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6/21מס'  פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה  

 מתאריך 24/8/21
 
 

 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         

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          
חבר המועצה –         מר רוני שטייניץ      

 מר יוסי בן גיגי                - חבר המועצה
 

 נוכחים: 
מנכ"ל המועצה -              תמיר פרץ            

גזבר המועצה -מר ששי דקל                     
מבקר המועצה  -מר מני בליליוס                
יועמ"ש  -עו"ד אורון משה               
מנהלת לשכת מנכ"ל -גב' מירב אסייג                
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 24/8/21מתאריך  6/21החלטות מליאת מועצה 

 

 .2021לשלוח שוב לו"ז שנתי מתוכנן לישיבות מליאת מועצה עד סוף הערה: יש בקשה 

 

 1סעיף מס 

 .10/8/21מתאריך  2מאשרים פרוטוקול ועדת הנצחה מס' 

 

 אושר פה אחד.

 

 2סעיף מס' 

 ש"ח,  5,322,020ע"ס  –כתות גן דופן מזרחית  4גני ילדים תכנון ובינוי ותשתיות  – 1316מאשרים תב"ר 

 
סעיף  מקור תקציבי

 תקציבי 
סכום 
 מאושר

סכום לאחר  שינוי
 שינוי

       הכנסות:

 4,268,867 90,540 4,178,327 525 משרד החינוך

 1,053,153 90,540- 1,143,693 540 קרן לעבודות פיתוח

 5,322,020  0 5,322,020    סה"כ:

     

       הוצאות:

 5,218,020 104,000- 5,322,020 750 עבודות קבלניות

 104,000 104,000 0 930 רכישת ציוד יסודי

 5,322,020  0 5,322,020    סה"כ:

 

 אושר פה אחד.

 

 3סעיף מס' 

 כמפורט להלן: –תכנון ובניית בי"ס חמדת השקד  – 981תב"ר  מאשרים 
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סעיף  מקור תקציבי
 תקציבי 

סכום 
 מאושר

סכום לאחר  שינוי
 שינוי

       הכנסות:

-2,185,445 11,969,771 525 משרד החינוך  9,784,326 

 6,846,413 236,084 6,610,329 523 מפעל הפיס

 610,395 610,395 0 540 קרן לעבודות פיתוח

-1,338,966 18,580,100   סה"כ:  17,241,134 

     

       הוצאות:

-1,320,763 18,330,805 750 עבודות קבלניות  17,010,042 

הוצאות תכנון 
-18,203 249,295 950 ופיקוח  231,092 

-1,338,966 18,580,100   סה"כ:  17,241,134 

 
 אושר פה אחד.

 
 

 
 4סעיף מס' 

 ש"ח, כמפורט להלן: 500,000ע"ס  –תכנון ובינוי מעונות יום הראל תבור  – 1354תב"ר מאשרים 

 

סעיף  מקור תקציבי
 תקציבי 

סכום 
 מאושר

סכום לאחר  שינוי
 שינוי

       הכנסות:

 0 196,000- 196,000 526 משרד התמ"ת

משרד העבודה 
הרווחה והשירותים 

 196,000 196,000 196,000  החברתיים

 304,000 304,000 0 540 קרן לעבודות פיתוח

 500,000 304,000 500,000   סה"כ:

     

       הוצאות:
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הוצאות תכנון 
 500,000 304,000 196,000 950 ופיקוח

 500,000 304,000 500,000   סה"כ:

 

 התב"ר במימון משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים בהתאם להתחייבות משרד  

 .5.1.2021העבודה הרווחה והשירותים החברתיים מיום  

 

 אושר פה אחד.

 

 ד"ר שי בנימין הצטרף לישיבה. – 19:15

 

 5סעיף מס' 

 ש"ח, כמפורט להלן: 1,500,000ע"ס  –הקמת שלוחה טכנולוגית בתיכון הראל  – 1366 תב"ר מאשרים

 

סעיף  מקור תקציבי
 תקציבי 

סכום 
 מאושר

     הכנסות:

קרן לעבודות 
 1,500,000 540 פיתוח

      

     הוצאות:

 1,500,000 750 עבודות קבלניות

 
 

 .אושר פה אחד
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 6סעיף מס' 

ע"ס  –רכישה והתקנה של מיכלי אשפה מונחי קרקע ומיכלי אשפה בהנפה  – 1367 תב"ר מאשרים
 כמפורט להלן:₪,  2,100,000

 

סעיף  מקור תקציבי
 תקציבי 

סכום 
 מאושר

     הכנסות:

קרן לעבודות 
 2,100,000 540 פיתוח

      

     הוצאות:

 2,100,000 750 עבודות קבלניות

 החלטה:

 לישיבת המליאה הבאה תועבר לחברי המועצה לתוכנית של חב' פורטל 

 אושר פה אחד.

 
 ריה הדר עוזב את הישיבה.א

 
 7סעיף מס' 

 מינויי מר ציון הדר לחבר ועדת מרחבית לתכנון ובנייה הראל.מאשרים 

 

 אושר ברוב קולות

 

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

 נגד: שי בנימין, דובי כדורי

 

 אריה הדר חזר לישיבה.
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  8סעיף מס' 

 2021תיקון חוק עזר למבשרת ציון )פינוי פסולת( התשפ"א מאשרים 

 אושר פה אחד.

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 


