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 מועצה מקומית אלפי מנשה
 45מס'  מן המנייןשלא פרוטוקול ישיבת מועצה 

   /7//710/60 תשע"ב, סיוןב ז"כ, 'איום מ

 
 מ"מ ראש המועצה  לוי אהוד      :משתתפים

 חברת מועצה  פנינה רום    

 חבר מועצה  רובשיץ יעקב

 חברת מועצה            לוי-דליה נחום

 חבר מועצה  משה אופיר

 

 סגן ראש המועצה            אמנון כרמי   :חסרים

 חבר מועצה            זיו סימון

 חבר מועצה  סלוצקי ערן

 חבר מועצה  גדי טפרמן

 יועץ משפטי   חייקין ברוך    

 

 

 מזכיר המועצה  אוחיון יעקב   :נוכחים

 גזבר המועצה  אילן דולב    

 מבקר המועצה  שטינמיץ אשר    
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 /7//710/60 – 45מן המניין מס' שלא ישיבת מועצה 
 

 :על סדר היום

 450ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' אישור פרוטוקול  70

 הגדלת תב"ר הרחבת חט"ב חצב0אישור  0/

 0חורשהאישור תב"ר הקמת חט"צ בנופי  50

 אישור תכנון צומת הכניסה וכביש הגישה לגבעת טל 0 50

 מיקווה בגבעת טל0 אישור תב"ר הקמת 40

 740407/0אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  60
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אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה שלא מן המניין שלום לכולם.  : אהוד לוי

 סעיפים.  6יש לנו . 75מס' 

 

 .70אישור פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  .1

 

יש הערות . 70שלא מן המניין מס' אישור פרוטוקול ישיבת מועצה  : אהוד לוי

 למישהו? 

 ם ישיבות שלא מן המניין כל הזמן עכשיו? אני רוצה לדעת למה עושי : משה אופיר

 מאושר פה אחד.  1בגלל אווירת הבחירות, כן. סעיף  : אוחיון יעקב

 

מן המניין מס'  לאשר את פרוטוקול ישיבת מועצה שלאמחליטים פה אחד  : החלטה

450 

 

 ור הגדלת תב"ר הרחבת חט"ב חצב.איש .7

 

 הרחבת חטיבת ביניים חצב. אישור הגדלת תב"ר  : אהוד לוי

של מהנדס הרשות לממלא מקום ראש המועצה  מונח בפניכם המכתב : אוחיון יעקב

, שם הוא נותן דברי הסבר להגדלת התב"ר. כמובן 13/6/17מיום 

וך. אבל י משרד החינ"ע הוגדלזה שהתב"ר  שההסבר הכי ראשוני

מכיוון שהיה תב"ר ראשוני שאושר על סכום מסוים, הנה ההסבר מדוע 

התב"ר גדל וההרשאה היום עומדת על סכום אחר. קיבלתם טבלה של 

התב"ר החדש ₪,  0,116,333הגדלת התב"ר, התב"ר המקורי היה 

₪.  5,9,1,907בהרשאה הכספית שקיבלנו ממשרד החינוך היא על 

מקור המימון  ₪. 67,907,,1דלת תב"ר של כלומר, אנחנו מבקשים הג

 כולו משרד החינוך. 

 אפשר לראות את התכניות?  : משה אופיר

 ניתן למהנדס להציג אותן.  : אוחיון יעקב
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בכל מקרה יש תכניות, אם לא היו תכניות לא היינו מקבלים את  : אהוד לוי

ההרשאה. יש הרשאה תקציבית, מאושרת, הגיעה לפני שבועיים 

 ה. ההגדל

אני שואל משהו אחר. האם חברי המועצה יוכלו לראות מה הם  : משה אופיר

 מאשרים? 

 כן.  : אוחיון יעקב

 מתי? אני רוצה לראות מה עושים שם, אני רוצה לדעת. : משה אופיר

 כיתות.  13זה הגדלה של  : אוחיון יעקב

 מתי אנחנו נראה את התכנית?בסדר, אבל יש תכנית?  : משה אופיר

 אגב, היא הוצגה ואושרה במועצה.  : ון יעקבאוחי

 מתי?  : משה אופיר

 בוועדת התכנון והבנייה.  : אוחיון יעקב

 זה כבר מזמן, לא מעכשיו.  : אהוד לוי

 מתי זה היה מזמן? : משה אופיר

 שלושה. -לפני חודשיים : אוחיון יעקב

 לא צריך רשות.  אופיר, אין בעיה, תלך לדבר עם בוריס וזה בסדר. אתה : אהוד לוי

דרך אגב, לא צריך להזמין, אני מזכירה לכם שאומרים לנו כבר שנים  : פנינה רום

רבות שכל מי שמאתנו רוצה לשבת עם מישהו מעובדי המועצה, בתנאי 

שלא נציק להם יותר מדי כי הם צריכים לעבוד גם, מוזמן. לא צריך כל 

 דבר הזמנה אישית. 

 אופיר, אמרתי את זה בצורה ברורה. אמרתי את זה גם ל : אהוד לוי

 אפשר לאשר פה אחד? : אוחיון יעקב

 כן.  : משה אופיר

 פה אחד. : אוחיון יעקב
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סכום התב"ר  הגדלת תב"ר הרחבת חט"ב חצב0לאשר מחליטים פה אחד  : החלטה

סה"כ התב"ר: 0₪  /7,964,85סכום הגדלת התב"ר: 0₪  ///,5,776המקורי: 

 (0 %//7ון: משרד החינוך באמצעות מפעל הפיס )0 מקורות מימ/5,897,85

 

 אני רק רוצה לראות מה עשו שם, זה הכל.  : משה אופיר

 אין בעיה.  : אוחיון יעקב

 מתי זה אמור להיות מוכן?  : משה אופיר

צריכים להתחיל מיד בסיום הלימודים. היום בוריס ואני היינו  : אהוד לוי

י הוא סוף שנה זאת, התחלת במשכ"ל, יש עכשיו את ההתמחרות. הצפ

 פברואר יבוא. -אני מעריך שזה לקראת ינוארשנה הבאה גמר. 

. מכיוון 7317התכנון המקורי שגמר הביצוע היה אמור להיות בדצמבר  : אוחיון יעקב

 -שההרשאה התקציבית התאחרה

 גם אתה לא יכולת עם העבודות.  : אהוד לוי

פתרונות חר בחודש, אבל יש לבית הספר אז אני מניח שהביצוע יתא : אוחיון יעקב

 זמניים מתואמים עם המנהלת.

יש פתרונות, יש זה, זה הועבר לסולי נתן, מנהלת המחוז של משרד  : אהוד לוי

 החינוך. הכל סגור.

 

 אישור תב"ר הקמת חט"צ בנופי החורש. .0

 

זה חטיבה צעירה בנופי החורש,  תב"ר נוסף שאנחנו מבקשים לאשר : אהוד לוי

של משרד החינוך.  133%כיתות. קיבלנו הרשאה תקציבית  0עוד 

החטיבה הצעירה הזאת צריכה להיות מעל הגן. אם אנחנו מסתכלים 

פה, בצד שמאל של בית ספר נופי החורש. אנחנו רוצים כבר להתחיל 

 להיכנס לעבודה מיד כשהלימודים מסתיימים בנופי החורש.

מימון משרד החינוך. החט"צים של  ₪133%,  1,607,551התב"ר הוא  : אוחיון יעקב
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 היום הם חט"צים זמניים, זה פתרון זמני. 

 זה למעשה משלים את בניית בית הספר.  : פנינה רום

 זה שלב ג'.  : אוחיון יעקב

 אין יותר שלבים, יש א', ב', ג'.  : פנינה רום

 יש עוד תכניות.  : אהוד לוי

 אחרי זה?כמה כיתות יהיו בסך הכל  : משה אופיר

כשהגבעה תגדל ותצמח תהיה הרחבה. נכון לרגע זה, שני הגנים שכבר  : אהוד לוי

בעשייה מאוד מתקדמת, ואיך שיתחילו, כי צריך להתחיל לקדוח 

ולעשות פיצוצים, צריך לקדוח יסודות וכל הדברים האלה. אז עד 

 שהילדים לא יגמרו ללמוד, אין מצב שאנחנו נוכל להתחיל. 

 לא הבנתי, אחרי השלב הזה כמה כיתות יהיו בבית הספר?  : משה אופיר

 זו חטיבה צעירה.  : אהוד לוי

 שנה הבאה תהיה כיתת ו'.  : אוחיון יעקב

 היום יש שתי כיתות.  : אהוד לוי

כיתות  0שני בתים של חטיבה צעירה. כל בית בעצם גוזל לנו היום  : פנינה רום

 הצעירה. המרחב המשותף.  פיזיות בגלל העניין הפדגוגי של החטיבה

 בנופי החורש יש שתי חטיבות צעירות? : משה אופיר

כן, שני בתים. החדש נבנה עפ"י תפיסה פדגוגית של חט"צים והנחיות  : פנינה רום

 משרד החינוך. אז היום עבדנו במצב זמני. 

רק כדי לסבר את האוזן, היום בכלל אנחנו עובדים מול משרדי ממשלה  : אהוד לוי

אנשים מאוד מקצועיים. זה לא פתקים וכל מיני. זה ממש צריך  עם

לבוא ולהראות את הדברים בצורה מסודרת. אתה יושב עם בעלי 

מקצוע, אם זה רואי חשבון ומהנדסים וכל מה שקשור. זה לא איזה 

 פרטץ', אני מקווה. היום הכל נעשה בצורה מאוד מקצועית. 

 שני גנים אחרים שעושים.  החטיבה הצעירה זה לא : לוי-דליה נחום

 .0-7לא, זה טרכטנברג, זה  : אהוד לוי
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 שני דברים שונים לחלוטין. לא.  : פנינה רום

 גני ילדים. 5זאת אומרת שבגבעה יהיו למעשה  : לוי-דליה נחום

 כן.  : אוחיון יעקב

 מה שעושים זה שניים, ושם עוד שלושה.  : אהוד לוי

של גבעת טל, אז יש שריון כבר למקום לעוד שני ובהתאם להתפתחות  : אוחיון יעקב

גנים. זה מה שאישרו לנו. תסתכלו על ההערה למטה של המהנדס, 

והכל, שיש לזה תוספת, אז יש אפשרות  יםעמכיוון שיש נושא של שיפו

ים והכל, שאנחנו נבקש שיאושר לנו תקציב נוסף בגלל שיפועשאחרי 

 להגדיל את התב"רים. 

, יאושרו היום, גם ישבנו במשכ"ל, גם הם אמרו 03%-הזה, ההתב"ר  : אהוד לוי

חד משמעית שזה יאושר, זה משהו טכני לגמרי. כי ברגע שיש שיפויים 

זה אקסיומה, אין פה אפילו עניין של להתווכח. אז אנחנו כמובן נקבל 

, בסדר, אבל נצטרך להשתמש בזה. בכל מקרה, זה 03%הגדלה של עוד 

 כולם מאשרים? אושר פה אחד. של משרד החינוך. 133%

אני לא מכיר את הסטנדרטים. אנחנו לשפר את זה? אנחנו לא רוצים  : משה אופיר

היינו עושים שיפור סטנדרטים על חשבוננו במקומות אחרים. שם 

הסטנדרטים מתאימים לנו? לא עושים שום שיפורים? לא יודע. אני 

 זוכר בחטיבה אישרנו. 

את נופי החורש, תראה איך הוא נעשה. כל הדברים אופיר, תראה  : אהוד לוי

האחרים שהיום, כבר אמרתי את זה קודם, הכל נעשה בצורה מאוד 

 מקצועית.

מקום שאנחנו  זאת אומרת שהתקציב של משרד החינוך נותן לנו : משה אופיר

 יכולים לחיות איתו? 

 לחיות איתו טוב.  : אהוד לוי

 לעת עתה.  : אוחיון יעקב

לעת עתה, הכוונה שברגע שתהיה גדילה של האוכלוסייה, מן הסתם   :אהוד לוי
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 -נצטרך

חדר מורים יותר גדול,  –בזמנו היינו צריכים לשפר את הסטנדרטים  : משה אופיר

 בטח פנינה יודעת את זה יותר טוב ממני. 

 בסדר, אבל היום זה עומד.  : אהוד לוי

את כל השיקולים האלה היום מלכתחילה בתכנון כבר מביאים  : פנינה רום

 בחשבון. 

 אושר פה אחד, כן?  : אהוד לוי

 כן.  : משה אופיר

 

סכום התב"ר:  תב"ר הקמת חט"צ בנופי החורש0לאשר מחליטים פה אחד  : החלטה

 (%0//07 מקורות מימון: משרד החינוך באמצעות מפעל הפיס )117,/7,65

 

 .אישור תכנון צומת הכניסה וכביש הגישה לגבעת טל  .5

 

 אישור תכנון צומת הכניסה וכביש הגישה לגבעת טל.  : אהוד לוי

 מה יש שם? : משה אופיר

, זה ממש מתבקש. מיד אחרי שם אנחנו צריכים לעשות מעגל תנועה : אהוד לוי

שער הכניסה יהיה מעגל תנועה. שער הכניסה ליישוב. כי היום החבר'ה 

ה בעייתי בצורה בלתי שבאים מגבעת טל, אני קורא לזה 'קיר המוות'. ז

 רגילה. 

אז איפה יהיה הבוטקה? באותו מקום? אפשר לראות תכניות של  : משה אופיר

 הדברים האלה? 

 אפשר לראות.  : אוחיון יעקב

 כל דבר יש.  : אהוד לוי

גם למצב התשתיות הקיים. רצינו לא  את מעגל התנועה אנחנו התאמנו : אוחיון יעקב

העתקת תשתיות כמו עמוד החשמל.  של להיכנס להוצאות נוספות
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הבוטקה של מתקן השמירה יכול להישאר במקומו. אנחנו שוקלים 

לעשות בוטקה נוסף קטן ומתאים באי תנועה שלפני. חלק מתכנון של 

 תנועה לפני הכניסה למעגל. באי המעגלה תנועה, 

 מה שקובי אומר, יש את שער הכניסה עם הבוטקה, אחרי כמה עשרות : אהוד לוי

 בסדר? מטרים יהיה מעגל התנועה. 

 מה זה אחרי? לאיזה כיוון?  : משה אופיר

 פנימה לתוך היישוב.  : אהוד לוי

מטר, פחות, יש מעגל תנועה, שחלק מוביל ימינה לכביש  13אחרי  : אוחיון יעקב

 . הגישה לגבעת טל

 מטר בין הבוטקה לבין הפנייה ימינה.  13זה  : פנינה רום

 ? 73ם יהיה וא : משה אופיר

 לא, יושב על הפנייה ימינה. : פנינה רום

היו כמה חלופות למעגל התנועה, חשבנו לעשות מעגל תנועה בהתחלה  : אוחיון יעקב

עם שני נתיבים, הבנו שהנהג הישראלי לא יודע להסתדר עם שני 

נתיבים, ממילא אחר כך מתכנס לנתיב אחד, וגם אם רצינו לעשות 

לגבעת טל, היינו מוצאים תחרות בין הנהגים נתיב רק לאלו שפונים 

איך לתפוס את הנתיב הזה ולנסוע ישר, אתם יודעים את זה. אז זה 

אנחנו אחרי הערות של קמ"ט תחבורה, של מעגל תנועה עם נתיב אחד. 

אנשי המקצוע שלו, ועל סף אישור התכנית ע"י קמ"ט תחבורה, 

שמי שיש לו תכנון  כשהיום משרד התחבורה עובד לפי עקרונות חדשים,

זמין לביצוע הוא גם יכול לקבל תקציבים וגם כל מיני רזרבות תקציב 

 באותה שנה. שיש למשרד התחבורה 

אני כל הזמן פוחדת בנושא הזה של תחבורה שאנחנו חושבים קטן מדי.  : פנינה רום

איש, וגם  7,333כי אנחנו יישוב שאמור לגדול, גם ביישוב עצמו בעוד 

ורה להכפיל את עצמה לפחות, אם לא יותר. אין לי מושג גבעת טל אמ

בתחבורה, אני מחויבת להגיד את זה על השולחן. השאלה אם הנתיב 
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האחד הזה, אם מה שאמרת על מאפייני הנהג הישראלי, בכניסה 

ליישוב שאמור להכיל אלפי אנשים בשעות בוקר, בשעות צהריים, חמש 

לכם שלהגיע לפה מהבית שלי, אחר הצהריים. עכשיו אני רוצה להגיד 

דקות, כי פשוט  ,-5שזה דקה נסיעה, לקח לי ים של זמן יחסית, איזה 

נעמדתי כל הבריכה ומעונות שם וכו'. אם זה יספיק. אם לא שווה לנו 

אני פוחדת שזה לא יספיק  לחכות עם זה עוד טיפה ושיהיו שני נתיבים.

 היום. בדרור לפעמים זה לא מספיק. 

, לא נשכח, והליך של קודם כל, זה מספיק. יש גם הליך של בידוק : באוחיון יעק

בידוק של שני נתיבים הוא מאוד בעייתי. אחר כך ממילא כולם 

 מתכנסים מיד לנתיב אחד. מהר מאוד. 

 אתה יכול לראות בכוכב יאיר. : אהוד לוי

 -אם את רוצה לראות קרבות בנתיב האחד הזה : אוחיון יעקב

ו נשים את הדברים מסודר. זה ורסטילי. זאת אומרת, זה לא דבר בוא : אהוד לוי

 שנקבע ואי אפשר אחר כך יהיה לטפל בו. 

 זה יהיה צר מדי.  : פנינה רום

גם אני לא מבין גדול בתנועה, את יודעת מה, לא זה... תחבורה פה.  : אהוד לוי

 מבין בכלל בתנועה. 

  מה זה תקני? זה כמו ברח' דרור?  : יעקב רובשיץ

 יותר גדול.  : אוחיון יעקב

 . כמו ברח' דרור, נתיב אחד. אני חוששתנתיב אבל עדיין  : פנינה רום

 כל הרחוב הוא נתיב אחד.  : משה אופיר

  את יודעת איזה קרבות יהיו לתפוס את הנתיב?נתיב אחד.  : אוחיון יעקב

 שהיציאה משם היא רק מנתיב אחד. אתם אומרים שזה בגלל  : פנינה רום

אין נפחי תנועה כאלו שמעגל התנועה לא יכול לקלוט אותם. יש  : אוחיון יעקב

קריטריונים וכללים למעגל תנועה ולרמזור. זה בדיוק לפי נפחי התנועה 

 שעשו ספירות וזה מתאים. 
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ה בואו נעשה את זה מסודר. מה שעומד מול העיניים שלנו זה הסכנ : אהוד לוי

שיש שם, ועכשיו את צודקת, עוד נתיב וזה. בסדר, הרמה  הבטיחותית

ההסתכלותית שלך היא אכן נכונה, וזה בסדר גמור, אבל אנחנו צריכים 

להתקדם עם זה. מה גם שכל יועצי התחבורה למיניהם והמומחים הכי 

גדולים נתנו את אישורם המלא להתקדם עם זה. ואני אומר שוב, זה 

ומרת, זה דבר שניתן גם יהיה לסדר אותו ולתקן אותו, ורסטילי. זאת א

 יש מספיק מקום שם בכל הגבעה הזאת. 

 אז להיכנס עוד פעם לחפירות.  : פנינה רום

, חס וחלילה, אם יקרה אבל חייבים לצאת עם זה. אחר כך אנחנו נבכה : אהוד לוי

 משהו. 

י יש לנו שם בעיה השאלה שלי זה האם אנחנו חייבים לצאת עם זה כ : פנינה רום

 בטיחותית קריטית, אז הסתפקנו במועט, או שזה מה שמתאים לנו. 

זה לא מועט, זה מה שמתאים. לכי לכוכב יאיר, יש שני מסלולים ורק  : אהוד לוי

 אחד עובד. 

 . אני מאוד מקווה שזה אותו צוות שעשה את מעגל התנועה ברח' דרור : לוי-דליה נחום

 או לביצוע? לתכנון  : אוחיון יעקב

 את מדברת על ביצוע.  : פנינה רום

 אני כמוך מקווה שזה מה שיהיה.  : אהוד לוי

 הביצוע שם היה מדהים.  : לוי-דליה נחום

 לא היה דבר כזה. זה בזכות יו"ר ועדת מכרזים.  : אהוד לוי

 שאפו. דבר נוסף, קובי, אתה דיברת על בוטקה נוסף. למה הוא?  : לוי-דליה נחום

לפני הכניסה ליישוב, כחלק מהתכנית של מעגל תנועה, יש אי תנועה  : ן יעקבאוחיו

מטר והולך ומתכנס. יש לנו מקום  6-ל 5שלו מתחיל בין  שהרוחב

 לבדיקות להכניס בוטקה נוסף קטן באמצע. 

אם אנחנו רוצים, לא חייבים. יש אלטרנטיבה לשים עוד בוטקה. אבל  : אהוד לוי

זה גם לקובי וגם לאריה ולכולם. אמרתי לטעמי, ואני אמרתי את 
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 שלטעמי היא קטנה מדי. אבל בסדר, קובי דיבר על זה וזה בסדר. 

 רציתי להבין מאיפה הרציונל הגיע.  : לוי-דליה נחום

 השער נשאר אותו שער, העיקר הוא שהכיכר הזו תצא לדרך.  : אהוד לוי

שור תכנון, זה לא תב"ר זה איפה כתוב אישור תכנון צומת הכניסה.  : משה אופיר

 שמתחילים לעבוד. 

₪  53,333שזה ₪,  133,333התב"ר עומד על לא, זה רק תקציב תכנון.  : אוחיון יעקב

 קרנות הרשות.  03,333משרד התחבורה, 

לכל מה שפנינה אמרה ודליה אמרה וכל ההערות שלהן, אני מניח  : משה אופיר

 עדת בניין מן הסתם. שהושלם, יבוא לישיבת ו, אחרי שהתכנון הזה

התכנית של מעגל התנועה לא באה לאישור. אלה עניינים של ניהול  : אוחיון יעקב

 שוטף של בעלי מקצוע. 

 מה זה, אתה בונה בניינים? זה מעגל תנועה.  : משה אופיר

 ממתי אנחנו מביאים מעגלי תנועה לאישור חברי מועצה?  : אוחיון יעקב

 , לא? יש ועדת תחבורה : פנינה רום

בוודאי. זה סופר מקצועי. ברח' דרור אתה נתת אישור? לא, הלך  : אהוד לוי

 למכרז. 

אודי, אתה צודק, סופר מקצועי, אבל אני אגיד לך מהניסיון הדל שלי,  : משה אופיר

את המעין מעגל תנועה שהיה  בחיים לא תכננתי מעגל, אבל כשהציגו

 -ליד הבית שלי

 מעגל תנועה. זו הטעות, שלא עשו שם מעגל תנועה.  זה לא בדיוק : אוחיון יעקב

לא יודע. כשעשו את זה, עשה את זה איש מקצוע, אני בטוח, לא אני  : משה אופיר

עשיתי את זה. ברגע שהתחילו לעבוד, אז אני בלי שום ניסיון, נתתי 

כמה הערות, ושינו את זה, ואני חושב ששינו את זה לטובה. לכן זה 

ם את זה אנשי מקצוע וכל זה, אני לא מוריד את שעושי שאומרים לי

 הכובע שאין לי ואני רוצה לראות מה עושים. 

 -אם תרצה לבוא : אהוד לוי
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יש מהנדס רשות שעובד מול מהנדס התנועה שעובד, ויש מהנדסים  : אוחיון יעקב

 לקמ"ט תחבורה. 

 מתי העניין הזה?  : משה אופיר

חילים את התכנון, כי אם לא נתחיל זה לא אנחנו עכשיו קודם כל מת : אהוד לוי

 אני מעריך שלקראת ספטמבר, אם אתה שואל אותי. יהיה.

את זה  אז אני מקווה שראש המועצה הבא יהיה יותר ליברלי ויביא : משה אופיר

 לישיבות המועצה גם שאנחנו נראה את זה. 

 בסדר, מאה אחוז.  : אהוד לוי

מחוץ לאורנית, אילן  אני רוצה להרגיע את פנינה.בקשר למעגל תנועה,  : אשר שטיינמיץ

מכיר את זה, יש מעגל תנועה שמשרת את כל אורנית, את כל אלקנה 

ואת כל שערי תקווה. שלושה יישובים גדולים. נתיב אחד קולט את 

 כולם, אין שום בעיה. 

 הרגעת אותי, תודה רבה.  : פנינה רום

 בסדר, שאלה לגיטימית.  : אהוד לוי

 תשובה עניינית, על הכיפאק.  : רוםפנינה 

 מאושר, חברים? : אהוד לוי

 פה אחד.  : אוחיון יעקב

 אני מאשר את התכנון.  : משה אופיר

 

תב"ר תכנון צומת הכניסה וכביש הגישה לגבעת  לאשרמחליטים פה אחד  : החלטה

 ///,/1 –משרד התחבורה מקורות מימון: 0₪  ///,//07 סכום התב"ר: טל

 0₪ ///,/5 –הרשות , קרנות ₪

 

 אישור תב"ר הקמת מיקווה בגבעת טל. .7

 

בגבעת טל. יש לנו תב"ר של משרד הדתות,  אישור תב"ר הקמת מקווה : אהוד לוי
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במשכ"ל  היום היינו, בוריס ואני, במסגרת הפגישה שלנו₪.  33,333,

 גם דיברנו על זה. אילן ירחיב בנושא.

 איפה המיקום גם?  : יעקב רובשיץ

, 7311-מ אני לא יודע להסביר על המיקום. יש לנו הרשאה תקציבית : ן דולבאיל

משרד הדתות מתקצב אותה. אנחנו רוצים ₪.  ₪590,177,  33,333,של 

לצאת לדרך במכרז רגיל, מתוך תקווה שאנחנו נקבל את המחיר הזה 

 אצל הקבלן שיזכה. 

ני לא טועה, מה שהיום אמרו במשכ"ל, שאפשר פה לקבל, אם א : אהוד לוי

  , משהו כזה.153. 53פעמיים 

 בכל זאת, איפה המקווה יהיה?  : משה אופיר

המקווה עפ"י התב"ע של גבעת טל. ברח' כנרת. על אף שברח' כנרת  : אוחיון יעקב

הורידו כמה מטרדים, את המעונות שיעתיקו אותם למתחם הגיל הרך. 

 ביצוע שם. היה אמור להיות שם גם בית כנסת וגם אותו ירדו מה

 זה יהיה ספא.  : אהוד לוי

 שם איפשהו אמור להיות המרכז המסחרי.  : פנינה רום

 אבל זה בהתחלה.  : אהוד לוי

נכון, אבל אנחנו לא יוצרים על אותו רחוב ללא מוצא שמתפצל לשניים  : פנינה רום

 בלגאנים, עומסים, ואחר כך יבואו אלינו עוד פעם בצעקות?

מבני ציבור שם. לשני גני ילדים,  אמרתי שיש תב"ע מאושרת ליותראני  : אוחיון יעקב

בית כנסת, מקווה. עכשיו את גני הילדים הוציאו משם, את בית הכנסת 

 הוציאו משם.

התב"ע המאושרת הזאת היא ממי שתכנן את גבעת טל. אנחנו כל הזמן  : פנינה רום

 עסוקים בלשנות הרי את התכנונים האלה. 

ית, אני אגב כתבתי את זה בדף שאני הוצאתי לתושבים, בתכנ : אהוד לוי

 כשנכנסים מרח' כנרת, מיד בהתחלה בצד שמאל יש שצ"פ. 

 המקווה הוא לא מטרד.  : אוחיון יעקב
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מקווה מטרד? כמה הולכים? הרבה מפה הולכים למקומות אחרים.  : אהוד לוי

 בכל מקרה, אנחנו רוצים שזה יהיה ספא. 

 ת. לא, באמ : פנינה רום

 באמת פנינה. אני צוחק, אבל אני מתכוון.  : אהוד לוי

 אבל לגבי המיקום.  : פנינה רום

מצד שמאל צריך להיות  אני כתבתי גם בדף שלי, בכניסה לרח' כנרת : אהוד לוי

איזה שצ"פ. התכנית שם היא להפוך את זה, וגם אנשי גבעת טל מאוד 

ה, ואז זה ייתן לנו רוצים את זה, שנהפוך את השצ"פ הזה למגרש חני

פתרון גם לבאי המרכז המסחרי ומקווה, בית כנסת, כל הדברים 

 שמיועד לזה.  האלה. זאת אומרת, יש תא שטח אחד

 אחרי שהמעונות יועתקו.  : אוחיון יעקב

 מטר אחרי זה יש את הגן הציבורי ברח' העמק.  133כי מה שקורה,  : אהוד לוי

 ₪.  590,177אז התב"ר הוא על  : אוחיון יעקב

 המשרד לשירותי דת.  133%. בקיצור₪,  33,333, : אהוד לוי

 זה סכום רלוונטי? : לוי-דליה נחום

 התכנון והבנייה, כן.  : אוחיון יעקב

 אם לא רלוונטי לא מאשרים.  : אהוד לוי

 לא, מבחינת היזמים.  : לוי-דליה נחום

  נחכה לתוצאות. אנחנו מעריכים שכן.  : אילן דולב

 אושר פה אחד? אושר פה אחד. : ד לויאהו

 

סכום התב"ר:  תב"ר הקמת מיקווה בגבעת טל0לאשר מחליטים פה אחד  : החלטה

 (%0//7מקור מימון: המשרד לשירותי דת )0₪  ///,//9

 

 .17.7.16אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  .6
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באותה ישיבה  .17/7-מ סעיף אחרון זה אישור פרוטוקול ועדת תמיכות : אילן דולב

של אותן עמותות, הגישו  לניקודניסינו לחלק את הכספים בהתאם 

עמותת השחייה באמצעות  –עמותות את הבקשה לתמיכה  5בעצם 

עמותת הפועל כפר סבא, הכדורסל של העמותה לקידום הספורט. 

חלוקת התמיכות בין שני הגופים האלה, לפי הניקוד יצא שקבוצת 

ועמותת הספורט ₪,  59,909בדיוק ₪,  73,333-השחייה מקבלת כ

כך שהוועדה ₪,  17,333בריכת השחייה ביקשו רק ₪.  113,333

החליטה לתמוך בהם בהתאם לתקציב שהם ביקשו ואת יתרת העודף 

 לחלק בין שלושת העמותות שנותרו. 

 זה נקרא תוספת מהעודף שנוצר מהספורט? : לוי-דליה נחום

  פטי, נבדק ע"י חייקין.זה הלך גם לייעוץ מש : אהוד לוי

אז כל מקום שכתוב 'היתרה מעודף מתחום הספורט', הכוונה לקבוצת  : לוי-דליה נחום

 השחייה? 

 ליתרה שנותרה, כן.  : אוחיון יעקב

 נותרו מקבוצת השחייה. ₪  07,333-ה : משה אופיר

אני אסביר למה זה מתחום הספורט. כי התקציב, כפי שהוגדר בשנה  : אילן דולב

עברה, חולק לנושא של ספורט סכום מסוים ולצופים ובני עקיבא ש

 זה חולק לפי תחומים. סכום אחר. 

בסדר, אני פשוט לא הבנתי איזה אגודת ספורט יש לנו שמעבירה  : לוי-דליה נחום

 כספים. 

אני לא זוכר למרות שהייתי שם. הסכומים שרשומים פה אלה  : משה אופיר

 ועצה? הסכומים שרשומים בתקציב המ

 סך כל הסכומים זה הסכומים.  : אוחיון יעקב

 זה מה שנקבע בישיבת המועצה.  : אהוד לוי

תאם לסכום המאושר זאת אומרת שההחלטה פה פה אחד היתה בה : משה אופיר

 בתקציב המועצה?



   

-  : ן בע"מ, טלפו ם  פרוטוקולי נוס  בו  : ע"י 30הופק  -7050705 - 
 

17 

 נכון.  : אהוד לוי

 ? לא הבנתי. 13,333מה זיו רצה עוד  : משה אופיר

 לצופים. : אהוד לוי

ומשהו,  703אם הוא  הוא רצה להגדיל את סך כל תקציב התמיכות. : יעקבאוחיון 

הוא האלה לצופים. ₪  13,333-ולחלק את ה ,753-רצה להגדיל אותו ל

 רצה להעלות את זה בישיבת המועצה.

 אבל הצופים קיבלו בהחלט.  : אהוד לוי

 . 133מתוך  93הצופים קיבלו  : משה אופיר

, 133, הם ביקשו 3,. ההצעה של הוועדה היתה 93לו , קיב133ביקשו  : אהוד לוי

 . 93-נגמר ב

 . 6,לא, ההצעה היתה  : משה אופיר

עפ"י הקריטריונים והתבחינים. שלא  למען הזהירות, הוועדה חילקה : אוחיון יעקב

 פתאום יחשבו שהיה פה סחר מכר. 

ייקין, כל הנציגים היו בישיבה הזאת, היה פה אחד, זה עבר גם לח : אהוד לוי

 לראות שאכן אנחנו לא עושים טעות משפטית. 

 -למה לחייקין הלכו ובשביל להעביר מספורט לזה : משה אופיר

 כי אתה מעביר. : אהוד לוי

 כדי לבדוק שהוועדה פעלה כראוי. : אוחיון יעקב

 נכון.  : אהוד לוי

 . 59חינים. בשנה הבאה השחייה תבקש ובהתאם לתב : אוחיון יעקב

אז אני מציע שבשנה הבאה אנחנו נבחן שוב את התבחינים. לקראת  : אילן דולב

שנה הבאה, בספטמבר, נבחן את התבחינים ונתאים אותם כדי שישקפו 

את רצון המועצה לתמרץ את הגופים ואת התחומים שבהם היא תרצה 

 לתמוך יותר. 

ב אני רוצה לשאול אותך שאלה שקשורה בתמיכות. מה הסיבה שתקצי : משה אופיר

 התמיכה של המועצה במתנ"ס לא עובר את ועדת תמיכות? 
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בגלל חוזר מנכ"ל שהשתתפות מועצה למתנ"סים תהיה במסגרת  : אוחיון יעקב

התקציב השוטף ולא במסגרת תקציב תמיכות. עד שלא יהיה שינוי 

 בחוזר הזה, אלה ההוראות. 

צה אז אפשר לעשות שהמועצה מחליטה, להעביר החלטת מוע : משה אופיר

שהמועצה בכל זאת רוצה, אני כחבר מועצה למשל לא יודע בכלל כמה 

 המועצה נותנת ואני מעוניין לדעת. 

אתה יכול לדעת, יש לך סעיף בספר התקציב. יש סעיף השתתפות בספר  : אוחיון יעקב

 התקציב. 

 כן, אבל לא בפירוט.  : משה אופיר

 פירוט.  גם כשאתה מעביר לתקציב תמיכות אין : אוחיון יעקב

 בטח שיש.  : משה אופיר

 מה אתה אומר. אתה יודע מה הצופים עושים עם כל שקל? נו באמת.  : אהוד לוי

זה לא סוברניות של המועצה להחליט שזה תקציב תמיכות, משרד  : אוחיון יעקב

 ? 17/7הפנים קבע.  יש הצבעה לאשר את פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 

  פה אחד מאושר. : אהוד לוי

 

 740407/0לאשר את פרוטוקול ועדת תמיכות מיום מחליטים פה אחד  : החלטה

 

 תודה רבה לכולם. : אהוד לוי

 

 יעקב אוחיון
  מזכיר המועצה

 אודי לוי 
 סגן ומ"מ ראש המועצה

 


