
 

 

 

  882פרוטוקול מליאה                                      

 

  13/9/17מונד מן המניין אשר התקיימה ביום רביעי -מישיבת מליאת המועצה המקומית תל

 במשרדי המועצה

 

 ראש המועצה  –נוכחים: שמואל סיסו 

 חבר המועצה –מרק ויין             

  חברת המועצה –נועה אתגר             

 

 חבר מועצה –נאשת כיוף נעדרים: 

 

 מזכיר המועצה -משתתפים: דדי דהן

 גזברית המועצה-שרה חיים                  

 ממשרדה של היועצת המשפטית למועצה –עו"ד עדי סדינסקי                   

 

 :על סדר היום

 

 ( אישור תבחינים למתן תמיכות1

 1-6/2017( דו"ח רבעוני חצי שנתי  2

 22אישור להתקשר עם "גרר איציק לוי " לביצוע גרירת רכבים נטושים ללא מכרז בהתאם לסעיף ( 3

 ח' לתוספת בצו המועצות המקומיות.

כולל פיתוח במימון קרנות ₪  4,000,000( פתיחת תב"ר בניית אולם ספורט ביה"ס אור תורה בסך 4

 רשות

 כולל פיתוח ₪  8,600,000 ( פתיחת תב"ר בניית אולם ספורט ביה"ס נוף ילדות בסך5

 ₪  1,930,511במימון : רשות מקרקעי ישראל 

 ₪ 3,918,260ווינר:                                   

 ₪  1,552,600מפעל הפיס:                         

 ₪  1,200,000קרנות רשות                         

 במימון קרנות רשות₪  1,150,000ישוב בסך ( פתיחת תב"ר עבודות גינון מיוחדות ברחבי ה6

 במימון קרנות רשות₪  1,150,000(  פתיחת תב"ר שיקום דרכים ומדרכות ברחבי הישוב בסך 7

במימון משרד ₪  30,000( פתיחת תב"ר הנגשת כיתה לליקויי שמיעה ביה"ס נוף ילדות בסך 8

 החינוך

 במימון משרד החינוך₪  30,000בסך  ( פתיחת תב"ר הנגשת כיתה לליקויי שמיעה ביה"ס שלנו9

 

 

 

 

    



 ( אישור תבחינים למתן תמיכות1

קיבלתם אישור תבחינים המבוססים על תבחינים קודמים והמאושרים ע"י   –שמואל סיסי 

היועץ המשפטי למועצה, יש צורך לקיים נוהל הקצאות מבנים, אנו מתחילים בעבודת ההכנה 

 לעניין זה.

 התבחינים למתן תמיכות הוחלט פה אחד לאשר את

 

 1-6/2017( דו"ח רבעוני חצי שנתי  2

 

 1-6/2017נותת סקירה על דו"ח רבעוני חצי שנתי   –שרה חיים 

 1-6/2017רבעוני חצי שנתי  הדו"ח המליאה דנה ב

 

אישור להתקשר עם "גרר איציק לוי " לביצוע גרירת רכבים נטושים ללא מכרז ( 3

 צו המועצות המקומיות.ח' לתוספת ב 22בהתאם לסעיף 

 

המועצה פרסמה מכרז לגרירת רכבים נטושים, לא הוגשו הצעות לאור כך  –עדי סדינסקי 

, המסמיך את המועצה ח' לתוספת בצו המועצות המקומיות 22עיף אנחנו מבקשים מכח ס

 להתקשר עם קבלן ללא יציאה במכרז.

 

 לוי" אנחנו מעוניינים להתקשר עם הספק "גרר איציק – דדי דהן

 

 לא דווקא איתו? – שמואל סיסו

 

מהסיבה שכבר למעלה משנה שאנו מחפשים ספק שיתן את השירות הזה, יש  – דדי דהן

והוא גם  מעט מאוד ספקים שיש להם רשיון עסק והוא בין המעטים שיש להם רשיון עסק

 עובד עם רשויות נוספות באיזור

 

 ה מאוד כסף.עפ"י ההסכם אנחנו משלמים לו הרב – שמואל סיסו

 

מי שמשלם זה התושב, לא המועצה, גם על הגרירה וגם על האחסון עד  – עדי סדינסקי

 לגריטה. בסופו של דבר כל ההכנסות מהגריטה מועברות למועצה.

 

 האם אתם פונים לבעל הרכב לפני הגרירה? – מרק ויין

 בוודאי, יש תהליך מקדים –דדי דהן 

 

ציק לוי " לביצוע גרירת רכבים נטושים ללא מכרז להתקשר עם "גרר איהוחלט פה אחד 

 ח' לתוספת בצו המועצות המקומיות. 22בהתאם לסעיף 

 



כולל פיתוח ₪  4,000,000( פתיחת תב"ר בניית אולם ספורט ביה"ס אור תורה בסך 4

 במימון קרנות רשות

 

בניית אולם ביה"ס אור תורה נמצא כרגע בשלבי בניה ואנחנו מעוניינים לשלב  –שמואל סיסו 

 ספורט קטן. כרגע אין לנו מימון, אני מבקש לאשר בנייתו מקרנות רשות.

פתיחת תב"ר בניית אולם ספורט ביה"ס אור תורה בסך הוחלט פה אחד לאשר 

 כולל פיתוח במימון קרנות רשות₪  4,000,000

 

 

 כולל פיתוח ₪  8,600,000( פתיחת תב"ר בניית אולם ספורט ביה"ס נוף ילדות בסך 5

 ₪  1,930,511במימון : רשות מקרקעי ישראל 

 ₪ 3,918,260ווינר:                                   

 ₪  1,552,600מפעל הפיס:                         

 ₪  1,200,000קרנות רשות                         

 

בביה"ס נוף ילדות, מדובר באולם גדול  אנחנו מעוניינים לבנות אולם ספורט –שמואל סיסו 

וזאת מהסיבה שביה"ס גדול יותר, לא נמצא במרכז הישוב ויאשפר שימוש לפעילות בשעות 

 אחה"צ לתושבים.

 ₪  1,930,511כפי שאתם רואים יש לנו השתתפות מרשות מקרקעי ישראל 

את ההרשאה מווינר קיבלנו אישור עקרוני, טרם קיבלנו ₪ ,  1,552,600וממפעל הפיס  

 התקציבית, במידה ונקבל מווינר השתתפות, נשנה את מקורות המימון.

 

פתיחת תב"ר בניית אולם ספורט ביה"ס נוף ילדות בסך הוחלט פה אחד לאשר 

 כולל פיתוח ₪  8,600,000

 ₪  1,552,600מפעל הפיס   ,₪  1,930,511במימון : רשות מקרקעי ישראל 

             ונקבל השתתפות מווינר, נשנה את מקורות המימון . במידהקרנות רשות וכל היתרה מ

 

 

במימון קרנות ₪  1,150,000( פתיחת תב"ר עבודות גינון מיוחדות ברחבי הישוב בסך 6

 רשות

 

הישוב סובל מהזנחה, ישנם המון מפגעים והמון דברים לטפל גם מבחינה  –שמואל סיסו 

יינים לטפל בכל המפגעים וכלה בטיפוח הגינון. בטיחותית וגם הפנים של הישוב, אנחנו מעונ

לפתיחת תב"ר עבודות גינון מיוחדות ברחבי הישוב בסך אני מבקש את אישורכם 

 במימון קרנות רשות₪  1,150,000

 

פתיחת תב"ר עבודות גינון מיוחדות ברחבי הישוב בסך הוחלט פה אחד לאשר 

 במימון קרנות רשות₪  1,150,000

 

 



 

 

במימון ₪  1,150,000ר שיקום דרכים ומדרכות ברחבי הישוב בסך (  פתיחת תב"7

 קרנות רשות

מפגעים בכבישים ובמדרכות, אנחנו מהישוב סובל ממפגעים רבים ובעיקר  –שמואל סיסו 

 , מדרכות שבורות ומתרוממות  ותיקון כבישים מעוניינים לטפל בכל המפגעים

 גם מבחינה בטיחותית וגם מבחינה חזותית.

קש את אישורכם לפתיחת תב"ר שיקום דרכים ומדרכות ברחבי הישוב בסך אני מב

 במימון קרנות רשות₪  1,150,000

פתיחת תב"ר שיקום דרכים ומדרכות ברחבי הישוב בסך הוחלט פה אחד לאשר 

 במימון קרנות רשות₪  1,150,000

 

במימון ₪  30,000( פתיחת תב"ר הנגשת כיתה לליקויי שמיעה ביה"ס נוף ילדות בסך 8

 משרד החינוך

 

הנגשת כיתה לליקויי שמיעה ביה"ס קיבלנו מימון מלא ממשרד החינוך עבור  –שמואל סיסו 

 ₪ 30,000נוף ילדות בסך 

פתיחת תב"ר הנגשת כיתה לליקויי שמיעה ביה"ס נוף ילדות בסך אני מבקש את אישורכם ל

 במימון משרד החינוך₪  30,000

 

הנגשת כיתה לליקויי שמיעה ביה"ס נוף ילדות  פתיחת תב"רהוחלט פה אחד לאשר 

 במימון משרד החינוך₪  30,000בסך 

 

במימון ₪  30,000( פתיחת תב"ר הנגשת כיתה לליקויי שמיעה ביה"ס שלנו בסך 9

 משרד החינוך

 

הנגשת כיתה לליקויי שמיעה ביה"ס קיבלנו מימון מלא ממשרד החינוך עבור  –שמואל סיסו 

 ₪ 30,000בסך  שלנו

פתיחת תב"ר הנגשת כיתה לליקויי שמיעה ביה"ס נוף ילדות בסך ני מבקש את אישורכם לא

 במימון משרד החינוך₪  30,000

 

פתיחת תב"ר הנגשת כיתה לליקויי שמיעה ביה"ס שלנו בסך הוחלט פה אחד לאשר 

 במימון משרד החינוך₪  30,000

 

 הישיבה ננעלה                                       

 

 דדי דהן                                                                                     שמואל סיסו רשם:

 ראש המועצה             מזכיר המועצה                                                                         


