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 1 2021אפריל,  14
 2 

 3 

 4  מן המניין מס'לא פרוטוקול מישיבת מליאת מועצה תקציר 

 5 9.3.21ג שהתקיימה ביום  2

 6 

 7 ראש המועצה  -    גב' קרן גרין   : משתתפים

 8 חבר מועצה  -    מר אמיר זהבי

 9 חבר מועצה  -    מר אביעד חסון   

 10  חבר מועצה   -    מר יצחק גולברי   

 11 חבר מועצה  -   מר שלומי מוכתר 

 12 חבר מועצה  -    מר נועם מולה  

 13 חבר מועצה  -    מר אייל אלבלק   

 14 חבר מועצה  -    מר יוסף אדירי    :חסרים

 15 חברת מועצה  -    גב' איילת אדלר

 16 חבר מועצה  -   מר יוסי נגר 

 17 חבר מועצה  -    מר צפריר פדלון     

 18 חבר מועצה  -   מר תומר יעקב

 19 חברת מועצה  - תפארת שלומציון אסולין  גב'     

 20 מנכ"ל -  מר עמיקם לוי נגר    :סגל

 21 יועץ משפטי -  עו"ד אהרון שפרבר 

 22 יועץ משפטי -  עו"ד אבינועם פרץ

 23 ית גזבר -   גב' ציפי וקנין  

 24 מנהלת חשבונות ראשית  -  גב' איריס וסרברגר 

 25 

 26 

 27 סדר היום

 28 

 29 עדכוני ראש המועצה.  .1

 30 תברים .2

 31 שינוי מימון  יידות בי"ס תיכון בניה והצט 832תב"ר  .א

₪ סה"כ מפעל הפיס   ₪54,305 תוספת מימון    6,603,104מענק מפעל הפיס אושר     32 

6,657,409   .₪ 33 

 34 ₪ ללא שינוי  200,000משרד הפנים אושר   

₪ סה"כ מימון מ.   ₪1,135,094 תוספת מימון    11,187,286   משרד החינוך אושר   35 

 36 ₪.  12,322,380החינוך 
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 1  10,696,847   ₪ סה"כ ק.ע.פ  ₪1,189,399 הפחתת מימון    11,886,246אושר     ק.ע.פ  

 .₪ 2 

 3 ללא שינוי   ₪ 2,350,00קרן היטלי השבחה ר. אמיר אושר   

 4 ₪ ללא שינוי 5,000,000מלוות בנקים אושר   

 5 ₪  37,226,636סה"כ תב"ר   

 6 . שינוי מימון  -בניה והצטיידות תיכון 832פה אחד את תב"ר מאשרים  החלטה:

 7 בניה והצטיידות חט"ב ואולם ספורט בצורן הקטנת תב"ר  842תב"ר  .ב

 8 הכנסות            

אושר          המתקנים  וקרן  הפיס  מפעל  מימון     2,966,940מענק  ₪   233,263הפחתת  9 

 10 ₪  2,733,677סה"כ 

אושר   החינוך  מימון    19,968,400משרד  תוספת  מ.החינוך    ₪78,100  סה"כ   ₪ 11 

20,046,500  ₪ 12 

 13 ללא שינוי   ₪ 4,105,791ר. אמיר ק.היטלי השבחה   

 14 ₪ ללא שינוי.  13,000,000מלוות בנקים   

 15 ₪ 39,885,968סה"כ הכנסות   

 16 הוצאות   

 17 ₪   ₪155,163 הפחתה  40,041,131עב' קבלניות והצטיידות אושר   

 18 ₪  39,885,968סה"כ הוצאה    

 19 ₪  39,885,968סה"כ תב"ר   

הצטיידות חט"ב ואולם ספורט בניה ו  248פה אחד את תב"ר  מאשרים    החלטה:   20 

 21 הקטנה ושינוי מימון.  -בצורן

 22 תכנון בנוי והצטיידות בי"ס לב רן שינוי מימון  966תב"ר  .ג

אושר   הפיס  מימון    5,676,834מפעל  תוספת  הפיס    ₪589,105  מפעל  סה"כ   ₪ 23 

6,265,939   .₪ 24 

 25 ₪ ללא שינוי.  181,300משרד החינוך אושר 

₪ סה"כ קרנות הרשות   ₪190,000 הפחתת מימון    190,000קרנות הרשות אושר   26 

 27 אפס.

 28 ללא שינוי ₪  100,000קרן היטלי השבחה ר.אמיר אושר 

אושר   השבחה  היטלי  מימון    3,000,000קרן  הפחתת  ק.   ₪399,105  סה"כ   ₪ 29 

 30 ₪.   2,600,895השבחה 

 31 ₪  9,148,134סה"כ תב"ר   

שינוי    -תכנון בנוי והצטיידות בי"ס לב רן  669תב"ר    פה אחדמאשרים  :    החלטה   32 

 33 מימון. 

 34 תכנון והקמת תוספת כיתות לתיכון   1036תב"ר  .ד

 35 מליון ₪ 1מליון ₪. הפחתה  1 מק.ע.פ אושר    

 36 מליון ש"ח 1לאשר מקרן חלף היטלי השבחה רמת אמיר   



 3                           בס"ד

 ZORAN-THE MUNICIPALITY OF KADIMA   צורן  -המועצה המקומית קדימה

 153-9-8902916פקס:      •     09-8902902טל:    •    6092000צורן -קדימה  1רח' הרצל                 

     

 ה המועצמנכ"ל  לשכת

 צורן מקום של איכות חיים -קדימה

 09-8902-999  מוקד שירות לתושבלשירותך תמיד  
c:\users\nuc\downloads\  עם חתימה.  9.3.21תקציר פרוטוקול מליאה מן המניין מיוםdoc 

 1 מליון ₪.  1סה"כ תב"ר   

 2 כיתות לתיכון. תכנון והקמת תוספת   1036מאשרים פה אחד תב"ר  החלטה:  

 3 תוכנית אב לתחבורה  1051  תב"ר .ה

 4 ₪  ₪250,000 הפחתה  250,000אושר מק.ע.פ    

 5 ללא שינוי  50,000אושר מקרן היטלי השבחה ר.אמיר   

 6 מקרן סלילה.  250,000לאשר   

 7 300,000סה"כ תב"ר   

 8 שינוי מימון  -תוכנית אב לתחבורה  1051: מאשרים פה אחד תב"ר החלטה 

 9 צורפת טבלה[ ]מ–סגירת תברים  .3

טבלהחלטה לפי  התברים  את  לסגור  אחד  פה  מאשרים  לסגירה:  תברים  למעט   ת  10 

 11 שהורד מסדר היום ע"י ראש המועצה .  866תבר 

וקנין   .4 ציפי  גב  הארנונה 022347751מינוי  כמנהלת  המועצה,  כגזברית  המשמשת   , 12 

 13 וכממונה על הגביה, עפ"י פקודת המיסים )גביה(. 

ינוי גב' ציפי וקנין כמנהלת הארנונה וכממונה על  פה אחד את ממאשרים  החלטה: 14 

 15 עפ"י פקודת המיסים )גביה(.  הגביה

 16 

 17 

 18 

 19 - הישיבה  ננעלה -

 20 


