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 1613/שלא מן המניין מס'  מליאת מועצהל פרוטוקו
 4/12/2016מיום ראשון ד' בכסלו תשע"ז 

 



 נוכחים:
ראשהמועצה.מרשמעוןסויסה,

מ"מוסגןראשהמועצה.נפלד,מריוסיבינ
סגןראשהמועצה.מאירשטרית,מר

סגניתראשהמועצה.דר'רינהמרגוליס,
.חברמועצהמרגבייוספי,
חברמועצה.מריצחקמלכה,
חברמועצה.מרדניקבילו,
חברמועצה.מרגיליברמי,




 לא נכח:
מרהרצלצ'ווה,חברמועצה.




 נוספים:משתתפים 
מנכ"להמועצה.מראמנוןאשל,
גזברהמועצה.מריוסימצה,

.יועמ"ש,קרניעו"דיעקב
.מבקרהרשותמראייללרנר,




 על סדר היום:
ותקוכ"א.–2017דיוןבתקציבהמועצהלשנת


 

 שמעון: 
ראשהמועצהפתחאתישיבתהמליאהלזכרושלדר'אלכססולןז"ל,שהיהסגןראש

מועצהותרםרבותלקידומהשלחצורהגלילית.
מברךאתחבריהמליאהומבקשלצייןאתהמנהליםברשותמנכ"להרשותעלהכנת

התקציבועלהעבודהשנעשתהבנושא.
מבקשממנכ"להרשותאמנוןלתתסקירהעלמהשנעשהברשותופרויקטיםהעתידיים,את

.2017יעדיהרשותלשנת
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 : אמנון
.המועצהחזון
,כלכלי-אזורימוקדמהווהקהילתיצביוןבעלתוירוקהבריאהעיר,הגלילבלבחצור

.הפנאיותרבותתיירות,בחינוךמובילה
,הדדיתערבותמתוךפועלים,מקומיתוגאווהיישוביחוסןליצירתשותפיםחצורתושבי

.להשפיעביכולתםואמונהחדשנות


  :המועצה של העל מטרות
עלושמירההגינוןשיפור,אצירהכלימהחלפת,ומחזורפסולתהפרדתהעמקת–העירחזות

וטיפולחייםאורחותלשיפורהמסייעככליהעירוניהפיקוחמיסוד.חצורשלניקיונה
.ביישובמשחקיםבגנימערכתי

(,70%מעל)למחזורבגרותלתעודתהזכאיםאחוזהעלאת,החינוךמערכתשיפור–חינוך
ובמקצועותבאקדמיהללמוד,ל"בצהמשמעותילשירותעידוד,תלמידיםנשירתמניעת

.טכנולוגיים
ועדהרךמהגילהפנאיתרבותטיפוח,היישובבלבהקהילתיהמרכזהעצמת–ופנאיתרבות

וכןחיזוקפעילותהספורטהיישוביבאמצעותעמותתאזוריתפעילותעלדגשתוך,קשישים
הספורט.
שללפועלוהוצאהאיכותיתקהילהלמשוךמנתעלבחצורלאכלוסושיווקמיתוג–הנדסה
.כלכלייםפרויקטיםעלבדגשלתשתיותתכניותקידום,ממשלהלהחלטתבהתאםתוכניות
מקורותשיצמיחוותיירותמסחרמרכזלהקמתעסקיותתכניותקידום–ותעסוקהתיירות

.האזוריתהתיירותממפתלחלקחצוראתויהפכוחדשיםתעסוקה
:שהסתיימומוסדותשיפוצי
.₪250,000שלבעלותכיתות10שיפוץ)₪777,000שלבעלותסופרשבטס"ביהשיפוץ
.(₪277,000תכליתירבמגרששדרוג,₪250,000שלבעלותהספורטאולםשיפוץ
שדרוג,₪500,000מעבדותשיפוץ)₪1,038,000שלבעלותת"אמיחינוךתיקרישיפוץ
.₪129,000ביובוקומעקות,גגותאיטום,₪409,000הספורטאולם
שיפוץ,370,000שירותיםתאישיפוץ)₪745,000שלבעלותאברטאורטחינוךתיקרישיפוץ

.₪375,000כיתות15
.(כיתות9שיפוץ)המעגלחוניס"ביה

.(כיתותשיפוץ)₪475,000שלבעלותמנחםקולס"ביהשיפוץ
.₪100,000שלבעלותיהודהקולס"ביהחצרשיפוץ
.₪510,000שלבעלותילדיםגנישיפוץ

ס"ביה(סובה)תנועהכיכרהקמת₪500,000לדיםתאורתהחלפת–אנרגטיתהתייעלות
.₪800,000סופרשבט
:עתידימתוכנניםושיפוץבנייה
בעלותשל(הרךהגילבמרכזקומההוספת)ס"מתנשלוחתפתיחתוקידוםתכנון

₪.2,2800,000
.1,400,000שלבעלות–הבוסתןבשכונתכנסתביתבניית
שלבעלותו"ויצמעוןהתאמת₪1,000,000שלבעלות–החסידיתבקריהכנסתביתבניית

₪.1,500,000
₪.1,000,000בעלותשל–טיפולביה"ס"קוליהודה"

2,200,000-כיתתידוגןבניית
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1,700,000המועצהבנייןשיפוץ
אדמהרעידתנגד–ספרבתימבניםחיזוק₪4,000,000שלבעלותהקשישביתשיפוץ

.(ופניםחצרות,חזיתותשדרוג)₪3,000,000
.₪700,000תכליתירבספורטמגרשבניית
1,500,000יסודיאורטס"בביה(סובה)תנועהמעגלהקמת
.₪300,000העלמיןביתתכנון


 :נוספים פרויקטים
,הציבורבמבנימזגניםהחלפת,הציבורמבניעלסולאריתמערכת)אנרגטיתהתייעלות

גודלבסדרלרשותכספיחיסכוןותעניק₪5,300,000-כשלבעלות(לדיםתאורתהחלפת
.בשנה(הלוואההחזרלאחר)₪250,000של

גלילאשכולשלקוראקול)₪3,500,000שלבעלותפרוייקט–אצירהמיכליהחלפת
(.מזרחי
עדעבודותסיום.₪7,500,000שלבעלותילדיםגניוחצרותשעשועיםגני50שדרוג

.2017ספטמבר
עבודותתחילת(,עמידר)₪10,500,000שלבעלות–יוסףבןשלמהשכונתמבניםחיזוק
.2017בקיץמשוער

שלבעלותהמעגלחונירחובלחצורבכניסהמבניםבחזיתותטיפולמאמץממיקודחלק
₪.11,000,000

₪.12,000,000שלבעלותהבוסתןבשכונתפארקבניית
₪.12,000,000שלבעלותהבוסתןבשכונתפארקבניית
.₪300,000התעשייהבאזורמצלמותוהוספתהוריםסיירתרכזהוספת–אלימותללאעיר

₪.6,000,000-כהמעגלחוניאתרשיקום
תוספת.עונתייםצמחיםשתילת,השכונותלניקיוןאדםכוחתוספת–היישובוניקיוןגינון
.₪300,000של



  : הכנסות מניבי כלכליים פרויקטים
.מקומות4000אמפיתאטרוןמתקדםבתכנוןנמצא'בשלב',אבשלבהחלו–המחצבה

.'בשלבלתכנון₪1,000,000',אשלבלעבודת₪6,000,000-ותיירותספורטפארק
כ"סה–2017יוליבשטחמשוערתעבודותתחילת.להתנגדויותלציבורפורסם–הקארדו

₪.14,000,000
.תכנוןלקראתהקרקעבעלימולבהליכים.דונם320–ומסחרנקייהתעשייהמתחם

.התכנוןלטובת₪1,100,000
.יזמותקידום–סיעודיח"ביההקמת
.תיירותמתחמיהקמת
.₪3,500,000רסקומרכזשיקום
.ותיירותמסחרר"מ12,000שניידר
סקירה,חינוכייםפרויקטיםשלכלליתסקירה:עלכלליתסקירהאמנוןהעבירבנוסף
שלכלליתסקירה,ביישובתחבורהפיתוחשלכלליתסקירה,שכונותפיתוחשלכללית
.המתוכנניםהאכיפהאמצעי

 
 : ראש המועצה

תודה,מבקשמגזברהרשותלתתהסברעלהתקציב.
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 :יוסי מצה
יהבמספריומצייןעקבהעל₪71,000,000מציגאתתקציבהמועצהשעומדעל

₪.3,000,000-מענקיהאיזוןיפגעובכ4-ל3-מהסוציואקונומישלהיישוב
מסביראתסעיפיהתקציבומפרטאתסעיפיהחינוך,הרווחהוחזותהעיר.

מצייןאתהמיקודוהעלאהבסעיפיםלטובתהתושב.
 
 

 ראש המועצה:
מבקשמחבריהמליאהלהתייחסלסעיפיהתקציב.

 
 

 דני קבילו: 
בשלושהחודשים.₪3,000,000גבותאיךהרשותתצליחל-בנושאהארנונה

 
 

 :יוסי מצה
הרשותתצליחלגבות,כמוכןתיעזרבגבייתאגרותושלטים.

 
 

 :קבילו דני
.208בנושאחינוךובסעיף194מבקשהסבריםבסעיפים

 
 

 יוסי  מצה:
משוםשבתיספרעברולניהולעצמי,לכןנובעההפרש.

 
 

 :קבילו דני
אתגובההמלגות.ההנהלתהרשות,קבעלפימה

 
 

 :מצה יוסי
תהיהוועדהמסודרתשתחליטלפיגובהההכנסהשלהסטודנטיםכוללמלגותלאברכים.

 
 

 גילי ברמי: 
ברצונילצייןשהתקציבלמוסדותחינוךתורנילאהשתנההשנהוהיאללאתוספות.

 
 

 :קבילו דני
מבקשהסברלגביהוצאהמותנת.
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 :מצה יוסי
₪1,000,000הכנסה,תתקבלהכנסהשלהאםתהיההכנסהמותנתההוצאהתהיהלפי

לטובתהחינוך.1,000,000תהיההוצאהשללטובתהחינוך
 
 

 ראש המועצה:
מודהלכולםעלהדיוןומבקשלהביאאתהתקציבלהצבעה.

 
 

 הצבעה:
יוסיביננפלד.שמעוןסויסה,מאירשטרית,יצחקמלכה,רינהמרגוליס,–בעד5
ברמיגיל,דניקבילו,גבייוספי.–נגד3

 

 החלטה:
תקציבהמועצהאתהברובקולותאישר2016בדצמבר4מיום13/16מליאתהמועצהמס'

.2017לשנת

₪.71,000,000התקציבסך .א
 תקנים.115.3תקניכ"א .ב






 בכבוד  רב,.
 

 שמעון סויסה
 ראש המועצה

 
 
 

 העתקים:
המועצה.חברי

מראמנוןאשלאסולין,מנכ"להמועצה.
מריוסימצה,גזברהמועצה.

מריעקבקרני,יועמ"ש.
מראלירגב,מנהלמחוזהצפון.

מרויסאםפלאח,ממונהעלמחוזהצפון.
משרדמבקרהמדינה.

מראייללרנר,מבקרהמועצה.
 .13/16תיקמליאתמועצהשלאמןהמנייןמס'



 הגלילית חצור  מקומית מועצה
 המועצה לשכת ראש

 

ד   amnon@hatzorg.co.ilדוא"ל:  0508433861נייד  04-6916938מ
 

בס"
 ד

 




























