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לשכת המנהל הכללי
מועצה מקומית מבשרת ציון

____________________________________

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 11/20
מתאריך 17/11/20
משתתפים:
– ראש המועצה
מר יורם שמעון
ד"ר איילת גייגו מיכאל – מ"מ וסגן ראש המועצה
– חבר המועצה
מר אריה מלמד
 חבר המועצהמר אדי מזרחי
 חבר המועצהמר יגאל ברזני
– חבר המועצה
מר רוני שטייניץ
– חברת המועצה
גב' אירית מרום
– חבר המועצה
ד"ר שי בנימין
 חבר המועצהמר יוסי בן גיגי
– חבר המועצה
מר בן מועלם
– חבר המועצה
מר אריה הדר
 סגן ראש המועצהמר אבי חיים
חסרים:
גב' חדווה אלחנני
גב' אורית שרף
מר דובי כדורי

– סגנית ראש המועצה
 חברת המועצה -חבר המועצה

נוכחים:
תמיר פרץ
מר ששי דקל
עו"ד אלי אליאס
גב' טלי הירש-שרמן
גב' נעמי חזן
עו"ד מני בליליוס
מירב אסייג

 מנכ"ל המועצה גזבר המועצה יועמ"ש המועצה מהנדסת המועצה מ"מ מנהלת אגף חינוך מבקר המועצה -מנהלת לשכת מנכ"ל
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החלטות מליאת מועצה מס'  11/20מתאריך
17/11/20

סעיף מס' 1
אישור פתיחת מס'  – 1348יישום רפורמה ברישוי עסקים ברשות מקומית – ע"ס ₪ 133,430
מקורות מימון – משרד הפנים.
החלטה:
מאשרים פתיחת מס'  – 1348יישום רפורמה ברישוי עסקים ברשות מקומית – ע"ס ₪ 133,430
מקורות מימון – משרד הפנים.
אושר פה אחד.
סעיף מס' 2
אישור עדכון תב"ר מס'  – 1250ביצוע סימון דרכים והתקנת הסדרי בטיחות כדלהלן:
שם הפרוייקט  -ביצוע סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת 2019
סה"כ לאחר שינוי
שינוי
מצב קיים
מקור מימון
76,477
-53,523
130,000
קרן הרשות
53,523
53,523
0
משרד התחבורה
130,000
סך התקציב הכולל של הפרוייקט יוותר ללא שינוי ויעמוד על ₪ 130,000
החלטה:
מאשרים עדכון תב"ר מס'  – 1250ביצוע סימון דרכים והתקנת הסדרי בטיחות כדלהלן:
שם הפרוייקט  -ביצוע סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת 2019
סה"כ לאחר שינוי
שינוי
מצב קיים
מקור מימון
76,477
-53,523
130,000
קרן הרשות
53,523
53,523
0
משרד התחבורה
130,000
סך התקציב הכולל של הפרוייקט יוותר ללא שינוי ויעמוד על ₪ 130,000
אושר פה אחד.
סעיף מס' 3
אישור עדכון תב"ר מס'  – 1342הקמת מבנים יבילים בי"ס מולדת:
מצב
סה"כ לאחר שינוי
שינוי
קיים
מקור מימון
110,000
110,000
קרן לעבודות פיתוח 0
110,000
110,000
0
סה"כ
סה"כ התקציב הכולל של הפרוייקט יגדל ויעמוד על .₪ 180,000
החלטה:
מאשרים עדכון תב"ר מס'  – 1342הקמת מבנים יבילים בי"ס מולדת:
מצב
סה"כ לאחר שינוי
שינוי
קיים
מקור מימון
110,000
110,000
קרן לעבודות פיתוח 0
110,000
110,000
0
סה"כ
סה"כ התקציב הכולל של הפרוייקט יגדל ויעמוד על .₪ 180,000
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אושר פה אחד.

סעיף מס' 4
אישור עדכון תב"ר מס'  – 1276תכנון תשתיות ובינויי מעון יום :
סה"כ לאחר שינוי
מצב קיים שינוי
0
3,300,000- 3,300,000

מקור מימון
קרן לעבודות פיתוח
משרד העבודה והרווחה
5,152,000
4,890,667
261,333
ושירותים חברתיים
5,152,000
1,590,667 5,561,333
סה"כ
החלטה:
מאשרים עדכון תב"ר מס'  – 1276תכנון תשתיות ובינויי מעון יום :
מקור מימון
קרן לעבודות פיתוח
משרד העבודה והרווחה
ושירותים חברתיים
סה"כ

סה"כ לאחר שינוי
מצב קיים שינוי
0
3,300,000- 3,300,000
261,333
5,561,333

5,152,000
5,152,000

4,890,667
1,590,667

אושר פה אחד.
סעיף מס' 5
אישור עדכון תב"ר מס'  – 1225שיקום פיתוח ובניה במרחב הציבורי כדלקמן:
מקור מימון
קרן לעבודות פיתוח

סה"כ לאחר שינוי
מצב קיים שינוי
3,900,000
1,300,000 2,600,000

סך התקציב הכולל של הפרוייקט יגדל ויעמוד על .₪ 3,900,000
החלטה
מאשרים עדכון תב"ר מס'  – 1225שיקום פיתוח ובניה במרחב הציבורי כדלקמן:
מקור מימון
קרן לעבודות פיתוח

סה"כ לאחר שינוי
מצב קיים שינוי
3,900,000
1,300,000 2,600,000

סך התקציב הכולל של הפרוייקט יגדל ויעמוד על .₪ 3,900,000
אושר פה אחד.
סעיף מס' 6
אישור פתיחת שני חשבונות אב לפעילות מול מפעל הפיס חשבון פיתוח פיס וחשבון
מענקי פיס
בבנק מוניציאפל .
החלטה:
מאשרים פתיחת שני חשבונות אב לפעילות מול מפעל הפיס חשבון פיתוח פיס
וחשבון מענקי פיס
בבנק מוניציאפל .
אושר פה אחד.
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סעיף מס' 7
אישור העסקת גב' ליאת אייזן לתפקיד מהנדסת המועצה ,בחוזה בכירים בהיקף
של עד  95%משכר 100% ,משרה ,החל מתאריך  2/11/20בכפוף לאישור משרד
הפנים.
החלטה:
מאשרים העסקת גב' ליאת אייזן לתפקיד מהנדסת המועצה ,בחוזה בכירים בהיקף
של עד  95%משכר 100% ,משרה ,החל מתאריך  2/11/20בכפוף לאישור משרד
הפנים.
אושר פה אחד.
סעיף מס' 8
אישור העסקת מר מני בלילוס לתפקיד מבקר המועצה ,בחוזה בכירים בהיקף של עד  90%משכר,
 100%משרה ,החל מתאריך  1/11/20בכפוף לאישור משרד הפנים.
החלטה:
מאשרים העסקת מר מני בלילוס לתפקיד מבקר המועצה ,בחוזה בכירים בהיקף של עד 90%
משכר 100% ,משרה ,החל מתאריך  1/11/20בכפוף לאישור משרד הפנים.
אושר פה אחד.
סעיף מס' 9
אישור מינוי מר ששי דקל מספר ת.ז  ,02813476-5המשמש כגזבר המועצה ,לממונה על הגבייה
לפי סעיף  )1(2לפקודת המיסים (גביה) .המינוי כולל את הסמכויות הבאות:
א .גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי
התקציב) ,התשנ"ג ,1992 -ותשלומי חובה המגיעים לרשות המקומית על פי כל דין.
ב .גבייה לפי סעיף  70לחוק העונשין ,התשל"ז ,1977 -של קנסות שפסק בימ"ש לעניינים מקומיים
לטובת הרשות המקומית.
ג .לצורך גביית קנסות כמשמעותם בסעיף  70לחוק העונשין ,התשל"ז ,1977-בשל עבירות שהן
ברירת משפט כאמור בסעיף (228א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב,1982 -
המגיעים לרשות המקומית על פי כל דין.
ד .לצורך גבייה של קנסות לפי סעיף  18לחוק העבירות המנהליות ,התשמ"ו ,1985 -של קנסות
מנהליים שהוטלו לטובת המועצה בשל כל עבירה שנקבע לגביה כי היא עבירה שבעדה ניתן
להטיל קנס בדרך מנהלית לפי חוק העבירות המנהליות.
ה .אישרור מינוי מר ששי דקל לתפקיד מנהל הארנונה בהתאם להוראות סעיף  2לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו .1976 -
החלטה:
מאשרים מינויו של מר ששי דקל מספר ת.ז  ,02813476-5המשמש כגזבר המועצה ,לממונה על
הגבייה לפי סעיף  )1(2לפקודת המיסים (גביה) .המינוי כולל את הסמכויות הבאות:
א .גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי
התקציב) ,התשנ"ג ,1992 -ותשלומי חובה המגיעים לרשות המקומית על פי כל דין.
ב .גבייה לפי סעיף  70לחוק העונשין ,התשל"ז ,1977 -של קנסות שפסק בימ"ש לעניינים מקומיים
לטובת הרשות המקומית.
ג .לצורך גביית קנסות כמשמעותם בסעיף  70לחוק העונשין ,התשל"ז ,1977-בשל עבירות שהן
ברירת משפט כאמור בסעיף (228א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב,1982 -
המגיעים לרשות המקומית על פי כל דין.
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ד .לצורך גבייה של קנסות לפי סעיף  18לחוק העבירות המנהליות ,התשמ"ו ,1985 -של קנסות
מנהליים שהוטלו לטובת המועצה בשל כל עבירה שנקבע לגביה כי היא עבירה שבעדה ניתן
להטיל קנס בדרך מנהלית לפי חוק העבירות המנהליות.
ה .אי שרור מינוי מר ששי דקל לתפקיד מנהל הארנונה בהתאם להוראות סעיף  2לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו .1976 -
אושר פה אחד.
אישור מס' 11
אישור נוסח הסכם רשות שימוש בנכס מועצה ע"י מד"א ואיחוד והצלה – מצ"ב.
החלטה:
מאשרים נוסח הסכם רשות שימוש בנכס מועצה ע"י מד"א ואיחוד והצלה – מצ"ב.
אושר פה אחד.
סעיף מס' 12
אישור החלטת ועדת הקצאות בנושא הקצאת שטח להקמת מעון יום בשכונת הדופן המזרחית
(חומר בנושא יימסר בתחילת ישיבת המליאה)
מאשרים מסירת החומר של וועדת הקצאות מתאריך  17/11/20לחברי המליאה.
אושר פה אחד.
החלטה:
מאשרים החלטת ועדת הקצאות בנושא הקצאת שטח להקמת מעון יום בשכונת הדופן המזרחית –
בהתאם לפרוטוקול והמסמכים שהוגשו לחברי המליאה.
אושר פה אחד.

שעה  - 19:40אבי חיים הצטרף לישיבה.
סעיף מס 10
אישור שינוי תקנון תיכון הראל – מצ"ב.
החלטה
מאשרים שינוי תקנון תיכון הראל – מצ"ב.
אושר ברוב קולות
בעד :יורם שמעון ,ד"ר איילת גייגו ,אריה הדר ,אריה מלמד ,אבי חיים ,בן מועלם ,יגאל ברזני,
אירית מרום.
נגד  :ד"ר שי בנימין.
נמנעו :רוני שטייניץ ,יוסי גן גיגי.
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