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5/21מס'  פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה  
 מתאריך 15/6/21

 
 משתתפים:

ראש המועצה –          מר יורם שמעון       
סגן ראש המועצה  -        מר אבי חיים            

חברת המועצה –      גב' אירית מרום         
חבר המועצה –        מר אריה מלמד        
חבר המועצה –         מר אריה הדר          
חבר המועצה –         ד"ר שי בנימין         
חבר המועצה  -         מר אדי מזרחי         
חבר המועצה  -         מר יגאל ברזני         

 מר יוסי בן גיגי                - חבר המועצה
חבר המועצה –         מר רוני שטייניץ      

חבר המועצה           -   מר דובי כדורי               
חבר המועצה –          מר בן מועלם          

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

סגנית ראש המועצה  –        גב' חדווה אלחנני     
חברת המועצה -        גב' אורית שרף          

 נוכחים: 
מנכ"ל המועצה -              תמיר פרץ            

גזבר המועצה -מר ששי דקל                     
מבקר המועצה  -מר מני בליליוס                
היועץ המשפטי -עו"ד דן שווץ                     
יועצת משפטית  -עו"ד ולריה פלסברג         
מנהלת לשכת מנכ"ל -גב' מירב אסייג                

 הרשות לפיתוח ירושלים:
מנהל פיתוח עסקי הרל"י -ר איציק עוזר              מ  

מנהלת תחום פרויקטים הרל"י -גב' יעל לב שני                  
מתכנן משרד סקורקא אדריכלים -מר עידו זמיר                   
מתכננת משרד סקורקא אדריכלים -גב' ליאת פייפר                
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 5/21החלטות מליאת מועצה מס' 

 15/6/21מתאריך 

 

 לסדר היום . י נושאים נוספיםנמאשרים להוסיף לדיון ש

 אושר פה אחד.

 4סעיף מס' 

 .+ הסכמי ההתקשרות עם העמותות 14/6/21אישור ועדת הקצאות מתאריך 

 החלטה:

 + הסכמי ההתקשרות עם העמותות. 14/6/21ועדת הקצאות מתאריךמאשרים את 

 אושר ברוב קולות 

 בעד: יורם שמעון, אירית מרום, אריה מלמד, אריה הדר, אדי מזרחי, יגאל ברזני, יוסי בן גיגי, 

 רוני שטייניץ, דובי כדורי, בן מועלם.         

 לסמוך לביתו( 116)שטח בית הכנסת בחלקה שי בנימין ד"ר  –נמנע 

 אבי חיים לא משתתף בהצבעה.

  5סעיף מס' 

 ותיקות + מדרכות ביישוב ממפורט להלן:שיקום תשתיות בשכונות  1179אישור עדכון תב"ר 

 סה"כ לאחר שינוי שינוי מצב קיים מקור מימון
 2,764,912 917,224 1,847,688 רמ"י 

 1,758,356 -917,224 2,675,580 קרן לעבודות פיתוח
 4,523,268 0 4,523,268 סה"כ

 החלטה:

 ותיקות + מדרכות ביישוב ממפורט להלן:שיקום תשתיות בשכונות  1179תב"ר עדכון מאשרים 

 סה"כ לאחר שינוי שינוי מצב קיים מקור מימון
 2,764,912 917,224 1,847,688 רמ"י 

 1,758,356 -917,224 2,675,580 קרן לעבודות פיתוח
 4,523,268 0 4,523,268 סה"כ

 

 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 

 

 

 1סעיף מס' 

הסכם שינוי גבולות חלוקת הכנסות ושיתוף פעולה בין עיריית ירושלים למועצה מקומית  אישור
 מבשרת ציון, פארק התעשייה המשותף.

 החלטה:

הסכם שינוי גבולות חלוקת הכנסות ושיתוף פעולה בין עיריית ירושלים למועצה מקומית  מאשרים
 מבשרת ציון, פארק התעשייה המשותף.

 אושר ברוב קולות 

 בעד: יורם שמעון, אבי חיים, אירית מרום, אריה מלמד, אריה הדר, אדי מזרחי, יגאל ברזני, 

 יוסי בן גיגי, רוני שטייניץ, דובי כדורי, בן מועלם.         

 נגד: ד"ר שי בנימין.

 2סעיף מס' 

 .3.6.2021אישור פרוטוקול אסיפה כללית ועד מנהל תיכון הראל מתאריך 

 תיכון הראל. 31.12.2020ליום  אישור דוחות כספיים

 החלטה:

 .3.6.2021פרוטוקול אסיפה כללית ועד מנהל תיכון הראל מתאריך  מאשרים

 תיכון הראל. 31.12.2020דוחות כספיים ליום  מאשרים

 אושר פה אחד.

 3סעיף מס' 

בדבר כללים להשקעת עודפים זמניים שנצברו  3/2/2020מיום  2/2020בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 
. חשבונות השקעה בבנקים 3המועצה מאשרת פתיחה של עד בקרנות לפיתוח ועודפים זמניים אחרים 

בהתאם  באחד או יותר מהבנקים הבאים: מרכנתיל, דיסקונט, לאומי ופועליםיפתחו השקעה החשבונות 
 לשיקול דעת גזבר המועצה בהתבסס על התנאים הבנקים לפתיחת החשבונות וצרכי המועצה.

 אושר פה אחד.

 

 

 

 

                                                                                                     

 


