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1/21פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס'   
 מתאריך 22/2/21

 
 

 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' 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                  
 
 

 חסרים:
סגנית ראש המועצה  –        גב' חדווה אלחנני     
חבר המועצה –          מר בן מועלם          

חברת המועצה -        גב' אורית שרף          
 

 נוכחים: 
מנכ"ל המועצה -              תמיר פרץ            

גזבר המועצה -מר ששי דקל                     
מבקר המועצה  -מר מני בליליוס                
מהנדסת המועצה -גב' ליאת אייזן                  
סמנכ"ל תפעול -מר חיים כהן                    
מנהל אגף  חינוך -מר יהורם לוי                   

יועמ"ש  -        עו"ד חיים שרביט     
יועמ"ש -עו"ד ולריה פלסברגר       
לשכת מנכ"ל -גב' מירב אסייג                
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 1/2021החלטות מליאת מועצה מס' 

 22/2/21מתאריך 
 

 נושאים נוספים. 6בתחילת הישיבה ראש המועצה מבקש להוסיף לסדר היום 

 

 אושר פה אחד.

 

 1סעיף מס' 

 הקמת יבילים בי"ס מולדת: – 1342אישור עדכון תב"ר 

 
 סה"כ לאחר שינוי שינוי מצב קיים מקור מימון

 70,000 0 70,000 משרד החינוך

 150,000 40,000 110,000 קרן לעבודות פיתוח 

 220,000 40,000   180,000 סה"כ 

 

 אושר פה אחד.

 

 2סעיף מס' 

 כדלהלן: –וניהול פרוייקטים שונים תכנון  – 1184אישור עדכון תב"ר 

 

 סה"כ לאחר שינוי  שינוי מצב קיים  מקור מימון

 340,000 160,000- 500,000 קרן לעבודות פיתוח 

 ש"ח. 340,000סך התקציב הכולל של הפרוייקט יוותר ללא שינוי ויעמוד על 

 

 אושר פה אחד.

 

 3סעיף מס' 

 כדלקמן: -תכנון ויעוץ מרכז קליטה  – 1279 אישור עדכון תב"ר

 

 סה"כ לאחר שינוי שינוי מצב קיים מקור מימון

 1,000,000 500,000 500,000 קרן לעבודות פיתוח 

 ש"ח.  1,000,000סך התקציב הכולל של הפרוייקט יגדל ויעמוד על 
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 אושר פה אחד.

 

 4סעיף מס' 

 כדלקמן: -יועצים בתחום תשתיות והנדסה  – 1318 אישור עדכון תב"ר

 

 

 

 

 

 ש"ח.  1,277,640סך התקציב הכולל של הפרוייקט יגדל ויעמוד על  

 

 אושר פה אחד.

 

 5סעיף מס' 

 כדלקמן: -יועצים בתחום התשתיות  – 1298 אישור עדכון תב"ר

 

 

 

 

 ש"ח. 103,000סך התקציב הכולל של הפרוייקט יוותר ללא שינוי ויעמוד על  

 

 אושר פה אחד.

 

 6סעיף מס' 

ממשרד החינוך  132,300ע"ס  201833001לאור קבלת התחייבות מס'  –הצטיידות בי"ס חמדת השקד  – 1231אישור עדכון תב"ר 
 ועדכון בהתאם לצפי ביצוע:

 

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ לאחר  שינוי מצב קיים מקור מימון
 שינוי

 1,277,640 750,000 527,640 קרן לעבודות פיתוח 

סה"כ לאחר  שינוי מצב קיים מקור מימון
 שינוי

-297,000 400,000 קרן לעבודות פיתוח   103,000 

 סה"כ לאחר שינוי שינוי מצב קיים מקור מימון

 505,871 299,696- 805,567 קרן לעבודות פיתוח 

 132,300 132,300 0 משרד החינוך

 94,433 0 94,433 מפעל הפיס 

 732,604 167,396-   900,000 סה"כ 
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 אושר פה אחד.

 

  7סעיף מס' 

 ₪. 480,000ע"ס  –שדרוג הציוד בבתי הספר שמשתתפים בתוכנית התקשוב הלאומית החדשה תשפ"א  – 1349אישור פתיחת תב"ר 

 משרד החינוך. –ת   מידע ובמימון משרד החינוך בהתאם למכתבו של ד"ר עופר רימון, סמנכ"ל לתקשוב, טכנולוגיה ומערכ התב"ר

 

 אושר פה אחד.

 

 8סעיף מס' 

 ש"ח. 330,000ע"ס  – 2020שדרוג טיילת נוף רחוב שמעון סויסה  – 1350אישור פתיחת תב"ר 

 .30/12/2020מיום  1001363068' התב"ר במימון משרד הפנים בהתאם להתחייבות מס

 

 אושר פה אחד.

 

 9סעיף מס' 

 ש"ח. 188,000ע"ס  – 2020שדרוג מערכות מחשוב המועצה  – 1351אישור פתיחת תב"ר 

 .30/12/2020מיום  1001363071התב"ר במימון משרד הפנים בהתאם להתחייבות מס' 

 

 אושר פה אחד.

 

 10סעיף מס' 

 ש"ח. 190,000ע"ס  – 2020ת גני משחקים והצללות בגן השושנה הקמ – 1352אישור פתיחת תב"ר 

 .30/12/2020מיום  1001363072התב"ר במימון משרד הפנים בהתאם להתחייבות מס' 

 

 אושר פה אחד.

 

 11סעיף מס' 

 ש"ח. 326,666ע"ס  –תכנון ובינוי מעונות יום במגרסה  – 1353אישור פתיחת תב"ר 

   1001355608במימון משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים בהתאם להתחייבות בבקשה מס'  התב"ר

 .5.1.2021מיום 

 

 אושר פה אחד.
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 12סעיף מס' 

 ש"ח. 196,000ע"ס  –תכנון ובינוי מעונות יום שדרות הראל תבור )כיכר אבני חן(  – 1354אישור פתיחת תב"ר 

  1001355607והשירותים החברתיים בהתאם להתחייבות בבקשה מס'  התב"ר במימון משרד העבודה הרווחה

 .5.1.2021מיום 

 

 אושר פה אחד.

 13סעיף מס 

 ₪.  70,000עבור מרחבי הכלה ביה"ס קהילתי השלום ע"ס  1355אישור פתיחת תב"ר 

 .2019/08/958התב"ר במימון משרד החינוך בהתאם להתחייבות מס' 

 

 אושר פה אחד.

 

 14סעיף מס' 

 ₪.   70,000עבור מרחבי הכלה לביה"ס חטיה"ב ע"ס  1356אישור פתיחת תב"ר 

 . 2019/09/960התב"ר במימון משרד החינוך בהתאם להתחייבות מס' 

 

 אושר פה אחד.

 

 15סעיף מס' 

 המצ"ב. 2021ור תוכנית גיוס אשראי לשנים איש

 

 אושר פה אחד.

 

 

 16סעיף מס' 

 טבלה מצ"ב.בהתאם ל –אישור תב"רים לסגירה 

 
 אושר פה אחד.

 

 17סעיף מס' 

 אישור נציגי ציבור לוועדה לקבלת עובדים, מר יוסי קשי וגב' דנה גרוסוירט.

 

 אושר פה אחד.
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 18סעיף מס' 

 אישור הגדלה לחוזה של האדריכל  י.מולכו בתכנון תוכנית למרכז הקליטה.

 

 אושר פה אחד.

 

 
 19סעיף מס' 

 הסכם בין המועצה לחבר עמגד לבנייה בע"מ. – 6/2012אישור נספח הגדלה כחלק ממכרז 

 

 אושר פה אחד.

 

 
 20סעיף מס' 

המועצה מתבקשת  31/5/2021תוקפו של חוק העזר הוא עד  – 2020-עזר למבשרת ציון )שירותי שמירה(, התש"ףהארכת תוקף חוק 
 .31/12/2021לאשר הארכת התוקף שלו עד 

 

 אושר פה אחד. 

 

 

 21סעיף מס' 
חוק העזר במתכונתו הנוכחית אינו מאפשר מתן הנחות. על מנת  – 2020-עזר למבשרת ציון )שירותי שמירה(, התש"ףתיקון חוק 

 לאפשר מתן הנחות ע"פ חוק זה תוך המשך שמירה על משק כספי סגור המועצה מתבקשת לאשר כי:

 

 א כדלקמן:5יבוא סעיף  5אחרי סעיף  .1
לתקנות ההסדרים במשק  7-ו 2מחזיק בנכס, הזכאי להנחה מארנונה כללית מסוג ההנחות המנויות בתקנות  )א(

, יהיה זכאי, לפי העניין, להנחה מהיטל שמירה בשיעור זהה לשיעור ההנחה 1973 -המדינה )הנחה מארנונה(, התשנ"ג
 שלה הוא זכאי כאמור.

הנחה בארנונה, תינתן לזכאי הנחה אחת בלבד מהיטל שמירה, בשיעור קיימת זכאות להנחות שונות לפי תקנות  )ב(
 הגבוה מבין ההנחות.

 ש"ח. 1.76שיעור ההיטל לשנה יעמוד של  .2
 

 נושאים נוספים לסדר היום:

 

 

 21סעיף מס' 

 כמפורט להלן: –שיקום תשתיות, כבישים, מדרכות וגנים ציבוריים מנזקי סופה  – 1068אישור עדכון תב"ר 
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סעיף  תקציבימקור 
 תקציבי 

סכום 
 מאושר

 סיכום  הגדלה הקטנה

           הכנסות:

 6,217,667 0 0 6,217,667 524 משרד הפנים 

 500,000 500,000 0 0 560 הלוואות

 6,717,667 500,000 0 6,217,667   סה"כ

            

           הוצאות:

 6,717,667 500,000 0 6,217,667 750 עבודות קבלניות

 

 אושר פה אחד.

 

 

   22סעיף מס' 

 ש"ח, כמפורט להלן: 19,274,809ע"ס של עד  –מחזור הלוואות המועצה  – 1357תב"ר  אישור

 

סעיף  מקור תקציבי
 תקציבי 

 סכום מאושר

     הכנסות:

 19,274,809 560 הלוואות

      

     הוצאות:

 19,274,809 980 הוצאות אחרות

 

 אחד.אושר פה 

 

 

 23סעיף מס' 

 ש"ח, כמפורט להלן: 6,000,000ע"ס  –כיסוי גרעון מצטבר  – 1358אישור תב"ר 

 

סעיף  מקור תקציבי
 תקציבי 

 סכום מאושר

     הכנסות:

 6,000,000 560 הלוואות



[8] 
 

 מקומית מבשרת ציוןמועצה  

 לשכת מנכ"ל 
____________________________________ 

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

 

      

     הוצאות:

 6,000,000 990 כיסוי גרעון מצטבר

 

 אושר פה אחד.

 

 

 24סעיף מס' 

 ש"ח, כמפורט להלן: 3,000,000ע"ס  –הקמת מגרש כדורגל  – 1359 אישור תב"ר

 

סעיף  מקור תקציבי
 תקציבי 

 סכום מאושר

     הכנסות:

 3,000,000 560 הלוואות

      

     הוצאות:

 3,000,000 750 עבודות קבלניות

 

 אושר פה אחד.

 

 

 25סעיף מס' 

 

 ש"ח, כמפורט להלן: 1,500,000ע"ס  –הקמת אולם ספורט בי"ס השלום  – 1360 אישור תב"ר

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

 

 

סעיף  מקור תקציבי
 תקציבי 

 סכום מאושר

     הכנסות:

 1,500,000 560 הלוואות

      

     הוצאות:

 1,500,000 750 עבודות קבלניות
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 26סעיף מס' 

 עפ"י המצ"ב. –אישור הסמכת פקחים בתחומים שונים 

 

 אושר פה אחד.

 

 

 27סעיף מס' 

 עירונית של הרשות.אישור עו"ד מיכל סער לתובעת 

 

 אושר פה אחד.

 

 

 

 

 

 


