנהלת , יזהר קמחי, פה אחד הוחלט למנות את גזבר המועצה

 .כפקידת גבייה, ליאורה מדוויל' גב, מחלקת הגבייה 

 ועדת כספים/ בחירת הנהלת מועצה  .3

:אנימציעלבחורהנהלתמועצהשתשמשגםכועדתכספיםובהרכבכדלהלן:יצחק גולברי

גולברי יצחק סלע, דודו רבינוביץמנדי, חסן, מאיר אריה, דורון ואייל, בנימין מנחם

.אלבלק

.חבריםשלעיל7בעדהצעתושלראשהמועצההצביעו

.ויצחקגלאם,שביטמס,יוסיברקן,אביקולמן:חברים4נגדהצביעו

 ועדת כספים אושר/הרכב ההנהלה

 אישור עקרונות ויעדי המועצה .4

 :צורן שיכלול הקמת בית ספר תיכון בקדימה: חינוך 

 צורןכוללספריה-סתיכוןמשותףבקדימהלילדיקדימה"בנייתבי.א

 בנייתחטיבתבינייםבקדימהבמקוםהחטיבההקיימת.ב

.רמתאמירכוללספריה/בנייתחטיבתבינייםבצורן.ג

 :הצעת החלטה

רןשיכלולצו-לצורךכךיוקםצוותהיגויאפקטיבילהקמתביתהספרהתיכוןבקדימה

באחריותווהנחייתושלמנדירבינוביץסגןראש15/02/2010עד-ג-א-2סעיפים

אתהצוותירכזמנהלאגףהחינוך.המועצהומחזיקתיקהחינוךוהנוערומנחםבנימין

הקמת"–732ר"שיתוקצבמתב)גלעדגולדמןויכלולפרויקטורויועץפדגוגיבשכר

.ונציגיתושבים(ח"אש300-יתרתוכש,"סתיכוןבקדימהצורן"בי

.אנימבקשממנדישיציגאתהתכניותהעתידיותבכלנושאהחינוך:יוסי ברקן

ר"הןשתיפונקציותשונותוהאםהתבהאםהפרוייקטורוהיועץהפדגוגי:אבי קולמן

?יספיקלכסותאתעלותההעסקהשלשתיהפונקציות

.רבהתאם"להגדילאתהתבאכןאלהשתיפונקציותוצריך:גולברי

אניסבורשלפנישאנוממניםפרוייקטורויועץצריךלדעתמהאנודורשים:שביט מס

.ולהציבמטרותויעדיםומשימותומבקשלקבועדיוןבנושאזה,מהם

 .פה אחד הוחלט לאשר את עקרונות ויעדי המועצה בתחום החינוך: החלטה

ר ועדת החינוך ויהיה אחראי על נושא החינוך "המועצה דורון אריה כסגן יו מינוי חבר .5

 הדתי

אנימוחהבכלתוקףעלהמינויהזהעלאףשדורוןהואחברשליובכלזאת:יצחק גלאם

.ס"הואנציגתנועתש

:חברים7לדורוןאריההצביעובעדהמינויוהאצלתהסמכויות:הצבעה

גולברי יצחק סלע, דודו רבינוביץ, מנדי חסן, מאיר בנימיןמנ, חם ודורון, אלבלק אייל

.אריה

.יצחקגלאםושביטמס:חברים2נגדהצביעו

.אביקולמןויוסיברקן:חברים2נמנעו

 .המינוי אושר 



 3 

 

 .העמדת תקציב החינוך בראש סדר עדיפויות והימנעות מפגיעה בו .6

 .ל"פה אחד הוחלט לאמץ את העיקרון הנ

אשר , 012בחלקה  7937העצמאי בגוש ס לחינוך "קידום קרקע במתחם הדסים לבי .7

 .מטרתו להעביר את כל מוסדות החינוך הדתיים עצמאיים ממרכז היישוב קדימה

חמצב"אנימבקשמגלעדגולדמןשיכיןעבורחבריהמועצהתכניתעבודהודו:יוסי ברקן

.נוכחישלהתלמידיםבמגזרהחרדיוהצפילעתיד

אבי קולמן קר: להקצות אחריות חוסר קעזה של, לא הם לבנייה הכספים  אם אפילו

המועצה המועצה, ראש של היא המיניסטריאלית האחריות בתחום, הוא שהשטח כיוון

.שיפוטהשלהמועצה

תורהשלהציונותהדתיתומהשמנסים-דאור"סממ"ליחשובמאודלחזקאתבי:שביט מס

.הקרקעתלאלתתאתאנימציעעקרוני,ס"עכשיולעשותייתןגזרדיןמוותלביה

אינירואהכלשוניביןתלמיד,צרלילשמועהתנגדויותלחינוךהדתיוהעצמאי:יצחק גלאם

צריךלקבלאותםבברכהולכןמגיעשתהיהלהםקרקעלבניית,חרדידלביןתלמיד"מהממ

.ס"בי

מנחם בנימין העדפהלציבורזהאו: אחראףאחדלאחושדשישלי הבנהצריךלגלות,

הדברהזהיכוללפתורלנובעיותתחבורתיותואז,לציבורהזהולדאוגלכולםבאופןשווה

.נצאנשכריםמכך

:חברים8בעדההצעהלקידוםקרקעלמוסדותהחינוךהדתייםהעצמאייםהצביעו:הצבעה

אלבלקאייל,מנחםבנימין,דורוןאריה,מאירחסן,מנדירבינוביץ,דודוסלע,יצחקגולברי

.ויצחקגלאם

 .שביטמסויוסיברקן,אביקולמן:חברים3נגדהצביעו

 .סעיףזההואהודעהבלבדלפרוטוקול .8

 .סעיףזההואהודעהבלבדלפרוטוקול .9

 .סעיףזההואהודעהבלבדלפרוטוקול .10

 במסגרת אגף החינוך דתי/ייעוד קרקע לבניית מועדון נוער תורני  .11

ינוהלהקצאותקרקעומבנים"עחייבלהתבצעעפייעודהקרק:ד חן סומך"עו

 חברים8בעדההצעההצביעו יצחקגולברי: סלע, דודו רבינוביץ, מנדי מאירחסן, אייל,

.יצחקגלאם,דורוןאריה,מנחםבנימין,אלבלק

שביטמס:1נגדהצביעחבר

.אביקולמן:1נמנעחבר

  2010ס לשנת "נוך או דרך המתנתקציב תנועות הנוער והארגונים בתקציב החי .12

איןאפשרותחוקיתלתקצבאתתנועותהנוערוהארגוניםבתקציבהמועצה:ד חן סומך"עו

.אלארקבתקציבמוגדרלתמיכות

שלאניתןלתקצבאתתנועותהנוערבמסגרתתקציב"בהתאםלחוותדעתהיועמ:החלטה

 .מיוחדלתמיכותוארגוניםסולכןישלהמשיךעלבסיסתקציב"המועצהאוהמתנ

-ביטחון  .13 מימושתכניתהאבטחהלביטחוןהישובוהתושביםתקודםותושלםעדסוףשנת

2010 ע. המעודכנת הביטחון תכנית תוצג הבאה המועצה ויובא"בישיבת ניר רן היועץ י

.רלשםהשלמתתכניתהביטחוןבהתאםלתכניתהמעודכנת"תב

 חבריהוועדהיהיושארחברי,איילאלבלק–יתשובירועדתביטחוןי"מינוייו

 .המועצה

 .ר ועדת הביטחון"הוחלט לבטל את מינוי של יוסי ברקן כיו. א:החלטות

     אלבלק ולמנות את איילפה אחד הוחלט לאשר את הצעת ראש המועצה. ב

ר ועדת הביטחון"כיו 
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 .ייקטרמתאמירהמועצהתדאגלקדםאתבנייתפרו-רמת אמיר .14

,מאירחסן-חברים,מנחםבנימין–ר"יו.ס,יצחקגולברי–ר"יו:מנהלתרמתאמירתכלול

 .דודוסלעואילאלבלק

בנייתתכניתמבניציבורברמתאמירוהגשתהלמליאתהמועצהעדסוף:הצעת החלטה

 .2010פברואר

סבצורן"יהגדלתהמתנ"סמשותףלצורןורמתאמירע"הקמתמתנ:הצעת החלטה

ס"הקמתצוותהיגוילהקמתהמתנ.והתאמתולגידולהישובבהתחשבבבינויברמתאמיר

רהנהלת"יו,מהנדסהמועצה,סצורן"מנהלשלוחתמתנ,מנהלאגףחינוך–ר"יו:שיכלול

.צורןסמנציגות"וחבריהנהלתהמתנ,צורן-סקדימה"המתנ

,מנדירבינוביץ,דודוסלע,יצחקגולברי:חברים7בעדאישורהנושאלעילהצביעו:החלטה

.איילאלבלק,מנחםבנימין,דורוןאריה,מאירחסן

 .יצחקגלאם,שביטמס,אביקולמן,יוסיברקן:חברים4נגדהצביעו

מהיטלי₪50,000סךרמתהאמירב/סצורן"תכנוןמבנהמתנ– 788' ר  מס"אישור תב .15

 .השבחהרמתאמיר

"בעדאישורהתב חברים7רהצביעו : יצחקגולברי: סלע, דודו מאירחסן, אריה, ,דורון

.איילאלבלק,מנחםבנימין,מנדירבינוביץ

 .יצחקגלאם,יוסיברקן,אביקולמן,שביטמס:נגדהצביעוחברים

 פעהמשמעותיתעלאופיהישובתידוןעחדשהבעלתהש"תב-תחום התכנון והבינוי  .16

 .ככללהמועצהתתנגדלתוספתקומותמעלהמרכזהמסחריבצורן,ותאושרבמליאתהמועצה

 ריםוייקבעוסדריעדיפויות"תוכןתכניתרבשנתיתבנושאהתב. 

 ריםלפיתוחתקציבימפעל"בכלבנייתתקציבשנתיתוכןותתועדףרשימתתב

חבריהמועצהמתבקשיםלהעביררשימת,(ביםחדשיםתקצי)הפיסומשרדהפנים

 .28.2.2010להמועצהעד"נושאיםלמנכ

 לאחרקבלתעלויותממח,תוכןתכניתכלכליתלסלילתכלהרחובותבקדימה'

ילקחבחשבוןגםהכבישהמוביללביתיו,דשליועץכלכליבנושא"הנדסהוחוו

 .העלמין

 ספרדים)בצורןלטובתשלושתהמגזריםהמועצהתקדםאתבנייתביתהכנסת,

 .ותפעללהוציאמכרזבהקדם(ד"תימניםוחב

 המועצהתקדםאתשיפוץרחבתההלוויותוהחנייהבביתהעלמיןבקדימה. 

 .חלט לאשר את עקרונות תחום התכנון והבינוי לעילופה אחד ה

 :התייעלות ושינויים במבנה הארגוני במועצה  .17

עםקבלתהאישורהדרושממשרד.30.6.2010קיכהןעדלהמועצהמריוסיבר"מנכ

 .ללמועצהבהתאםלחוק"הפניםהמועצהתוציאמכרזלבחירתמנכ

55%מנהלהאגףיועסקבשכרבכיריםשל.עורכש"יוקםאגףחדששיאחדאתמחלקתשפ

.בכפוףלאישורמשרדהפנים,לפחות

אבי קולמן לדעתי: מנכ, שימונה לחכות הארגוניל"צריך השינוי את יבצע והוא חדש

.הבכיריםזאנילאהייתימעסיקאנשיםבחו,הדרוש

בי:שביט מס אינטרסים ניגוד של בעיה שיש סבור לביןןאני הרכש על אחראי תפקיד

.ע"תפקידמנהלאגףשפ

יוסי ברקן ,אניחושבשזהטלאיעלגביטלאי,ע"אנילאמביןאתהחיבורביןרכשלשפ:

.לחדש"להמתיןעדלמינוימנכגםבדעהעםאביקולמןשצריךאני

חשובלדעתשהשינויהאירגונייביאלחסכוןבשכרעםצימצוםמשרתמנהלל:יצחק גולברי

.משרה50%תברואהומינויתברואןב"מח
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,מאירחסן,דודוסלע,יצחקגולברי:חברים7בעדהשינויהארגונילעילהצביעו:הצבעה

.מנחםבנימיןואיילאלבלק,מנדירבינוביץ,אריהדורון

 .גלאםיצחק,יוסיברקן,קולמןאבי,שביטמס:חברים4נגדהצביעו

 מינויים חדשים .18

.החבריםמבקשיםלקייםהצבעהעלכלסעיףוסעיף

 מ ראש המועצה"מינוי מנחם בנימין כסגן ומ .א

 הצביעו יצחקגולברי:חברים8בעדהמינוי מאירחסן,דודוסלע, דורוןאריה, מנדי,

.אביקולמן,מנחםבנימיןואיילאלבלק,רבינוביץ

.יצחקגלאם,שביטמס:חברים2נמנעו

"כיוהאצלת סמכויות למנחם בנימין .ב התחבורה ועדת תבריר ביצוע על ם"ובקרה

 .מאושרים

 חברים10בעדהאצלתהסמכויותהצביעו יצחקגולברי: סלע, דודו מאירחסן, דורון,

.יוסיברקן,שביטמס,אביקולמן,מנחםבנימיןואיילאלבלק,מנדירבינוביץ,אריה

.יצחקגלאם:נגדהצביעחבראחד

 .חברים 5מינוי ועדת מכרזים בהרכב  .ג

.לגםיצחקגלאם"כנ,יוסיברקןמבקשלאלהיותחבר

ומאירחסןאיילאלבלק:חברים,דודוסלע–ר"יו:חבריםלהלן3בעדהרכבשל

יצחקגולברי:חברים8הצביעו ברקן,מנדירבינוביץ,דודוסלע, יוסי חסן,אריהדורון,

.איילאלבלק,מנחםבנימין,מאיר

.יצחקגלאם,שביטמס,אביקולמן:חברים3נגדהצביעו

 .אביקולמןויוסיברקן:חברים,שביטמס–ר"יו:מינוי ועדת ביקורת בהרכב להלן .ד

 .וחלט לאשר את מינוי ועדת הביקורתפה אחד ה

 .אילן סדון, עמוס זוארץ: מינוי דירקטורים לתאגיד המים .ה

 הצביעו המינוי אישור חברים10בעד גולברי: סלע,יצחק דודו רבינוביץ, יוסי,מנדי

.איילאלבלק,מנחםבנימין,חסןמאיר,אריהדורון,שביטמס,אביקולמן,ברקן

 .יצחקגלאם–1חבר:נגד

 .יצחק גולברי ומאיר חסן: מנהלת פארק התעשיותלמינוי חברים  .ו

,דורוןאריה,מאירחסן,דודוסלע,יצחקגולברי:חברים7בעדאישורהמינויהצביעו

.איילאלבלק,מנחםבנימין,מנדירבינוביץ

 .איןמתנגדים

 –ס מקיף"הקמת אולם ספורט בי - 632' ר מס"אישור הגדלת תב .19

 ₪10,650,000מסך ₪10,820,000לסך , בסך רכישת₪170,000התוספת עבור

המימוןמקרןעבודות–וריהוט  .P.V.Cרצפת,התקנתמצלמותהיקפיות,מכונתניקיון

 .פיתוח

מנדי,דורוןאריה,מאירחסן,דודוסלע,יצחקגולברי:חברים8רהצביעו"בעדאישורהתב

.יצחקגלאם,לאלבלקאיי,מנחםבנימין,רבינוביץ

.אביקולמן,שביטמס:חברים2נגדהצביעו

 .יוסיברקן:1נמנע

-782' ר מס"אישור הגדלת תב .20 מסך הצפה נזקי ₪160,000תיקון ₪200,000לסך

 .מימוןמקרןעבודותפיתוח-₪40,000התוספתבסך

 . 782ר "פה אחד הוחלט לאשר הגדלת תב

 לתמיכותאישור שינויים בתבחינים  .21

.פהאחדהוחלטלהקיםצוותשידוןבשינויהתבחיניםויביאהמלצותיובישבההבאה

.אביקולמן,דורוןאריה,איילאלבלק:חברים,יצחקגלאם–ר"יו:הרכבהצוות
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 וליה'אישור הסכם עם ניצה ג .22

.אנימציעלהכריזעלישיבתהמועצהכישיבהסגורה:אבי קולמן

 .הכריז על הישיבה כסגורהפה אחד הוחלט ל

.דודו סלע ויוסי ברקן בשלב זה של הישיבה עזבו החברים
הוצגההערכתשמאיבסךשללאחרקבלתהסבריםמפיהיועץהמשפטיומפימהנדסהמועצה

.₪39.108חוכןחישובהיטליפיתוחבסךשל"ש200.000

גולבריי דרישת:צחק כולל אינו הפשרה הסכם כי מדגיש הנכסאני ערך של תשלום

.יחבריהמועצהבישיבהקודמתכדילהביןבמהמדובר"והשמאותנתבקשהע

:החלטה והצבעה חברים5בעדאישורההסכםהצביעו גולברייצחק: מאירחסן, דורון,

.יצחקגלאם,מנדירבינוביץ,אריה

.יילאלבלקא,מנחםבנימין,שביטמס,אביקולמן:חברים4נגדאישורההסכםהצביעו

 .ומצורף כנספח לפרוטוקול.ההסכם אושר בכפוף לקבלת אישור ממשרד הפנים

 .23 מאשרת ס התיכון וזה ההפרש "ר בבניית בי"מ 120את השתתפותה בעלות המועצה

מקצועית תבדוק בדחיפות את ההועדה . י משרד החינוך"מהפרוגרמה המאושרת ע

 .תכניות   התיכון והתאמתן לצרכים העכשוויים

ס "ר בביה"מ 120אחד הוחלט לאשר את השתתפותה בעלות בניית תוספת של פה 

 .התיכון

 .ס"בקשת אבי קולמן לתוספת לסדר בנושא הנהלת המתנ .24

 .ברובקולותהנושאירדמסדרהיום

 .בקשת שביט מס לתוספת לסדר בנושא השתתפות המועצה במימון מסע ישראל .25

הפרוייקט בקיום עליונה חשיבות רואה המועצה החינוך, אגף מנהל לכך אי גולדמן, גלעד

מנדירבינוביץיקחובחשבוןאתעלותהפרוייקטבהכנתתקציבהמועצה,רועדתהחינוך"ויו

.2010לשנת







 ח  ת  ו  ם









__________________________________________

 ראשהמועצה–יצחקגולברילהמועצה"מנכ–יוסיברק
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