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 28פרוטוקול מס' 

 
פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר  שלא מן המניין 

 19.10.2015שהתקיימה ביום שני, ו' בחשון התשע"ו , 
 בחדר הישיבות  18:05בשעה 

 
 ראש  העיר -אליהו זהר         נוכחים:

שמעון חזן, מישל טפירו, חיים שטיינר, בצלאל מזרחי, שלומי מלכה, 
 שי סיום, ד"ר שלום אלדר, יוסי חדד, דוד גלעם, גדעון מהרי      

                       
  יוסי סולימני, בוריס בורוכוב          חסרים:

 
ית יפת גזבר, עו"ד עיד -מ"מ מזכיר העיר, צביקה דוידי -אריה פיקל   משתתפים:

 מבקר העירייה  –, איתי קורן יועמ"ש -לוי
 

 ראש העיר פותח את הישיבה
 

 על סדר היום:
  2015בתקציב השוטף  –שינויים תקציביים  
 שינוי בעלי זכות חתימה בבנק פועלים של בי"ס חב"ד בנות   

 
 

  2015שינויים בתקציב השוטף לשנת 
 ראש העיר

, המליצה בפניי  11.10.2015התשע"ו, ועדת הכספים בישיבתה מיום כ"ח בתשרי 
כך שבסך הכל  2015ובפני חברי המועצה לאשר את השינויים בתקציב השוטף לשנת 

 ₪. 101,000 -יקטן התקציב ב
 אני מבקש מהגזבר להסביר את השינויים .

 
 תודה לגזבר העירייה

 
 לאחר שמיעת הגזבר אני מבקש את אישור המליאה לשינויים בתקציב השוטף לשנת

 . ₪ 167,616,400כפי שהומלץ ע"י ועדת הכספים, התקציב יעמוד על  2015
 

 ומעמיד בקשתו להצבעה
 

 114החלטה מס' 
 נמנעים )דוד גלעם, גדעון מהרי ( לאשר את בקשת ראש העיר  2בעד   8: מחליטים

 
 ינוי בעלי זכות חתימה בביה"ס חב"ד בנותש

 ראש העיר
זכות החתימה של בי"ס חב"ד בנות בבנק אני מבקש את אישור המועצה כי בעלי 

 )חשבון הורים( יהיו: 10-368ן -)ניהול עצמי( וח 578038ן -הפועלים ח
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 059767194הגב' שריתה שווקא ת"ז 
  055338214הגב' רבקה אביטן ת"ז 

 
 ומעמיד בקשתו להצבעה

 
 115החלטה מס' 

 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר מחליטים
 

 ראש העיר
 מבקש את אישור המליאה להוסיף נושא לסדר היום : פתיחה וסגירת תב"ריםאני 

 
 

 ומעמיד בקשתו להצבעה
 
 

 116החלטה מס' 
 פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר : מחליטים

 
 

 פתיחת תב"רים 
 ראש העיר

 אני מבקש את אישור המליאה לפתיחת תב"רים הבאים: 
 

 
 

 ₪  120,000רכישת מבנה יביל לגן חבצלת  ע"ס    757תב"ר 
 ₪  120,000מקורות מימון : משרד החינוך 
  120,000₪שימושים  :        רכישות          

 
 הסבת תב"ר המיועד להקמת קיר תומך בשכ' קיבוץ גלויות    758תב"ר 

 לטובת תב"ר המיועד לטובת קיר תומך ברח' סן דייגו  –(576)תב"ר 
  161,000₪על סך 

 ₪  86,000מקורות מימון : משרד השיכון 
 ₪  75,000קרן לעבודות פיתוח                         

  161,000₪שימושים : עבודות קבלניות  
 

 ₪  140,000תיקון מתקני משחקים ברחבי העיר ע"ס   759תב"ר 
  ₪ 140,000מקורות מימון : קרן לעבודות פיתוח                  

 ₪  140,000שימושים :        עבודות קבלניות                        
 

 ₪  15,000הגדלה ב  -קרקע      יייעוד  GISמערכת   681תב"ר 
 ₪  45,000ל ₪  30,000מקורות מימון : קרן לעבודות פיתוח  הגדלה מ    
 ₪  45,000ל ₪  30,000שימושים : הוצאות תכנון  הגדלה מ    
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הקמת פיס ירוק גינה ציבורית טיילת ראשית , - 416לתוך תב"ר  577ירוף תב"ר צ

 ועדכון יתרות של מענק מפעל הפיס .
 

     
תב"ר מאוחד  הקטנה 577 416 מס תב"ר 

416  
מפעל –מקורות 

 הפיס 
1,615,000  ₪ 3,270,637₪  113,754-  ₪ 4,771,883  ₪ 

     שימושים
 ₪  4,427,073  ₪  2,943,573 ₪  1,483,500 עב' קבלניות 

 ₪  344,810 ₪  -113,754 ₪   327,064 ₪  131,500 הוצ' תכנון 
 ₪  4,771,883 ₪  -113,754 ₪  3,270,637 ₪  1,615,000 סה"כ שימושים

 מצ"ב אישור של מפעל הפס על השינויים 
 לבטל  –הקמת גינה ציבורית  פיס ירוק  557תב"ר 

 
 

הסבת פרויקט ממיועד מקורי של  אולם ספורט   לצורך  בניית מועדון  -570תב"ר 
 ובנוסף עדכון יתרה על בסיס הרשאה קיימת ₪  2,545,137נוער  על סך 
 ₪  2,545,137ל ₪  2,547,137מ ₪  2,000הקטנה בסך 

 ₪  2,545,137מקורות מימון :  רמ"י  
 ₪  2,297,137שימושים :         עבודות קבלניות 

 ₪  248,000ל ₪  250,000מ ₪  2,000הוצאות תכנון הקטנה ב                             
 

 תיקון לתב"ר קיים 
 רכישת והקמת מתקני ביטחון ובטיחות במוסדות חינוך  הגדלה בסך   754תב"ר 

 ₪  162,500ל ₪  130,000מ  ₪  32,500  
 ללא שינוי ₪  130,000מקורות מימון : משרד החינוך                              

 ₪  32,500ל  0קרן לעבודות פיתוח  הגדלה מ                                                   
 ₪  162,500 עבודות קבלניות  שימושים :                    

 
 

 בניית מעלית בבניין העירייה    407תב"ר 
 ₪  716,000ל ₪  680,000מ ₪   36,000הגדלה ב 

 ללא שינויים ₪    454,000מקורות מימון: מ. הפנים 
₪  262,000ל ₪  226,000מ ₪  36,000קרן לעבודות פיתוח  הגדלה ב 

 ₪  630,000מ ₪  46,540שימושים: עבודות קבלניות הגדלה ב  
 ₪  676,540ל 

 ₪  39,460ל ₪  50,000מ ₪  10,540הוצאות תכנון : הקטנה ב 
 מעבר  2013) עדכון יתרות לצורך כיסוי הוצאות שבוצעו בשנת                         
 לתקציב הקיים (                         

 
 

 ומעמיד בקשתו להצבעה
 

 117החלטה מס' 
 פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר  מחליטים:
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 סגירת תב"רים
 ראש העיר

 אני מבקש את אישור המליאה לסגירת התב"רים הבאים: 
 
 

   זכות  חובה  שם  תב"ר 

     8,296- קירוי מגרש כדורסל  105

     79- אופק טיפול נקודתי  168

   53,640   עב' פיתוח גינון ומגרשי ספורט  233

     0 מרכז ספורט עירוני תכנון מוקדם  292

   303   תכנון ככר בא. תעשייה חרושת  342

   29,697   תוכנית כלכלית להקמת תאגיד  344

     0 השלמת פרוגרמה לתוספת כיתות בי"ס חב"ד  358

     0 פיתוח שכונות ותיקות  365

     0 פיתוח שכונות ותיקות  366

     6,978- שיקום שכונות )חינוך(  371

     51- שיקום שכונות )חינוך( תש"ע  402

   2,225   תכנון תנועה ברח' בר יהודה  409

     11,185- 2009תשתיות מחזור שנת  410

     80,338- שיקום שכונות )חינוך( 432

   1,450   שיפוץ אולם ספורט מע' מיזוג  459

     13,419- מעגל תנועה צ' ויצמן / בר יהודה . 476

     0 מקדמת כספי תכנון חב"ד בנות  480

   100,000   שיקום מגרש כדורגל סינטטי 528

   24,437   תמיכה בהרחבת מעונות יום  542

   152,173   החלפת מדי מים  547

     2,673- הקמת מגרש  מיניפיץ'  556

     1,398- תחזוקה מגרש ההדרכה לבטיחות בדרכים  569

     5,850- קיר תומך ברי' ז'בוטינסקי  576

   240   שיפוץ גן רימון  611

     787- שיפוץ גן תמר 612

     0 שיפוץ גן שקמה  613

     0 שיפוץ גן אשל וצבר  614

     0 שיפוץ גן דקל  616

     0 שיפוץ גן תומר  617

     3,734- שיפוצי קיץ  625

     3,199- אופק חדש פינות עבודה  אלי כהן  626

     5,380- אופק חדש פינות עבודה הראל  627

     0 אופק חדש פינות עבודה חב"ד בנות  628

     0 אופק חדש פינות עבודה בית חנה  629

   12   חיבור והתקנה חשמל בגני ילדים 635

   2,104   מגרש הרדכה לבטיחות בדרכים  641

     0 שיפוץ מרכז פסג"ה  678

   630   החלפת לוחות חשמל  688

   22   שיפוצי קיץ תשע"ד 679

   68   הצטיידות לבי"ס חב"ד בנים  691

     0 שיפוץ כבישים ברחבי העיר  705

 סה"כ   
-

143,367 367,001   

 223,634     יתרה לקע"פ לאחר סגירת תב"רים   
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 בקשתו להצבעהומעמיד 

 
 118החלטה מס' 

 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר מחליטים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________     _______________ 
 אליהו זהר          אריה פיקל       
 ראש העיר           מ"מ מזכיר העיר       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  18:45 הישיבה ננעלה בשעה
 הישיבה כולה הוקלטה

 
 
 
 
 
 
 
 
 


