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 ישיבת מועצה מס' 11
 

 
 10וישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  9ל ישיבת מועצה מס' פרוטוקו יאישור  .1
 

 אפרת רוזנבלט:
 יוטמעו. ליאני מבקשת שהתיקונים ש

 
 אסף מינצר:

 ואני אדאג לכך. תיקונים חסריםאילו אין בעיה, תכתבי לי בדיוק 
 

 :רוזנבלט אפרת
 עד שלא יתוקנו הקודמים.חדשים תיקונים אני לא אשלח 

 
 אסף מינצר:

ת להצבע , המתוקנים,10וישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  9פרוטוקול ישיבת מועצה מס' אני מעלה את 
 החברים.



 

 

 
 הצבעה:

 )מינצר, רוזן, לנדאו, אשואל, ציגלר, בן שושן( 6 –בעד 
 (רוזנבלט) 1 –נגד 

 
 2017משרד הפנים לשנת  ח כספי"דואישור  .2
 

 אפרת רוזנבלט:
 כ הרבה זמן?"למה זה חיכה כ

 
 אסף מינצר:

התכנסה וועדת הכספים של המועצה. יש בה ח הכספי נדון בהזדמנות הראשונה "משום שהיו בחירות. הדו
 וועדת ביקורת. בעניין היעדר התכנסות להתייחס בכובד ראש לטענות משרד הפנים 

 
 אפרת רוזנבלט:
 לא שהיא "לא התכנסה".ולהם שהוועדה התפטרה  צריך היה לומר

 
 אסף מינצר:
 .כדי שנוכל לאשרו במועצה 2017לשנת  דון בדוח המפורטלהתכנס ולוועדת הביקורת אני מבקש מ

 
 הצבעה:

 )מינצר, לנדאו, רוזן, אשואל( 4 –בעד 
 (ציגלר, בן שושן, רוזנבלט) 3 -נמנע

 
 
 המלצת וועדת כספים  סגירת תב"רים עפ"י .3

 
 אסף מינצר:

 צירפנו פרוטוקול מפורט לישיבה זו.
 

 רחמים אשואל:
 בצורה מאוד יסודית. הוועדה שלנו דנה בכך

 
 מינצר:אסף 

 5עד  2.5סטייה של כלומר, חריגה.  ח"מיליון שכעם  ₪מיליון  41בפרויקטים בסכום כולל של המדובר 
תוך הצבעה על  וסגירתםתב"רים ה הגדלתלאשר את ראשונה של וועדת כספים הייתה ההמלצה האחוזים. 
צפויה ה יסטי כאשר יש הבקשה לחזור למועצה לדווחהייתה בדבר  השנייההמלצה ה .ההגדלהמקורות 

 להיערך בכוח אדם נוסף בגזברותהשלישית הייתה המלצה ה. ללא מקור תקציבי 25%על עולה שבפרויקטים 
 לדווח על כלל הכספים בכל התב"רים הפתוחים. על מנת

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 מני לנדאו:
 ?כעת מה מאשרים

 
 רחמים אשואל:

 .פים המצורוהטבלה  לפי הפרוטוקול רים וסגירתם "להגדלת התב וועדת הכספים  המלצתאת 
 

 אסף מינצר:
 אם לא, אני מבקש להעלות את הנושא להצבעה. יש למישהו הערות?האם 

 
 הצבעה:

 )מינצר, אשואל, לנאו, רוזן(       4 –בעד 
 )רוזנבלט, בן שושן, ציגלר( 3                 –נמנעים 

 
 אישור תב"רים .4
 

 אסף מינצר:
 ואלו הם: במימון משרדי הממשלה השונים. הינם התב"רים

 
  ₪ 497,261, בסך 2018 לישמניההפחתת מפגעי  .א

 מקור תקציבי: המשרד להגנת הסביבה
 

 אסף מינצר:
 ונצא לביצוע. יש תכנון שאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה

 
 צביקה רוזן:

 ינג?'יש מצהאם 
 

 אסף מינצר:
 אלש"ח שיוצאו מהשוטף ואין צורך לאשרם כחלק מהתב"ר. 50
 

 7פה אחד  –בעד 
 
 
 אלש"ח 200ושיפוץ חצר בית ספר כרמים, בסך  ליקויי בטיחותתיקון  .ב

 מקור תקציבי: משרד הפנים
 

 אסף מינצר:
 של תיקון ליקויי בטיחות ונזילות בזמן שהילדים בחופשה.אנחנו מבצעים עבודות 

 
 צביקה רוזן:

 הרטיבות תטופל?האם 
 



 

 

 אסף וולף:
 בהחלט.

 
 מני לנדאו:

 ?המלא התקציב זהוהאם 
 

 מינצר:אסף 
 בנוסף לתיקוני הבטיחות יותקנו גם הצללות. השנה. ח שהושג"אלש 350 תקציב זה מתווסף לסך של 

 
 מני לנדאו:

 מעולה, ישר כוח.
 

 הצבעה
 7 פה אחד –בעד 

 
 אלש"ח 100, בסך 2019כבישים ומדרכות  שיקום .ג

 מקור תקציבי: משרד הפנים
 

 אסף וולף:
 הליקויים הידועים למחלקת הנדסה. אור רשימתלהתיקונים יבוצעו 

 
 שואל:רחמים א

 שיר השירים?ביצוע עבודות ברחוב מה עם 
 

 אסף מינצר:
. התוכנית במסגרת התב"ר שאישרנו בישיבה הקודמת שכרנו מתכנן ומפקח שיבצעו את הפתרון לשיר השירים

 .תוצג למועצה
 

 אפרת רוזנבלט:
 .בכבישיםול פתוכנית לטיבדצמבר שתוכן כבר ביקשתי 

 
 
 

 הצבעה:
 7פה אחד  –בעד 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 אלש"ח 100, בסך מקלטים ציבורייםשיפוץ ותיקון ליקויי בטיחות ב .ד
 מקור תקציבי: משרד הפנים

 
 

 אסף מינצר:
תם מוזמנים כמובן. אנו נעדכן כת מרכז החירום ואור לחנ"ביקור אלוף פקעתקיים מצ'ינג. י תב"ר זה הינו ללא

 ז."לוב
 

 אפרת רוזנבלט:
ח ליקויים למרות "ביקשתי שנדון בליקויים במקלטים. הפרויקטור אמר שהכל תקין. הוא אף לא העביר לי דו

את הליקויים שקיבלתי מתושבים, שלחתי בהתאמה. כמו כן, טרם בוצע סיור גם . ששלחתי תזכורות
 ף.ח הביקורת של פיקוד העור"המקלטים למרות שאנו ממתינים בסבלנות. אשמח לקבל גם את דו

 
 אסף מינצר:
. הכסף לתחזוקהם. למשל חלונות הדף שזקוקים קלטיאלש"ח מיועד לשיפוץ וחידוש המ 100התקציב של 

 .יהיו תקינים התוכנית הקיימת כך שבסופו של יום  המקלטים ביצוע עבודות לפיאמור להספיק ל
 

 אפרת רוזנבלט:
 ?ביקורה יתקיים מתי

 
 אסף מינצר:

 הצהריים.שעות אתם מוזמנים בשמחה. מניח שלקראת  – 15/8/19
 

 הצבעה:
 7 פה אחד–בעד 

 
 

 
 הקמת וועדת מלגות לסטודנטים .5

 
 אסף מינצר:

לטובת  5-בחונכויות אישיות ו 15מתוכם הם פר"ח ) 20 .מפעל הפיסגות לסטודנטים בשיתוף מל 35אנו נעניק 
 מלגות פרטניות  15( ועוד עבור חיזוק לימודים בקבוצות  מרכז הלמידה

גיל עבור נוער,  למשלשעות לטובת הציבור לפי הצרכים שיעלו ממנהלי המחלקות,  150הסטודנטים יבצעו 
 רווחה וכן הלאה.הזהב, מתנדבים, 

תפרסם לציבור את ממנהלי המחלקות השונות. הוועדה  תוקם וועדה שתקבל את רשימת הצרכים
 טודנטים, וכמובן תעניק בסוף את המלגות לסטודנטים. הקריטריונים, תשבץ ותמיין את הס

 אני מציע למנות שלושה חברים:
 ללי רז שטיינר –יו"ר 

 מנהלת מרכז הצעירים )רחלי פולק( –חברה 
 .צדרבויוםעודד  –חבר 

 האם יש לכם שאלות?
 
 



 

 

 
 צבי רוזן:

 רק לשנה הבאה, נכון? תרלוונטיהמלגה 
 

 אסף מינצר:
 .כן
 
 

 רחמים אשואל:
 סוציו אקונומי?מצב תואר שני יתקבל? האם יתחשבו בסטודנט להאם 

 
 אסף מינצר:

בעיקרון לא מדובר במלגות על רקע סוציו . דון בוועדה עצמהימלגות לסטודנטים יהקריטריונים לנושא 
 משום שיש מלגות ייעודיות עבור כך.אקונומי 

 
 אפרת רוזנבלט:

 .בוועדה חלק קחתאני אשמח ל
 

 אסף מינצר:
 .חשבנו לנכון שוועדת המלגות תורכב מנציגי ציבור שאינם חברי מועצה

 
 )ללי, רחלי ועודד(: הצבעה על הצעת מינצר

 )מינצר, ציגלר, בן שושן, אשואל, רוזן, לנדאו(  6 –בעד 
 )רוזנבלט( 1 –נמנע 

 
 אפרת רוזנבלט:

 חברה בוועדה. ובלבד שאהיהאני בעד 
 

 צביקה רוזן:
 תחליט האם היא רוצה להוסיף חברים.עצמה הוועדה ממליץ ש

 
 אסף מינצר:

 את רוצה להעלות את ההצעה שלך להצבעה? אני חושב שהוועדה לא צריכה להיות פוליטית.
 

 :אפרת רוזנבלט
 כן.

 
 ש המועצהיועמ" –עו"ד  -אשי דל

 .שיהיו בה רק נציגי ציבור ההצבעה שלך מדברת על כך שיהיו חברי מועצה בוועדה בהבדל מההצעה של אסף
 

 אפרת רוזנבלט:
 ללי הייתה ברשימה של אסף.  

 
 



 

 

 אסף מינצר:
 .ע"י המועצה שתצורף לוועדה שמונתה על מנת אני מעלה להצבעה את הצעת אפרת 

 
 הצבעה:

 )מינצר, רוזן, אשואל, לנדאו(   4 –נגד 
 )בן שושן, ציגלר, רוזנבלט( 3 –בעד 

 
 
 

 ארי ציגלר:
 בנושא הזה.  כלל לא דנההוועדה ,  2107ח כספי לשנת "דוהאישור אני רוצה להתייחס ל

 
 אסף מינצר:

 דיברנו והצבענו על הנושא הזה לפני שישה נושאים.
 
 
 

 .ננעלההישיבה 
 
 
 

 מאושר להפצה
 
 

 דעו" –רשמה: ענת פרידמן        
 מנהלת פרוייקטים        

 
 
 
 
 


