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7/21מס'  פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה  
 מתאריך 1/11/21

 
 משתתפים:

ראש המועצה –          מר יורם שמעון       
מ"מ וסגן ראש המועצה  –ד"ר איילת גייגו מיכאל   

חבר המועצה –        מר אריה מלמד        
חבר המועצה –         ד"ר שי בנימין         
חבר המועצה  -         מר אדי מזרחי         

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

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

 
 חסרים:

סגן ראש המועצה -        מר אבי חיים            
סגנית ראש המועצה  –        גב' חדווה אלחנני     
חבר המועצה –         מר אריה הדר          

חברת המועצה –      גב' אירית מרום         
חברת המועצה -        גב' אורית שרף          
חבר המועצה  -         מר יגאל ברזני         

 
 נוכחים: 

מנכ"ל המועצה -              תמיר פרץ            
גזבר המועצה -מר ששי דקל                     
מבקר המועצה  -מר מני בליליוס                
יועמ"ש המועצה -עו"ד נעה בן אריה            

יועמ"ש –עו"ד עו"ד תהילה הלפרט   
יועמ"ש  -עו"ד רם שטרן                

מהנדסת המועצה -שרמן      -גב' טלי הירש  
מ"מ מנהלת אגף חינוך -טלי חזן                    גב'   

סמנכ"ל תפועל -מר חיים כהן                   
מנהלת לשכת ראש המועצה -גב' מירב אסייג                
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 1/11/21מתאריך  7/21החלטות מליאת מועצה מס' 

 

 1סעיף מס' 

 ש"ח, כמפורט להלן: 90,000"ס ע –תכנון וביצוע נגישות אקוסטית/חושית  – 1368אישור תב"ר 

 

 סכום מאושר סעיף תקציבי  מקור תקציבי

     הכנסות:

 90,000 525 משרד החינוך

      

     הוצאות:

 90,000 750 עבודות קבלניות

 

 המצ"ב. 2021/25/131 -ו 2021/25/130, 2021/25/129התב"ר במימון משרד החינוך בהתאם להתחייבויות מס' 

 אחד.אושר פה 

 

 2סעיף מס' 

 ש"ח, כמפורט להלן: 42,000ע"ס  –נגישות אקוסטית בי"ס קהילתי השלום  – 1341אישור עדכון תב"ר 

 

סעיף  מקור תקציבי

 תקציבי 

סכום לאחר  שינוי סכום מאושר

 שינוי

       הכנסות:

 30,000  30,000 525 משרד החינוך

 12,000 12,000 0 540 קרן לעבודות פיתוח

 42,000 12,000 30,000     סה"כ:

     

       הוצאות:

 42,000 12,000 30,000 750 עבודות קבלניות

 42,000 12,000 12,000   סה"כ:

 אושר פה אחד.
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 3סעיף מס' 

 ש"ח, כמפורט להלן: 42,000ע"ס  –נגישות אקוסטית גן הבושם  – 1344אישור עדכון תב"ר 

 
סעיף  מקור תקציבי

 תקציבי 

סכום לאחר  שינוי מאושרסכום 

 שינוי

       הכנסות:

 30,000  30,000 525 משרד החינוך

 7,027 7,027 0 540 קרן לעבודות פיתוח

 37,027 7,027 30,000     סה"כ:

     

       הוצאות:

 37,027 7,027 30,000 750 עבודות קבלניות

 37,027 7,027 12,000   סה"כ:

 אושר פה אחד.

 

 

 4מס' סעיף 

 ש"ח, כמפורט להלן: 217,000ע"ס  –שיפוץ שירותים והנגשה מתנ"ס מעוז  – 1194אישור עדכון תב"ר 

 

סעיף  מקור תקציבי

 תקציבי 

סכום לאחר  שינוי סכום מאושר

 שינוי

       הכנסות:

 217,000 17,000 200,000 540 קרן לעבודות פיתוח

 217,000 17,000 200,000     סה"כ:

     

       הוצאות:

 217,000 17,000 200,000 750 עבודות קבלניות

 217,000 17,000 200,000   סה"כ:

 אושר פה אחד.

 

 5סעיף מס' 



[4] 
 

 מקומית מבשרת ציוןמועצה  

 לשכת מנכ"ל 
____________________________________ 

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

 

 ש"ח, כמפורט להלן: 200,000ע"ס  –שיפוץ המרחב הציבורי  – 1220אישור עדכון תב"ר 

 

סעיף  מקור תקציבי

 תקציבי 

סכום לאחר  שינוי סכום מאושר

 שינוי

       הכנסות:

 198,924  198,924 524 משרד הפנים

 1,076 1,076 0 540 קרן לעבודות פיתוח

 200,000 1,076 198,924     סה"כ:

     

       הוצאות:

 200,000 1,076 198,924 750 עבודות קבלניות

 200,000 1,076 198,924   סה"כ:

 אושר פה אחד.

 

 6סעיף מס' 

 ש"ח, כמפורט להלן: 100,000ע"ס  –הצללת גני משחקים  – 1134אישור עדכון תב"ר 

 

סעיף  מקור תקציבי

 תקציבי 

סכום לאחר  שינוי סכום מאושר

 שינוי

       הכנסות:

 97,824  97,824 524 משרד הפנים

 2,176 2,176 0 540 קרן לעבודות פיתוח

 100,000 2,176 98,824     סה"כ:

     

       הוצאות:

 100,000 2,176 97,824 750 עבודות קבלניות

 100,000 2,176 98,824   סה"כ:

 אושר פה אחד.

 7סעיף מס' 

 ש"ח, כמפורט להלן: 585,190ע"ס  –תכנון והקמת גינה ציבורית רחבת העצמאות  – 1362אישור עדכון תב"ר 
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סעיף  מקור תקציבי

 תקציבי 

סכום לאחר  שינוי סכום מאושר

 שינוי

       הכנסות:

 350,000  350,000 523 מפעל הפיס

 235,190 235,190 0 540 קרן לעבודות פיתוח

 585,190 235,190 350,000     סה"כ:

     

       הוצאות:

 585,190 235,190 350,000 750 עבודות קבלניות

 585,190 235,190 350,000   סה"כ:

 אושר פה אחד.

 

 8סעיף מס' 

 ש"ח, כמפורט להלן: 480,000ע"ס  –הסדרת נגישות ובטיחות בגינות ציבוריות  – 1369אישור תב"ר 

 

סעיף  מקור תקציבי

 תקציבי 

 סכום מאושר

     הכנסות:

 480,000 523 מפעל הפיס

      

     הוצאות:

 480,000 750 עבודות קבלניות

 

 .1289/2021התב"ר במימון מפעל הפיס מס' מענק 

 אושר פה אחד.

 

 9מס' סעיף 

 ש"ח כמפורט להלן: 2,000,000ש"ח במקום  3,710,000תיקון התב"ר שהוגש לאישור המועצה כך שסכום ההגדלה יעמדו על  – 1225תב"ר 

 

סעיף  מקור תקציבי

 תקציבי 

סכום לאחר  שינוי סכום מאושר

 שינוי
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       הכנסות:

 10,180,000 3,710,000 6,470,000 540 קרן לעבודות פיתוח

 10,180,000 3,710,000 6,470,000     סה"כ:

     

       הוצאות:

 10,180,000 3,710,000 6,470,000 750 עבודות קבלניות

 10,180,000 3,710,000 6,470,000   סה"כ:

גינון הגדלת התב"ר נועדה לצורך מימון הפרויקטים הבאים: הכשרת חניונים ציבוריים, עבודת קרצוף וריבוד כבישים, עבודות 

 בשצ"פים, הקמת טריבונות בבי"ס והקמת גני משחקים מצ"ב פירוט בנספח ב'.

 אושר פה אחד.

 

 10סעיף מס' 

 ש"ח, כמפורט להלן: 500,000ע"ס  –שיפוץ מבנה משרד הפנים  – 1370אישור תב"ר 

 

סעיף  מקור תקציבי

 תקציבי 

 סכום מאושר

     הכנסות:

 500,000 540 קרן לעבודות פיתוח

      

     הוצאות:

 500,000 750 עבודות קבלניות

 אושר פה אחד.

 
 11סעיף מס' 

 ,משכר מנכ"ל 95%-85%שרמן לתפקיד מהנדסת המועצה, בחוזה בכירים בשכר -ישור העסקת גב' טלי הירשא

 בכפוף לאישור משרד הפנים. 17/11/21משרה, החל מתאריך  100%
 

 אושר פה אחד.

 

 12סעיף מס' 

 בעניין  המשך  העסקה  וטרינר המועצה.קבלת החלטה 

 החלטה:
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 .יטר המועצה ד"ר רני אלרחמןטרעו"ד תהילה הלפרט, הוחלט לאשר את פיטוריו של ודברי הסבר של לאחר שמיעת 

 אושר פה אחד.

 
 13סעיף מס' 

המועצה מתבקשת לאשר  31.12.2021תוקפו  של חוק העזר הוא עד   -  2020הארכת תוקף חוק עזר למבשרת ציון )שירותי שמירה(, התש"ף 

 .31.12.2022הארכת התוקף שלו  עד 

 

                                                                                      אושר פה אחד.

 

 

                   

 

 

 


