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 3\17  -פרוטוקול ישיבת מועצה 
 בבניין המועצה  03:20בשעה   1713.6.בתאריך לישי ששהתקיימה ביום 

 
    :                           נוכחים
  יו"ר                               –רוני כהן 
 רותי ביידץ 
 סולימן משה 
 קרמר גלעד 
 אבי בן חמו 
 מעהל נחמן 
 מנשה ריימונד 

 
 
 

 

 :חסרים
 

  סגרון גליל 
 ארז קריטי 
 חורי ישי 

 על סדר היום :

 .2/17אישור פרוטוקול קודם  .1

 אישור תב"רים: .2

 150.000 ₪ : מהיטל השבחה 

 תכנון  ₪ 70.000

 בריכת שחייה  ₪ 80.000

 33.0000 ₪ גידור גנ"י משרד החינוך 

 282.506 ₪  תכנון בית פייגא מ.החינוך 

 157.080 ₪   תכנון ילדי חן  מ.החנוך 

 122320 ₪ .מ.התחבורה סימון כבישים והתקני  בטיחות 

 23.000 ₪ .המטה לזהירות בדרכים שילוט 

 210.000 מ.הפיס מחשבים בתי ספר 

 928.000   השלמת אולם ספורט בשיתוף עם טוטוווינר 

  גני שעשועים – 2017מענקי פיתוח  296,000תב"ר ע"ס 

 1,000,000יתוח תב"ר מענקי פ : 

 300.000 ₪  תשתיות 

 200,000 ₪ תאורת לד 

 200,000 ₪ תוכנית מיתאר יבנאל 

 200,000 ₪  שיקום כבישים 

 100,000 ₪ רכישת פחי אשפה 
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 לפי רשימה מצורפת. 2016אישור סגירת תבר"ים  .3

 בחירת יו"ר  ועדת ערר ושני חברים. .4

 אישור מבצע גבייה לפי הנחיית מ.הפנים. .5

 למוסדות חינוךהקצאת קרקע  .6

 הקצאת קרקע לגן ע"ש פלאח .7

 שונות .8

---- 

 אישור פרוטוקול קודם: .1

 .2.17מבקש מהחברים אישור פרוטוקול קודם  רוני :

  2.17מעלים להצבעה פרוטוקול 

 חברים בעד  7

 2.17החלטה: אושר הפרוטוקול 

 

 אישור תב"רים: .2

 מבקש  את אישורכם. ,רים לעיון"התב את רשימתרוני : קיבלתם 

 אישור תברים:

 150.000 ₪ חהבהיטל הש : 

 בריכת שחייה ₪ 80.000

 תכנון. ₪ 70.000

 רוני : בריכת שחייה השיפוץ יותר יקר ,בעוד שבוע בערך נעשה תיקון לתקציב ונוסיף שיפוץ בריכה 

 אין ספק שהבריכה גרעונית,זה שירות לתושב.

 גרעונית.רותי: צריך לראות את ההוצאות של הבריכה,ברור שהיא 

 רוני : אפשר לבקש מרמי מנהל המתנס ,יש לו את כל הפירוט של ההוצאות.

 לא כל התקציב הולך לבריכה? ,רותי : למה

 רוני: תקציב התכנון גרעוני.

 33.000 ₪   השתתפות  25%-ו  החינוך, מ. 75%ממשרד החינוך  לטובת גידור גנ"י
 גידור גן סמדר. המועצה,

  החינוך. תכנון בית פייגא  מ. ₪ 282,506תב"ר ע"ס 

  החינוך . תכנון ילדי חן מ. ₪ 157,080תב"ר ע"ס 

  מועצה  10%התחבורה ,  מ. 90%  ₪ 122,320תב"ר סימון כבישים והתקני בטיחות ע"ס
 השתתפות.

 .הבטחתם שיהיו תמרורים וקנסות ,רותי : יש צביעה ואין חוק וסדר

 תפטר.הבעייה שמהנדס המשטרה צריך חוק אזהרה ,הייתה  .רוני: רק שוטר יכול

 ברוריה : צריך לסדר את הבמפרים שיראו אותם עם אבן משתלבת .

 רוני : מה שצריך נעשה.

  שילוט.–המטה לזהירות בדרכים  ₪ 23,000תב"ר ע"ס 
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  מחשבים ממפעל הפיס לבתי ספר. ₪ 210,000תב"ר ע"ס 

 רותי: איך זה יתחלק ?

 מנשה : איך החלוקה לפי מספר תלמידים ?

 רוני : לקחנו אנשי מקצוע עשינו רישום לא לפי מספר תלמידים.

 רוני : החלוקה היא חצי נפתלי חצי ברסלב.

  לטובת  אולם ספורט ממפעל הפיס . 928,000תבר ע"ס 

 .יש מהנדס שמטפל בזה, רוני : יש תכנון לבניית אולם ספורט חדש

 רותי :מי יושב מולו ? נראה לי שצריך לשתף את הציבור

 רוני: אדריכל יבוא ויציג את התוכנית, נתתי לו רעיון ראשוני והוא יכין סקיצה 

 רוני: אם את מוכנה ממנה אותך להיות שותפה בבניית האולם.

 רותי : למה לבנות חדש ולא לשפץ את הקיים?

 רוני : אחכ לא אוכל לנצל את הכסף, יש לי התחייבות לבנות חדש.

שאפשר יהיה להפעילו בקרוב ,נראה לי שזה את הקיים  ם לשפץרותי : מ.הפיס מייעד לחדש במקו
 על קרן הצבי.

 ראה להם שיש מליון שקל ,לא אקבל את כל הסכום.רוני: אם לא א

  גני שעשועים מ.השלושה וגורן. ₪ 296,000ע"ס  2017מענק פיתוח 

 לפי פירוט : ₪ 1,000,000בסך   מענקי פיתוח , 

 תשתיות במושבה . ₪ 300,000

 תאורת לד  ₪ 200,000

 תוכנית מיתאר . ₪ 200,000

 שיקום כבישים. ₪ 200,000

 רכישת פחי אשפה . ₪ 100,000

 רוני: תאורת לד ,זה כסף ייעודי 

 נחמן : מבקש שיסדרו תאורה בדרך למוסדות חינוך 

 רוני: נעשה שם תאורה עם תכנון .

 : יישר כח על התאורה באזור תעשייה.סולימן 

 שיקום כבישים צריך לכנס את ועדת תחבורהרותי :לגבי 

 רוני : מסכים, נכנס את הוועדה.

 נחמן: יש כביש שלא טופל היכן שגר סלמנוביץ ,השכונה הצרפתית.

 .את הכביש שם נשקם ,רוני: כן ידוע

  לעיל, רוני מעלה להצבעה את רשימת התברים המוזכרת

 

 . {טענה שאפשר להשקיע  באולם הישןבנמנעים  2}ר אולם ספורט"רים למעט תב"בעד כל התב 7

 עשות חלוקה לפי מספר תלמידים  ולא לפי מוס"ח. הערה לגביי מיחשוב בתי"ס צריך ל נחמן :

 .רים המוזכרים לעיל":אושרו  התב החלטה
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 :רכישת ציוד לחירום 

 ברוריה: יש עוד שני תקציבים שקיבלנו לחירום ואבקש את אישור החברים לרכישתם .

 מיכל מים נגרר. -לעגלת חירום  ₪ 11,700ע"ס  תקציב

  כתיבת תיק אב לחירום. - ₪ 30,000תקציב ע"ס 

 החלטה: 

 חברים בעד . 7

שעת חירום וכתיבת תוכנית רכישת ציוד ל מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים עבור
 אב לחירום.

 

  2016ת תברים לשנת סגיר .3

 .  2016רים לסגירה בשנת "רוני: מוצג בפניכם רשימת תב

 2016רוני מעלה להצבעה את רשימת התברים הסגורים לשנת 

 החלטה:

 .2016מליאת המועצה מאשרת פה אחד , סגירת התב"רים לשנת  

 

 בחירת יו"ר וחברי ועדת ערר: .4

 רוני : בחירת יו"ר לועדת ערר יידחה לישיבה הבאה.

 הדיון בנושא נדחה לישיבה הבאה.

 

 גבייה:אישור מבצע  .5

 חות גם את נושא מבצע גבייה.דרותי : מבקשת ל

לקובץ התקנות במיסים יש שינוי בגובה ההנחה  וכן  מי שמבקש  2אבי בן חמו : יש תיקון מס 
 . אחרוניםתלושי שכר  3 תלושי שכר ולא כמו שהיה 12הנחה צריך להגיש 

 לפי מבחן הכנסה. 70%-אני מציע להגדיל ל-מאחר והתקנות מדברות על שיעור הנחה

 חומר לעיון בבית בנושא. גלעד : אי אפשר להצביע זה לא על סדר היום ולא קיבלנו

 רותי : מה שלא קיבלנו חומר שלא יהיה ולא להעלות להצבעה.

 רוני : זכותו להעלות להצבעה.

 רותי : זה לא הוגן ,סיכמנו על נושאים ולא על נושאים חדשים.

 ע להם.אבי : אוכלוסייה מוחלשת מגי

אתה מתנהג  ,רים"רותי : מתנגדים לדון בנושא כרגע ,נכנסנו לישיבה כדי לכבד ולאשר את התב
 לישיבה הבאה. בחוסר כבוד כלפינו, תדחה

 אתה בוגד בהסכם ,שיתפנו איתך פעולה ,זה נושא שלא ידענו עליו בכלל.

 גלעד : זה לא חומר שנשלח אלינו ואנו דנים בו.

 דירה אחת בלבד.רותי : צריך להגביל 
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-ל להגדיל הנחה הפנים לזכאים בלבד, אבי : מבקש להעלות להצבעה הצעת חוק לפי אישור מ.
כאשר אנחנו מבטלים את ההגבלה של  המטרים בדירה אחת בלבד למגורים ולבטל את  70%

 ההגבלה של הרכב.

 . אישור מבצע גבייה – הצעתו  של אבי בן חמו 3החלטה נוספת  תקנון 

 החלטה:

 . {בטיעון שהחומר לא הובא לפני הישיבה לחברים -}גלעד, רותי נגד  2בעד  5

 הפנים. ריימונד שתי התקנות מופיעות בהנחיית מ.

  ללא הגבלת מטרים וללא הגבלת רכב.  70%-הגדלת אחוז ההנחה לאושר 

  {.2תלושי שכר }תיקון  12מבחן הכנסה לקבלת הנחה בארנונה על סמך 

  לפי הנחיות משרד מבצע גבייההמקומית יבנאל בהשתתפות המועצה אושר ,
 . {3הפנים}תיקון מס' 

 

 

 :למוס"חהקצאת קרקע  .6

 

 1חלקה 17370בגוש  הקצאת קרקע למוס"ח .6.1

המקום . מעוניין להקצות קרקע לאורט בנים ואורט בנות ,רוני : פינו את ילדי הישיבה התיכונית
 הוא מעל בית ספר חב"ד מתחת לבריכה.

 הקצאת הקרקע . רוני מעלה להצבעה את 

 בעד  7

 אורט בנות ברסלב  ואורט בנים ברסלב . הספר להקצות קרקע לבתי -פה אחד : הוחלט החלטה 

 

 

  :לחמש שנים}ברסלב{  "ס הקיים וגני ילדיםההקצאת קרקע  על בי .6.2

  41חלקה  תת 55,45חלקה  17285אבי : בגוש 

 צריך לקבל אישור 

 הקצאת קרקע לחמש שנים.  -אושר פה אחד   :החלטה

 

 

 :ז"ל פלח הקצאת קרקע לטובת הנצחת תקוה .7

 

הלכו . תושבים חה להנצ, למשפחת פלח מקום בישיבה קודמת החלטנו להקצות ליד הדואר רוני: 
ע"ש  בתוך שטח הדואר שטח להנצחה הם אסרו להקצות  בדואר המרכזי. והתלוננו בירושלים

 פרטי.מישהו 

 בן השקיע כסף ,אני מרגיש אשם ואחראי .הלאחר ש

 .מעבר לכביש מול הדואר לחפש שטח אחר להנציח ולעשות גן לזכרה מעוניין

 חייבים לראות תוכנית כמו שעשינו עם שטרית.  ,רותי : אנחנו מאשרים

 באחריות המשפחה. -רוני: ממליץ לאשר בכפוף לקבלת תוכניות ואישורים
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גלעד: נדרש לבקש מהמשפחה שהגן לא ייראה כאתר הנצחה, אלא ישרת את כלל הציבור לפינות 
 המקום  כרגע מאוד מסוכן ואינו בטיחותי. –צל, ספסלים ולא כאנדרטה. בנוסף, למרות הטעות 

 רוני: המטרה פינות ישיבה לכלל הציבור.

 נפנה ונחזיר את המצב לקדמותו.קיבלנו צו איסור כניסה לשטח שמסביב לדואר. גלעד צודק, מחר 

 מנשה: המועצה צריכה לקחת על עצמה את הפינוי.

 החלטה:

 בכפוף להצגת תוכנית  של הגן, לוועדה שתבחר . לאשר את הבקשה

 

 שונות: .8

 :שמות רחובות 

 רוני: נפלה טעות במתן שם לרחוב:

 זהו רחוב משמר השלושה, ולא כפי שנכתב. - שמש עד ביה"כ "שבט אחים"מכולת מצומת 

 :שילוט 

גלעד: פניתי ליוסי משקל, הוספנו עוד שילוט היסטורי על "גן השלושה", "משמר השלושה", 
 "סמדר".

מנשה ריימונד: אבקש לציין שיש רחוב חדש מתחת לבית שלי, שייקרא "אשר בנחל". מבקש 
 להכניס אותו לרשימת הרחובות.

 רלוונטי, רחוב פרטי.לא רותי: 

 אבי בן חמו: מעלה תלונת תושב.

 רוני: מבקש להסיר זאת מסדר היום בשל צינעת הפרט.

 

 :קנאביס רפואי 

ברוריה: מבקשת להעלות לדיון את נושא מתן אישורים לגידול קנאביס רפואי, לבקשת חבר 
 המועצה ארז קריטי.

 רוני: הדיון בנושא יידחה לישיבה הבאה.

 

 דיון נדחה לישיבה הבאה. – אוהל אבלים 

 

---- 

 הישיבה ננעלה

 על החתום:

 

  ___________    ___________ 
 רוני כהן   ברוריה אברמסון  
 ראש המועצה   מזכירת/גזברית המועצה  


