פרוטוקול מס' 67

פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר שלא מן המניין
שהתקיימה ביום שני,י"ב בתשרי התשע"ח 2 ,באוקטובר ,2017
בחדר הישיבות בשעה 18:37
נוכחים:

אליהו זהר – ראש העיר
שמעון חזן ,מישל טפירו ,חיים שטיינר ,משה מלאייב ,ד"ר שלום
אלדר ,יוסי סולימני ,בוריס בורוכוב ,גדעון מהרי ,שי סיום ,מיכל מגן,
בצלאל מזרחי

חסרים:

דוד גלעם

משתתפים :תמיר היזמי -מנכ"ל ,עו"ד עידית יפת לוי -יועמ"ש ,צביקה דוידי –
גזבר ,איתי קורן -מבקר העירייה שמעון כהן -חשב מלווה
ראש העיר פותח את הישיבה
על סדר היום
 פתיחת תב"רים
 סגירת תב"רים
 בקשה לפתיחת חשבון ייעודי בבנק דקסיה לטובת פרויקט בניית בי"ס חב"ד
בנות
 שינויים תקציביים
 אישור פרוטוקול הועדה למחיקת חובות  – 2017מה22.6.2017 -
ראש העיר
אבקש להעלות עוד  3תב"רים לסדר היום  :תב"ר  ,881תב"ר  ,804תב"ר 664
החלטה מס' 287
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
ראש העיר
שינויים בתב"רים ופתיחת תב"רים חדשים
אני מבקש את אישור המליאה לביצוע שינויים בתב"רים ופתיחת תב"רים חדשים
כדלקמן:
תב"ר 869

פיתוח חצרות במוסדות חינוך ושצ"פים ברחבי העיר הגדלה
ב  ₪ 560,000מ  300,000ל ₪ 860,000
מקורות מימון  :קרן לעבודות פיתוח הגדלה ב ₪ 560,000
מ  ₪ 300,000ל ₪ 860,000
עבודות קבלניות הגדלה ב  ₪ 560,000מ ₪ 300,000
שימושים :
ל ₪ 860,000
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היועמ"ש יצאה מהדיון
תב"ר 771

הקמת מרכז צעירים הגדלה ב  ₪ 173,000מ ₪ 3,343,000
ל ₪ 3,516,000
מקורות מימון  :משרד הפנים  ₪ 1,100,000ללא שינוי
משרד השיכון  ₪ 650,000ללא שינוי
משרדים אחרים  ₪ 850,000ללא שינוי
קרן לעבודות פיתוח הגדלה ב  ₪ 173,000מ  ₪ 743,000ל ₪ 916,000
שימושים :עבודות קבלניות הגדלה ב  ₪ 173,000מ  ₪ 3,143,000ל
₪ 3,316,000
הוצאות שונות  ₪ 200,000ללא שינוי

היועמ"ש חזרה לדיון
תב"ר 872

עידוד וטיפוח שכונות ותיקות ע"ס ₪ 7,201,439
מקורות מימון  :משרד להגנת הסביבה ₪ 7,201,439
עבודות קבלניות ₪ 7,201,439
שימושים :

תב"ר 873

שיקום כבישים ומדרכות ברח' רש"י בן גוריון ע"ס ₪ 934,000
מקורות מימון  :משרד הפנים ₪ 934,000
עבודות קבלניות ₪ 934,000
שימושים

תב"ר 874

הצללה והקמת גני משחקים ברחבי העיר ע"ס ₪ 119,000
מקורות מימון  :משרד הפנים ₪ 119,000
שימושים  :עבודות קבלניות ₪ 119,000

תב"ר 875

שיקום ושיפוץ מרחב ציבורי – גני משחקים ברחבי העיר
ע"ס ₪ 400,000
מקורות מימון  :משרד הפנים ₪ 400,000
שימושים  :עבודות קבלניות ₪ 400,000

תב"ר 876

שיקום חצרות ומשחקים בגני ילדים ברחבי העיר ע"ס ₪ 586,000
מקורות מימון  :משרד הפנים ₪ 586,000
שימושים  :עבודות קבלניות ₪ 586,000

תב"ר 877

הקמת גני משחקים ביגאל אלון ע"ס ₪ 300,000
מקורות מימון  :משרד הפנים ₪ 300,000
שימושים  :עבודות קבלניות ₪ 300,000

תב"ר 878

הקמת מגרש בבי"ס חב"ד בנים ע"ס ₪ 353,000
מקורות מימון  :משרד הפנים ₪ 353,000
שימושים  :עבודות קבלניות ₪ 353,000

תב"ר 879

הנגשת מוסדות ציבור – מתנ"ס קיבוץ גליות ע"ס 200,000ש"ח
מקורות מימון  :משרד הפנים ₪ 200,000
שימושים  :עבודות קבלניות ₪ 200,000
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תב"ר 663

ייעול מערכת החשמל בעיר הגדלה ב  ₪ 518,000מ ₪ 2,494,600
ל ₪ 3,012,600
מקורות מימון  :משרד הפנים הגדלה ב  ₪ 518,000מ ₪ 2,286,000
ל₪ 2,804,000 -
משרד האנרגיה  208,600ללא שינוי
שימושים  :עבודות קבלניות הגדלה ב  ₪ 518,0000מ ₪ 2,494,600
ל ₪ 3,012,600

תב"ר 814

תכנון ושיפוץ מרכז מסחרי הגדלה ב  ₪ 3,629,634מ ₪ 2,280,000
ל ₪ 5,909,634
מקורות מימון :קק"ל אנגליה  ₪ 2,000,000ללא שינוי
קרן לעבודות פיתוח  ₪ 280,000ללא שינוי
משרד הפריפריה ₪ 3,629,634
שימושים  :עבודות קבלניות הגדלה ב  ₪ 3,629,634מ ₪ 2,000,000
ל ₪ 5,629,634
הוצאות תכנון  ₪ 280,000ללא שינוי

תב"ר 880

הקמת מערכת נוכחות ע"ס 100,000ש"ח
מקורות מימון  :קרן לעבודות פיתוח ₪ 100,000
שימושים  :עבודות קבלניות ₪ 100,000

תב"ר 881

רכישת מתקני בטחון עבור תקנה  220-649ו תקנה  480104ע"ס
₪ 199,948
מקורות מימון  :משרד החינוך ע"ס ₪ 179,953
קרן לעבודות פיתוח ₪ 19,995
שימושים :רכישות ₪ 199,948 :

תב"ר 804

תכנון תבעות הגדלה בסך  ₪ 100,000מ  ₪ 100,000ל ₪ 200,000
מקורות מימן  :קרן לעבודות פיתוח הגדלה ב ₪ 100,000
מ  ₪ 100,000ל ₪ 200,000
שימושים  :הוצאות תכנון הגדלה ב  ₪ 100,000מ ₪ 100,000
ל ₪ 200,000

תב"ר 664

שיפוץ מחלקת גבייה והנדסה הגדלה ב  ₪ 118,000מ ₪ 1,718,980
1,836,980₪
מקורות מימון  :משרד הפנים  ₪ 1,473,980ללא שינוי
קרן לעבדות פיתוח הגדלה ב ₪ 118,000
מ  ₪ 245,000ל ₪ 363,000
שימושים  :עבודות קבלניות הגדלה ב  ₪ 118,000מ ₪ 1,718,980
ל ₪ 1,836,980 -

החלטה מס' 288
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
חיים שטיינר סגן ראש העיר עזב את הדיון בשעה 19:15
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ראש העיר
סגירת תב"רים
אני מבקש את אישור המליאה לסגירת התברים הבאים:
א .תב"רים לסגירה ביתרה אפס :
תב"ר  671רכישת מבנה יביל לגן ילדים
תב"ר  729תמיכה לצורך קיום יוזמות סביבתי
תב"ר  730סקר כבישים בעיר
תב"ר  757רכישת מבנה יביל לגן ילדים
החלטה מס' 289
מחליטים :פה אחד לקבל את בקשת ראש העיר
ראש העיר
בקשה לפתיחת חשבון ייעודי בבנק דקסיה לטובת פרויקט בניית בי"ס חב"ד בנות
אבקש את אישור המליאה לפתיחת חשבון ייעודי בבנק דקסיה לטובת פרויקט
בניית בי"ס חב"ד בנות :
המועצה מאשרת פתיחת חשבונות בנק דקסיה ישראל בע"מ בשנים  2017עד 2019
לכל פרויקט שימומן על ידי מפעל הפיס.
יובהר כי לכל פרויקט כאמור ייפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה .
החלטה מס' 290
מחליטים :פה אחד מקבלים את בקשת ראש העיר
ראש העיר
שינויים תקציביים
אבקש מהגזבר צביקה להסביר את השינויים התקציביים
הפירוט נשלח אליכם
הגזבר מסביר את השינויים התקציביים
תודה לגזבר
אני מבקש לאשר את השינויים התקציביים כמפורט במסמך שהועבר אליכם.
תקציב העירייה המעודכן לשנת  2017לאחר השינויים עומד על ₪ 185,740,000
במקום . ₪ 171,173,000
החלטה מס' 291
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
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ראש העיר
אישור פרוטוקול הועדה למחיקת חובות  – 2017מה22.6.2017 -
אבקש את אישור המליאה לאישור פרוטוקול הועדה למחיקת חובות  2017מה-
 22/6/207ע"ס . ₪ 2,718309
אפשר היה לעיין בפרוטוקול אצל טלי או במחלקת הגביה כפי שצוין בהזמנה
לישיבה.
החלטה מס' 292
מחליטים 7 :בעד  2נמנעים (יוסי סולימני ,גדעון מהרי)  2 ,יצאו (משה מלייב ,בוריס
בורוכוב )
ומאשרים את בקשת ראש העיר
תודה לחברי המליאה

הישיבה הסתיימה בשעה 19:48
הישיבה כולה הוקלטה

__________________
אליהו זהר
ראש העיר

____________________
עו"ד עידית יפת לוי
יועמ"ש העירייה
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