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 שמעון סויסה: 

 
 בקש מחברי המליאה לפתוח את המליאה בשני נושאים.וממברך את חברי המליאה 

לשלוח ברכת מזל טוב לחבר המועצה מר דני קבילו על נשואי בנו ולאחל לו  .1
 הצלחה.

 לשמור על תרבות הדיבור איך שהיה עד היום משום שבמליאה האחרונה עלינו .2
 בטונים גבוהים של ויכוחים שלא הולמים אותנו.

 
 

 שמעון סויסה: 
 

 מליאה להוסיף שני סעיפים לסדר היום.מבקש מחברי ה
 

 :1סעיף מס' 
 

 לשנות את מורשי החתימה לביה"ס היסודי חוני המעגל.
 .024903825מנהלת בית הספר ענת ברוך מס' ת.ז. 

 .039518105מזכירת בית הספר שושנה עלוש גגו מס' ת.ז. 
 בכל חשבונות ביה"ס בבנק הפועלים בחצור הגלילית מספרי החשבונות הם:

 . עקב יציאת מזכירת ביה"ס רחל ללוש לגמלאות.406299 -ו 1400533
 

 :2סעיף מס' 
 

 ₪ לתמיכת עמותת 100,000מלגות לאברכים ע"ס  – 180001420שינוי סעיף תקציבי מס' 
 לאברכים ומאושרות ע"י משרד הדתות.

 
 הצבעה:

 אושר פה אחד.
 

 החלטה:
 הסעיפים מאושרות פה אחד. 2הוספת 

 
 :1סעיף מס' 

 
 ₪ )משרד הכלכלה(. 650,975התייעלות אנרגטית ע"ס  – 1193אישור תב"ר מס' 

 
 הצבעה:

 אושר פה אחד.
 

 החלטה:
 אישרה פה אחד את תב"ר מס' 29/10/17מיום  4/17מליאת המועצה מן המניין מס' 

 ₪ )משרד הכלכלה(. 650,975התייעלות אנרגטית ע"ס  – 1193
 

 :2סעיף מס' 
 

 ₪. 1,000,000שיפוץ בניין המועצה ע"ס  – 1194אישור תב"ר מס' 
 )המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל(.

 
 הצבעה:

 אושר פה אחד.
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 :החלטה
 אישרה פה אחד את תב"ר מס' 29/10/17מיום  4/17מליאת המועצה מן המניין מס' 

 ל(.₪ )מש' לפיתוח הפריפריה הנגב והגלי 1,000,000שיפוץ בניין המועצה ע"ס  – 1194
 

 :3סעיף מס' 
 

 ₪ )מש' הבינוי(. 100,000הצטיידות מרכז נוער ע"ס  – 1195אישור תב"ר מס ' 
 

 הצבעה:
 אושר פה אחד.

 
 החלטה:

 אישרה פה אחד את תב"ר מס' 29/10/17מיום  4/17מליאת המועצה מן המניין מס' 
 ₪ )מש' הבינוי(. 100,000הצטיידות מרכז נוער ע"ס  – 1195

 
 :4סעיף מס' 

 
 ₪  74,250תוכנית חינוכית זיהום אויר ע"ס  – 1196אישור תב"ר מס' 

 )המשרד להגנת הסביבה(.
 

 הצבעה:
 אושר פה אחד.

 
 החלטה:

 אישרה פה אחד את תב"ר מס' 29/10/17מיום  4/17מליאת המועצה מן המניין מס' 
 ₪ )המש' להגנת הסביבה(. 74,250תוכנית חינוכית זיהום אויר ע"ס  – 1196

 
 :5מס'  סעיף

 
 ₪ 135,399ע"ס  – 2017סימון כבישים והתקני בטיחות  – 1197אישור תב"ר מס' 

 )משרד התחבורה(.
 

 הצבעה:
 אושר פה אחד.

 
 החלטה:

 אישרה פה אחד את תב"ר מס' 29/10/17מיום  4/17מליאת המועצה מן המניין מס' 
 חבורה(.₪ )משרד הת 135,399ע"ס  2017סימון כבישים והתקני בטיחות  – 1197

 
 :6סעיף מס' 

 
 סגירת תב"רים.

 
 להלן רשימת התב"רים לסגירה:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

מס' 
 תקציב שם תב"ר  פרק תב"ר

תקבולים 
 יתרה שריון תשלומים להכנסה
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 1,175,821 1,175,412 שיפור ופיתוח עיר 74 836
1,259,67

0 66,874 -150,722 

868 73 
תוכנית מפורטת חוני 

 142,400 142,400 178,000 המעגל
106,80

0 -106,800 

 295- 0 315,357 315,062 320,000 שיפוץ מתנ"ס אוהל משה 73 939

944 73 
תכנון הקמת שוק בחצור 

 241,998 240,498 850,000 הגלילית
561,16

2 -562,662 

 33,900- 0 533,900 500,000 500,000 תוכניות ומדידות 73 945

947 74 
סימון  כבישים והתקני 

 58 0 133,929 133,987 133,929 בטיחות

 0   96,224 92,224 100,000 2012סקר נכסים  62 954

 1   415,354 415,000 415,000 תכנון מדידות ויועצים 73 993

995 73 
שידרוג מגרש טניס 

 100,000   102,937 95,931 100,000 לקריית חינוך

998 73 
תיכנון מדידות יועצים 

2013 90,000 90,000 92,591   4,489 

1001 73 
שיפוץ מגרשי ספורט 

 0 0 598,839 598,839 600,000 משולבים

 53,753- 56,000 543,741 545,988 550,000 שיפוץ בריכת שחיה 73 1002

1007 73 
צנרת מחשבים לגינון 

 0 0 122,000 122,000 122,000 1000609735הרשאה 

1009 74 
סימון כבישים והתקני 

 13,567- 0 135,671 122,104 135,745 2014בטיחות 

1011 82 
שיפוץ מגרש ספורט ליד 

 0 0 116,710 116,710 116,827 בי"ס שבט סופר

1013 81 
שינויים והתאמות מוסדות 

 0 0 267,000 267,000 267,000 חינוך שבט סופר

 35,214- 33,724 404,490 403,000 403,000 תכנון מדידות ויעצים 73 1022

 3,139- 0 340,344 337,205 340,000 פיתוח ושילוט ביישוב 73 1024

1025 73 
שיווק ומיתוג פרוייקטים 

 0 0 62,457 62,457 62,457 למגורים

 0 0 500,000 500,000 500,000 התייעלות אנרגטית 74 1026

1029 73 
שיפוץ מתקני ספורט 

2014 106,558 106,558 106,558 0 0 

 0 0 27,000 27,000 27,000 טתוכנית אב לספור 73 1030
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1031 74 
סימון כבישים והתקני 

 0 0 135,673 135,673 135,745 בטיחות

1032 81 

הנגשת כתה לליקוי 
שמיעה ישיבת שפתי 

 0 0 29,282 29,282 30,000 צדיק

1033 81 
הנגשת כיתה לקויי 
 0 0 28,403 28,403 30,000 שמיעה קול יהודה

1034 81 
יי הנגשת כיתה לליקו

 1 0 29,318 29,319 30,000 סופר-שמיעה שבט

1036 81 

הנגשת כיתת  לקויי 
שמיעה בית יעקוב באר 

 0 0 29,859 29,859 30,000 מרים

1037 81 
שינויים והתאמות מוסדות 

 3,800- 0 30,940 27,140 31,000 חינוך חוני מעגל

1040 74 
שיפוץ אולם ספורט בי"ס 

 0 0 250,000 250,000 250,000 שבט סופר

1041 73 
מתנ"ס "אוהל משה" 

 1- 0 250,000 249,999 250,000 בטיחות ווכיבוי אש

1042 81 
שיפוץ אולם ספורט קרית 

 0   408,000 408,000 408,810 חינוך אמי"ת

1043 81 
חידוש מבנים ת"ת וב"י 

 0   475,000 475,000 475,000 קול מנחם

1044 81 
חידוש מבנים קריית 

 0   128,832 128,832 129,000 חינוך אמי"ת

1045 81 
 12חידוש מבנים עבור 

 0   509,871 509,871 510,000 גני ילדים

 0 231 339,769 340,000 340,000 חידוש מבנים אורט יסודי 81 1048

1049 81 
שיפור תנאי שהייה 

 30 0 374,985 375,015 375,000 בכיתות לימוד בי"ס אורט

1050 81 
שיפור תנאי שהייה 

 15   224,985 224,985 225,000 בכיתות לימוד בי"ס חוני 

1051 81 

שיפור תנאי שהייה 
 -בכיתות לימוד שבט 

 649- 649 249,279 249,279 250,000 סופר

1053 81 
נגישות אקוסטית לליקוי 

 0 0 30,000 30,000 30,000 שמיעה ביה"ס אורט

1054 81 
שות ראייה קריית נגי

 0 0 13,918 13,918 13,901 חינוך אמי"ת

1055 81 

נגישות פיזית פרטנית 
ליקויי ראייה בגן לילי 

 0 0 10,337 10,337 10,458 ומיכל
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 1,471- 1,471 65,879 65,879 67,350 הצטיידות במדעים 81 1069

1071 73 
תכנון וביצוע שלוחת 

         2,281,249 מתנ"ס

1074 81 
נגשת כיתת לקוי ה

 3- 2 30,000 30,000 30,000 שמיעה אורט יסודי

1075 81 

הנגשת כתה ללקויי 
שמיעה בית יעקב באר 

 25- 24 29,975 29,975 30,000 מרים

1130 73 
תפעול החברה הכלכלית  

2016 300,000 300,000 300,000 0 0 

1131 73 
תפעול החברה הכלכלית  

2017 300,000 300,000 299,990 0 10 

1134 73 
תיכנון חידוש המתחם 

 0 0 100,000 100,000 100,000 מסחרי הישן

1154 81 
תכנון מבנים מפני רעידת 
  987- 0 116,469 115,482 115,482 אדמה קרית חינוך אמי"ת

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הצבעה:
 אושר פה אחד.

 
 החלטה:

 חד את רשימת סגירתאישרה פה א 29/10/17מיום  4/17מליאת המועצה מן המניין מס' 
 התב"רים שצורפה לכם.
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 :7סעיף מס' 
 

 פתיחת חשבון לטובת קרן חנייה לחצור.
 
 

 שמעון סויסה: 
 מבקש מחברי המליאה לאשר הקמת קרן חנייה לחצור הגלילית.

כל תושב, יזם, בעל עסק המבקש היתר בנייה מוועדת התכנון והבנייה הרלוונטית מחוייב 
 פתרון חנייה במסגרת גבולות המגרש וזאת על פי התקנים המחייבים בחוק.לדאוג ל

הוועדה המקומית רשאית לתת פטור למבקש ההיתר מהתקנה פיזית של מקום חנייה 
 לגבולות המגרש.

 פטור זה יינתן במקרה שהקמת מקום חנייה בגבולות המגרש
לחנייה עירונית אשר בתמורה לאותו פטור ידרש המגיש בקשה להשתתף במימון של הקרן 

 תפקידה הוא מימון הקמת חניונים ציבוריים בלבד.
מטר )קו אוירי( מהנכס של  350חשוב לציין כי על החניון הציבורי להיות במרחק של עד 

 שנים מיום הפקדתם.  10המבקש כמו כן על הקרן לפדות את כספי המפקידים תוך 
 

 הצבעה:
 אושר פה אחד.

 
 החלטה:

אישרה פה אחד את פתיחת חשבון  29/10/17מיום  4/17המניין מס'  מליאת המועצה מן
 לטובת קרן חנייה לחצור.

 
 :8סעיף מס' 

 
 אישור וועדת תמיכות בנושא תמיכה בספורט.

 
 מנכ"ל המועצה:

 ₪ לצורכי תמיכות בנושא 300,000הקצתה המועצה המקומית תקציב של  2017בתקציב 
ע"י משרד הפנים פרסמה המועצה בעיתונות את  הספורט היישובי ובהתאם לנוהל שפורסם

 האפשרות למתן תמיכה והגופים המעוניינים נתבקשו להגיש בקשה.
 לוועדה הוגשה בקשה אחת שנדונה בפני וועדת תמיכות ע"י קידום הספורט בחצור וועדת

 התמיכות ערכה דיון בבקשה וביקשה מהעמותה להשלים מסמכים עפ"י נוהל תמיכות 
 מנכ"ל.ועפ"י חוזר 

העמותה הציגה את המסמכים הנדרשים והוועדה החליטה להמליץ בפני מליאת המועצה 
 לאשר את התמיכה לעמותת קידום הספורט בחצור הגלילית.

 
 הוועדה מורכבת משלושה חברים:

 יועמ"ש. .1

 גזבר. .2

 מנכ"ל הרשות. .3
 כמו כן המבקר עידן לב רן מבקר את נושא התמיכות.

 
 הצבעה:

 אושר פה אחד.
 

 טה:החל
אישרה פה אחד את אישור וועדת  29/10/17מיום  4/17מליאת המועצה מן המניין מס' 

 ₪. 300,000תמיכות בנושא תמיכה בספורט ע"ס 
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 :9סעיף מס' 
 

 .שכר מנכ"ל עפ"י חוזר ממונה השכר במשרד האוצר
 

 השכר ידון במליאה הבאה לפי בקשת ראש המועצה.
 
 

 :10סעיף מס' 
 

נדחה מהישיבה  2016בדצמ'  31ח ביקורת משרד הפנים לשנה שנסתיימה ביום דיון בדו"
 .27/8/17 –שהתקיימה בתאריך 

 
 גזבר המועצה:

 הציג בפני פורום המליאה את ביקורת משרד הפנים וציין כי באופן יחסי לשנים קודמות
יהם על פי דעת המבקר חל שיפור משמעותי בהתנהלות המ"מ חצור הגלילית והליקויים על

 הוצא מצביע טופלו מידי. והמועצה המקומית לאור הדו"ח אף מועמדת לפרס ניהול תקין.
 

 שמעון סויסה: 
 מאפשר לכל חבר מועצה לעיין בדו"ח הביקורת.

 
 :11סעיף מס' 

 
 שכר מבקר עפ"י חוזר ממונה השכר במשרד האוצר.

 
 הסעיף ידון במליאה הבאה לפי בקשת ראש המועצה.

 
 :12מס'  סעיף

 
 מוש בכספי מפעל הפיס לטובת שוק הקראדו.שי

 
 שמעון סויסה: 

סוקר בפני חברי המליאה את פרוייקט שוק הקראדו והביא בפני הפורום את נושא איגום 
כספי מפעל הפיס לטובת הפארק המשפחתי שטח ירוק ולשריין לחמש שנים את כספי 

 מפעל הפיס לטובת פיתוח השוק המתוכנן בפאתי השוק.
 חודשים. 4או  3-היתר הוא עוד כסיום קבלת ה

 
 הצבעה:

 שמעון סויסה, יוסי ביננפלד, מאיר שיטרית, יצחק מלכה, מיכאל קבסה,  – 6 –בעד 
 הרצל צ'ווה.

 
 גילי ברמי. – 1 –נגד 

 
 החלטה:

בכספי  אישרה ברוב קולות את שימוש 29/10/17מיום  4/17מליאת המועצה מן המניין מס' 
 דו.מפעל הפיס לטובת שוק הקרא
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 לגבי שני הסעיפים שנוספו למליאה הנ"ל:

 
 :1סעיף מס' 

 
 לשנות את מורשי החתימה לביה"ס חוני המעגל:

 .024903825ענת ברוך מנהלת ביה"ס מס' ת.ז.  .א

 .039518105שושנה עלוש גגו מזכירת ביה"ס מס' ת.ז.  .ב
 .406299 -ו 1400533בכל חשבונות ביה"ס בנק הפועלים בחצור הגלילית מס' 

 עקב יציאת מזכירת ביה"ס רחל ללוש לגמלאות.
 

 הצבעה:
 אושר פה אחד.

 
 
 

 החלטה:
מאשרת פה אחד את מורשי החתימה  29/10/17מיום  4/17מליאת המועצה מן המניין מס' 

 לביה"ס חוני המעגל.
 

 :2סעיף מס' 
 

₪ לתמיכות בעמותת  100,000 מלגות לאברכים ע"ס – 180001420שינוי סעיף תקציבי 
 מכים באברכים ומאושרות ע"י משרד הדתות.שתו

 
 הצבעה:

 אושר פה אחד.
 

 החלטה:
רה פה אחד שינוי סעיף  שאי 29/10/17מיום  4/17מליאת המועצה מן המניין מס' 

₪ לתמיכות בעמותת שתומכים  100,000מלגות לאברכים ע"ס  – 180001420תקציבי 
 באברכים ומאושרות ע"י משרד הדתות.

 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 

 שמעון סויסה
 ה ראש המועצ 

 
 
 

 העתקים:
 חברי המועצה. 

 מר אמנון אשל אסולין, מנכ"ל המועצה. 
 מר יוסי מצה, גזבר המועצה. 

 יעקב קרני, יועץ משפטי, מ"מ חצור. עו"ד
 מר אייל לרנר, מבקר המועצה.

 מר ויסאם פלאח, משרד הפנים.
 משרד הפנים.  ממונה  ,יוסף מר בועז

 משרד מבקר המדינה.
 . 4/17מליאה מן המניין מס' תיק 
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