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 36פרוטוקול מס' 

 
 

 שלא מן המניין  פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר
  ראשון , ג' באדר ב'  התשע"ו ,שהתקיימה ביום 

 בחדר הישיבות  :0518בשעה   13.3.2016
 
 

 ראש  העיר -אליהו זהר         נוכחים:
שמעון חזן, מישל טפירו, חיים שטיינר, בצלאל מזרחי, שלומי מלכה, 

      , יוסי סולימני , בוריס בורוכוב ד"ר שלום אלדר, גדעון מהרי 
                     

   שי סיום , יוסי חדד, דוד גלעם          חסרים:
 

 -ה דוידיצביקמנכ"ל ,  -מ"מ מזכיר העיר ,תמיר היזמי –אריה פיקל    משתתפים:
 מבקר העירייה  –, איתי קורן מחלקה משפטית -טל כהןגזבר, עו"ד 

 
 

 ראש העיר פותח את הישיבה
 

 על סדר היום 
 

 . עדכון תוכנית הבראה 
  2016שינוי תקציב. 
 .תב"רים 
 .הצגת דוח כספי רבעון רביעי לעיון 

 
  

 
 ראש העיר 

 
 עידכון תוכנית ההבראה

 
 רשות הדיבור לגזבר העיריה 

 
 2016הגזבר מסביר את השינויים בתוכנית ההבראה לשנת 

 חברי המועצה לקחו חלק בדיון 
 

 ראש העיר
אני מבקש את אישור המליאה להסכם עם משרד הפנים להסדר הבראה לעיריית 

 . 2016קרית מלאכי לשנת 
 

 ומעמיד בקשתו להצבעה
 

 115החלטה מס' 
בורוכוב, גדעון מהרי( לאשר את  נמנעים )יוסי סולימני, בוריס 3בעד   7: מחליטים

 בקשת ראש העיר 
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 )סגן ראש העיר מישל טפירו עוזב את הישיבה (
 
 אש העירר

 2016שינוי תקציב 
 2016לחברי המועצה הועברו השינויים בתקציב 

 
 רשות הדיבור לגזבר העירייה

 
 2016הגזבר מציג את השינויים בתקציב לשנת 

 
 שאלות והוא השיב להםחברי מועצה שאלו את הגזבר 

 
 ראש העיר

 .2016ור המליאה לשינויים בתקציב אני מבקש את איש
 ₪  1,424,000והמותנה ₪    165,477,819התקציב החדש יעמוד ע"ס 

 
 ומעמיד בקשתו להצבעה

 
 

 215החלטה מס' 
נמנעים )יוסי סולימני, בוריס בורוכוב, גדעון מהרי( לאשר את  3בעד   6: מחליטים

 בקשת ראש העיר 
 
 

 תב"רים 
 אני מבקש את אישור המליאה לתב"רים הבאים: 

 
 

  ₪ 350,000מ  ₪ 200,000עבודות ניקוז ברחבי העיר  הגדלה ב   656תב"ר 
  ₪ 550,000ל 

 ללא שינוי  –קע"פ  מקורות המימון : 
  ₪ 200,000רשות הניקוז                            

  ₪ 350,000מ  ₪ 200,000שימושים : עבודות קבלניות הגדלה ב 
  ₪ 550,000ל 

 
 
 
 

  ₪ 1,576,686ל  ₪ 1,471,206מ  ₪ 105,480בניית גן מנחם הגדלה ב   660תב"ר 
  ₪ 729,206מ   ₪ 105,480מקורות מימון : משרד החינוך הגדלה ב    

  ₪ 834,686ל     
 ללא שינוי  –קע"פ                              

  ₪ 1,383,256מ  ₪ 105,480שימושים : עבודות קבלניות הגדלה ב 
  ₪ 1,488,736 -ל       

 רכישות  ללא שינוי                         
 הוצאות תכנון  ללא שינוי                         
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  ₪ 100,000תבעות ע"ס תכנון   804תב"ר 
  ₪ 100,000מקורות מימון : קרן לעבודות פיתח  

  ₪ 100,000שימושים : הוצאות תכנון 
 
 

  ₪ 26,848רכישת מצלמות ורכישת ציוד מיגון אישי ע"ס    805תב"ר 
  ₪ 26,848מקורות מימון : משרד הפנים 

  ₪ 26,848שימושים : רכישות 
 
 

  ₪ 78,000יה עירונית ע"ס יספר – 2015 הנגשת מבני ציבור   806תב"ר 
  ₪ 25,740מקורות מימון : משרד הפנים 

  ₪ 52,260קע"פ            
  ₪ 78,000שימושים : עבודות קבלניות 

 
 

  ₪ 61,000מועדון החייל  ע"ס  – 2015הנגשת מבני ציבור   807תב"ר 
  ₪ 20,130מקורות מימון : משרד הפנים 

  ₪  40,870קע"פ                                 
  ₪  61,000שימושים : עבודות קבלניות 

 
 

 ש"ח 83,000מתנ"ס קיבוץ גלויות ע"ס  – 2015הנגשת מבני ציבור   808תב"ר 
  ₪ 27,390מקורות מימון : משרד הפנים 

  ₪ 55,610קע"פ                                 
 ₪ 83,000שימושים :   עבודות קבלניות  

 
 

  ₪ 300,000עבודות ביוב ומים במוסדות חינוך וציבור על סך   809תב"ר 
  ₪ 150,000מקורות מימון :היטל מים 

  ₪ 150,000היטל ביוב                       
  ₪ 300,000שימושים : עבודות קבלניות 

 
 

  ₪ 400,000ל  ₪ 300,000מ   ₪ 100,000שיפוץ מבני ציבור הגדלה ב   751תב"ר 
  ₪ 400,000ל  ₪ 300,000מ  ₪ 100,000מקורות מימון : קע"פ  ב 

  ₪ 400,000ל  ₪ 300,000מ  ₪ 100,000שימושים : עבודת קבלניות ב 
 
 
 

  ₪ 72,000התקנת והפעלת מערכת התרעה מפני רעידות אדמה ע"ס   810תב"ר 
  ₪ 72,000מקורות מימון : משרד החינוך 

  ₪ 20,000             קע"פ                      
  ₪ 92,000שימושים : עבודות קבלניות 

 
 ומעמיד בקשתו להצבעה
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 315החלטה מס' 
 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר מחליטים

 
 

 )חבר המועצה בצלאל צלי מזרחי עוזב את הישיבה( 
 
 

 ראש העיר
 סגירת תב"רים

 אני מבקש את אישור המליאה לסגירת התב"רים הבאים
 

 לסגירה  באפס  ים תב"ר
 ציפורן  –שיפוץ גל ילדים  615תב"ר  .1

 סקר נכסים  662תב"ר  .2

 עוז לתמורה  574תב"ר  .3

 עוז לתמורה פינות עבודה דרכא  636תב"ר  .4

 אופק חדש  דרכא  642תב"ר  .5

 
 

 ומעמיד בקשתו להצבעה
 
 

 415החלטה מס' 
 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר מחליטים

 
 

 ראש העיר
 תב"ריםהוספת 

 תב"רים נוספים 2אבקש את אישור המליאה להעלאת 
 

 ומעמיד בקשתו להצבעה
 

 515החלטה מס' 
 פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר מחליטים:

 
 
 

 ראש העיר
 אישור תב"רים

 
 אני מבקש את אישור המליאה לאישור התב"רים:
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  1,799,064 -מ₪  90,000 -הסביונים הגדלה ב תעבניית גן ילדים בגב 715 תב"ר
  1,889,064 -ל

 מקורות מימון: משרד החינוך ללא שינוי
 ₪  420,000 -ל 330,000 -מ₪  90,000 -קע"פ הגדלה ב     

 ₪ , 1,567,158 -מ₪   90,000 -שימושים: עבודות קבלניות הגדלה ב  
 ₪  1,657,158 -ל          
 רכישות ללא שינוי  
 הוצאות תכנון ללא שינוי   

 
 ₪  1,5000,000שיפוץ גני ילדים ע"ס  811תב"ר  
 ₪  1,500,000מקורות מימון: תרומה   
 ₪  1,500,000שימושים: עבודות קבלניות   

 
 ומעמיד בקשתו להצבעה

 
 615החלטה מס' 

 מחליטים: פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר 
 
 

 הצגת דוח כספי רבעון רביעי לעיון 
שהועבר לחברי  2015הגזבר נתן סקירה על הדו"ח הכספי לרבעון הרביעי לשנת 

 המועצה .
 
 
 
 

 19:55הישיבה ננעלה בשעה 
 הישיבה כולה הוקלטה

 
 
 

____________________      __________________ 
 אליהו זהר               אריה פיקל       
 ראש העיר               מ"מ מזכיר העיר      


