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2/21פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס'   
 מתאריך 3/5/21

 משתתפים:
ראש המועצה –מר יורם שמעון             
סגן ראש המועצה  -מר אבי חיים                
חבר המועצה –מר אריה מלמד             
חבר המועצה –מר אריה הדר               
חברת המועצה –גב' אירית מרום            
חבר המועצה  -מר אדי מזרחי               
חבר המועצה –מר בן מועלם                
חבר המועצה –מר דובי כדורי              
חבר המועצה –מר רוני שטייניץ            
חבר המועצה  -מר יוסי בן גיגי              
חבר המועצה –ד"ר שי בנימין              

 
 חסרים:

מ"מ וסגן ראש המועצה  –מיכאל ד"ר איילת גייגו   
סגנית ראש המועצה  –גב' חדווה אלחנני             

חברת המועצה -גב' אורית שרף              
חבר המועצה  -מר יגאל ברזני              

 
 נוכחים: 

מנכ"ל המועצה -    תמיר פרץ                  
גזבר המועצה -מר ששי דקל                 

מבקר המועצה -בליליוס           מר מני   
יועמ"ש  –עו"ד ולריה פלקסברג   

יועמ"ש -עו"ד רחלי ברלינר          
יועמ"ש -עו"ד חיים שרביט          
סמנכ"ל תפועל -מר חיים כהן                  
נציגת פאב ציונה -גב' הילה שביב               

יו"ר יד לבנים מבשרת ציון -      גב' סיגלית בצלאלי  
 לשכת מנכ"למנהלת  -       מירב אסייג     גב' 
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04/05/2021 

 

 2/21החלטות מליאת מועצה מס' 

 3/5/21מתאריך 

 
 

 אישור להעלות לדיון שני נושאים נוספים לסדר היום.

 החלטה:

 מאשרים להעלות לדיון שני נושאים נוספים לסדר היום.

 אושר פה אחד .

 רוני שטייניץ יוצא מחדר הישיבות.

 

 17סעיף 

 אישור מינויו של מר רוני שטייניץ לחבר בוועדת המכרזים של המועצה.

 אושר פה אחד.

 

 18סעיף מס' 

 אישור נוהל ועדה לבחירת עובד מצטיין.

 אושר פה אחד. 

 

 1סעיף מס' 

 .12/1/21מתאריך  1אישור פרוטוקול ועדת שמות מס' 

 אושר פה אחד.

 
 2סעיף מס' 

 .11/3/21אישור פרוטוקול ועדת הנצחה מתאריך 

 אושר פה אחד.



[3] 
 

 מקומית מבשרת ציוןמועצה  

 לשכת מנכ"ל 
____________________________________ 

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

 

 3סעיף מס' 

סמכויות פקחים(,  –הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית  לחוק )ג(11סעיף  לפי סמכותה בתוקף
המקומית מבשרת ציון, לפעול בתחום  המועצה מועצת מחליטה החוק(, –)להלן  2008 –התשס"ח 

 החוק. לפי הסביבה חיקוקי כל שיפוטה לאכיפת

 אושר פה אחד.

 
 4סעיף מס' 

 ש"ח,  9,214,184ע"ס  – 602תכנון, הקמה והצטיידות בי"ס בשכנת המגרסה מגרש  – 1361אישור תב"ר 

 כמפורט להלן:

 
סעיף  מקור תקציבי

 תקציבי 
 סכום מאושר

     הכנסות:

 9,214,184 525 משרד החינוך

     הוצאות:

 513,477 950 תכנון ופיקוחהוצאות 

 8,494,907 750 עבודות קבלניות

 205,800 930 רכישת ציוד יסודי

 
 .21/3/2021מיום  2021/02/046התב"ר במימון משרד החינוך בהתאם להתחייבות מס' 

 אושר פה אחד.

 

 5סעיף מס' 

ש"ח, כמפורט  350,000ע"ס  –תכנון והקמה גינה ציבורית רחבת העצמאות  – 1362 אישור תב"ר .א
 להלן:

סעיף  מקור תקציבי
 תקציבי 

 סכום מאושר

     הכנסות:

 350,000 523 מפעל הפיס

     הוצאות:

 350,000 750 עבודות קבלניות

 .25/3/2021בהתאם לאישור מיום  2021/57במימון מפעל הפיס מענק מס'  התב"ר    
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מהנדס התנועה ייבחן את אלמנט הבטיחות, התקנת פסי האטה וכל אמצעי בטיחות בטרם  .ב
 תפתח הגינה הציבורית.

 אושר פה אחד.

 

 6סעיף מס' 

 ש"ח, כמפורט להלן: 350,000ע"ס  –שיפוץ אולם ספורט ברוש  – 1363אישור תב"ר 

 

סעיף  מקור תקציבי
 תקציבי 

 סכום מאושר

   הכנסות:
 

 350,000 523 מפעל הפיס

   הוצאות:
 

 350,000 750 עבודות קבלניות

 

 .25/3/2021בהתאם לאישור מיום  2021/58התב"ר במימון מפעל הפיס מענק מס' 

 אושר פה אחד.

 

 7סעיף מס' 

 ש"ח, כמפורט להלן: 350,000ע"ס  –שיפוץ אולם ספורט מעוז ציון  – 1364 אישור תב"ר

 

סעיף  מקור תקציבי
 תקציבי 

 סכום מאושר

   הכנסות:
 

 350,000 523 מפעל הפיס

   הוצאות:
 

 350,000 750 עבודות קבלניות

 .25/3/2021בהתאם לאישור מיום  2021/59התב"ר במימון מפעל הפיס מענק מס' 

 אחד. אושר פה
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 אבי חיים הצטרך לישיבה.  - 19:30

 

 

 8סעיף מס' 

 ש"ח, כמפורט להלן: 150,000ע"ס  –הקמת פאב קהילתי  – 1365אישור תב"ר  .א
 

סעיף  מקור תקציבי
 תקציבי 

 סכום מאושר

     הכנסות:

קרן לעבודות 
 150,000 540 פיתוח

     הוצאות:

 150,000 750 עבודות קבלניות

 

להסכם התקשרות שיוכן ע"י היועמ"ש בין המועצה למתנדבים, רישוי עסקים, ההחלטה כפופה  .ב
  .לרבות תברואה, בטיחות וביטוח

 אושר פה אחד.

 

 9סעיף מס' 

 2,570,000שיקום, שיפוץ ושדרוג שטחים ציבוריים סכום התב"ר  1225אישור בקשה להגדלת תב"ר 
 עפ"י רשימה מצ"ב. –ש"ח 

 אושר פה אחד.

 

 10סעיף מס' 

 דיון בעניין חיוב מסעדות ובתי קפה ביישוב באחזקת מזרק אפיפן כתנאי לחידוש ומתן רישיון עסק.

 אושר פה אחד.

 
 11סעיף מס' 

דיון ואישור שמות מונצחים על אנדרטת הזיכרון שמקימה המועצה, בהשתתפות יו"ר יד לבנים מבשרת 
 ציון הגב' סיגלית בצלאלי.

 
 הצעת החלטה:
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 .2021האנדרטה יהיו בהתאם לצילום מצב עד לערב יום הזיכרון לשנת שמות המונצחים על  .א
שמות חללי מערכות ישראל ופעולות האיבה יונצחו על פי רשימות ואישורים בהתאם לכללים  .ב

 ולנהלים ואשר יתקבלו ע"י משרד הביטחון וביטוח לאומי. 
 אושר פה אחד.

 
 12סעיף מס' 

 חודשים. 3מהנדס המועצה, לתקופה של אישור מינויו של מר אבשלום סדן למ"מ 

 אושר פה אחד.

 
 13סעיף מס' 

 אישור מינויו של מר שמשון יהושוע, לנציג ציבור בוועדת חינוך.

 אושר פה אחד.

 
 14סעיף מס' 

בהתאם לפסיקת בית משפט  -בכלל וברחוב השושנה בפרט דיון בנושא סיווגי ארנונה למגורים ביישוב
במליאה בנושא תביעה שהוגשה ע"י עו"ד שמואל ברקוביץ אשר הוזמן להשתתף מחוזי אשר חייב לדון 

 בדיון.

 

 

 

 

 

 החלטה:

לחברי המועצה הועברה התייחסות גזבר המועצה, חוות דעת אורבניקס וכן מכתבו של עו"ד ברקוביץ 
 שהגיע במייל היום.

 בפני חברי המועצה.במסגרת הדיון ניתנה סקירה של ההליכים הקודמים וכן האפשרויות העומדות 

 לאחר דיון מעמיק הוחלט להותיר את סיווג הארנונה ברחוב השושנה כפי שהיה עד כה.

 

 .2022בחודש הבא יובא לאישור המליאה צו הארנונה לשנת 

 

 אושר פה אחד.
 

 15סעיף מס' 
 .מר משה שגיב –אישור מ"מ לחבר ועדת ערר לענייני ארנונה 
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 אושר פה אחד.

 
 16סעיף מס' 

בהתאם למדיניות הארצית של משרד האנרגיה, המועצה קובעת מדינות של עידוד שימוש ברכב חשמלי 
ביישוב ומבקשת ממחזיק תיק איכות הסביבה ומהוועדה לאיכות הסביבה לבחון ולהמליץ למליאת 

 פתרונות אפשריים למימוש מדיניות זו.  יום 90המועצה, תוך 

 אושר פה אחד.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


