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 12/2/2017מיום  2/17מס' 

 

 

 

 נוכחים:

 ראש המועצה. מר שמעון סויסה,

 ראש המועצה. וסגן מ"מ מר יוסי ביננפלד,

 סגן ראש המועצה. מר מאיר שטרית,

 .חבר מועצה  מר יצחק מלכה,

 חבר מועצה. ,מר מיכאל קבסה

 מר דני קבילו,                  חבר מועצה.

 מר גילי ברמי,                 חבר מועצה.       

 

 

 לא נכחו:

 הרצל צ'ווה, חבר מועצה.מר 

 מועצה. חבר  מר גבי יוספי, 

 

 

 משתתפים:

 מר יוסי מצה, גזבר המועצה.

 גב' ילנה סטפנוב, תובעת עירונית.

 

 

 שלום רב,.

 

 

 על סדר היום:

 2016 עבור מיקוד מאמץ חברתי - ₪ 250,000ע"ס  – 1156תב"ר מס' אישור  .1

 חצור הגלילית. )משרד הבינוי והשיכון(.

 

 עבור מיקוד מאמץ מיתוג העיר  -₪  250,000ע"ס  – 1157אישור תב"ר מס'  .2

 )משרד הבינוי והשיכון(.. 2016

 

 יםוועדת העזבונות העצמת מדע -₪  100,000ע"ס   - 1158אישור תב"ר מס'  .3

 (.לנוער )וועדת עזבונות

 

 עבור פיתוח שוק הקארדו  - ₪ 2,200,000ע"ס  – 1159אישור תב"ר מס'  .4

 )משרד הפנים(.

 

  6,499,990הגדלה ע"ס  –פיתוח טיילת פנאי וספורט  – 1058הגדלת תב"ר מס'  .5



                         המועצה ראש  לשכת  

 

 04-6936641 פקס:  04-6916948/38 טלפון:                          

 )מש' הבינוי והשיכון(. ₪. 7,469,990לסכום של ₪  970,000מסכום של ₪ 

 

 

 

 

 

 

/..2 

 

 :2017ם ממענקי מפעל הפיס לשנת תב"רי .6

 

 2017תב"רים ממענקי מפעל הפיס לשנת   

 מס"ד
מס 
 סכום שם התב"ר תב"ר

  55,200               אברט מחשבים מפעל הפיס 1160 1

  44,800               אברט הצטיידות מפעל הפיס 1161 2

  73,600               חוני המעגל מחשבים מפעל הפיס 1162 3

  26,400               חוני המעגל הצטיידות מפעל הפיס 1163 4

  47,840               שבט סופר מחשבים מפעל הפיס 1164 5

  52,160               שבט סופר הצטיידות מפעל הפיס 1165 6

  51,520               באר מרים מחשבים מפעל הפיס 1166 7

  48,480               ות מפעל הפיסבאר מרים הצטייד 1167 8

 48,480 קול יהודה מחשבים מפעל הפיס 1168 9

    

 500,000 חנייה אנדרטה יד לבנים מפעל הפיס 1169 10

 

 

 מנכ"ל המועצה: –דיווחים שוטפים  .7

 מינויים:       

 

 יועצת למעמד האישה.  -מינוי הגב' עליזה ביטון  .א

 עצת לענייני אזרחים וותיקים.יו –מינוי הגב' חדווה קרסנטי  .ב

 תוכנית "משנים פנים"/"אוהבים את חצור" עבודות בשכונות, תחילת  .ג

 שצ"פ. עבודות

 סקירה על אכיפה ופיקוח ביישוב. .ד

 

 הסכם בעלי מניות צח"ר לאור אישור במליאה של הסכם העקרונות. .8

 

 

 שמעון ראש המועצה:

 .מברך את חברי המליאה ומבקש להוסיף סעיף לסדר היום

 

 סעיף הוספה:

 המועצה המקומית חצור הגלילית מתבקשת לקבוע את שטח שיפוטה המוניציפאלי 
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 של המועצה כאיזור איסוף אחד בהתאם חוק עזר לחצור הגלילית )תיעול(. התשע"ד

 ולעגן את הגדרה של "איזור איסוף" בחוק העזר בהתאם. 2014

 

 הצבעה:

 אושר פה אחד.

 

 החלטה:

 אישרה פה אחד הוספת 12/2/17מתאריך  2/17המניין מס'  מליאת המועצה שלא מן

 הסעיף לסדר היום.

/..3 

 

 :1סעיף מס' 

 חצור 2016עבור מיקוד מאמץ חברתי לשנת ₪  250,000ע"ס  1156אישור תב"ר מס' 

 הגלילית )משרד הבינוי והשיכון(.

 

 הצבעה:

 מאושר פה אחד.

 

 החלטה:

 אישרה פה אחד את תב"ר מס' 12/2/17ום מי 2/17מליאת המועצה שלא מן המניין מס' 

 חצור הגלילית )משרד הבינוי 2016עבור מיקוד מאמץ חברתי לשנת ₪  250,000ע"ס  1156

 והשיכון(.

 

 :2סעיף מס' 

 2016עבור מיקוד מאמץ מיתוג העיר לשנת ₪  250,000ע"ס  1157אישור תב"ר מס' 

 )משרד הבינוי והשיכון(.

 

 הצבעה:

 אושר פה אחד.

 

 ה:החלט

 אישרה פה אחד את תב"ר מס' 12/2/17מיום  2/17מליאת המועצה שלא מן המניין מס' 

 )משרד הבינוי והשיכון(. 2016עבור מיקוד מאמץ מיתוג העיר לשנת ₪  250,000ע"ס  1157

 

 :3סעיף מס' 

 וועדת העזבונות העצמת מדעים לנוער )וועדת₪  100,000ע"ס  1158אישור תב"ר מס' 

 עזבונות(.

 

 בעה:הצ

 מאושר פה אחד.

 

 החלטה:

 אישרה פה אחד את תב"ר 12/2/17מיום  2/17מליאת המועצה שלא מן המניין מס' 

 וועדת עזבונות העצמת מדעים לנוער )וועדת עזבונות(.₪  100,000ע"ס  – 1158מס' 

 

 :4סעיף מס' 

 עבור שוק הקארדו )משרד הפנים.₪  2,200,000ע"ס  1159אישור תב"ר מס' 

 



                         המועצה ראש  לשכת  

 

 04-6936641 פקס:  04-6916948/38 טלפון:                          

 הצבעה:

 אושר פה אחד.

 

 החלטה:

 אישרה פה אחד את אישור 12/2/17מיום  2/17מליאת המועצה שלא מן המניין מס' 

 עבור שוק הקראדו )ממשרד הפנים(.₪  2,200,000ע"ס  1159תב"ר מס' 

 

 :5סעיף מס' 

 ₪  6,499,990פיתוח טיילת פנאי וספורט הגדלה ע"ס  – 1058אישור הגדלת תב"ר מס' 

 )משרד הבינוי והשיכון(.₪  7,469,990לסכום של ₪  970,000מסכום של 

 

 הצבעה:

 אושר פה אחד.
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 החלטה:

 אישרה פה אחד את הגדלת 12/2/17מיום  2/17מליאת המועצה שלא מן המניין מס' 

 מסכום של₪  6,499,990פיתוח טיילת פנאי וספורט הגדלה ע"ס  1058תב"ר מס' 

 )משרד הבינוי והשיכון(. ₪ 7,469,990לסכום של ₪  970,000

 

 :6סעיף מס' 

 .2017תב"רים ממענקי מפעל הפיס לשנת 

 

 ₪. 55,200אברט מחשבים ע"ס  – 1160תב"ר מס' 

 ₪. 44,800אברט הצטיידות מפעל הפיס ע"ס   - 1161תב"ר מס' 

 ₪. 73,600חוני המעגל מחשבים מפעל הפיס ע"ס   - 1162תב"ר מס' 

 ₪. 26,400הצטיידות מפעל הפיס ע"ס  חוני המעגל  - 1163תב"ר מס' 

 ₪. 47,840שבט סופר מחשבים מפעל הפיס ע"ס   - 1164תב"ר מס' 

 ₪. 52,160שבט סופר הצטיידות מפעל הפיס ע"ס   - 1165תב"ר מס' 

 ₪. 51,520באר מרים מחשבים מפעל הפיס ע"ס   - 1166תב"ר מס' 

 ₪. 48,480באר מרים הצטיידות מפעל הפיס ע"ס   - 1167תב"ר מס' 

 ₪. 33,120קול יהודה מחשבים מפעל הפיס ע"ס   - 1168תב"ר מס' 

 ₪. 500,000חנייה אנדרטה יד לבנים מפעל הפיס ע"ס   - 1169תב"ר מס' 

 

 הצבעה:

 אושר פה אחד.

 

 החלטה:

 ד את התב"רים מהמענקיםאישרה פה אח 12/2/17מיום  2/17מליאת המועצה מס' 

 עפ"י הפירוט המצ"ב. 2017של המפעל הפיס לשבת 

 

 :7סעיף מס' 

 אישור מינוי הגב' עליזה ביטון ליועצת למעמד האישה. .א

 

 שמעון:
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 אנו מחוייבים עפ"י חוק למנות עובדת לתפקיד יועצת למעמד האישה אבקש את

 אישור חברי המליאה לאשר את הגב' עליזה ביטון.

 

 הצבעה:

 בעד: שמעון סויסה, מאיר שיטרית, גיל ברמי, יצחק מלכה, מיכאל קבסה, – 6

 דני קבילו.               

 נגד:  יוסי ביננפלד. – 1

 

 החלטה:

 אישרה ברוב קולות את 12/2/17מיום  2/17מליאת המועצה שלא מן המניין מס' 

 הגב' עליזה ביטון לתפקיד יועצת למעמד האישה.

 

 ווה קרסנטי ליועצת לענייני אזרחים וותיקים.אישור מינוי הגב' חד .ב

 

 שמעון:

 אנו מחוייבים עפ"י חוק למנות עובדת לתפקיד יועצת לענייני אזרחים וותיקים

 מבקש את אישור חברי המליאה לאשר את הגב' חדווה קרסנטי.

 

 הצבעה:

 מאושר פה אחד.
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 החלטה:

 את הגב' חדווה קרסנטיחד אישרה פה א 12/2/17מיום  2/17מליאת המועצה מס' 

 לתפקיד יועצת לענייני אזרחים וותיקים.

 

 "אוהבים את חצור". –"משנים פנים"  –תוכנית  .ג

 

 שמעון:

 התחלנו בפרוייקט "אוהבים את חצור" )משנים פנים( הכולל עשרות פרוייקטים שונים

 7.5ל לשיפור חזות העיר חלק מכך הוספנו כ"א לניקיון השכונות. התחלנו בפרוייקט ש

 לשדרוג גני הילדים וגני המשחקים ביישוב. כמו כן רכשנו ציוד עבור משפחות₪ מיליון 

 שצוות מהרשות יקים את האוהל ואת כל הציוד אבלות למתן פתרון של תקופת השבעה

 ₪  300הנלווה ובזמן סיום השבעה יוחזר למחסן הרשות. כל משפחה תפקיד ערבות של 

 יוחזר הפיקדון.כפיקדון ובזמן החזרת הציוד 

 נמשיך עם הסדר והחניות שהתחלנו. בגמר השלמת הכנת החנייה במגרש העירוני

 משאיות ואוטובוסים יחנו שם ולא יחנו בתוך היישוב. אבקש גם מחברי המליאה להסביר

 לתושבים בנושא הזה.

 מבקש מהתובעת העירונית הגב' ילנה לתת סקירה בנושא אכיפה ופיקוח ביישוב.

 

 ילנה:

 רכת את חברי המליאה ונותנת סקירה מקיפה בנושאים הבאים:מב

 רישוי עסקים חלק ממדיניות הרשות מוטלת על המועצה האחריות ומחוייבות .א

 שכל העסקים נמצאים בשטח שיפוטה ויפעלו במסגרת החוק על מנת להגן על

 הציבור.
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 נעשה מיפוי של כל העסקים ברשות ונמצא שחלק מן העסקים שלא פתחו תיק .ב

 מבעלי העסקים 61עסקים לא פתחו כלל תיק הוזמנו לשימוע.  10ישיון עסק. ר

 פתחו תיק החלו בהליך מסודר לקבלת אישור מגורמים רלוונטיים.

 העסקים הנותרים הוגש כתב אישום ובחודש פברואר קיבלו גדר דין. 4נגד 

 ישנה קבוצה נוספת שפתחה תיקים בנושא רישוי עסקים אולם לא השלימו

 במשך זמן רב גם הוזמנו לשימוע ועסק אחד שלא הגיב הוגש כתב אישוםהליך 

 נגד בעל העסק.

 

 חנייה התחלנו בנושא אכיפה על איסורי חנייה עפ"י תקנות התעבורה. .ג

 דו"חות. 150-נתנו כ₪  50,000נתנו כנסות בתוך חודש וחצי ע"ס 

 

 מאיר שיטרית:

 האם יש מעקב אחרי תשלום והתראות.

 

 ילנה:

 רכת ממוחשבת שנקראת "עוקב חיי דו"ח". ולפיה אנו מתעדכנים מרגעישנה מע

 שהפקח נותן את הדו"ח ועד התשלום.

 

 משאיות בקרוב תאסר חניית משאיות ברחבי היישוב כמו כן המועצה תעמיד .ד

 לרשות נהגי המשאיות מגרש חנייה באיזור המגרש העירוני ביישוב שיכלול

 מצלמות ותאורה.

 

 הסביבה אנו בקרוב ניישם את החוקים בנושא זה ומניעת כמו כן בנושא איכות .ה

 עישון במקומות ציבוריים.

 

 שמעון:

 מודה לילנה התובעת על עבודתה המסורה ולכל אגף הפיקוח.
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 הוספה לסדר היום:

 המועצה המקומית חצור הגלילית מתבקשת לקבוע את שטח שיפוטה המוניציאפלי

 ם לחוק עזר לחצור הגלילית תיעול התשע"השל המועצה כאיזור איסוף אחד בהתא

 ולעגן את ההגדרה של "איזור איסוף" בחוק העזר בהתאם.

 

 שמעון:

 יש להכריז על 2014 –אחר חקיקתו של חוק עזר לחצור הגלילית )תיעול( התשע"ה 

 שטח המועצה כאיזור איסוף אחד משמעות הדבר כי מערכת התיעול בשטח המועצה

 ועית אחת.תהא יחידה הנדסאית מקצ

 

 הצבעה:

 אושר פה אחד.

 

 החלטה:

 אישרה פה אחד את תיקון 12/2/17מיום  2/17מליאת המועצה שלא מן המניין מס' 

 ההגדרה של "איזור איסוף" בחוק העזר )תיעול( ולהכריז את כל שטח שיפוטה של

 המועצה המקומית חצור הגלילית באיזור איסוף אחד.
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 בכבוד  רב,.

 

 שמעון סויסה

 ראש המועצה

 

 

 

 

 

 העתקים:

 מר אמנון אשל אסולין, מנכ"ל המועצה.

 מר יוסי מצה, גזבר המועצה.

 עו"ד יעקב קרני, יועמ"ש.

 מר אייל לרנר, מבקר המועצה.

 מר אלי רגב, מנהל מחוז הצפון.

 מר ויסאם פלאח, ממונה על מחוז הצפון.

 משרד מבקר המדינה.

 .2/17תיק מליאה שלא מן המניין מס' 


