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1/19מס' פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה   

 מתאריך 7/1/19
 משתתפים:

ראש המועצה –         מר יורם שמעון    

מ"מ וסגן ראש המועצה  –ד"ר איילת גייגו מיכאל   

סגן ראש המועצה  -          מר אבי חיים     

חברת המועצה –     גב' חדווה אלחנני   

חברת המועצה –        גב' אירית מרום    

חבר המועצה –         מר אריה מלמד   

חבר המועצה –         מר אריה הדר     

חבר המועצה –         מר בן מועלם     

חברת המועצה -        גב' אורית שרף   

חבר המועצה –      מר רוני שטייניץ  

חבר המועצה –         מר יגאל ברזני   

מועצהחבר ה –          ד"ר שי בנימין  

חבר המועצה  –      עו"ד מוטי חזיזה   

 

 חסרים:

חברת המועצה  -         גב' הילה שביב    

חבר המועצה –         מר דובי כדורי   

 

 נוכחים: 

מנכ"ל המועצה –תמיר פרץ               

גזבר המועצה –מר יוסי גרשוני        

יועמ"ש  –עו"ד שחר בן עמי     

מנהל אגף תפעול -מר חיים כהן            

מנהל מח' גבייה  -גב' נורית כהן         

ע. מנכ"ל –גב' נורית מזרחי      
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 1/19החלטות מליאת מועצה מס' 
 7/1/19מתאריך 

 
 

 1סעיף מס' 
בהתאם לתיקון חוק הצהרת אמונים של  – 28/11/18הצהרת אמונים של חברי המועצה שלא נכחו בישיבה מתאריך 

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

 חברי המועצה הבאים הצהירו אמונים:
 חדווה אלחנני 

 רוני שטייניץ
 שי בנימין

 מוטי חזיזה 
 

 3סעיף מס' 
)למעט בחופשת  19:00יום שני הראשון בכל חודש בשעה  –המניין אישור מועד קבוע אחת לחודש לישיבות מועצה מן 

 הקיץ ובחגים(.
 החלטה:

 )למעט בחופשת הקיץ ובחגים(. 19:00יום שני הראשון בכל חודש בשעה ישיבות מועצה יתקיימו ב. 1
 למעט ועדת תחבורה וחינוך., 18:00 י השעה וועדות המועצה יתקיימו לא לפנ. 2
 

 .אושר פה אחד
 

 4מס' סעיף 
לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש רשות  14לסגנית ראש המועצה על פי סעיף  גב' חדוה אלחנניאישור מינויה של 

 למחצית ראשונה של הקדנציה. – , ללא שכר1975סגניו וכהונתם( התשל"ה 
 החלטה 

 לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש  14לסגנית ראש המועצה על פי סעיף  גב' חדוה אלחננימאשרים מינויה של א. 
 .הלמחצית ראשונה של הקדנצי- , ללא שכר1975רשות סגניו וכהונתם( התשל"ה     
 

 ב. מאשרים את מינויי של מר דובי כדורי לסגן ראש המועצה למחצית השנייה של הקדנציה החל   
 , 1975לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש רשות סגניו וכהונתם( התשל"ה  14על פי סעיף  1/6/2021מתאריך     
 .ללא שכר     

 
 אושר פה אחד.

 
 רוני שטייניץ עזב את הישיבה .

 
 5סעיף מס' 

 ₪ . 85,000עבור רכישת מכונת איירלס לסימון כבישים ומדרכות בסך  1270אישור פתיחת תב"ר מס'  
 החלטה:
 ₪ . 85,000עבור רכישת מכונת איירלס לסימון כבישים ומדרכות בסך  1270פתיחת תב"ר מס'   מאשרים

 
 אושר פה אחד.

  הצטרף לישיבה.ד שחר בן עמי עו"יועמ"ש המועצה, 
 

 6סעיף מס' 
ת, בסך חד סטריו -עבור שינויים גאומטריים ביישוב ובכללם רחובות: גלבוע ומירון   1271אישור פתיחת תב"ר מס' 

320,000 .₪ 
 

 החלטה:
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חד סטריות, בסך  -רון  עבור שינויים גאומטריים ביישוב ובכללם רחובות: גלבוע ומי 1271פתיחת תב"ר מס'  מאשרים
להשב את תשומת הלב של המהנדסת להערתו של שי בנימין לכך שהתנועה החד סטרית היא לכיוון בית ספר  -₪ 320,000
 הדרור.

 
 
 
 

 .קולותאושר ברוב 
 : מוטי חזיזה נמנעו

 שי בנימין           
 

  7סעיף מס' 
 ₪  . 1,500,000עבור שיפוצים ועבודות בטיחות במוסדות חינוך והציבור של המועצה בסך  1272אישור פתיחת תב"ר מס' 

 החלטה:
 עבור שיפוצים ועבודות בטיחות במוסדות חינוך והציבור של המועצה בסך 1272פתיחת תב"ר מס'  מאשרים

1,500,000 .  ₪ 
 

 אושר פה אחד.
 

 8סעיף מס' 
תקציב רשות מקרקעי ₪  590,000עבור תכנון וביצעו שבילי אופניים עוטף במבשרת בסך  1274אישור פתיחת תב"ר מס' 

 הקרן לשמירה על שטחים פתוחים.  –ישראל 
 החלטה:

 תקציב רשות ₪  590,000עבור תכנון וביצעו שבילי אופניים עוטף במבשרת בסך  1274פתיחת תב"ר מס' מאשרים . 1
 הקרן לשמירה על שטחים פתוחים.  –מקרקעי ישראל      

 י המועצה.. ההסכם עם רשות מקרקעי ישראל יישלח לכל חבר2
 

 אושר פה אחד. 
 

 9סעיף מס' 
 ₪. 70,000עבור מלגות לימודים לסטודנטים בסך  1275אישור פתיחת תב"ר מס' 

 החלטה:
 ₪. 70,000עבור מלגות לימודים לסטודנטים בסך  1275פתיחת תב"ר מס'  מאשרים

 
 אושר פה אחד.

 
 10סעיף מס' 

 תקציב קרן לעבודות פיתוח.-₪   600,000ספורטק בסך עבור תכנון  1245אישור הגדלת תב"ר מס' 
 החלטה:
 תקציב קרן לעבודות פיתוח.-₪   600,000עבור תכנון ספורטק בסך  1245הגדלת תב"ר מס' מאשרים 

 
 אושר פה אחד.

 
 11סעיף מס' 

 1259מספרו תב"רים שהעבודה בעניינים הסתיימה ובהם נותרו עודפי תקציב והסבתם  לתב"ר אחד ש 3אישור סגירת 
 שיועדו לצורך, רבוד מדרכות רח' האודם, הברוש הורד חבצלת. 

 התב"רים הם: 
 ₪. 42,713תכנון הנגשות מדרכות ותחנת אוטובוס בסך  – 1036תב"ר 
 ₪. 57,135בסך  2013שיקום תאורת רחובות  – 1040תב"ר 
 ₪ . 50,000שדרוג תאורת רחובות בלדים בסך  – 1130תב"ר 

 
 החלטה:
 1259תב"רים שהעבודה בעניינים הסתיימה ובהם נותרו עודפי תקציב והסבתם  לתב"ר אחד שמספרו  3סגירת מאשרים 

 שיועדו לצורך, רבוד מדרכות רח' האודם, הברוש הורד חבצלת. 
 התב"רים הם: 

 ₪. 42,713תכנון הנגשות מדרכות ותחנת אוטובוס בסך  – 1036תב"ר 
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 ₪. 57,135בסך  2013בות שיקום תאורת רחו – 1040תב"ר 
 ₪ . 50,000שדרוג תאורת רחובות בלדים בסך  – 1130תב"ר 

 
 אושר פה אחד.

 
 
 

 בקשה לתוספת סעיף נוסף לאישור המליאה.
תקציב משרד העבודה והרווחה ₪  261,333עבור תכנון מעון יום דופן המזרחי בסך  1276אישור פתיחת תב"ר 

 והשירותים החברתיים.
 .למליאהסעיף זה אושר פה אחד להוסיף 

 
 חלטה:ה

תקציב משרד העבודה והרווחה ₪  261,333עבור תכנון מעון יום דופן המזרחי בסך  1276פתיחת תב"ר  מאשרים
 והשירותים החברתיים.

 
 אושר פה אחד.

 12סעיף מס' 
 חבר מועצה, לנציג המועצה ברשות הניקוז שורק לכיש. מר אריה הדראישור 

 החלטה:
 חבר מועצה, לנציג המועצה ברשות הניקוז שורק לכיש. מר אריה הדר מאשרים את

 
 אושר פה אחד.

 
 13סעיף מס' 

 . 5/2012נוהל מחיקת חובות לרשות המקומית, בהתאם לחוזר מנכ"ל 
 החלטה:

 .5/2012ל לרשות המקומית, בהתאם לחוזר מנכ" מאשרים את נוהל מחיקת חובות
 

 אושר ברוב קולות
 נגד:       מוטי חזיזה

 נמנעת : חדווה אלחנני.
 

 14סעיף מס' 
 :כמפורט עדכונים / תוספות לוועדות המועצהמאשרים את 

 ועדת חינוך 

 שם תפקיד
 אפי והב נציגת הורי החטיבה

 נועה ברק וושלר נציגת הורי מולדת

 מיכל דנין נציגת הורי השלום

 דורון כהן נצר נציג הורי הדרור
 חמוטל יצחק נציגת הורי חמדת השקד

 סיגל מזור נציג ציבור )גנים(
 שירה הראל ( 0-3נציג ציבור )

 מיכל דראל נציגת הורי התיכון
 שרית קפלינסקי נציגת גננות 

 מלי שמואלי נציגת ועד צלילי נועם
 

 נציגים נוספים בוועדות המועצה מסיעת "מבשרת ציון אחת"          

 רחלי יפת -ועדת תחבורה  •
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 עו"ד שחר פדה -ועדת בחינה לקבלת עובדים  •
 צביקה אמיתי -ועדת שמות  •
 עו"ד שחר פדה -ועדת כספים  •
 רות חן לוין -ועדה לקידום מעמד הילד  •
 מיכל סייבל דראל -ועדת מכרזים  •

 
 

 סיעת שלכם, רוני שטייניץ 
 ועדת תיירות  –אביבה קוגוס 

 
 סיעת חי

 ועדת ספורט  –צביקה ששון 
 חברת ועדת רווחה . –חיה מיכאל 

 .(חיה מיכאל קרובת משפחתה ,בהצבעה השתתפה חברת המועצה ד"ר איילת מיכאל גייגו לא)
 

 נציגי סיעת צ"מ
 ועדת תיירות –במקום מורן מור יוסף  –עו"ד אריאל דיין 

 ועדת ספורט  –שלום דוד 

 ועדת איכות הסביבה              
 אבי חיים  -חבר              
 יהונתן היימן כנציג הארגונים הסביבתיים. -חבר              

         
              

 אושר פה אחד.       
 

 עוזבים את הישיבה. –יגאל ברזני, מוטי חזיזה 
 
 

 2סעיף מס' 
 –ו/או עתירה  1520438994תב״ע מספר  -לחוק תו״ב 110אישור הגשת ערר לוועדת משנה של המועצה הארצית לפי סעיף 

 בהתייחס לתוכנית הגולף בשכונת רכס חלילים.
 

 החלטה:
ו/או עתירה  1520438994תב״ע מספר  -לחוק תו״ב 110הגשת ערר לוועדת משנה של המועצה הארצית לפי סעיף  מאשרים

 בהתייחס לתוכנית הגולף בשכונת רכס חלילים. –
 

 אושר פה אחד.
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                     ________________________ 
 

 תמיר פרץ, מנכ"ל המועצה                                                                                        
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