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20/9פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס'    

 מתאריך 15/9/20
 
 

 משתתפים:
ראש המועצה –          מר יורם שמעון       

סגנית ראש המועצה  –        גב' חדווה אלחנני     
סגן ראש המועצה  -        מר אבי חיים            
חבר המועצה –         מר אריה הדר          
חבר המועצה –         ד"ר שי בנימין         
חבר המועצה  -         מר אדי מזרחי         
חבר המועצה  -         מר יגאל ברזני         

חברת המועצה –      גב' אירית מרום         
 מר יוסי בן גיגי                - חבר המועצה

חבר המועצה –         מר רוני שטייניץ      
 

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

חבר המועצה –        מר אריה מלמד        
חבר המועצה –          מר בן מועלם          
חבר המועצה –         מר רוני שטייניץ      

חברת המועצה -        גב' אורית שרף          
 

 נוכחים:  
מנכ"ל המועצה -              תמיר פרץ            

גזבר המועצה -מר ששי דקל                     
יועמ"ש -        עו"ד דן שווץ             
יועמ"ש -        עו"ד חיים שרביט     

לשכת מנכ"ל -גב' מירב אסייג                  
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 9/20החלטות מליאת מועצה 

 15/9/20מתאריך 
 

 

 ד"ר שי בנימין עוזב את הישיבה.

 

 1סעיף מס' 

 , לפי תוספות שאושרו תמזרחיהדופן בכיתות גן  4לטובת  שיקום בינוי  –  1316אישור עדכון תב"ר )תקציב בלתי רגיל( מס'  

 ₪ .   1,056,307ידי משרד החינוך   ע"ס  על 

 ₪ כולל תוספות.  4,178,327            סה"כ תקציב משרד החינוך ע"ס

 ₪ .  ₪1,143,693 לסכום  2,200,000יש להקטין את קרנות הרשות מסכום של 

 ₪  5,322,020סה"כ עלות התבר הנוכחי 

 ₪   4,178,327 –משרד החינוך 

 ₪  1,143,693 -קרנות רשות  

 ₪ 5,322,020  -סה"כ  תב"ר 

 

 החלטה:

 , לפי תוספות שאושרו תמזרחיהדופן ב כיתות גן  4לטובת  שיקום בינוי  –  1316עדכון תב"ר )תקציב בלתי רגיל( מס'   מאשרים

 ₪ .   1,056,307ידי משרד החינוך   ע"ס  על 

 ₪ כולל תוספות.  4,178,327            סה"כ תקציב משרד החינוך ע"ס

 ₪ .  ₪1,143,693 לסכום  2,200,000יש להקטין את קרנות הרשות מסכום של 

 ₪  5,322,020סה"כ עלות התבר הנוכחי 

 ₪   4,178,327 –משרד החינוך 

 ₪  1,143,693 -קרנות רשות  

 ₪ 5,322,020  -סה"כ  תב"ר 

 אושר פה אחד.

 

 2סעיף מס' 

 ₪  מתקציב נוסף של מפעל הפיס. 140,000פארק השלום בסך  –פיס ירוק  1338אישור הגדלת תב"ר 

 ₪. ₪600,000 לאחר ההגדלה יהיה על סך    460,000התב"ר הנוכחי ע"ס 

 החלטה

 ₪  מתקציב נוסף של מפעל הפיס. 140,000פארק השלום בסך  –פיס ירוק   1338הגדלת תב"ר  מאשרים

 ₪. ₪600,000 לאחר ההגדלה יהיה על סך    460,000התב"ר הנוכחי ע"ס 

 אושר פה אחד.

 

 3סעיף מס' 

 ך.והחינ  ₪ תקציב משרד 30,000על סך   ,נגישות אקוסטית גן ארבל  1339' אישור פתיחת תב"ר מס

 החלטה: 

 ך.והחינ  ₪ תקציב משרד 30,000על סך  , נגישות אקוסטית גן ארבל  1339' פתיחת תב"ר מס מאשרים

 אושר פה אחד.

 

 4סעיף מס 

 ך.ו₪ תקציב משרד החינ  30,000על סך  ,נגישות אקוסטית גן הראל 1340' תב"ר מסאישור פתיחת 
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 החלטה:

 ך.ו₪ תקציב משרד החינ  30,000על סך  ,נגישות אקוסטית גן הראל 1340' פתיחת תב"ר מס מאשרים

 אושר פה אחד.

 

 5מס' סעיף 

 .ךהחינו₪ תקציב משרד  30,000על סך  ,נגישות אקוסטית קהילתי השלום 1314' אישור פתיחת תב"ר מס

 החלטה:

 .ךהחינו₪ תקציב משרד  30,000על סך  ,נגישות אקוסטית קהילתי השלום 1314' פתיחת תב"ר מס מאשרים

 אושר פה אחד.

 

 6סעיף מס' 

 .ךהחינו₪ תקציב משרד  70,000 , על סךיבלים בית ספר מולדתמבנים הקמת  1342' אישור פתיחת תב"ר מס

 החלטה:

 .ךהחינו₪ תקציב משרד  70,000 , על סךיבלים בית ספר מולדתמבנים הקמת  1342' פתיחת תב"ר מסמאשרים 

 אושר פה אחד.

 

 7סעיף מס' 

 ₪ תקציב משרד החינוך. 30,000על סך  ,נגישות אקוסטית בית ספר צלילי נועם 1343אישור פתיחת תב"ר מס' 

 החלטה:

 ₪ תקציב משרד החינוך. 30,000על סך  ,נגישות אקוסטית בית ספר צלילי נועם 1343פתיחת תב"ר מס'  מאשרים

 אושר פה אחד.

 

 8סעיף מס' 

 ₪ תקציב משרד החינוך. 30,000גן הבושם, על סך נגישות אקוסטית   1344אישור פתיחת תב"ר מס' 

 החלטה:

 ₪ תקציב משרד החינוך. 30,000גן הבושם, על סך נגישות אקוסטית   1344פתיחת תב"ר מס'  מאשרים

 .אושר פה אחד

 

 9סעיף מס' 

 החינוך. ₪ תקציב משרד  60,000על סך  ,הראלתיכון נגישות אקוסטית בית ספר  1345אישור פתיחת תב"ר מס' 

 החלטה:

 החינוך. ₪ תקציב משרד  60,000על סך  ,הראלתיכון נגישות אקוסטית בית ספר   1345פתיחת תב"ר מס'  מאשרים

 .אושר פה אחד

 

 10סעיף מס' 

 תקציב משרד החינוך. ₪ 30,000נגישות אקוסטית בית ספר הדרור, על סך  1346אישור פתיחת תב"ר מס' 

 החלטה:

 תקציב משרד החינוך. ₪ 30,000נגישות אקוסטית בית ספר הדרור, על סך  1346פתיחת תב"ר מס'  מאשרים

 .אושר פה אחד

 

 11סעיף מס' 

 .ךתקציב משרד החינו ₪ 30,000נגישות אקוסטית בית ספר קהילתי השלום, על סך  1347אישור פתיחת תב"ר מס' 

 החלטה:

 .ךתקציב משרד החינו ₪ 30,000נגישות אקוסטית בית ספר קהילתי השלום, על סך  1347פתיחת תב"ר מס'  מאשרים

 אושר פה אחד.
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 12סעיף מס' 

 לפי רשימה מצ"ב.  – 2020ספטמבר   –אישור סגירת תב"רים 

 החלטה:

 לפי רשימה מצ"ב.  – 2020ספטמבר  –סגירת תב"רים  מאשרים

 אושר פה אחד.

 

 31סעיף מס' 

 אישור נוהל הנצחה באמצעות תרומה. 

 החלטה:

 מאשרים את נוהל הנצחה באמצעות תמורה. 

 אמות מידה מנחות להנצחה  – 6בסעיף 

 להוסיף גם בתחום הרווחה.  6.1להוסיף בסעיף                 

 מאשרים את דובי כדורי ואדי מזרחי לחברים בועדת הנצחה.

 אושר פה אחד.

 

 14סעיף מס' 

 .9חלקה  30448עמותת בית הכנסת בית שלמה, גוש  –הקצאה וחוזה למתן זכות שימוש, המועצה המקומית מבשרת ציון 

 החלטה:

 .9חלקה  30448עמותת בית הכנסת בית שלמה, גוש  –הקצאה וחוזה למתן זכות שימוש, המועצה המקומית מבשרת ציון 

 אושר פה אחד.

 

 15סעיף מס' 

 .84חלק מחלקה  30465עמותת בית כנסת עין חמד, גוש  -זכות שימוש, המועצה המקומית מבשרת ציון הקצאה וחוזה למתן 

 החלטה:

 .84חלק מחלקה  30465עמותת בית כנסת עין חמד, גוש  -הקצאה וחוזה למתן זכות שימוש, המועצה המקומית מבשרת ציון 

 אושר פה אחד.

 

 16סעיף מס' 

 עמותת מרכז גני ילדים שע"י מרכז מעין החינוך התורני  –הקצאה וחוזה למתן זכות שימוש, המועצה המקומית מבשרת ציון 

 )חלק(. 13חלקה   30467בא"י, גוש 

 החלטה:

 עמותת מרכז גני ילדים שע"י מרכז מעין החינוך התורני  –הקצאה וחוזה למתן זכות שימוש, המועצה המקומית מבשרת ציון 

 )חלק(. 13חלקה   30467בא"י, גוש 

 אושר פה אחד.

 

 תמיר פרץ, מנכ"ל המועצה עוזב את חדר הישיבות.

 

 17סעיף מס' 

 אישור תמיר פרץ מנכ"ל המועצה, לדירקטור בחברת הגיחון. 

 החלטה:

 תמיר פרץ מנכ"ל המועצה, לדירקטור בחברת הגיחון. מאשרים

 אושר פה אחד.

 

 תמיר פרץ חוזר לישיבה.
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 18עיף מס' ס

 . 23/6/20מתאריך  4/20שאושר במליאת מועצה  2021אישור הבהרה )תיקון טכני( של צו המיסים לשנת 

 החלטה: 

 .23/6/20מתאריך  4/20שאושר במליאת מועצה  2021הבהרה )תיקון טכני( של צו המיסים לשנת  מאשרים

 אושר פה אחד.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


