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 1220ריכוז החלטות מליאת מועצה לשנת 
 

 פרמס
 ישיבה 

חברי מועצה  החלטות  על סדר היום  תאריך 
 שנעדרו 

המשך   – 2021אישור תקציב המועצה לשנת   .1 2.2.2021   2021א'/
הישיבה שנקטעה עקב הודעה על פטירתו של  

 .דני מלכה ז"ל – שירותי החירום ממונה 

  

 אישור פרוטוקולים  .1 2.2.2021 2021/1
 

 פרופ' מתי  
 ליפשיץ 

ום   1.1  אישור פרוטוקול ישיבה מי
1.12.20 . 

 

 אושר 

 

ום   1.2 אישור פרוטוקול ישיבה מי
27.12.20 . 

 

 אושר 

 

ום   1.3 אישור פרוטוקול ישיבה מי
29.12.20  . 

 אושר 
 

 דיווח ראש מועצה.   .2

 סיבים אופטיים   - קול קורא   •

 עידן הנגב   ועדת גבולות  •

 חטיבת הביניים   - בית הספר   •
 

 

 פרויקט גגות סולאריים:  .3
 הצגת הפרויקט.  3.1
פרויקט    –   397  אישור תב"ר  3.2

סולאריים באמצעות קול קורא  
ואה מבנק   ן הלו מפעל הפיס ובמימו

מרכנתיל דקסיה בריבית פריים  
 שנים.    7.5לתקופה של    1מינוס  

 

פרויקט סולאריים באמצעות   –  397 הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר 
מליון ₪ מבנק   2.3קול קורא מפעל הפיס ובמימון הלוואה בסך  

 שנים.  7.5לתקופה של   1מרכנתיל דקסיה בריבית פריים מינוס 

http://www.lehavim.muni.il/
mailto:Lc@lehavim.muni.il


 

 

 פרמס
 ישיבה 

חברי מועצה  החלטות  על סדר היום  תאריך 
 שנעדרו 

אולם    –   348הגדלת תב"ר מספר   .4
כולל פירוט לפי דרישת    – מחולות  

חברי המועצה בישיבה מיום  
1.12.20  . 

מיום    4/2017אושר בישיבה  
₪    2,500,000על סך    9.5.2017

ן קרן לעבודות פיתוח. בישיבה   במימו
בוצע    3.7.2018מיום    5/2018

ן    500,000- הגדלה ב  ₪ במימו
המשרד לפיתוח נגב גליל, כך  

 ₪.    3,000,000שהתב"ר עומד על  
כעת מתבקש אישור להגדלה על סך  

ן קרן לעבודות    355,314 ₪ במימו
פיתוח כך שהתב"ר יעמוד על  

2,255,314    .₪ 
  .  כמו כן מתבקש אישור לסגירתו

 

 

ן בנושא הנצחה של ממונה שירותי   .5 ו די
החירום של המועצה ותושב להבים,  

 דני מלכה ז"ל. 

 

 .  2019דו"ח ביקורת משרד הפנים לשנת   2.2.2021 /ב' 2021

 

 פרופ' מתי  
 ליפשיץ 

מר כפיר  
ן   מימו

 אישור פרוטוקולים  1 2.3.21 2/2021
 

  

 . 1/21פרוטוקול מישיבה   1.1
 

 אושר 
 

 .  2021פרוטוקול מישיבה א/  1.2
 

 אושר 
 



 

 

 פרמס
 ישיבה 

חברי מועצה  החלטות  על סדר היום  תאריך 
 שנעדרו 

 אושר  . 2021פרוטוקול מישיבה ב/  1.3
 

 דיווח ראש מועצה )כולל עבירות פע"ר(.  2

 עבירות פע"ר.  •

 עמותה גבעות להב.  •

נית.  •  שכונת שרו

תחת  • התאגדו  שלא  הרשויות  נגד   בג"צ 
 . תאגיד של מים 

 שרונים. של    התנגדויות הוועדה  •
 

 

עפר   הקמת ועדה להנצחה.  3 פרופ'  ההנצחה:  ועדת  הרכב  את  אישרה  המועצה  מליאת 
לוי, גב' עדי זנד, גב' רונית דמרי עייאש, מר יוסי ניר, מר מאיר  

 סגל 
 

 אישור תב"רים:  .4
 

 

בשרונית   –   392תב"ר   .4.1 כנסת    בית 
לעבודות    160,000 קרן  ן  במימו  ₪

 פיתוח. 
 

 אושר 
 

תב"ר   .4.2 יערה    –   376הגדלת  גן  שיפוץ 
ב  שפ"ח  מרכז  ₪    25,000- לבניית 

התב"ר  פיתוח.  לעבודות  נפתח    מהקרן 
סך    6.5.19ביום   ₪    200,000על 

מהקרן לעבודות פיתוח. סך הכול לאחר  
על   תעמוד  היתרה    225,000ההגדלה 

  .₪ 

 אושר 

 



 

 

 פרמס
 ישיבה 

חברי מועצה  החלטות  על סדר היום  תאריך 
 שנעדרו 

בצומת    –   393  תב"ר  .4.3 בשקיעה  טיפול 
₪ מהקרן    100,000גפן/שד' הזית בסך  

 לעבודות פיתוח 

 אושר 

 אישור על הצטרפות לשירותים  .5
 אינטרנטיים בבנק הדואר. 

הוחלט ברוב קולות ובהימנעות הח' נודלמן לאשר הצטרפות  
 לשירותים אינטרנטיים בבנק הדואר. 

מליאת המועצה החליטה ברוב קולות ובהתנגדות החברים כפיר   . 2021המועצה לשנת . אישור תקציב 1 18.4.21 /ג' 2021
מימון, זנד ורונית דמרי עייאש לאשר את תקציב המועצה לשנת  

 על פי הסכומים הבאים:  2021
 ₪   53,412,547תקציב שוטף על סך 

 ₪  25,998,898תקציב בלתי רגיל על סך 
 ₪  45,370,000תקציב בלתי רגיל מותנה בהכנסות על סך 

 

 .  2/21אישור פרוטוקול ישיבה   .1 18.4.21 3/2021
 

  אושר 

ווח ראש מועצה כולל עבירות פע"ר.   .2  די

 הסיבים האופטיים בלהבים.  •

 הקמת חטיבת ביניים בשרונית.  •

 פחים ירוקים  •

 הקמת תנועת נוער נוספת.  •

 שיתוף פעולה עם רמ"י בשרונית.  •

  

ן בנושא כספי עמותת "גבעת   .3 ו  להב". די
 

הוחלט פה אחד לאשר העברת כספי עמותת גבעת להב בסך  
 .)₪ לעמותת מועדון חברים להבים )הבריכה 93,500

 

 

מס' זהות   הוחלט פה אחד להסמיך את הפקח מוטי אסרף  הסמכת פקח.  .1
לאכוף עבירות קנס בהתאם לחוקי העזר העירוניים,   025771379

 .לחוק סדר הדין הפלילי  228וזאת בהתאם לסעיף 
 

 



 

 

 פרמס
 ישיבה 

חברי מועצה  החלטות  על סדר היום  תאריך 
 שנעדרו 

 אישור תב"רים:  . 5
 

שיפוץ חדר מורים על סך    394תב"ר   5.1
ן קול קורא    150,000  ₪ במימו

 של משרד החינוך.  
 

 אושר 
 

 

בדיקת עמודים ותאורה על    395  תב"ר  5.2
 ₪ מהקרן    200,000סך  

 לעבודות פיתוח.  
 

 אושר 
 

 

ן וביצוע חטיבת ביניים    396תב"ר   5.3 תכנו
 ₪ מהקרן    200,000על סך  

 לעבודות פיתוח. 

 אושר 
 

 

פרויקטים התחדשות    –   397  תב"ר  5.4
 והתפתחות חינוך בי"ס יסודי  

 ₪ מהקרן לעבודות פיתוח.    200,000בסך  
 

 אושר 
 

 

- מדרכות ב   373הגדלת תב"ר   5.5
 ₪ מהקרן לעבודות פיתוח.    300,000

  6.5.19מיום    4/2019אושר בישיבה    התב"ר 
 ₪    200,000על סך  

ן הקרן לעבודות פיתוח.    במימו
לאחר ההגדלה התב"ר יעמוד על סך  

500,000    .₪ 
 

 מדרכות   373הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר 
 ₪  200,000-ב

 

טיפול בשקיעת    –   393  הגדלת תב"ר  5.6
 הזית. נפתח בישיבה  - צומת הגפן 

₪ מהקרן לעבודות    100,000על סך    2/21
 פיתוח. המועצה מתבקשת  

₪ נוספים מהקרן    100,000- לאשר הגדלה ב 

 אושר 
 

 



 

 

 פרמס
 ישיבה 

חברי מועצה  החלטות  על סדר היום  תאריך 
 שנעדרו 

 לעבודות פיתוח. סך  
 ₪ לאחר ההגדלה   200,000התב"ר יעמוד על  

י אבי קפל ודרור שלום   . 6 אישור מינו
ן לחברי ועדת    ביטחו

הוחלט פה אחד לאשר את מינוים של שלומי שטרית, אבי קפל, דרור  
 שלום, יוסי קופל ועו"ד אנה קוסה כחברי ועדת ביטחון. 

 

 תוספת לסדר היום: 
לשיפוץ ותחזוקת גנים    398  תב"ר  5.7

ן קרן    100,000ציבוריים על סך   ₪ במימו
 לעבודות פיתוח. 

 אושר 
 

 

עבירות   .1 4.5.21 4/2021 כולל  המועצה  ראש  ווח  די
 פע"ר.  

 

  

   אישור תב"רים:  .2

הרווחה    –   398  תב"ר  .2.1 מחלקת  הרחבת 
סך   לעבודות    240,000על  מהקרן   ₪
 פיתוח.  

הוחלט ברוב קולות ובהימנעות החברות דמרי עייאש וזנד לאשר את  
₪ מהקרן   170,000הרחבת מחלקת הרווחה על סך  –  398תב"ר 

 לעבודות פיתוח. 
בנוסף יש לתאם סיור של חברי המועצה בחודש מאי והעברת כל  

 . נתוני העלויות

 

מדרך    –   399תב"ר   .2.2 אבני  וביצוע  ן  תכנו
האחרונה   הבתים  שורת  ן  שבי באזור 

בסך   עזריאלי  המוגן  ₪    50,000לדיור 
 מהקרן לעבודות פיתוח.  

 

הוחלט ברוב קולות ובהתנגדות החבר כפיר מימון והימנעות החברות  
תכנון וביצוע אבני מדרך   –  399 זנד ודמרי עייאש לאשר את תב"ר 

באזור שבין שורת הבתים האחרונה לדיור המוגן עזריאלי בסך  
 ₪ מהקרן לעבודות פיתוח.  50,000

 

ים:  .3 י    אישור מינו



 

 

 פרמס
 ישיבה 

חברי מועצה  החלטות  על סדר היום  תאריך 
 שנעדרו 

אישור דירקטורית ל"עידן הנגב" במקום   .3.1
 מר ניסימיאן שהתפטר.  

 

כדירקטורית ב"עידן  הוחלט פה אחד לאשר את מינויה של אורלי פניה 
 הנגב". 

 

ו"ר ועדת   .3.2 גב' אריאלה בקימר לי
 בריאות.  

  אושר 

 תשובה לשאילתות:  .4
 רונית דמרי עייאש ועדי זנד  .4.1
 שלומי שטרית  .4.2
 מתי ליפשיץ  .4.3

  

 בנושא תקציב.  18/4/21הוחלט פה לאשר פרוטוקול מיום  . אישור פרוטוקולים 1 8.6.2021 5/2021
 18/4/21מיום  3/2021פרוטוקול ישיבה הוחלט פה אחד לאשר 

הוחלט ברוב קולות ובהתנגדות שטרית, דמרי וזנד לאשר פרוטוקול  
 . 4/5/2021מיום  4/2021

 מר כפיר מימון 

 דווח ראש המועצה כולל עבירות פע"ר  .2

 סיבים אופטיים  •

 גגות סולאריים  •

 קירוי מגרש ספורט  •

 נוהל חדש לקבלת עובדים  •

 פיקוח על חוקי עזר  •
 

 

בעל חברת האבטחה   –. הזמנתו של מר יעקב דהן  3
 58מאג 

 . דיון מיוחד בנושא חטיבה 4
 . דיון בנושא פינוי אשפה 5
 . אישורי תב"רים 6
 .הארכת העסקה למנהלת מחלקת חינוך 7

 לא התקיים 
 הישיבה ננעלה 



 

 

 פרמס
 ישיבה 

חברי מועצה  החלטות  על סדר היום  תאריך 
 שנעדרו 

 .שאילתות של החברים מתי ליפשיץ ושלומי שטרית 8

   בנושא התפטרות מנהלת בית הספר. . דיון  1 23.6.2021 /ד' 2021

מליאת המועצה ברוב קולות ובהתנגדות הח' רונית דמרי   –החלטה  . 2022. אישור צו הארנונה לשנת 1 23.6.2021 /ה' 2021
 כולל ההנחות.  2022עייאש אישרה את צו הארנונה לשנת 

 

ושלומי  1 6.7.2021 6/2021 ליפשיץ  מתי  החברים  של  .שאילתות 
 שטרית. 

מר כפיר   
  , ן  מימו

עו"ד קובי  
 נודלמן 

 .  8.6.21מיום    5/2021.אישור פרוטוקול  2
 

 אושר 
 

ווח ראש המועצה כולל עבירות פע"ר.  3  .די
 

 

ן מיוחד בנושא חטיבה.  4 ו  .די
י אשפה.  5 ן בנושא פינו ו  .די
 

 

 .אישור תב"רים לפי רשימה )מצורפים(.  6
 

פה אחד אישרה המועצה את תיקון טעות הסופר בתב"ר   •

במקום   398הרחבת מחלקת רווחה, )אושר מספר  -  391

391 .) 

תכנון וביצוע   –  399פה אחד אישרה המועצה סגירת התב"ר  •

אבני מדרך באזור שבין שורת הבתים האחרונה לדיור המוגן  

 ₪ לקרן לעבודות פיתוח.  50,000עזריאלי, והעברת סך 

  –  397אישרה המועצה פתיחת תב"ר חדש מספר פה אחד  •

הקמת מרכז הכלה בבית ספר להבים. מקורות מימון:  

 ₪ ממשרד החינוך.   ₪70,000 מהקרן,  20,000



 

 

 פרמס
 ישיבה 

חברי מועצה  החלטות  על סדר היום  תאריך 
 שנעדרו 

 .הארכת העסקה למנהלת מחלקת החינוך.  7
 

הוחלט פה אחד לאשר הארכת העסקה למנהלת מחלקת חינוך עד  

1.9.21 . 

  הציבור .דו"ח ממונה תלונות  8

.החלטה על כללי התנהגות החברים בישיבות  9
 המועצה.  

 

 בנושאים:  2019. דו"ח מבקר המועצה לשנת 1 6.7.2021 '/ו' 2021
 • בדיקת מערך הבטיחות במועצה ובמוסדות הציבור. 

• סקירת סטטוס מאגרי מידע במחלקות המועצה  
והתאמתן לתקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(  

 . 2017 –התשע"ז 

מר כפיר   אושר 
  , ן  מימו

עו"ד קובי  
 נודלמן 

 : אישור פרוטוקולים.1 10.8.2021 7/2021
 

מר כפיר   
ן   מימו

פרוטוקול ישיבה ד' שלא מן המניין מיום   1.1
 בנושא התפטרות מנהלת ביה"ס.   23.6.21

 

 אושר 
 

  22.6.21פרוטוקול ישיבה ה' שלא מן המניין מיום 1.2
 בנושא ארנונה.  

 

 אושר 
 

 . 6.7.21במניין מיום  6פרוטוקול ישיבה 1.3
 

 אושר 
 

  6.7.21פרוטוקול ישיבה ו' שלא מן המניין מיום 1.4
 בנושא דו"ח מבקר המועצה.  

 אושר 
 

 .דיווח ראש מועצה )כולל עבירות פע"ר(.  2
 

 

 .דיון בנושא החטיבה.  3
 

 



 

 

 פרמס
 ישיבה 

חברי מועצה  החלטות  על סדר היום  תאריך 
 שנעדרו 

 .  2022.אישור תבחיני תמיכות לשנת 4
 

 אושר 
 

 .אישור המלצות ועדת הנצחה 5
 

 

 .הארכת שירות לעובדת המועצה.  6

 

הוחלט פה אחד לאשר הארכת שירות לעובדת המועצה, בת שבע  

 דחבש. 

)ח(    22.אישור להתקשרות בפטור ממכרז לפי סעיף 7
 לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות.  

 

 אושר 

 מרכז הכלה.  397הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  לפי רשימה מצורפת.  – .אישור תב"רים 8

כיתה לליקויי שמיעה במימון   –  400 הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר 

 א' קרן לעב' פיתוח   20-א' משרד החינוך ו  30

א'   350בסך  2021שיפוצי קיץ   402הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר 

 מהקרן לעב' פיתוח 

 גב' עדי זנד  אושר  . 10.8.21-מ 7/21. אישור פרוטוקול ישיבה 1 19.9.2021 8/2021
מר כפיר  

ן   . דיווח ראש מועצה )כולל עבירות פע"ר(. 2 מימו
 אכיפה ביישוב 

 איוש אמבולנס ערב ולילה 
 אירועי כיפור 

 

פה אחד מליאת המועצה אישרה קריאת כיכר הכניסה על שמו של דני  
 מלכה ז"ל. 

 

 . אישור המלצת ועדת תמיכות. 3
 

פה אחד אישרה מליאת המועצה את  המלצת ועדת תמיכות, הענקת  
  2 -₪ ב 25,000לעמותת גיל הזהב מיתר ולהבים בסך תמיכה 

 עם קבלת מאזן בוחן(  50%-מיידית ו 50%שיעורים )
 



 

 

 פרמס
 ישיבה 

חברי מועצה  החלטות  על סדר היום  תאריך 
 שנעדרו 

. אישור העסקת מנהלת מחלקת חינוך ואישור שכרה  4
 משכר מנכ"ל.  90%בשיעור 

מליאת המועצה ברוב קולותיה אישרה העסקתה של גב' זהבה הראל  
  90%מלאה ובשכר בשיעור בתפקיד מנהלת מחלקת החינוך במשרה 

 משכר מנכ"ל. 

 . אישור הארכת שירות למנהלת מחלקת חינוך. 5

 

מליאת המועצה ברוב קולותיה אישרה הארכת שירות לגב' זהבה  
 18/3/22הראל מנהלת מחלקת חינוך לחצי שנה עד ליום 

 

. אישור העסקת מנהל לשכה ואישור שכר בשיעור  6
 משכר מנכ"ל.  40%

המועצה ברוב קולותיה אישרה העסקתו של מר יונתן חבורה  מליאת 
 משכר מנכ"ל.  40%בתפקיד מנהל לשכה ובשכר בשיעור 

 

  . מינוי ועדת בריאות. 7

  . אישור תב"רים: 8

- הרחבת מחלקת רווחה ב 395 . הגדלת תב"ר8.1
₪ מהקרן לעבודות פיתוח, כך שהתב"ר   200,000
 ₪.  370,000יעמוד על 

 

סימון כבישים והתקני בטיחות    – 403. תב"ר 8.2
 ₪.  71,429על סך  2021

₪ קרן   ₪21,429 משרד התחבורה,   50,000במימון: 
 לעבודות פיתוח. 

 

 אושר 
 

יועצים לשם הגשת התגובה של    – 404 . תב"ר8.3
ועדה לתכנון ובנייה לערר לנושא שרונים. אנו נדרשים  

 לשכור יועץ כלכלי ויועץ תנועה
₪. מימון מקרן לעבודות    100,000-עלותם מוערכת כ

 פיתוח. 

 אושר 
פה אחד אישרה מליאת המועצה צירופו של פרופ' אבי גרוס למשקיף  

 בועדת התקשרויות. 
 

הרחבת בית עלמין, אין כרגע אומדן   – 405. תב"ר 8.4
כולל לביצוע הפרויקט, לכן אנו מבקשים לפתוח תב"ר  

₪. מימון מקרן   100,000עבור תכנון ומדידה בסך 
 לעבודות פיתוח. 

 הורד מסדר היום 
 



 

 

 פרמס
 ישיבה 

חברי מועצה  החלטות  על סדר היום  תאריך 
 שנעדרו 

 . אישור המועצה לנטילת הלוואה ע"י עידן הנגב. 9
 

 אושר 
 

 כפיר מימון: . מענה לשאילתות של 10
יש זוכה במכרז. מתי    -. אינטרנט מהיר ללהבים  1

 מתחיל לעבוד והאם עצרתם את הזכייה שלו. 
שנים חלפו    3כמעט  -. תוכנית פיתוח כלכלי ללהבים  2

 מכניסת ל לתפקיד . האם יש תוכנית?

 

 . דווח ראש המועצה כולל עבירות פע"ר 1 05.10.21 9/2021
 

  

תכנית אב לטריטוריה   –  374 . הגדלת תב"ר 2
  6/5/19מיום  4/19התב"ר נפתח בישיבה  –מאובטחת 

 ₪ במימון הלוואה.   1,000,000על סך 
 ₪.  711,000היתרה כיום עומדת על  

מליון ₪ במימון הלוואה מבנק   3.5מבקשים להגדיל ב
שנים    15-מכנתיל דיסקונט )דקסיה לשעבר( בפריסה ל 

 p-0.66ובריבית 
 

 

 תשובות לשאילתות: . 3
 . הח' כפיר מימון: 3.1

יש זוכה במכרז. מתי    -. אינטרנט מהיר ללהבים  1
 מתחיל לעבוד והאם עצרתם את הזכייה שלו.  

שנים חלפו    3כמעט  -. תוכנית פיתוח כלכלי ללהבים  2
 מכניסת ל לתפקיד . האם יש תוכנית?

 . הח' פרופ' מתי ליפשיץ: 3.2
ם ״ מרכז עיסקי״  ( האם ליד מועדון הנוער קיי 1

המשמש לאנשי עסקים בישוב ? מה תפקידה של שרון  
? 
( האם גן יערה משמש כמרכז להורות וילדים בו  2

עובדת  בעלת מקצוע בנושא במשרה חלקית של  
 המועצה ? 

 



 

 

 פרמס
 ישיבה 

חברי מועצה  החלטות  על סדר היום  תאריך 
 שנעדרו 

( האם ישנם משפחות בלהבים שאינם משלמים מים  3
 או שהסירו להם את מד המים ? 

ומה   מבקש לדעת מה מספר אלו שלא משלמים  
 הסיבה של כל אחד מהם. 

 מתי התחיל מבקר המועצה לבדוק את הנושא ?  

 

החלטה: מליאת המועצה אישרה פה אחד הענקת תמיכות לשנת   2021.אישור תמיכות לשנת 4
 על פי המלצת ועדת תמיכות לפי הפירוט:  2021

 ₪  40,000 – מועדון חברים להבים 
 ₪  10,000 –חב"ד להבים 

 ₪  100,000 –הצופים העבריים תנועת 

 : 2020דו"ח מבקר המועצה לשנת   .1 5.10.2021 /ז' 2021
 •מערך הרכש והבלאי 

•בדיקת הליך התקשרות לבצוע   
הרחבה ושדרוג רשת האינטרנט בביה"ס  

 היסודי להבים 

החלטה : מליאת המועצה מאמצת פה אחד דו"ח מבקר המועצה  
 ,מסקנותיו  2020לשנת 

 שהועברו בגינו. והתגובות  

 

 אישור פרוטוקולים:  .1 22.11.2021 10/2021
 

פרופ' עפר   
י   לו

מיום    8/21פרוטוקול ישיבה   .1.1
19.9.21  . 

 אושר 

 
1.2.  / מיום    2021פרוטוקול ישיבה ז'

5.10.21 
 אושר 

 
מיום    9/21פרוטוקול ישיבה   .1.3

5.10.21 . 
 אושר 

  דווח ראש מועצה )כולל עבירות פע"ר(.  .2



 

 

 פרמס
 ישיבה 

חברי מועצה  החלטות  על סדר היום  תאריך 
 שנעדרו 

י ועדה לשימור אתרים.  .3 מליאת המועצה החליטה פה אחד לאשר את החברים הבאים  מינו
לשימור אתרים: יוסי ניסן יו"ר הוועדה, עו"ד קובי נודלמן,   בועדה

 ברוריה אליעז ופרופ' עפר לוי חברים. 

חילופי גברי בפורומים השונים של    4
 המועצה. 

 

החלטה: מליאת המועצה החליטה פה אחד על ביטול הועדות  
 בריאות ותרבות קהילה.

ים:   . 5  דו"חות כספי
 . 31.3.21דו"ח כספי ליום   5.1 
 . 30.6.21דו"ח כספי ליום   5.2 
 . 30.9.21דו"ח כספי ליום   5.3 

 

  אישור תב"רים:  . 6

אושר    יועצים לשרונים התב"ר   404תב"ר    6.1
על סך    19.9.21בתאריך    8/21בישיבה  

₪, מהקרן לעבודות פיתוח, ביום    100,000
₪    25,000. אישרתם הגדלה בסך  3.11.21

בווטסאפ. כעת נדרשת החלטה פורמלית  
, התב"ר עומד על סך   מתועדת להגדלה זו

 ₪ מהקרן לעבודות פיתוח.    125,000
 

  404 החלטה : מליאת המועצה החליטה פה אחד לאשר תב"ר
 יועצים לשרונים התב"ר

₪   100,000על סך  21.9.19בתאריך  21/8אושר בישיבה 
 מהקרן לעבודות פיתוח . 

₪    25,000אישר ו חברי המועצה הגדלה בסך 21.11.3ביום 
בווטסאפ. כעת ניתנת ה החלטה ה פורמלית להגדלה זו,  

₪ מהקרן   125,000התב"ר לאחר ההגדלה עומד על סך 
 לעבודות פיתוח . 

ום    6.2 אושר תב"ר    18/4בישיבת המועצה מי
  200,000בדיקת עמודים ותאורה על סך    395

₪. בשל טעות במספר מתבקש אישור מספר  
. חברי המועצה עודכנו  406  – חדש לתב"ר זה  

על כך על ידי גזברית המועצה בוואטסאפ  
 .  14.10.21ביום  

 

בדיקת  פה אחד שינוי מספר התב"ר   אישרה  מליאת המועצה 
 בשל טעות.  406למספר חדש  395עמודים  



 

 

 פרמס
 ישיבה 

חברי מועצה  החלטות  על סדר היום  תאריך 
 שנעדרו 

 תשובות לשאילתות:  . 7 
 מתי ליפשיץ  7.1

מבקש לעלות שאילתה לראש המועצה  
וועדת חינוך קובי וברוריה בנושא   ולראשי 

ונים במועצה על חטיבת ביניים.   סחבת די
ים שלב א ניתנה ב  1 ני ( הרשאה לחטיבת בי

(    11) סכום כ    5.4.2020 ן ו  מילי
אלף שח היה    480( הסכם עם האדריכל על  2

)    2020בינואר   , כאשר כל חברי המועצה 
 אלף   200להפתעתי( חתמו על תב"ר בס"כ  

( הרשאה שלב ב למקיף חדשני כפי שמנוסח  3
)    8.3.20221במסמך משרד החינוך ניתן ב  

(.   8.6  סכום כ  ן ו  מילי
חלפו כמעט שנתיים שהנושא החשוב לא עלה  

ו שוב נדחה עד מרס   ן במועצה ועכשי ו לדי
וועדת חינוך.   2021 ו"ר  י  לפי קובי נודלמן 

לאור הנ"ל אבקש התייחסות לסחבת מעבר  
ן   ו  לכל הגי

7.2  : ן  כפיר מימו
 נושא התקשרות עם אדריכל בית הספר: 

וצג לחברי ההנהלה ההסכ 1 ם  . אני מבקש שי
ו ראש המועצה   שחתם עלי

. אני מבקש חוות דעת של היועץ המשפטי  2
ן בנושא הזה שראש המועצה   אודות מנהל תקי

ן   ו חתם על התקשרות מחייבת בסך חצי מילי
שח בטרם קיבל אישור המועצה ובטרם נפתח  

 תבר 
בנוסף שחוות הדעת תתיחס גם לחשיפה  

לתביעה מצד אדריכל כאשר מתקשרים איתו  
אומר שלא ישלם עד שהתבר    וראש המועצה 

 יאושר 

 



 

 

 פרמס
 ישיבה 

חברי מועצה  החלטות  על סדר היום  תאריך 
 שנעדרו 

 .מדוע רחובות להבים חשוכים כבר שנה? 3
 .מדוע יושב ראש המתנס התפטר? 4
.מה סטטוס משטח הרקורטן שראש המועצה  5

ו לתמיכה   ני התחייב להציב במסגרת תחנו
 ? 2021בתקציב  

 
יל והעברה לראש   בבקשה אשרי קבלה במי

 המועצה 
הגבלה  השאלות לפי סדר חשיבות וככל שיש  

 לכמות השאילתות בבקשה שיענו לפי הסדר 
 שלומי שטרית:   7.3

.אבקש לדעת את מספר הילדים בגני  1  
 הילדים ? 

.ומדוע עד לרגע זה למרות שישנן הרשאות  2
שנים לא    3ותוכניות היושבות במועצה מזה  

 בוצע דבר להקמת גני הילדים? 

נים  6.12.2021 /ח' 2021  עו"ד קובי   ערר שכונת שרו
 נודלמן 

 פרופ' עפר 
י   לו

 מר כפיר 
ן   מימו

מליאת המועצה ברוב קולות מאשרת את סגירת התב"רים  . אישור סגירת תב"רים 1 29.12.2021 /ט' 2021
₪ שיועברו    150,358בהתאם לרשימה מעלה, בסך כולל של  

 לעבודות פיתוח.  לקרן 
 אולם המחולות  348סכום זה אינו כולל תב"ר 

 

 



 

 

 פרמס
 ישיבה 

חברי מועצה  החלטות  על סדר היום  תאריך 
 שנעדרו 

 

₪    25,000. אישור תב"ר הנצחה על סך 2
 מהקרן לעבודות פיתוח. 

 אושר 

. אישור הארכת תוקף לחוק עזר ללהבים  3
 הסדרת שירותי שמירה ואבטחה התשע"ז. 

 דף ריכוז החלטות. 

 אושר 

המועצה לשנת   מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את תקציב  2022אישור תקציב המועצה לשנת   29.12.2021 /י' 2021
2022 

 ₪  55,362,210התקציב השוטף בסך 
 ₪  30,400,326תקציב בלתי רגיל בסך 

 ₪   20,870,000תקציב בלתי רגיל מותנה בהכנסות בסך 
 

 

 
 ט.ל.ח. 

יתרה ביצוע הוצאותביצוע הכנסותתקציב מאושרתאריך פתיחהשם התברמספר תבר 

6/201750,40051,16041,2899,871מיזם קהילתי סביבתי לשימור הבזים האדומים 346

4/20173,000,0003,000,0003,355,314-355,314אולם מחולות 348

4/2017200,000200,000200,059-59שילוט ותמרור למיתון תנועה350

360M21 3/2018270,000270,000284,095-14,095עיצוב מרחבי למידה

6/202135,40035,40036,855-1,455מבצע סככות לתחבורה ציבורית 368

5/2019300,000300,000294,4845,516מפגעי מדרכות371

5/2019600,000600,000525,09374,907שיפוצי קייץ 3752020

9/2019200,000200,000199,327673ציוד ומחשוב382

8/202075,00075,000075,000העברת קריית מודיעין 389

204,956-העברה מקרן עבודות פיתוח


