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 16/13שלא מן המניין מס'  מליאת מועצהל פרוטוקו

 4/12/2016מיום ראשון ד' בכסלו תשע"ז 

 

 

 

 נוכחים:

 ראש המועצה.מר שמעון סויסה, 

 מ"מ וסגן ראש המועצה. נפלד, מר יוסי בינ

 סגן ראש המועצה. מאיר שטרית,מר 

 סגנית ראש המועצה. דר' רינה מרגוליס,

 .חבר מועצהמר גבי יוספי,      

 חבר מועצה.  מר יצחק מלכה,

 חבר מועצה.  מר דני קבילו,   

 חבר מועצה. מר גילי ברמי,    

 

 

 לא נכח:

 מר הרצל צ'ווה,  חבר מועצה.

 

 

 משתתפים נוספים:

 מנכ"ל המועצה.מר אמנון אשל, 

 גזבר המועצה.מר יוסי מצה, 

 .יועמ"ש, קרני עו"ד יעקב 

 .מבקר הרשותלרנר,  מר אייל

 

 

 על סדר היום:

 ותק וכ"א. – 2017דיון בתקציב המועצה לשנת 

 

 

 שמעון: 
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 ראש המועצה  פתח את ישיבת המליאה לזכרו של דר' אלכס סולן ז"ל, שהיה סגן ראש המועצה 

 ותרם רבות לקידומה של חצור הגלילית.

התקציב ועל הרשות על הכנת מברך את חברי המליאה ומבקש לציין את המנהלים ברשות מנכ"ל 

 העבודה שנעשתה בנושא.

 מבקש ממנכ"ל הרשות אמנון לתת סקירה על מה שנעשה ברשות ופרויקטים העתידיים, 

 .2017את יעדי הרשות לשנת 

 

 

 

 : אמנון

 .המועצה חזון

 מובילה, כלכלי-אזורי מוקד מהווה קהילתי צביון בעלת וירוקה בריאה עיר, הגליל בלב חצור

 .הפנאי ותרבות תיירות, בחינוך

 ותחדשנ, הדדית ערבות מתוך פועלים, מקומית וגאווה יישובי חוסן ליצירת שותפים חצור תושבי

 .להשפיע ביכולתם ואמונה

 

  :המועצה של העל מטרות

 על ושמירה הגינון שיפור, אצירה כלימ החלפת, ומחזור פסולת הפרדת העמקת – העיר חזות

 בגני ימערכת וטיפול חיים אורחות לשיפור המסייע ככלי העירוני פיקוחה מיסוד. חצור של ניקיונה

 .ביישוב משחקים

(, 70% לפחות) למחזור בגרות לתעודת הזכאים אחוז העלאת, החינוך מערכת שיפור – חינוך

 ובמקצועות באקדמיה ללמוד, ל"בצה משמעותי לשירות עידוד, תלמידים נשירת  מניעת

 .טכנולוגיים

 ועד הרך מהגיל הפנאי תרבות טיפוח, היישוב בלב הקהילתי המרכז העצמת – ופנאי תרבות

 וכן חיזוק פעילות הספורט היישובי באמצעות עמותת אזורית פעילות על דגש  תוך, קשישים

 הספורט.

 יותתוכנ של לפועל והוצאה איכותית קהילה למשוך מנת על בחצור לאכלוס ושיווק מיתוג – הנדסה

 .כלכליים פרויקטים על בדגש לתשתיות תכניות קידום, הממשל להחלטת בהתאם

 התעסוק מקורות שיצמיחו ותיירות מסחר מרכז להקמת עסקיות תכניות קידום – ותעסוקה תיירות

 .האזורית התיירות ממפת לחלק חצור את ויהפכו חדשים

   :שהסתיימו מוסדות שיפוצי

 .(₪ 250,000 של בעלות כיתות 10 שיפוץ) ₪ 777,000 של בעלות סופר שבט ס"ביה שיפוץ

 .(₪ 277,000 תכליתי רב מגרש שדרוג), ₪ 250,000 של בעלות הספורט אולם שיפוץ

 אולם שדרוג, ₪ 500,000 מעבדות שיפוץ) ₪ 1,038,000 של בעלות ת"אמי חינוך תיקרי שיפוץ

  .(₪ 129,000 ביוב וקו מעקות, גגות איטום, ₪ 409,000 הספורט

 שיפוץ, 370,000 שירותים תאי שיפוץ) ₪ 745,000 של בעלות אברט אורט חינוך תיקרי שיפוץ

   .(₪ 375,000 כיתות 15

 .(כיתות 9 שיפוץ) המעגל חוני ס"ביה
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   .(כיתות שיפוץ) ₪ 475,000 של בעלות מנחם קול ס"ביה שיפוץ

  .₪ 100,000 של בעלות יהודה קול ס"ביה חצר שיפוץ

  .₪ 510,000 של בעלות ילדים גני שיפוץ

 שבט ס"ביה( סובה) תנועה כיכר הקמת ₪ 500,000  לדים תאורת החלפת – אנרגטית התייעלות

  .₪ 800,000 סופר

  :עתידי מתוכננים ושיפוץ בנייה

 .₪ 22,800,000בעלות של  (הרך הגיל במרכז קומה הוספת) ס"מתנ שלוחת פתיחת וקידום תכנון

 .₪  1,400,000 של בעלות – הבוסתן בשכונת כנסת בית בניית

 של בעלות ו"ויצ מעון התאמת  ח"ש 1,000,000 של בעלות – החסידית בקריה כנסת בית בניית

1,500,000 .₪ 

  ₪. 1,000,000בעלות של  –טיפול ביה"ס "קול יהודה" 

 ₪. 2,200,000  - כיתתי דו גן בניית

 ₪. 1,700,000 המועצה בניין שיפוץ

 .אדמה רעידת נגד – ספר בתי מבנים חיזוק ₪ 4,000,000 של בעלות הקשיש בית שיפוץ

 .(ופנים חצרות ,חזיתות שדרוג) ₪ 3,000,000

 . ₪ 700,000 תכליתי רב ספורט מגרש בניית

 ₪. 1,500,000 יסודי אורט ס"בביה( סובה) תנועה מעגל הקמת

  .₪ 300,000 העלמין בית תכנון

 

 :נוספים פרויקטים

 החלפת, הציבור במבני מזגנים החלפת, הציבור מבני על סולארית מערכת) אנרגטית התייעלות

 250,000 של גודל בסדר לרשות כספי חיסכון ותעניק ₪ 5,300,000 -כ של בעלות( לדים תאורת

 .בשנה( הלוואה החזר לאחר)₪ 

 ( מזרחי גליל אשכול של קורא קול) ₪  3,500,000 של בעלות פרוייקט  – אצירה מיכלי החלפת

  עד עבודות סיום ₪ 7,500,000 של בעלות ילדים גני וחצרות עיםשעשו גני 50 שדרוג

  .2017 ספטמבר

 עבודות תחילת(, עמידר) ₪ 10,500,000 של בעלות – יוסף בן שלמה שכונת מבנים חיזוק

 .2017 בקיץ משוער

 של בעלות המעגל חוני רחוב לחצור בכניסה מבנים בחזיתות טיפול מאמץ ממיקוד חלק

11,000,000  .₪ 

  ₪. 12,000,000 של בעלות הבוסתן בשכונת פארק נייתב

  .₪ 300,000 התעשייה באזור מצלמות והוספת הורים סיירת רכז הוספת – אלימות ללא עיר

 ₪. 6,000,000 -כ המעגל חוני אתר שיקום

 לש תוספת. עונתיים צמחים שתילת, השכונות לניקיון אדם כוח תוספת – היישוב וניקיון גינון

300,000 ₪.  

 

  : הכנסות מניבי כלכליים פרויקטים



 הגלילית חצור   מקומית מועצה
 המועצה לשכת  ראש                         

 

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

 בס"ד

 פארק .מקומות 4000 אמפיתאטרון  מתקדם בתכנון נמצא' ב שלב', א בשלב החלו – המחצבה

 .'ב שלב לתכנון 1,000,000', א שלב לעבודת ₪ 6,000,000 - ותיירות ספורט

 כ"הס – 2017 יולי בשטח משוערת עבודות תחילת. להתנגדויות לציבור פורסם – הקארדו

14,000,000 .₪ 

 1,100,000. תכנון לקראת הקרקע בעלי מול בהליכים. דונם 320 – ומסחר נקייה תעשייה מתחם

 .התכנון לטובת ₪

 .יזמות קידום – סיעודי ח"ביה הקמת

  .תיירות מתחמי הקמת

  .₪ 3,500,000  רסקו מרכז שיקום

 .ותיירות מסחר ר"מ 12,000 שניידר

 לש כללית סקירה, חינוכיים פרויקטים של כללית סקירה: על כללית סקירה אמנון העביר בנוסף

 האכיפה אמצעי של כללית סקירה, ביישוב תחבורה פיתוח של כללית סקירה, שכונות פיתוח

 .המתוכננים

 

 : ראש המועצה

 תודה, מבקש מגזבר הרשות לתת הסבר על התקציב.

 

 

 

 :יוסי מצה

 כנסה, תתקבל הכנסה שלאם תהיה הכנסה מותנת ההוצאה תהיה לפי הה

   ₪. 1,000,000לטובת החינוך תהיה הוצאה של ₪.  1,000,000

 

 

 

 ראש המועצה:

 מודה לכולם על הדיון ומבקש להביא את התקציב להצבעה.

 

 

 

 הצבעה:

 שמעון סויסה, מאיר שטרית, יצחק מלכה, רינה מרגוליס, יוסי ביננפלד. –בעד  5

 יוספי. ברמי גיל, דני קבילו, גבי  –נגד  3

 

 

 החלטה:

 תקציב  את ה ברוב קולותאישר 2016בדצמבר  4מיום  13/16מליאת המועצה מס' 

 .2017לשנת  המועצה
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  ₪. 71,206,098התקציב  סך .א

 תקנים. 115.3תקני כ"א  .ב
 

 

 

 

 בכבוד  רב,.

 

 שמעון סויסה

 ראש המועצה

 

 

 

 העתקים:

 חברי המועצה.

 מר אמנון אשל אסולין, מנכ"ל המועצה.

 סי מצה, גזבר המועצה.מר יו

 מר יעקב קרני, יועמ"ש.

 מר אלי רגב, מנהל מחוז הצפון.

 מר ויסאם פלאח, ממונה על מחוז הצפון.

 משרד מבקר המדינה.

 מר אייל לרנר, מבקר המועצה.

 .13/16תיק מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 
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