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 14/18פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 

 מתאריך 28/11/18
 

 משתתפים:

ראש המועצה –מר יורם שמעון           

חברת המועצה –ד"ר איילת גייגו מיכאל   

חברת המועצה –גב' אירית מרום         

חברת המועצה  -גב' הילה שביב          

חבר המועצה –מר אריה מלמד         

חבר המועצה –מר אריה הדר          

חבר המועצה –מר בן מועלם           

חבר המועצה -מר אבי חיים            

חברת המועצה  -גב' אורית שרף        

חבר המועצה –מר דובי כדורי         

חבר המועצה –מר יגאל ברזני        

 חסרים:

חברת המועצה  –גב' חדווה אלחנני       

חבר המועצה –     מר רוני שטייניץ  

חבר המועצה –ד"ר שי בנימין          

חבר המועצה  –עו"ד מוטי חזיזה      

 

 נוכחים: 

מנכ"ל המועצה –תמיר פרץ          

יועמ"ש המועצה  –עו"ד נועה בן אריה   

גזבר המועצה –מר יוסי גרשוני        

מהנדסת המעוצה  -גב' לאה סבן            

מנהל אגף תפעול -מר חיים כהן            

מנהל מח' חינוך –מר יואב שור          

ע. מנכ"ל  –גב' נורית מזרחי      
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 2018נובמבר  29

 14/18החלטות מליאת מועצה מס' 

 28/11/18מתאריך 

 
  1סעיף מס'  

בהתאם לתיקון חוק הצהרת אמונים של חברי מועצת רשות מקומית )תיקוני  –של חברי המועצה הצהרת אמונים 
 אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה".: "2004 –חקיקה( התשס"ד 

 
 חברי המועצה הבאים הצהירו אמונים :

 יורם שמעון 
 ד"ר איילת גייגו מכאל

 אירית מרום
 הילה שביב

 אריה מלמד
 אריה הדר
 יגאל ברזני

 בן מועם
 דב כדורי

 אורית שרף
 אבי חיים 

 
  2סעיף מס' 

לחוק הרשויות המקומיות  14לסגנית ומ"מ ראש המועצה על פי סעיף  איילת גייגו מיכאל ד"ראישור מינויה של 
 ., ללא שכר1975)בחירת ראש רשות סגניו וכהונתם( התשל"ה 

  החלטה:
לחוק הרשויות  14לסגנית ומ"מ ראש המועצה על פי סעיף  איילת גייגו מיכאל ד"רמינויה של  מאשרים

 . , ללא שכר1975 המקומיות )בחירת ראש רשות סגניו וכהונתם( התשל"ה
 אושר פה אחד.

 
  3סעיף מס' 

מ"מ ראש המועצה, כמורשית חתימה במקום ראש המעוצה בכל מסמך/ , מיכאל איילת גייגוד"ר אישור 
לפקודת העיריות, אשר הוחל על מועצות  203 –ו  191התחייבות מטעם המועצה, בהתאם להוראות סעיף 

 המועצות המקומיות.א' לפקודת  34המקומיות בסעיף 
 החלטה

מ"מ ראש המועצה, כמורשית חתימה במקום ראש המעוצה בכל מסמך/ , מיכאל איילת גייגוד"ר מאשרים את 
לפקודת העיריות, אשר הוחל על מועצות  203 –ו  191התחייבות מטעם המועצה, בהתאם להוראות סעיף 

 א' לפקודת המועצות המקומיות. 34המקומיות בסעיף 
 אחד.אושר פה 

 
  4סעיף מס' 

לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש רשות  15לסגן ראש המועצה על פי סעיף מר אבי חיים אישור מינויו של 
 , ללא שכר.1975סגניו וכהונתם( התשל"ה 

 החלטה: 
לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש רשות  15לסגן ראש המועצה על פי סעיף מר אבי חיים מינויו של  מאשרים

 , ללא שכר.1975סגניו וכהונתם( התשל"ה 
 אושר פה אחד.

 



[3] 
 

 
 לשכת מנכ"ל

 מועצה מקומית מבשרת ציון
____________________________________ 

 5348502/3-02: טלפון  8541-555-077פקס:      lלשכת מנכ"ל: מועצה מקומית מבשרת  ציון      

 

 
 
 
 

  5סעיף מס' 
 

לחוק הרשויות המקומית )בחירת ראש רשות סגניו וכהונתם( התשל"ה  17האצלת סמכויות עלפי סעיף  מאשרים 
 ,כדלהלן:1975

 .מר אריה מלמדמחזיק תיק חינוך:  .א

 מר יורם שמעון.מחזיק תיק פיתוח תכנון ובנייה:  .ב

   .הילה שביבגב' ספורט: תיק ה יקתמחז .ג

 מר שי בנימין. :מחזיק תיק איכות הסביבה .ד

  מר אבי חיים.מחזיק תיק קהילה, צעירים וסטודנטים:   .ה

 . מר דובי כדורי : מחזיק תיק רווחה .ו

 .גב' חדווה אלחנני מחזיקת תיק בריאות :  .ז

  מר אבי חיים.מחזיק תיק התחבורה:  .ח

 הגב' אירית מרום.ט.    מחזיקת תיק תרבות ונוער:       

 ושר אושר פה אחד.

 

 

 

 

 

 

 

  6סעיף מס' 
 מינוי יו"ר וחברים לוועדות המועצה כדלהלן:  מאשרים 

  שק לשעת חירום:ועדת ממינוי 
 גב' אירית מרום.   : יו"ר הוועדה .א
 מר אריה מלמד.מ"מ יו"ר הוועדה:  .ב
 ד"ר איילת גייגו מיכאל .  ת מועצה: חבר .ג
 מר מוטי חזיזה.   :  מועצה חבר .ד

 
 : ועדת בטחוןמינוי 
 גב' אירית מרום.  הוועדה: יו"ר .א
 מר דובי כדורי.   חבר הועדה  .ב
 מר בן מועלם.חבר הוועדה:  .ג

 
 ארנונה: ועדת הנחות במיסים ומחיקת חובותמינוי 

 : מר אבי חיים.הוועדהיו"ר  .א
 .יגאל ברזנימר חבר הוועדה :  .ב

 
 :ועדת איכות הסביבהמינוי 
 מר שי בנימין.יו"ר הוועדה:  .א
 : גב' אורית שרף.  חברת מועצה .ב
 :  מר מוטי חזיזה.חבר מועצה .ג
 מר עופר מזרחי.נציג ציבור:    .ד
 הגב' אביבה קוגוס.נציגת ציבור:  .ה

 
 :ועדה למאבק בנגע הסמיםמינוי 

 מר דובי כדורי.יו"ר הוועדה:  .א
 מר אבי חיים.חבר מועצה :  .ב
 ד"ר איילת גייגו מיכאל. חברת מועצה : .ג
 אריה מלמד. חבר המועצה : .ד
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 :ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור מינוי
 מר בן מועלם.יו"ר הוועדה:  .א
 מר אריה הדר.  חבר מועצה:  .ב
 .מר זכי נחנציג המשפחות:  .ג
 מר שלום נתנאל. נציג המשפחות:  .ד

 
 מינוי ועדת תיירות: 

 .מר בן מועלם   יו"ר הוועדה: .א
 .הגב' הילה שביב חברת הוועדה: .ב
 מר קובי אסייג.  נציג ציבור :  .ג
 מר איציק כהן.  נציג ציבור : .ד
 מר אבי פדר .  נציג ציבור : .ה
 .הגב' מורן מור יוסף נציגת ציבור : .ו

 
 מינוי ועדת רווחה גמלאים ונגישות *מבנים)נגישות מבנים(:

 חבר המועצה מר דובי כדורי.  יו"ר הוועדה: .א
 נציגת ציבור גב' רוקסנה פלד.  מ"מ יו"ר הוועדה: .ב
 חברת המועצה גב' חדווה אלחנני.חברת ועדה:   .ג
 נציגת ציבור גב' חני אילוז כרמל. חברת הוועדה: .ד
 נציג ציבור מר אבי טל. חבר הוועדה: .ה
 נציגת ציבור גב' אהובה לסקוב. חברת הוועדה: .ו
 מר אלי יעקב.  נציג ציבור: .ז

 :ועדת חינוךמינוי 
 יה מלמד. מר אר – יו"ר הוועדה .א
 : הגב' אורית שרף.מ"מ יו"ר הוועדה .ב
 :  מר יגאל ברזני. חבר ועדה .ג
 מר יואב שור. נציג המועצה:  .ד
 : גב' אדריאנה אלישע.נציגת ציבור .ה
 : גב' עליזה ברמן.נציגת ציבור .ו
 : מר ג'רמי סולטן.  נציג ציבור .ז
 מר שלום דוד. נציג ציבור: .ח
 גב' רות לוין. נציג ציבור:  .ט
 הגב' אורית בורלא. ציבור:נציגת  .י

 : הגב' זהבה יששכר. נציגת ציבור .יא
 ,רבקי קלרמןגב'  –חמדת השקד חברת הוועדה מנהלת בית ספר  .יב
  .לאה בוטבולגב'  -צלילי נועםחברת הוועדה מנהלת בית ספר  .יג
 .ענת גייזינגר יעקביגב'  –הדרור חברת הוועדה מנהלת בית ספר  .יד
  .תמי פוליטיגב'  – מולדתחברת הוועדה מנהלת בית ספר  .טו
 .סיגל בר גב'   - השלוםחברת הוועדה מנהלת בית ספר  .טז
  .ליאת תרזהגב'  –חטיבת היובל חברת הוועדה מנהלת בית ספר  .יז
 .ליאת שגבגב'   -   תיכון הראלחברת הוועדה מנהלת  .יח
 ועדה.יאושרו במליאת המועצה הבאה נציגי ועדי הורים לחברים בו .יט

 

 :ועדת כספיםמינוי 
 . מר יגאל ברזני יו"ר הוועדה:  .א
 מר יוסי אביב. מ"מ יו"ר הוועדה:  .ב
 .אריה מלמד: מר  חבר הוועדה .ג
 .אירית מרום: גב' חברת הוועדה .ד
 אבי חיים. מרחבר הוועדה:  .ה
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 .ליאור אגאימר  :יםתושבחבר הוועדה נציג ה .ו
 .איר טלמר י חבר הוועדה נציג התושבים: .ז
 
 .משה אשרמר :  הוועדה נציג התושביםחבר  .ח
  מר יוסי גרשוני + גב' יהודית שמעון.נציגי מועצה :  .ט
 

 מינוי ועדת עלייה וקליטה
 דובי כדורי . מרחבר מועצה:  –יו"ר  .א
 : מר אריה הדר.חבר מועצה .ב
 : מר ג'רמי סולטן .מ"מ יו"ר .ג
 

 :ועדת שמותמינוי 
 .בן מועלם: מר יו"ר הוועדה .א
 גב'  אירית מרום.: חברת הוועדה .ב
 מר אריה הדר.  חבר הוועדה:  .ג

 :עדת תחבורהמינוי ו

 .מר אבי חיים: יו"ר הוועדה .א
 .מר דובי כדורימ"מ יו"ר הוועדה:  .ב
 .ד"ר איילת גייגו מיכאל: -חברת מועצה   .ג
 גב' מיכל דרוויש.   + גב' לאה סבן נציגי מועצה:  .ד
 מר אבי פדר. נציג ציבור:  .ה
 .איילוןמר מאיר נציג ציבור:  .ו

 מינוי ועדת תרבות ונוער:
 גב' אירית מרום.יו"ר הוועדה:  .א
 מר מאיר איילון. מ"מ יו"ר הוועדה:  .ב
 מר דובי כדורי.חבר הוועדה:  .ג
 מר חנן כהן.נציג ציבור  :  .ד
 מר יעקב יעקב. נציג ציבור :  .ה
 מר יורם ששון.  נציג מועצה: .ו
 .גב' מיכל דראלנציגת ציבור:  .ז
 .תורג'מןציון נציג ציבור :  .ח
 מר מאיר איילון.נציג ציבור:  .ט
  מר גרמי סולטן.נציג ציבור:  .י

 .הגב'  גב' אירית שגבנציגת ציבור :  .יא
 ועדת בריאות: מינוי 

 מיכאל. איילת גייגוד"ר יו"ר ועדת בריאות:  .א
 גב' חדווה אלחנני. מ"מ יו"ר ועדת בריאות:  .ב
 הגב' הילה שביב. חבר הוועדה:  .ג
 .הגב' רחל נגרנציגת ציבור :   .ד

 :בחינה לקבלת עובדיםה תעדוומינוי נציג ציבור ב
  מר עודד קלמנוביץ.נציג ציבור:  .א
 מר אבי אלקיים.: ציג ציבורנ .ב
  מר אדי מזרחי.:  נציג ציבור .ג
 עו"ד אריאל דיין.נציג ציבור:  .ד

 

 מינוי יו"ר הוועדה למעמד האישה:
 גב' אירית מרום. - יו"ר הוועדה:  .א
 גב' חדווה אלחנני. -חברת הוועדה :  .ב
 : גב' אורית שרף.חברת הוועדה .ג
 גב' מיכל דראל.נציגת ציבור:  .ד
  גב' רחלי נגר.נציגת ציבור:  .ה
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 . גב' טל דה לנגהנציגת ציבור:  .ו
 
 
 

 מינוי יו"ר ועדת ספורט: 
 .גב' הילה שביב יו"ר הוועדה:  .א
 .מר גבי אלחנני מ"מ יו"ר הוועדה:  .ב
 גב' אורית שרף.חברת הוועדה:  .ג
 .אריה הדר מרחבר הוועדה:  .ד
 גב' מורן מור יוסף. נציגת ציבור:  .ה

 מינוי חברי ועדת ביקורת:
 .מר יגאל ברזנייו"ר הוועדה:     .א
 מר בן מועלם.חבר הוועדה:  .ב

 מינוי חברי ועדה לקידום מעמד הילד:
 .מר דובי כדורייו"ר הוועדה:  .א
 הגב' מורן מור יוסף.נציגת ציבור:  .ב
 .: הגב' טל דה לנגהנציגת ציבור .ג
 הגב' עדי בן יאיר.נציגת ציבור:  .ד

 

ויישוב סכסוכים:  מינוי תיק צעירים וקהילה ותת עדה לגישור 
:  .א  מר אבי חיים.  יו"ר הוועדה 
:   .ב ונציג ציבור     . –ר הוועדה "מ"מ י ן   עו"ד אריאל דיי
 גב' אירית מרום.  -חברת הוועדה  .ג
גייגו מיכאל. חברת הוועדה .ד  : ד"ר איילת 
 : גב' אורית שרף חברת הוועדה .ה
:   .ו  מר דובי כדוריחבר הוועדה 
: .ז ן  נציג ציבור    ן שוקרו  שמעו

 מינוי ועדת מכרזים:
 .מר בן מועלם  חבר הוועדה:  .א
גייגו מיכאל.חברת הוועדה:  .ב  ד"ר  איילת 
 מר אבי חיים.בר הוועדה:   ח .ג
 מר אריה הדר.חברת הוועדה:  .ד
 גב' אירית מרום.חברת הוועדה:  .ה

 אישור מינויים לוועדות המועצה 
 אושר פה אחד.

 :ועדה לתכנון ובניהובאישור מינוי חברים 
 .יורם שמעוןמר  חבר  ועדה: .א
 .אבי חיים: מר חבר ועדה. ב
 מר אריה הדר.חבר ועדה:  ג.
 : מר גרמי סולטן.נציג ציבור ועדהחבר  .ד
 מר יעקב לוי.חבר ועדה נציג ציבור: . ה
 

 אושר פה אחד.
 

 וועדה המחוזית לתכנון ובנייה ירושליםהמועצה בנציג אישרו מינוי 
 נציג המועצה בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ירושלים -מר יורם שמעון, ראש המועצה

 אושר פה אחד.

 7סעיף מס' 
)מצ"ב מכתבה  :הקמת ועדה לתכנון ובנייה עצמאית של המועצה המקומית מבשרת ציוןאישור 

 של הגב' אורית לנדסברג(.
  החלטה:
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)מצ"ב  :הקמת ועדה לתכנון ובנייה עצמאית של המועצה המקומית מבשרת ציון מאשרים 
 מכתבה של הגב' אורית לנדסברג(. 

 אושר פה אחד. 
 
 
 

 8סעיף מס' 
ייעוץ עבור 1258תב"ר מס' אישור פתיחת  ביצוע הפקעות קרקע ציבוריות לטובת ו תכנון, 
 תקציב קרן לעבודות פיתוח.₪  400,000המועצה בסך 

 החלטה:
ייעוץ עבור 1258פתיחת תב"ר מס' מאשרים  ביצוע הפקעות קרקע ציבוריות לטובת ו תכנון, 

 תקציב קרן לעבודות פיתוח.₪  400,000המועצה בסך 
 אחד.אושר פה 

 
  9סעיף מס' 

 76,143בסך  2018 עבור סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת 1260אישור פתיחת תב"ר מס' 
 22,843:קרן הרשות (70%ש"ח )53.300 –תקציב משרד התחבורה לפי פירוט משרד התחבורה 

.₪ 
 החלטה:
 76,143 בסך 2018 עבור סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת 1260פתיחת תב"ר מס'  מאשרים

 22,843:קרן הרשות (70%ש"ח )53.300 –תקציב משרד התחבורה לפי פירוט משרד התחבורה 
.₪ 

 אושר פה אחד.
 

  10סעיף מס' 
עבור תכנון שיפורי בטיחות בקטע מעלה הקסטל והראשונים בסך  1261אישור פתיחת תב"ר 

  תקציב משרד התחבורה לפי פירוט:₪  90,000
) 63,000–משרד התחבורה   ₪  27,000 –קרן הרשות    (₪70% 

 החלטה:  
עבור תכנון שיפורי בטיחות בקטע מעלה הקסטל והראשונים בסך  1261פתיחת תב"ר מאשרים 

  תקציב משרד התחבורה לפי פירוט:₪  90,000
) 63,000–משרד התחבורה   ₪  27,000 –קרן הרשות    (₪70% 

 אושר פה אחד.
 

 11סעיף מס' 
₪  200,000עבור שיפורי בטיחות כיכר חלילים להולכי רגל בסך  1262ת תב"ר מס' אישור פתיח

  תקציב משרד התחבורה, לפי פירוט:
) 140,000 –משרד התחבורה   ₪ 60,000 -קרן הרשות  , (₪70% 

 החלטה:
 200,000עבור שיפורי בטיחות כיכר חלילים להולכי רגל בסך  1262פתיחת תב"ר מס' מאשרים 

  תקציב משרד התחבורה, לפי פירוט:₪ 
) 140,000 –משרד התחבורה   ₪ 60,000 -קרן הרשות  , (₪70% 

 אושר פה אחד.
 

  12סעיף מס' 
אופיר, –עבור תכנון שיפורי בטיחות שד' החושן בקטע הראל  1263אישור פתיחת תב"ר מס' 

 תקציב משרד התחבורה, לפי פירוט :₪  100,000בסך 
 ₪ 30,000 –קרן הרשות , ₪ 70,000 –משרד התחבורה 

 החלטה: 
אופיר, –עבור תכנון שיפורי בטיחות שד' החושן בקטע הראל  1263פתיחת תב"ר מס'  מאשרים

 תקציב משרד התחבורה, לפי פירוט :₪  100,000בסך 
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 ₪ 30,000 –קרן הרשות , ₪ 70,000 –משרד התחבורה 
 אושר פה אחד

 
 13סעיף מס' 

₪  100,000 עבור תכנון שיפורי בטיחות ברחוב ארבל בסך 1264אישור פתיחת תב"ר מס' 
 תקציב משרד התחבורה, לפי פירוט:

) 70,000 –משרד התחבורה   ₪ 30,000 -קרן הרשות    , (₪70% 
 החלטה:
₪  100,000 עבור תכנון שיפורי בטיחות ברחוב ארבל בסך 1264פתיחת תב"ר מס'  מאשרים

 תקציב משרד התחבורה, לפי פירוט:
) 70,000 –משרד התחבורה   ₪ 30,000 -קרן הרשות    , (₪70% 

 אושר פה אחד.
 

 14סעיף מס' 
בסך  עבור שיפוץ והצטיידות חדר כושר ביה"ס תיכון הראל, 1265אישור פתיחת תב"ר מס' 

 תקציב קרן לעבודות פיתוח. -₪  100,864
 החלטה: 
עבור שיפוץ והצטיידות חדר כושר ביה"ס תיכון הראל, בסך  1265פתיחת תב"ר מס'  מאשרים
 תקציב קרן לעבודות פיתוח. -₪  100,864

 אושר פה אחד.
 

 15סעיף מס' 
הציבורי בסך  עבור שיקום, שדרוג, הקמה ושיפוץ במרחב  1266אישור פתיחת תב"ר מס' 

 קרן לעבודות פיתוח. –תקציב ₪  1,200,000
 

 ה: החלט
הציבורי בסך  עבור שיקום, שדרוג, הקמה ושיפוץ במרחב  1266פתיחת תב"ר מס'  מאשרים

 קרן לעבודות פיתוח. –תקציב ₪  1,200,000
 אושר פה אחד.

 
 16סעיף מס' 

גינון וחשמל בסך  עבור שיקום שיפוץ ושדרוג שטחים פתוחים,  1225אישור הגדלת תב"ר מס' 
 תקציב קרן לעבודות פיתוח. -₪  750,000

 .₪ 1,300,000שח לאחר ההגדלה הסתכם התב"ר בסך  550,000 –תב"ר קודם מאושר 
 החלטה:
גינון וחשמל  ים, עבור שיקום שיפוץ ושדרוג שטחים פתוח 1225הגדלת תב"ר מס'  מאשרים

 תקציב קרן לעבודות פיתוח. -₪  750,000בסך 
 .₪ 1,300,000שח לאחר ההגדלה הסתכם התב"ר בסך  550,000 –תב"ר קודם מאושר 

 אושר פה אחד.
 

 17סעיף מס' 
גימבורי( בסך  עבור רכישת מתקני משחקים לילדים )מתקן 1211אישור פתיחת תב"ר מס'  

 הרשות.תקציב קרן  -₪  400,000
 החלטה:
גימבורי( בסך  עבור רכישת מתקני משחקים לילדים )מתקן 1211פתיחת תב"ר מס'   מאשרים
 תקציב קרן הרשות. -₪  400,000

 אושר פה אחד.
  

 18סעיף מס' 
 ₪  110,000עבור פרוייקט חינוך סביבה לשנה"ל תשע"ט, בסך  1269אישור פתיחת תב"ר 

 ₪  78,000 –מימון לפי פרוייקט משרד הגנת הסביבה 
 ₪. 32,000 –קרן הרשות 
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 החלטה:
 ₪  110,000עבור פרוייקט חינוך סביבה לשנה"ל תשע"ט, בסך  1269מאשרים פתיחת תב"ר 

 ₪  78,000 –מימון לפי פרוייקט משרד הגנת הסביבה 
 ₪. 32,000 –קרן הרשות 

 אושר פה אחד.
 19סעיף מס' 

 30462אישור הסכם עם חברת דואר ישראל בע"מ ,להצבת מבנה על מקרקעין הידועים בגוש 
 , ברחוב החוצבים שברשות המועצה, אשר ישמש מרכז חלוקת דואר.49)חלק( מגרש  1חלקה 

 
 החלטה:
 30462הסכם עם חברת דואר ישראל בע"מ ,להצבת מבנה על מקרקעין הידועים בגוש מאשרים 

 מרכז חלוקת דוארכסוכנות דואר ל, ברחוב החוצבים שברשות המועצה, אשר ישמש 49)חלק( מגרש  1חלקה 
 .ואשנבים 

 אושר פה אחד.
 

 20סעיף מס' 
 ":עד המנהל בעמותת "תיכון הראלוהרכב הו מאשרים את 

יו"ר וחבר העמותה:  .א.   מר יורם שמעון
 מר תמיר פרץ. ב. נציג המועצה: 

ויו"ר העמותה:   . מר אריה מלמדב. מ"מ 
  מר אדי מזרחי.ג. נציג ציבור: 
 גב' אביטל סמואלב.ד. נציג ציבור: 
 הגב' שולה כרמל.ה. נציג ציבור: 
 מר איקי יעקב.ו. נציג ציבור:  
.ז. חבר מועצה:   מר דובי כדורי

 : . חבר המועצה   . מר אבי חייםח.
 : גב' אורית שרף. ט. חברת מועצה

 ליאת שגב מנהלת בית הספר. גב' –ח. חברת ועד 
  :   גב' אורית שרףט. חברת המועצה 

 .+מר יוסי גרשוני מר יואב שור –י. נציגי מועצה 
 שקד שמוקלר. -יא. נציג מועצת תלמידים  

יו"ר ועד תיכון הראל   גב' מיכל דראל. –יג. 
 

 אושר פה אחד.
 

  21סעיף מס' ס

ן הראל:  בחירת מורשי חתימה עמותת תיכו
 

ןא.  ויו"ר העמותה.  - יורם שמעו  ראש המועצה 

. תמיר פרץב.   מ"מ מורשה חתימה יו"ר העמותה יורם שמעון

 מנהלת בית הספר.  – ליאת שגבג. 

   אושר פה אחד.

  22סעיף מס' 
אישור הסכם בין עמותת עין חמד )בית הכנסת( למועצה המקומית מבשרת ציון, בהתאם 

 מצ"ב ההסכם. –לאישור ועדת הקצאות 
 החלטה:

)בית הכנסת( למועצה המקומית מבשרת ציון,  -מאשרים את ההסכם  בין עמותת עין חמד 
 מצ"ב ההסכם. –בהתאם לאישור ועדת הקצאות 

 אושר פה אחד.
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   23סעיף מס' 
נוער לשנת   .2018אישור תבחינים למתן תמיכות לתנועות 

 החלטה:
 .2018מאשרים תבחינים למתן תמיכות לתנועות נוער לשנת 

 אושר פה אחד.
 
 
 
 
 
 
 
 

 24סעיף מס' 
משכר   95%משרה,  100% העסקתו של מנכ"ל המועצה תמיר פרץ, בחוזה בכירים, תנאיעדכון 

 .לאישור משרד הפניםתנאי העסקה כפופים בכירים. 
 

לבקשת ראש המועצה, מעלים לאישור מליאת המועצה עדכון שכר מנכ"ל הרשות לשכר בגובה 
 משכר בכירים. 100%

 החלטה: 
משרה,  100% העסקתו של מנכ"ל המועצה תמיר פרץ, בחוזה בכירים, תנאיעדכון מאשרים 

 .הפניםתנאי העסקה כפופים לאישור משרד . משכר בכירים %100
 אושר פה אחד.

ן ובהצבעה.  תמיר פרץ מנכ"ל המועצה לא נכח בדיו
 

 25בקשה לתוספת סעיף מס' 
עבור ריבוד ומדרכות רחוב האודם, ברות, הוורד ורחוב  1259אישור פתיחת תב"ר מס' 

. 149,848החבצלת בדך   תקציב משרד הפנים 
. 25מאשרים תוספת סעיף מס'  לסדר היום 

 אושר פה אחד.
 החלטה:

עבור ריבוד ומדרכות רחוב האודם, ברוש, הוורד ורחוב  1259מאשרים פתיחת תב"ר מס' 
 תקציב משרד הפנים .₪  149,848החבצלת בסך 

 אושר פה אחד.
 
 
 

יוגשו בעתיד עם פירוט שיצורף לחומר המליאה. הערה  : אישורי תב"רים 
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                                                                                       _________________ 

 מנכ"ל המועצה, תמיר פרץ                                                                                        

 

 


