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 31/12/2019מיום שלישי  שלא מן המניין פרוטוקול מליאת מועצה
 7/2019מס' 

 
 

 נוכחים:
 מר שמעון סויסה, ראש המועצה.

 מר יוסי ביננפלד, מ"מ וסגן ראש המועצה.
 מר מאיר שיטרית, סגן ראש המועצה.

 מיכאל קבסה, סגן ראש המועצה. מר
 מר יצחק מלכה, חבר מועצה.

 מר שאול כמיסה רז, חבר מועצה.
 מר גילי ברמי, חבר מועצה.
 מר אלי אדווי, חבר מועצה.
 מר נתן ראש, חבר מועצה.
 מר גבי יוספי, חבר מועצה.

 מר מנחם צבי וינגוט, חבר מועצה.
 

 משתתפים:
 מר שגב עייש, מנכ"ל המועצה.

 י מאור, גזברית המועצה.גב' סופ
 מר אייל לרנר, מבקר המועצה.

 
 על סדר היום:

 

 הכרה באיציק אסוס ז"ל כחלל צה"ל. –הגשת עתירה לבית משפט  .1

 .2019עדכון תקציב  .2

 .2019 – 3דו"ח רבעוני מס'  .3

 פטור מכינה קדם צבאית ימין אורד. .4

 פסולת עודפת. –אישור חוק העזר  .5

 ₪. 307,647חדש משב"ש ע"ס ישן מול  – 1259אישור תב"ר מס'  .6

 ₪. 1,400,000שצ"פ שוק הקארדו ע"ס  – 1260אישור תב"ר מס'  .7

 -₪. 293,001 -השתתפות הרשות  -₪  900,000 הפעלת האב נגב גליל ע"ס – 1261אישור תב"ר מס'  .8
 ₪. 1,193.001סה"כ 

 ₪. 230,000ע"ס  –ר"פ -טיילת קק"ל חצור – 1262אישור תב"ר מס'  .9

תוספת ע"ס ₪  156,170סכום קודם  -)משרד הפנים(  הנגשת בריכת השחייה –  1231 הגדלת תב"ר מס' .10
 ₪. 184,070 – סה"כ₪   27,900

ותוספת של ₪  2,900,856סכום קודם: יום )משרד הפנים(  שיפוץ מעון – 1148הגדלת תב"ר מס'  .11
 ₪. 3,082,956 – סה"כ₪  182,100

           

 תוספת לסדר היום:
 צה מר גבי יוספי כמ"מ יו"ר וועדת הנחות.מינוי חבר המוע .1

 מינוי חבר המועצה מר אלי אדווי כממונה על חזות העיר. .2
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 מינוי חברי המועצה גבי יוספי ואלי אדווי כחברים בהנהלת המועצה. .3

, הסדרת דרךגישה צפונית לשכונות 059,0777391איזור התעשייה תוכנית מס'  –אישור כביש כרמים  .4
 .83,87וחלקי חלקות:  37,38, חלקה: 13845הכרמים בגוש: 

 .2020היתר אשראי )מסגרת( לשנת  .5

בין שצ"פ לשטח למבנה ציבור בקרייה  2590788232אישור לתוכנית חילופי שטחים )הצרחה( מס'  .6
 החסידית.

 אישור מינוי ממונה על חופש המידע. .7
 

 הצבעה:
 .מליאת המועצה המקומית מאשרת פה אחד את התוספות לסדר היום

 
 שמעון סויסה:

ברצוני לברך את שני חברי המועצה מר גבי יוספי ואת מר אלי אדווי להצטרפותם לקואליציה ולהנהלת 
 המועצה.

בהם שהם  מר גבי יוספי ישמש כסגן יו"ר וועדת הנחות ומר אלי אדווי ישמש כממונה על חזות העיר. אני מאמין
ר חברי המועצה להצטרף לקואליציה כן אני קורא לשא יבור. כמוימלאו את תפקידם בצורה טובה ולטובת הצ

 למען היישוב ולמען התושבים.
 

 :1סעיף מס' 
 הכרה באיציק אסוס ז"ל כחלל צה"ל. –הגשת עתירה לבית משפט 

 
 שמעון:

איציק ייל נגד מדינת ישראל בשל שיוכר החשתגיש הרשות המקומית מבקש מחברי המליאה לאשר את העתירה 
ויופיע באתר ההנצחה של צה"ל, לא יעלה על הדעת שחייל ששירת ביחידה מובחרת ה"ל כחלל צאסוס ז"ל 

 כחלל צה"ל.ר ושירת את המדינה וחלה במשך שירותו הצבאי לא יוכ
 

 שאול כמיסה רז:
 מה הסטטוס כרגע.

 
 שמעון:

 כרגע הנ"ל לא מוכר כחלל צה"ל מטעם מדינת ישראל לכן המועצה מגישה את העתירה נגד המדינה.
 

 שאול כמיסה רז:
 אני מציע שנתאם פגישה במשרד הבטחון בנושא זה ונגיע להסדר ולהכרה. במידה ולא נגיש את העתירה.

 
 שמעון:
 ם מניעה לתאם פגישה במשרד הבטחון אולם היום אנו נאשר את העתירה במליאה.אין שו

 
 הצבעה:

 מאושר פה אחד.
 

 החלטה:
 –מאשרת פה אחד את הגשת עתירה לבית משפט  7/19מס'  31/12/19מליאת המועצה שלא מן המניין מיום 

 באיציק אסוס ז"ל כחלל צה"ל.הכרה 
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 :2סעיף מס' 
 .2019עדכון תקציב לשנת 

 
 שמעון:

 זברית להגיש את העדכון.גמבקש מה
 

 סופי מאור:
ון לסוף שנת למעשה את נתוני התקציב נכ יגהתקציב המעודכן שמוגש בפניכם מבטא את הביצוע בפועל ומצ

בנוסף, לאור אי אישור משרד הפנים לחרוג מלו"ז התמיכות הקבוע בנוהל, הרשות לא תוכל  .2019התקציב 
 ולכן מבקשים לתקן את הסעיפים הבאים עפ"י הטבלה המצ"ב: 2019להעניק תמיכות בשנת 

שם כרטיסמס' כרטיסמס"ד

תקציב מעודכן 2019- 

לאחר תיקון

תקציב 

מעודכן 2019

תקציב 

מקורי 2019

ביצוע 2019 

נכון ל 

30.06.19

ביצוע 2018

         420,000           22,839         420,000         0120,000ספורט4791829200810

           60,000           040,000תמיכה ארגוני סיוע רפואי וחסד5381850000821

         100,000         100,000           060,000מלגות לאברכים5391850001420

                                  70,000הוצאות גינון לאיצטדיוןחדש580

                                 150,000השתתפות המועצה בתבר פיתוחחדש581
 

המדוייקים נדע רק בעוד  שנת התקציב תסתיים באיזון תקציבי, את הנתוניםבזהירות, אומר כי אנו מעריכים ש
 חודשים. 3-כ
 

 הצבעה:
שמעון סויסה, יוסי ביננפלד, מאיר שיטרית, מיכאל קבסה, יצחק מלכה, מנחם צבי וינגוט, גבי יוספי,  –בעד  8

 אלי אדווי.

 שאול כמיזה רז, גילי ברמי, נתן ראש. – נגד 3

 
 החלטה:

, 2019קולות את עדכון התקציב לשנת שרת ברוב מא 7/19מס'  31/12/19מליאת המועצה שלא מן המניין מיום 
 .השתתפות המועצה בתב"ר פיתוח פני העירלתב"ר ₪  150,000הכולל העברת 

 
 :3סעיף מס' 

 פטור מכינה קדם צבאית "ימין אורד"
 

 שמעון:
 מבקש מהגזברית להסביר את הנושא.

 
 סופי:

לפטור מארנונה. הפטור  "ימין אורד המכינה קדם צבאית" אחת של הארגון,  השנה הוגשה לארנונה בקשה
עלייה לשלם עפ"י חוזר מנכ"ל בקשת הארגון הובאה  1/3בארנונה בעוד  2/3המדובר מקנה לארגון הנחה של 

 בו המכינה מחוייבת. 1/3לדיון בוועדת הנחות. מצ"ב החלטת וועדת הנחות לאשר את הפטור בכפוף לתשלום 
 

 הצבעה:
 מאושר פה אחד.

 
 החלטה:

שצ"פ  – 1260מאשרת פה אחד את אישור תב"ר מס'  7/19מס'  31/12/19מליאת המועצה שלא מן המניין מיום 
 ₪. 1,400,000שוק הקארדו ע"ס 
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 :8סעיף מס' 
סה"כ ₪  293,001 –השתתפות הרשות  -₪  900,000הפעלת האב נגב גליל ע"ס  – 1261אישור תב"ר מס' 

1,193.001 .₪ 
 

 הצבעה:
 אחד. מאושר פה

 
 החלטה:

הפעלת  – 1261מאשרת פה אחד את אישור תב"ר מס'  7/19מס'  31/12/19מליאת המועצה שלא מן המניין מיום 
 ₪. 1,193,001סה"כ  -₪  293,001 –השתתפות הרשות  -₪  900,000האב נגב גליל ע"ס 

 
 :9סעיף מס' 
 ₪. 230,000ע"ס  –ר"פ  –טיילת קק"ל חצור  – 1262ר מס' אישור תב"

 
 הצבעה:

 מאושר פה אחד.
 

 החלטה:
טיילת  – 1262מאשרת פה אחד את אישור תב"ר מס'  7/19מס'  31/12/19מליאת המועצה שלא מן המניין מיום 

 ₪. 230,000ע"ס  –ר"פ  –קק"ל חצור 
 

 :10סעיף מס' 
 27,900ס תוספת ע"₪  156,170סכום קודם  –הנגשת בריכת השחייה )משרד הפנים(  – 1231תב"ר מס'  הגדלת

 ₪. 184,070 –סה"כ ₪ 
 

 הצבעה:
 מאושר פה אחד.

 
 החלטה:

הנגשת  – 1231מאשרת פה אחד את הגדלת תב"ר מס'  7/19מס'  31/12/19מליאת המועצה שלא מן המניין מיום 
 .184,070סה"כ: ₪  27,900תוספת: ע"ס ₪  156,170סכום קודם:  –בריכת השחייה )משרד הפנים( 

 
 :11סעיף מס' 

₪  182,100ותוספת של ₪  2,900,856שיפוץ מעון יום )משרד הפנים( סכום קודם:  – 1148תב"ר מס'  הגדלת
 ₪. 3,082,956 –סה"כ 

 
 הצבעה:

 מאושר פה אחד.
 

 החלטה:
שיפוץ  – 1148מאשרת פה אחד את הגדלת תב"ר מס'  7/19מס'  31/12/19מליאת המועצה שלא מן המניין מיום 

 ₪. 3,082,956סה"כ: ₪  182,100ותוספת: של ₪  2,900,856ום קודם: מעון יום )משרד הפנים( סכ
 

 :12סעיף מס' 
 מינוי חבר המועצה מר גבי יוספי כמ"מ יו"ר וועדת הנחות.
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 מאושר פה אחד.
 

 החלטה:
 ות.מאשרת את מר גבי יוספי כמ"מ יו"ר וועדת הנח 7/19מס'  31/12/19מליאת המועצה שלא מן המניין מיום 

 
 :13סעיף מס' 

 מינוי חבר המועצה מר אלי אדווי כממונה על חזות העיר.
 

 הצבעה:
 מאושר פה אחד.

 
 החלטה:

מאשרת פה אחד את מינוי חבר המועצה מר אלי  7/19מס'  31/12/19מליאת המועצה שלא מן המניין מיום 
 אדווי כממונה על חזות העיר.

 
 :14סעיף מס' 

 וספי ומר אלי אדווי כחברים בהנהלת המועצה.מינוי חברי המועצה מר גבי י
 

 הצבעה:
 מאושר פה אחד.

 
 החלטה:

מאשרת פה אחד את מינוי חברי המועצה מר גבי  7/19מס'  31/12/19מליאת המועצה שלא מן המניין מיום 
 יוספי ומר אלי אדווי כחברים בהנהלת המועצה.

 
 :15סעיף מס' 

, הסדרת דרך גישה צפונית לשכונות הכרמים 259-0777391ית מס' איזור התעשייה: תוכנ –אישור כביש כרמים 
 .87, 83וחלקי חלקות:  38, 37, חלקה: 13845בגוש: 

 
 הצבעה:

 מאושר פה אחד.
 

 החלטה:
איזור  –מאשרת פה אחד את אישור כביש הכרמים  7/19מס'  31/12/19מליאת המועצה שלא מן המניין מיום 

 38, 37, חלקה: 13845, הסדרת דרך גישה צפונית לשכונת הכרמים בגוש: 259-0777391התעשייה: תוכנית מס' 
 .83,87וחלקי חלקות: 

 
 :16סעיף מס' 

 .2020היתר אשראי )מסגרת( לשנת 
 

 סופי:
בנק  .אלש"ח 800 –בנק הפועלים  מטעם משרד הפנים עפ"י הפירוט הבא:מסגרת אשראי היתר מצ"ב אישור ל

 .מלש"ח 4,700מוניציפאל 
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שמעון סויסה, יוסי ביננפלד, מאיר שיטרית, מיכאל קבסה, יצחק מלכה, מנחם צבי וינגוט, גבי יוספי,  –בעד  8
 אלי אדווי.

 שאול כמיסה רז, גילי ברמי, נתן ראש. –נגד  3
 

 החלטה:
רת( לשנת מאשרת ברוב קולות את היתר אשראי )מסג 7/19מס'  31.12.19מליאת המועצה שלא מן המניין מיום 

2020. 
 

 :17סעיף מס' 
 בין שצ"פ לשטח למבנה ציבור בקרייה החסידית. 2590788232אישור לתוכנית חילופי שטחים )הצרחה( מס' 

 
 הצבעה:

שמעון סויסה, יוסי ביננפלד, מאיר שיטרית, מיכאל קבסה, יצחק מלכה, מנחם צבי וינגוט, גבי יוספי,  –בעד  10
 תן ראש.אלי אדווי, שאול כמיסה רז, נ

 גילי ברמי. – נמנע 1
 

 החלטה:
 מאשרת ברוב קולות את אישור לתוכנית חילופי  7/19מס'  31/12/19מליאת המועצה שלא מן המניין מיום 

 בין שצ"פ לשטח למבנה ציבור בקרייה החסידית 2590788232שטחים )הצרחה( מס' 
 

 :18סעיף מס' 
 אישור מינוי ממונה על חופש המידע.

 
 שמעון:

 ש ממליאת המועצה לאשר את העו"ד ילנה סטפנוב תובעת הרשות לשמש כממונה על חופש המידע.אבק
 

 הצבעה:
 מאושר פה אחד.

 
 החלטה:

מאשרת את הגב' ילנה סטפנוב כממונה על חופש  7/19מס'  31/12/19מליאת המועצה שלא מן המניין מיום 
 המידע.

 
 בכבוד  רב,.

 
 שמעון סויסה
 ראש המועצה

 העתקים:
 שגב עייש, מנכ"ל המועצה. מר

 גב' סופי מאור, גזברית המועצה.
 מר אבי גבאי, יועמ"ש הרשות.
 מר אייל לרנר, מבקר המועצה.

 מר שלומי דרביש, מנכ"ל חב' כלכלית.
 מר בועז יוסף, משרד הפנים.

 מר יוסאם פלאח, משרד הפנים.
 משרד מבקר המדינה.

 
 
 


