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 62פרוטוקול מס' 

 
פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר שהתקיימה ביום 

בחדר  19:40בשעה   29.6.2017חמישי, ה' בתמוז התשע"ז, 
 הישיבות 

 
 

 ראש העיר–אליהו זהר  נוכחים:
מ"מ ראש העיר, מישל טפירו, חיים שטיינר, משה  –שמעון חזן 

)הגיע במהלך הדיון(, שי סיום, מיכל מגן, בצלאל מזרחי ,   מלאייב
 בוריס בורוכוב, גדעון מהרי  

 
ד"ר שלום אלדר )נעדר לרגל משלחת לחו"ל ( , דוד גלעם )נעדר לרגל  חסרים:

 משלחת לחו"ל (, יוסי סולמיני 
 

מנכ"ל העירייה , איתי  -יועמ"ש, תמיר היזמי -עו"ד עידית יפת לוי  :משתתפים
 מבקר העירייה -ןקור

   
 ראש העיר פותח את הישיבה 

 

 על סדר היום:
 אישור  פתיחת תב"רים 
  לשיפוץ בי"ס אמי"ת₪ מיליון  0.5אישור תרומה מקק"ל אנגליה ע"ס 
  עבור שיפוץ כניסה לעיר ₪ מיליון  2.5אישור תרומה מקק"ל אנגליה ע"ס 
 23.3.17 -טוקול למחיקת חובות מהאשור פרו  

 
 ראש העיר

 אישור תב"רים
 

 אני מבקש את אישור המליאה לתב"רים הבאים:
 

  50,000₪לוועדת התחבורה הגדלה ב  GISמחשוב ומערכת   723תב"ר 
  ₪ 450,000ל  ₪ 400,000מ                

    ₪ 50,000מקורות  מימון : קרן לעבודות פיתוח הגדלה ב 
  ₪ 450,000-ל  ₪ 400,000 -מ

  ₪ 400,000מ  ₪ 50,000שימושים : עבודות קבלניות הגדלה ב 
  ₪ 450,000ל 

  
 ש"ח 150,000מ  ₪ 130,000תכנון ושיפוץ מרכז מסחרי  הגדלה ב    814תב"ר 

  ₪ 280,000ל 
  ₪ 130,000מקורות  מימון : קרן לעבודות פיתוח הגדלה ב 

  ₪ 280,000ל  ₪ 150,000מ 
  ₪ 150,000מ  ₪ 130,000שימושים : הוצאות תכנון  הגדלה ב 

  ₪ 280,000ל 
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  ₪ 100,000איטום גגות במוסדות חינוך וציבור ברחבי העיר על סך   862תבר 

  ₪ 100,000מקורות מימון : עודפי תברים 
  ₪ 100,000שימושים : עבודות קבלניות 

 
 ן ויצמ' רח גינון פיתוח' עב ביצוע  682תב"ר 

 וע עב' פיתוח גינון בשכונת חב"ד בקשה לשנות את שם הפרויקט ל ביצ
 מקורות מימון ושימושים ללא שינוי . 

 
 הקמת מוסדות ציבור בשכונת המחנה הצבאי והוצאות תכנון ע"ס    863תב"ר 

  4,086,796 ₪  
  ₪ 4,086,796מקורות מימון : משרד השיכון 

  ₪ 3,868,796שימושים : עבודות קבלניות 
  ₪ 218,000הוצאות תכנון                  

 
  ₪ 720,000הקמת מגרשי דשא סינטטי לקהילה ע"ס    864תב"ר 

  ₪ 600,000מקורות מימון : טוטו 
  ₪ 120,000קרן לעבודות פיתוח                      

   ₪ 720,000שימושים :  עבודות קבלניות 
 
 

  ₪ 2,000,000התחדשות שכונת חב"ד תכנון תבע ובינוי  ע"ס    865תב"ר 
  ₪ 2,000,000מקורות מימון : משרד השיכון 

  ₪ 2,000,000שימושים : הוצאות תכנון  
 
 

  ₪ 660,000 -מ ₪ 110,000נגישות מוסדות חינוך  הקטנה ב   689תב"ר 
  ₪ 550,000 -ל  

 ₪ 660,000מ  ₪ 110,000מקורות מימון : משרד החינוך הקטנה ב 
  ₪ 550,000ל    

  ₪ 660,000מ  ₪ 110,000שימושים :      עבודות קבלניות הקטנה ב 
  ₪ 550,000ל 

 
  ₪ 484,002מ  ₪ 161,334נגישות מוסדות חינוך  הקטנה ב   672תב"ר 

  ₪ 322,668ל 
  ₪ 484,002מ  ₪ 161,334מקורות מימון : משרד החינוך הקטנה ב 

  322,688₪ל     
 ₪ 484,002מ  ₪ 161,334שימושים :      עבודות קבלניות הקטנה ב 

  484,002₪ל  
 

  ₪ 500,000הקמת מבנה רב תכליתי ע"ס   866תב"ר 
  ₪ 320,000מקורות מימון : המשרד לפיתוח הפרפריה  

  ₪ 180,000מוסדות אחרים                            
  ₪ 500,000שימושים : עבודות קבלניות 

 
  ₪ 500,000הסבת מבנה למעון יום ע"ס   867תב"ר 

  ₪ 207,357מקורות מימון : המשרד לפיתוח הפריפריה  
  ₪ 292,643מוסדות אחרים                             

  ₪ 500,000שימושים : עבודות קבלניות 
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 ומעמיד בקשתו להצבעה 

 
 267החלטה מס' 

 פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר  מחליטים:
 

 ראש העיר
 להגדלה  אישור תב"רים

 
 תב"רים לאישור הגדלה במליאה : 2אבקש להוסיף עוד 

 
 ומעמיד בקשתו להצבעה

 
 268החלטה מס' 

 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העירמחליטים
 

 ₪  2,000,000מ  ₪  1,260,000פרויקט פארק עירוני  הגדלה ב   768תב"ר 
 ₪ 3,260,000ל                       

 ללא שינוי ₪  1,520,000מקורות מימון : משרד השיכון 
  ₪  480,000קרן לעבודות פיתוח                                                   
 ₪  1,260,000ל  0מ ₪  1,260,000המשרד לפיתוח הפריפריה   הגדלה ב                       

 ₪  2,000,000מ ₪  1,260,000שימושים : עבודות קבלניות הגדלה ב 
 ₪  3,260,000ל                   

 
 ₪  900,000 -מ₪   1,120,000שיפוץ מבנה העירייה  הגדלה ב   762תב"ר 

 ₪  2,020,000 -ל
 ללא שינוי ₪  800,000: משרד הפנים  מקורות מימון 

 ₪   100,000פיתוח  קרן לעבודות                      
 ₪  1,120,000המשרד לפיתוח הפריפריה                         

 ₪  812,000מ ₪  1,120,000שימושים : עבודות קבלניות הגדלה ב 
 ₪  1,932,000ל 

 ללא שינוי ₪  88,000הוצאות תכנון                         
 

 ומעמיד בקשתו להצבעה
 

 269החלטה מס' 
 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר מחליטים

 
 בוריס בורוכוב עזב את הישיבה 

 
 אישור תרומות מקק"ל אנגליה

 עו"ד עידית יפת לוי היועמ"ש מסבירה:
 2.5בהמשך לתרומות שקק"ל אנגליה מעניקה לעיר, קיימת תרומה נוספת ע"ס 

 מי"ת.לשיפוץ בית ספר א₪ מיליון  0.5לשיפוץ הכניסה לעיר. וכן, של ₪ מיליון 
בהתאם לנוהל תרומות , הצעת התרומה הועברה לדיון בוועדת תרומות וקיבלתי 

חוו"ד מאת וועדת התרומות שאין מניעה לקבל את התרומה וזאת בהתאם לחוזר 
מנכ"ל משרד הפנים בעניין. אם לעניין התרומה לכניסה לער ואם לשיפוץ בית הספר 

 אמי"ת.
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 לשיפוץ בי"ס אמי"ת₪ מיליון  0.5אישור תרומה מקק"ל אנגליה ע"ס 
 ראש העיר

 
 ₪.מיליון  0.5אני מבקש את אישור המליאה לקבלת תרומה מקק"ל אנגליה ע"ס 

 
 ומעמיד בקשתו להצבעה

 
 270החלטה מס' 

 לאשר פה אחד את בקשת ראש העיר  מחליטים:
 
 

 עבור שיפוץ כניסה לעיר ₪מיליון  2.5אישור תרומה מקק"ל אנגליה ע"ס 
 ראש העיר

לפיתוח ₪ מיליון  2.5לתרומה מקק"ל אנגליה ע"ס אני מבקש את אישור המליאה 
 –רחוב הכניסה הראשי של  העיר קרית מלאכי  )רחוב בן גוריון עד כיכר ז'בוטינסקי 
כיכר מזרקה ( ופיתוח טיילת בין כל שלושת הכניסות לעיר )הטיילת הראשונה היא 

 3703בין בגין רחוב בן גוריון, והטיילת השנייה נמצאת בין רחוב בן גוריון לכביש 
 הידוע גם ככביש הורוביץ(.

 
 ומעמיד בקשתו להצבעה

 
 271החלטה מס' 

 פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר  מחליטים:
 
 

 עירראש ה
  23.3.17 -אשור פרוטוקול למחיקת חובות מה

 
ע"ס  23.3.2017 -אני מבקש את אישור המליאה לפרוטוקול למחיקת חובות מה

2,263,483.41  ₪ 
 

 ומעמיד בקשתו להצבעה
 

 272החלטה מס' 
 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העירמחליטים

 
 

 תודה לחברי המליאה
 

 19:55הישיבה הסתיימה בשעה 
 כולה הוקלטההישיבה 

 
 
 

___________________      __________________ 
 אליהו זהר              עו"ד עידית יפת לוי   

 ראש העיר              יועמ"ש העירייה     


