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 אינפורמציה – 1סעיף 

 לא התקיים דיון בסעיף זה.

 

  אישור ועדת איתור למינוי מנכ"ל למועצה  – 2סעיף 

נציגי  2לאשרר את ועדת האיתור, אשר תכלול לצורך בחירת מנכ"ל למועצה יש צורך ראש המועצה דיווח כי 
 מליאה, יועמ"ש המועצה ומנכ"ל רשות, הממונה ע"י משרד הפנים וראש המועצה.

 ראש המועצה מציע למנות כחברי המליאה בוועדת האיתור את:
 חבר מליאה גילי בן ציון (1
 חבר מליאה אלי יוגב (2
 יועמ"ש המועצה איתן מימוני (3
 הפנים מי שימונה על ידםנציג משרד   (4
 ראש המועצה קובי אביבי (5
 

 
 החלטה

ועדה בנוסף המליאה מאשרת פה אחד את ההצעה לבחור בגילי בן ציון ובאלי יוגב כנציגי המליאה לו
 . ש ונציג משרד הפניםעל ראש המועצה היועמ"

 
 

 
           חלקות:  2775בגוש  0640003-616אישור תכנית גשר לכלי רכב בפארק ראם תכנית מספר  – 3סעיף 

152 – 173 – 169  
 

 תומר טבק יועמ"ש הוועדה וכדלקמן:ראש המועצה מסר דברי הסבר לבקשה שהוכנו ע"י 
 

 מגרשים בבעלות "אלייד נדל"ן בע"מ" למכירה ואחסנת רכב חדש.  2בפארק ראם קיימים 
הגשר נועד לחבר בין המגרשים הצפוני והדרומי שביניהם קיימת דרך.  מגרש אחד משמש לאחסנת רכבים 

 חדשים לאחר הגעתם מהנמל, ומגרש שני משמש להתקנות ברכבים והפקת רישוי לפני עלייתם לכביש.
וחדות הואיל ובשלב שלפני הרישוי הרכבים אינם מורשים להתנהל על כביש, נדרשות משאיות גרירה מי

להעבירם ממגרש האחסנה, הצפוני  למגרש הדרומי במתחם, לצורך ביצוע ההתקנות ומסלול הרישוי של 
 המתחם.

חציות אילו מהוות סיכון בטיחותי למשתמשי הכביש ומקשות הן על תפקוד ותפעול המתחם והן על התנועה 
 העוברת.

המתחמים ובכך להפכם לשטח תפעולי תכנית זו מבקשת להקים גשר בין שני המגרשים על מנת לקשר בין 
 אחד  ללא כל הפרעה לתנועה.

 
 רקע כללי:

שימוש חורג לתקופה של שלוש שנים או עד מועד אישורה ל" הוגשה בקשה להיתר  10.08.2017בתאריך:
אושרה  26.10.2017". ביום באזור תעשיה ראם 120למגרש  118של תב"ע לשם בניית גשר בין מגרש 

 ( ושולמו אגרות והיתרים כדין.24.06.2018ניתן ביום  הבקשה )היתר בניה
 

 הגשר נבנה כגשר "פריק" אשר ניתן להסירו בסיום תקופת השימוש החורג.
 

לאישור הגשר כגשר קבע. התכנית נידונה  616-0640003מספר הוגשה תב"ע  18.10.2018היום 
 "על הפקדת התכנית בתנאים"להמליץ לוועדה המחוזית והוחלט:  27.02.2019בוועדת המשנה ביום 
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 לבקשת הוועדה המחוזית יש לקבל אישור המליאה לתכנית זו.

 
עם מתן היתר בניה מכוח התכנית לאחר אישורה, ישולמו אגרות והיטלים נוספים בהתאם לחוות דעת 

 שמאית.
 

 החלטה
אישור המליאה בתום קבלת הבהרות ראש המועצה והצגת התכנית בפניה, החליטה פה אחד על 

 כאמור. 616-0640003 תב"ע  התכנית לגשר לכלי רכב בפארק ראם מספר
 
 

 הארכת הסכמים למכרזי הסעות לשנה"ל תשפ"ב ואישור פרסום מכרזי הסעות לתשפ"ב. – 4סעיף 
 

ראש המועצה דיווח על המלצת מחלקת התחבורה להאריך את ההסכמים עם קבלני ההסעות לשנת 
 סכם וכדלקמן:הלימודים תשפ"א ע"פ תנאי הה

 
תשפ"ב לשנה"ל  היערכות   – הסעות  מכרזי   תוקף 

אופציה  מסלולים שם המסיע
 להארכה

 לעוד שנתיים 501 דרכי חיים

 לעוד שנה 415, 814, 701

 לעוד שנתיים 426, 730, 703 י.ח.ס הסעות

751 ,366 ,399 ,420 ,365 ,360/10, 
360/24 ,360/30 ,360/35 ,208 

 לעוד שנה

 לעוד שנתיים 407 כרמיתמסיעי 

 לעוד שנה 360/36, 360/8, 205, 331

 לעוד שנה 713 מסיעי שיקמים

 לעוד שנתיים 430ד', /389 גרפי טל ומור

 לעוד שנה 207, 367

 לעוד שנתיים 835, 812 מטיילי נהורה

 לעד שנה 702 

 לעוד שנתיים 213, 212, 211, 210, 460, 731, 716 מטיילי לכיש

 לעוד שנה 360/39, 360/38, 360/23, 206, 446 ,332 

 לעוד שנה 7021 נץ הסעות

 לעוד שנתיים 712 10אבי 

 לעוד שנה 360/17, 411, 401 מרדכי אדרי

 לעוד שנתיים 360/5א', /800 א.ר מטיילי אברהם

 לעוד שנתיים 408 טיולי שער הנגב

360/2 ,360/4 ,360/9 ,360/13 , 
360/14 ,360/31 

 שנה לעוד

 לעוד שנתיים 200, 330, 813, 805, 714 מטיילי ירון בר

371 ,432 ,439 ,443 ,444 ,445 ,455 , 
456 ,466 ,360/15 ,360/20 ,360/27 ,

360/29 ,360/34 ,360/37 

 לעוד שנה
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 כמו כן דווח על המסלולים החייבים במכרז וכדלקמן:

לתשפ"ב  – הסעות  למכרז  לצאת  החייבים  מסלולים   

 
 שנים(,  3להמשיך בשנה הבאה, מאחר וסיימו את תוקפם ) אינם רשאיםהמסלולים הנ"ל 

 לכן יש להוציאם למכרז השנה עפ"י הצורך.
מיוחד, אשר טרם נמצאה מסגרת עבורם וידונו בהם בוועדות כמו כן, יתכנו מסלולים חדשים לתלמידי חינוך 

 ההשמה שייערכו בהמשך.
 

 החלטה
המליאה בתום הצגת הנתונים החליטה פה אחד, על הארכת הסכמי התקשרות עם הקבלנים המסיעים, 

 כמפורט בהמלצת מנהל מח' התחבורה, ומאשרת פרסום מכרזים שתוקפם הסתיים.
 

 

 מקומי תימוריםשינוי הרכב ועד  – 5סעיף 

ראש המועצה דיווח כי בהתאם לפרוטוקול ועד מקומי תימורים שהועבר אליו, הוחלט כי נוכח התפטרות 

חבר הועד מר יוסי דרור, ממליצים הם על מינוי הבא בתור ברשימה מר נחשול בן הים, כחבר ועד מקומי 

 תחתיו.

 החלטה

 המליאה החליטה פה אחד על השינוי כאמור.

 

 המסיע בתשפ"א מסלול

 דרכי חיים מעלון מחצב לתיכון באר טוביה -חינוך מיוחד  – 833

 י.ח.ס הסעות מונית מיישובי המועצה למודיעין –חינוך מיוחד  – 723

 י.ח.ס הסעות מיישובי המועצה לגן בבית עזרא –א. זעיר  -חינוך מיוחד  – 750

 י.ח.ס הסעות מיישובי המועצה לבתי"ס בקרית גת  -א.זעיר+מונית  -חינוך מיוחד  – 810

 י.ח.ס הסעות מבתיה"ס ללרום בק. מלאכי -מיניבוסים  2 -מחוננים –ג' /389

 י.ח.ס הסעות אוטובוס ומיניבוס לבתי"ס  –חינוך רגיל  – 412

 י.ח.ס הסעות מכל יישובי המועצה לכנות -מיניבוסים  6 –חינוך רגיל  – 416

 י.ח.ס הסעות מחצב ליד בנימין -מיניבוס  –חינוך רגיל  – 451

 י.ח.ס הסעות מעגל בנים בנות -מיניבוס  –רווחה  – 201

 י.ח.ס הסעות בני עייש גן יבנה וק.מלאכי לבאר עמי -אוטובוס  -חינוך רגיל  – 360/3

 גרפי טל ומור מינון לנצר חזני –א.זעיר  –חינוך רגיל  – 390

 מטיילי נהורה משדה עוזיהו לתיכון באר טוביה –מעלון  –חינוך מיוחד  – 724

 מטיילי לכיש מסית עזרא לאופקים –מונית  –חינוך מיוחד  – 726

 מטיילי לכיש פיזורים מבתיה"ס –חוגים  –חינוך בלתי פורמלי  – 433

 מטיילי לכיש פיזור מבאר עמי ליישובים המערביים –מיניבוס  –חינוך רגיל  – 465

 נץ הסעות מהיישובים מערביים לגן כלנית עזריקם –א.זעיר  –חינוך מיוחד  – 800

 נץ הסעות מהיישובים המערביים ליד בנימין –מיניבוס  –חינוך רגיל  – 450

 נץ הסעות מהיישובים לחפץ חיים –מיניבוס + א.זעיר  –חינוך רגיל  – 463

 נץ הסעות מהיישובים המערביים לקבוצת יבנה –מיניבוס  –חינוך רגיל  – 464

 10הסעות אבי  מיישובי המועצה ללרום בק.מלאכי –מיניבוסים  3 –מצטיינים  –ה /389

 מטיילי ירון בר מונית מתלמי יחיאל לגנים ביד בנימין ובני ראם –חינוך מיוחד  – 749

 מטיילי ירון בר מיניבוסים פיזור מבתיה"ס היסודיים 8 –צהרונים  – 500

 מטיילי ירון בר הסעות ספורט



 
 

 

5 
 

 

 עד מקומי באר טוביהואישור דו"ח ביקורת של ועדת הביקורת לו – 6סעיף 

 הורד מסדר היום.

 

 מינוי דירקטורים בחברה לפיתוח והעמותה לספורט – 7סעיף 

 החברה לפיתוח מ.א. באר טוביה

 חגי קול מהנדס המועצה במקום איסקו משה

 החלטה
 המליאה מאשרת פה אחד. 

 

 
 אסיפה - העמותה לספורט

 נשאר מליאה קובי אביבי
 נשאר מליאה אודי דניאלי

 נשאר מליאה שמעון כץ
 נשארת מליאה מימי קושמרו

 נשארת עובדת צופי צור
 נשארת עובדת דורון חנין
 נשארת עובדת תמר ממן

 במקום עובד  נשאר ציבור אורי צבעוני
 נשאר ציבור עמיחי שיף

 נשאר ציבור בנצי ימר
 נשארת ציבור רות קרטר

  לאשר את דקלה מור אבי גיאנדרש 
 

 דירקטורים
 נשאר מליאה קובי אביבי                      יו"ר

 נשאר מליאה אודי דניאלי
 נשארת עובדת דורון חנין

 חדש עובדת דקלה מור אבי גיא 

 נשארת ציבור רות קרטר
 נשאר ציבור בנצי ימר

 
 ועדת ביקורת

 נשאר מליאה שמעון כץ
 נשאר ציבור אורי צבעוני

 
 החלטה

 בתום הדיון ולאחר שנמסרו הבהרות למליאה התקיימה הצבעה ובה הוחלט כי:
 אסיפת העמותה תורכב מ:

 מליאה קובי אביבי
 מליאה אודי דניאלי

 מליאה שמעון כץ
 מליאה מימי קושמרו

 עובדת צופי צור
 עובדת דורון חנין



 
 

 

6 
 

 ציבור אורי צבעוני
 ציבור עמיחי שיף

 ציבור בנצי ימר
 ציבור רות קרטר

 
 עובדים. 2קלה מור אבי גיא ותמר ממן לא נבחרו ולהרכב חסרים ד

 רקטורים ועל ועדת הביקורת.משכך לא התקיים דיון על הדי
 

 התפלגות ההצבעה
 בעד ההרכב הכולל את תמר ודקלה 8
 נגד ההרכב 9
 
 

 אחזקת תחנות שאיבה – 8סעיף 
 

 ראש המועצה דיווח כי:
 

תחנות שאיבה בין המועצה לבין ג'ט ליין בוטל ע"י המועצה מאחר שהחברה לא עמדה הסכם אחזקת 

 בדרישות ההסכם.

מאז ועד היום ועל מנת למנוע זרימת ביוב לנחלים, התקשרה המועצה עם חב' משה שאיבות בתנאי הסכם 

 ג'ט ליין שבוטל.

 איבה.תחנות ש 67המועצה מבקשת לצאת למכרז באמצעות המשכ"ל לשיפוץ ושיקום 

 כולל מע"מ. ₪ מיליון  30 –עלות העבודה מוערכת בכ 

 בנוסף, המכרז יכלול יכלול גם תחזוקת התחנות למספר שנים.

לשדרוג ₪ מיליון  25חתמה המועצה על התחייבות לרשות המים לפיה כנגד מענק בסך  2018באוגוסט 

"ש תימורים, כולל תחנות מט"ש תימורים שקיבלה המועצה, מערכת ההולכה של הביוב מהישובים למט

 ללא תמורה. –השאיבה תועבר לבעלות חברת ביוב מרחבית כאשר זו תוקם 

בע"פ נמסר לנו על ידי רשות המים כי ביחד עם הקווים ותחנות השאיבה, יוסבו לחברה המרחבית גם  

 יתרות ההלוואות שנלקחו לצורך הקמת המערכת והיא זו שתפרע יתרת ההלוואות.

 

 אפשרויות:לוש המועצה שלכן, בפני 

שנה על מנת שבעוד כמה שנים תוסב  25-30מימון עלות השיפוץ והתחזוקה בהלוואה ארוכת טווח  .1

 מרבית ההלוואה לחברה המרחבית.

ביצוע פעולות אחזקה שוטפות בעלות הנמוכה ביותר שאפשר לתחזק המערכת כאשר מי שיצטרך  .2

 המרחבית.בעתיד להשקיע את ההשקעה הגדולה תהיה החברה 

 שדרוג תחנות שאיבה לפי הצורך הדחוף ביותר. .3

 

 סיכום והחלטה

 לצרף את עדי נאמן ושלומי שמאי לישיבות המקצועיות ולאחר שייבחר מתווה, יובא לאישור המליאה.
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 חל"ת ושבתון למורים בביה"ס התיכון – 9סעיף 

 

 להלן הבקשות:

 שבתון חל"ת שם המורה

  חל"ת מלא מיכל סרי

 שבתון מלא  מילולאלין 

  חל"ת מלא ליאת שגב

 חצי שבתון  מיכל כהן שריקי

  חל"ת מלא אפרת סעדה

  חל"ת מלא גילית היימן

  חל"ת מלא מלי דיעי

  חל"ת מלא לשנתיים מורן דיין

 

 החלטה

 המליאה מאשרת פה אחד את הבקשות כאמור.

 

 המייסדיםמינוי חברי אסיפה וחברי הועד המנהל לעמותת  – 10סעיף 

דווח כי לרגל הפיכת עמותת המייסדים לעמותה עירונית אנו נדרשים למנות חברים הן לאסיפה והן לועד 

 המנהל. לחברי האסיפה ימנו חברי המליאה מהיישובים שלא מונה בהם חבר וכדלקמן:

 חברי אסיפה

 ממושב בית עזרא צחי כהן גבורה

 ממושב גבעתי דודו גולדשטיין

 ממושב ינון ניר ישראל

 ממושב כפר אחים אלי יוגב

 ממושב כפר ורבורג יריב צוק

 ממרכז כפרי עזר מימי קושמרו

 גזבר המועצה צופי צור

 מנהלת המח' לחינוך דורון חנין

 ממושב שדה עוזיה מוטי ארבל

 ממשוב נוה מבטח אודי דניאלי

 ממושב ינון תמי פישל

 ממושב ניר בנים עדי נאמן
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 מנהלת המח' לשרותים חברתיים טליה פוזן

 עו"ס הילה יהודה

 

 כמו כן ימונו לדירקטורים
 

 עובדים חברי מליאה נציגי ציבור
 טליה פוזן תמי פישל אלי בר יוחאי

 צופי צור עדי נאמן רחל שורר
 דורון חנין מוטי ארבל דוד כהן

 הילה יהודה אודי דניאלי שרה לבנון
  מני מעודי רייס רבקה

 
 

 החלטה
ש המועצה החליטה פה אחד המליאה לאשרה ללא צירוף שחר הלוי מקיבוץ בתום הצגת הצעת רא

חצור שטרם נבחר באופן רשמי ע"י משרד הפנים לחבר המליאה מטעם קיבוץ חצור. למינוי 
 .הדירקטורים יצורף עובד מועצה

 
 
 

 אישור פרוטוקולים – 11סעיף 
 

 בפני המליאה הוצגו:
 24.3.2021 מיום 24מספר  פרוטוקול מליאת מועצה

 27.5.2021 מיום 2מספר  פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין 
 28.6.2021 מיום 25מספר  פרוטוקול מליאת מועצה
 28.6.2021 מיום 26מספר  פרוטוקול מליאת מועצה

 
 

 דיון סיכום 
 

 יתווסף ל: בני יאמיןלבקשת חבר המליאה 

 פרוטוקול הועדה לאיכ"הס עמדתו 
 'וכו 'לפינוי מפגש"ים הוא סכום התחלתי ולא מוחלט שכן נכתב וכו₪ מיליון  5אישור  .א

 ציין שדרש שפינוי המפגש"ים יצא למכרז מסודר שכן מדובר בסכום גבוה, כך שנדע עלות מוחלטת.

  שלא קיבלו אישור והסכמת המליאה, או ₪ מיליון  5בסעיף פעולות כללי חריגה של  –תקציב רבעוני
ן הסכמת המליאה להעביר תקציבים מסעיף לסעיף לשאלתו את היועמ"ש מר איתן מימוני, נענה לחילופי

 שהעברת הכספים והחריגה חייבים לקבל את אישור המליאה.
 עד כאן.

 וועדה בידי מליאת המועצה.לשאלת תומר זולר בנושא יו"ר ועדת ביקורת דווח כי סמכות בחירת יו"ר ה
 

 החלטה
 בפרוטוקולים דלעיל ולאחר שהפרוטוקולים:בתום הדיון 

 24.3.2021מיום  24מליאה 
 27.5.2021מיום  2מליאה שלא מן המניין מספר 

 הוסרו מסדר היום, החליטה המליאה פה אחד
 28.6.2021מיום  25לאשר את פרוטוקול מליאה מספר  .1
 28.6.2021יום מ 26לאשר פה אחד בהתנגדות של החבר דני בוקובזה את פרוטוקול מליאה מספר  .2
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 שונות – 12סעיף 
 
 אישור כרטיס חכם. 1

כרטיסים חכמים לעובדי המחלקה לשירותים  להפקתראש המועצה דיווח כי: נדרש אישור המליאה 
 :חברתיים, כולל חידוש כרטיסים וכדלקמן

 
 כרטיס חדש 039525308 טליה פוזן .1
 כרטיס חדש 033206848 ענת ארז .2
 כרטיס חדש 023605702 לאה יחיאלי .3
 כרטיס חדש 021517362 פינטו אורטל .4
 כרטיס חדש 039878665 שירי פרג .5
 כרטיס חדש 201237633 יהודה מלכא הילה .6
 כרטיס חדש 021578950 נתנאלה רוקח .7
 חידוש 034922435 קרן לוי .8
 חידוש 061985370 טל מלול .9

 חידוש 022723845 פנינה אלבז ליוט .10
 חידוש 029513355 גארלה לילך .11
 חידוש 035891993 שירי קיסר .12
 חידוש 036936979 תמר רום .13

 
 

 החלטה
 המליאה בתום הצגת הבקשה לאישור כרטיס חכם לעוס"ים החליטה פה אחד לאשרה.

 
 
 מינוי נציגי ציבור לועדה לאיכה"ס. 2

יו"ר הועדה הגב' עדי נאמן ובהסכמת סגן ראש המועצה ומחזיק תיק איכה"ס מר  דווח כי בהמשך להמלצת
 אודי דניאלי מתבקש אישור המליאה להוספת הנציגות:

 מיכל נאור מבאר טוביה
 ענת ברק ממושב אמונים

 כנציגות ציבור בועדה.
 

 החלטה
 המליאה בתום הדיון החליטה פה אחד לאשרה.

 
 
 מינוי ועדת תיירות.3

 בר אלכס גולדפרב מתבקשת המליאה לאשר ועדת תיירות בהרכב כדלקמן:לבקשת הח
 יו"ר –אלכס גולדפרב 

 חבר –גבי נחום 
 חבר –שלומי שמאי 

 
 החלטה

 המליאה בתום הצגת הבקשה וההרכב החליטה פה אחד לאשרם.
 
 

 קובי אביבי
 ראש המועצה


