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  שהתקיימה  806/22פרוטוקול מליאת מועצה מספר 

 באולם הישיבות 0071:בשעה  22/6/3 -ב

  :משתתפים
  שי חג'ג', ראש המועצה                                  סימה חסון, פדויים

  המועצה                        מוטי בוקובזה, גילתארמי פרג', סגן ראש 
  אילנה ברקת, מנכ"לית המועצה                    צביקה קורבשי, פטיש
  שמעון פרץ, גזבר המועצה                              יואב נגדי, פעמי תש"ז

  עמוס ארלקי, ניר משה                                   יעקב כהן, מסלול
  אבירם צברי, שבי דרוםאילנית אסיף, ניר עקיבא                               

     אהרוני שבתאי, מבועים                                 מוטי בנימיני, תלמי בילו         
                               יגאל כהן, שדה צבי           ציון מלכה, קלחים                                         

                                 רונן אהרוני, בטחה                                        ברוך גנוט, תפרח             
  

  חסרים:
  אסי יונה, אשבול                               

  
  

  :על סדר היום

 .805/22+ 804/22מס' לאישור פרוטוקול  . 1
 

  עמותה לקידום התרבות והספורט מרחבים.ה – 2020לאשור דוחות כספיים לשנת  . 2
 

 20,357ממשרד התחבורה ₪  81,428לאישור פתיחת תב"ר "סימון כבישים והתקני בטיחות"  . 3
 ₪. 101,785ק.ע.פ. סה"כ תב"ר ₪ 

 
  מהעברה מהתקציב הרגיל.₪  1,000,000בסך לאישור פתיחת תב"ר "יחידה לשיטור עירוני"  . 4

 
  .בעקבות אישור הקמת יחידה לשיטור מועצתי נדרש להקים שתי ועדות מטעם המועצה . 5

  
 ,המקומית הרשות ראש בהובלת .המקומית ברמה המרכזי הפורום -מועצה לאכיפה עירונית

 העדיפות סדר ואת המוניציפאלית ברמה הכוללת המדיניות את תגבש המועצה העירונית
 ראש סגני ,העירייה ראש :יהיו במועצה חברים .ישראל משטרת עם בתיאום העירונית ברמה

 ,החינוך מחלקות מנהלי ,הארצית מנהלת השיטור נציג ,המקומית הרשות ל"מנכ ,העירייה
 ,המשטרה תחנת מפקד ,העירוני הפיקוח מערך מנהל ,המקומית ברשות והביטחון ,הרווחה

ראש  בין במשותף שיסוכמו ציבור נציגי ושני בתחנה הייעודי העירוני השיטור כוח מפקד
  .התכנסות פעמיים בשנה -הארצית למנהלת המקומית הרשות

כ"לית נמ -גן ראש המועצה, אילנה ברקתס -אש המועצה, ארמי פרג'ר -: שי חג'ג'חברי הועדה
קב"ט  -הרווחה, מתן פהימינהלת מח' מ -נהלת מח' חינוך, רחל גילמ -המועצה, אפרת בוהדנה

ת המועצה, מערך הפיקוח העירוני, מפקח תחנת המשטרה, מפקח כח שיטור עירוני, נציג מנהל
  .השיטור הארצי, שני נציגי מליאה

 
 כפי ,העירונית האכיפה מדיניות ליישום הפועל הפורום -לאכיפה העירונית המשנה ועדת

 לכלל שמותאמת אופרטיבית לתוכנית אותה ומתרגם ,העירונית האכיפה שנקבעה במועצת
 תורכב המשנה ועדת .הייעודית הפקחים יחידת ושל השיטור העירוני יחידת של הפעילות

השיטור  כוח ממפקד ,המשטרה תחנת ממפקד ,המקומית הרשות ל"ממנכ או העיר מראש
 ביטחון ומממונה המקומית ברשות הייעודית הפקחים יחידת ממנהל ,המשטרתי העירוני

  .לצורך בהתאם עוד ותתכנס קבוע באופן לחודש אחת תתכנס הוועדה .המקומית תברשו
, מפקד תחנת קב"ט המועצה -עצה, מתן פהימימ"מ ראש המו -: ארמי פרג'חברי הועדה

  המשטרה, מפקד כח שיטור, נהל יחידת הפקחים
 

 25,000לטיפול בכשלי בטיחות סמוך למוסדות חינוך"  ייעודי"הענקת תקציב לאישור פתיחת  . 6
  .31,250מהק.ע.פ. סה"כ ₪  6,250מתקציב הרלב"ד, 
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  מהק.ע.פ.₪  100,000לאישור פתיחת תב"ר "עבודת בטיחות לבריכת מרחבים"  . 7
 

  פתיחת חשבון אב בבנק מרכנתיל עבור מענקי פייס. לאישור . 8
 

בין המועצה למבקר המועצה, מר יהודה  לדיון ואישור בהצעת מבקר המדינה לקיים גישור . 9
  רגב צהל.

 
במידה והצעת הגישור המפורטת לעיל, לא תתקבל ע"י מליאת המועצה בישיבתה, יתקיים,  . 10

, שימוע למבקר המועצה, מר יהודה רגב צהל, בפני מליאת המועצה, טרם קבלת מידיבאופן 
ל תלונות הציבור (רצ"ב החלטת המליאה ברוב הדרוש, על פיטוריו כמבקר המועצה וממונה ע

 ההזמנה). 
         

  וספות לסדר היום:ת
  
  

מתקציב משרד החינוך לטובת ביה"ס "רוטמן" ₪  212,772ב  – 288לאישור הגדלת תב"ר  .11
  אשל הנשיא.

 
מתקציב משרד החינוך לטובת תשתיות היקפיות ₪  495,195ב   288לאישור הגדלת תב"ר  .12

  ביה"ס "רוטמן" אשל הנשיא .
 

₪  30,000בסך  "נגישות אקוסטית בביה"ס רוטמן אשל הנשיא" לאישור פתיחת תב"ר  .13
  ממשרד החינוך.

 
  " תכנון פרויקטים הנדסאים" 305לאישור הגדלת תב"ר  .14

  קרן לעבודות פיתוח מ -צורך עבודות תכנון שוטפות ל -400,000בסך 
    ₪. 2,100,000סך התב"ר 

 
  ₪. 900,000על סך  "במושב מסלול לבניית מקווה טהרה"לאישור פתיחת תב"ר  .15

  ₪. 200,000 –השתתפות מושב מסלול בסך             
  ₪. 700,000השתתפות עמותת "מרכז טהרה" בסך 

 
 לורוניקה בקשי בכפוף לאישור היועץ המשפטי.לאישור עבודה נוספת  .16

 
דכון ע -חומש למפעל הפיס (סעיף זה נשמט מההזמנה שהוצגה למליאה) אישור עידכון תוכנית .17

 ע"פ הובלה המצורפת. 2024ועד  2022לשנת 
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  :דיון

  .805/22+ 804/22לאישור פרוטוקול מס'  . 1
  

  :החלטה
 .חברי המליאה מאשרים פה אחד

 
  והספורט מרחבים. עמותה לקידום התרבותה – 2020לאשור דוחות כספיים לשנת  . 2

  
  :החלטה

  .חברי המליאה מאשרים פה אחד
 

 20,357ממשרד התחבורה ₪  81,428לאישור פתיחת תב"ר "סימון כבישים והתקני בטיחות"  . 3
  ₪. 101,785ק.ע.פ. סה"כ תב"ר ₪ 
  

  :החלטה
 .חברי המליאה מאשרים פה אחד

 
  מהעברה מהתקציב הרגיל.₪  1,000,000"יחידה לשיטור עירוני" בסך  לאישור פתיחת תב"ר . 4

  
  :החלטה

  .חברי המליאה מאשרים פה אחד
 

  בעקבות אישור הקמת יחידה לשיטור מועצתי נדרש להקים שתי ועדות מטעם המועצה. . 5
  

 ,המקומית הרשות ראש בהובלת .המקומית ברמה המרכזי הפורום -מועצה לאכיפה עירונית
 העדיפות סדר ואת המוניציפאלית ברמה הכוללת המדיניות את תגבש העירוניתהמועצה 

 ראש סגני ,העירייה ראש :יהיו במועצה חברים .ישראל משטרת עם בתיאום העירונית ברמה
 ,החינוך מחלקות מנהלי ,הארצית מנהלת השיטור נציג ,המקומית הרשות ל"מנכ ,העירייה
 ,המשטרה תחנת מפקד ,העירוני הפיקוח מערך מנהל ,המקומית ברשות והביטחון ,הרווחה

ראש  בין במשותף שיסוכמו ציבור נציגי ושני בתחנה הייעודי העירוני השיטור כוח מפקד
  התכנסות פעמיים בשנה. -הארצית למנהלת המקומית הרשות

נכ"לית מ -עצה, אילנה ברקתסגן ראש המו -ארמי פרג' ראש המועצה, -: שי חג'ג'חברי הועדה
מנהלת מח'  -ינוך, רחל גילמנהלת מח' ח -ת בוהדנהאפרגזבר המועצה,  -שמעון פרץעצה, המו

, מערך הפיקוח העירוני, מפקח תחנת המשטרה, מפקח קב"ט המועצה -הרווחה, מתן פהימי
י ועמוס צביקה קורבש -מליאהכח שיטור עירוני, נציג מנהלת השיטור הארצי, שני נציגי 

  ארלקי.
 

 כפי ,העירונית האכיפה מדיניות ליישום הפועל הפורום -לאכיפה העירונית המשנה ועדת
 לכלל שמותאמת אופרטיבית לתוכנית אותה ומתרגם ,העירונית האכיפה שנקבעה במועצת

 תורכב המשנה ועדת .הייעודית הפקחים יחידת ושל השיטור העירוני יחידת של הפעילות
השיטור  כוח ממפקד ,המשטרה תחנת ממפקד ,המקומית הרשות ל"ממנכ או העיר מראש

 ביטחון ומממונה המקומית ברשות הייעודית הפקחים יחידת ממנהל ,המשטרתי העירוני
  .לצורך בהתאם עוד ותתכנס קבוע באופן לחודש אחת תתכנס הוועדה .המקומית ברשות

, מפקד תחנת קב"ט המועצה -עצה, מתן פהימימ"מ ראש המו -: ארמי פרג'חברי הועדה
  המשטרה, מפקד כח שיטור, נהל יחידת הפקחים.

  
  :החלטה

  .חברי המליאה מאשרים פה אחד
 

 25,000לטיפול בכשלי בטיחות סמוך למוסדות חינוך"  ייעודילאישור פתיחת "הענקת תקציב  . 6
  .31,250 מהק.ע.פ. סה"כ₪  6,250מתקציב הרלב"ד, 

  
  :החלטה

  .חברי המליאה מאשרים פה אחד
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  מהק.ע.פ.₪  100,000לאישור פתיחת תב"ר "עבודת בטיחות לבריכת מרחבים"  . 7
  

  :החלטה
  .חברי המליאה מאשרים פה אחד

 
פיס  חשבון פיתוח -המועצה מאשרת פתיחת שני חשבונות אב לפעילויות מול מפעל הפיס . 8

  .754דיסקונט בע"מ, סניף  וחשבון מענקי פיס בבנק מרכנתיל
  

  :החלטה
  .חברי המליאה מאשרים פה אחד

 
לדיון ואישור בהצעת מבקר המדינה לקיים גישור בין המועצה למבקר המועצה, מר יהודה  . 9

  רגב צהל.
  

  :החלטה
פרוטוקול ביצא  דיון זה(. את הצעת מבקר המדינה לגישור פה אחד דוחיםחברי המליאה 

  נפרד)
 

במידה והצעת הגישור המפורטת לעיל, לא תתקבל ע"י מליאת המועצה בישיבתה, יתקיים,  . 10
, שימוע למבקר המועצה, מר יהודה רגב צהל, בפני מליאת המועצה, טרם קבלת מידיבאופן 

החלטת המליאה ברוב הדרוש, על פיטוריו כמבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור (רצ"ב 
  ההזמנה). 

  
  :החלטה

-לפטר את יהודה רגב, הפיטורים ייכנסו לתוקף החל מ פה אחד מחליטיםהמליאה חברי 
 .. (דיון זה יצא בפרוטוקול נפרד)יהודה יקבל את כל המגיע לו על פי חוק .01.04.22

 
מתקציב משרד החינוך לטובת ביה"ס "רוטמן" ₪  212,772ב  – 288לאישור הגדלת תב"ר  . 11

  אשל הנשיא.
  :החלטה

  .מאשרים פה אחדחברי המליאה 
 

מתקציב משרד החינוך לטובת תשתיות היקפיות ₪  495,195ב   288לאישור הגדלת תב"ר  .12
  ביה"ס "רוטמן" אשל הנשיא .

  
  :החלטה

  .חברי המליאה מאשרים פה אחד
 

ממשרד ₪  30,000נגישות אקוסטית בביה"ס רוטמן אשל הנשיא בסך  – לאישור פתיחת תב"ר .13
  החינוך.

  
  :החלטה

  .המליאה מאשרים פה אחדחברי 
 

  תכנון פרויקטים הנדסאים – 305לאישור הגדלת תב"ר  .14
  קרן לעבודות פיתוח מ -צורך עבודות תכנון שוטפות ל -400,000בסך 

    ₪. 2,100,000סך התב"ר 
  

  :החלטה
  .חברי המליאה מאשרים פה אחד

 
  ₪. 900,000לאישור פתיחת תב"ר לבניית מקווה טהרה במושב מסלול על סך  .15

  ₪. 200,000 –שתתפות מושב מסלול בסך             ה
  ₪. 700,000השתתפות עמותת "מרכז טהרה" בסך 

  :החלטה
  .חברי המליאה מאשרים פה אחד
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  לורוניקה בקשי בכפוף לאישור היועץ המשפטי. לאישור עבודה נוספת .16
  

  :החלטה
 .חברי המליאה מאשרים פה אחד

 
בהתאם לטבלה  2024ועד  2022לשנת חומש מתקציב מפעל הפיס  לאישור עדכון תוכנית .17

  המצורפת.
  

  :החלטה
 טלפונית.חברי המליאה מאשרים 

 
         

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  מאשרים,
  
  
  
  
  

  מעו פרץש           שי חג'ג'                                                                          
  זבר המועצהג ראש המועצה                                                                        

  


