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 79פרוטוקול מס' 
 

פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר שהתקיימה ביום רביעי, 
 20:25בשעה    7.2.2018כב' בשבט התשע"ח, 

 בחדר הישיבות 
 

 ראש העיר  –אליהו זהר  נוכחים:
, ד"ר שלום טיינר, מישל טפירו, בצלאל מזרחי שמעון חזן, חיים ש

 אלדר, מיכל מגן,  יוסי סולימני,  בוריס בורוכוב, דוד גלעם 
 

 

 משה מלייב  , גדעון מהרי, שי סיום    חסרים:
 
 
 

 יועמ"ש  -עידית יפת לוי, גזבר –, צביקה דוידי מנכ"ל -תמיר היזמי :משתתפים
 

 
 ראש העיר פותח את הישיבה שלא מן המניין 

 
 על סדר היום

 פתיחת תב"רים 
 סגירת תב"רים 

 
 ראש העיר

 פתיחת תב"רים
 לפתיחת התב"רים הבאים: אני מבקש את אישור המליאה

 
 יוסי סולימני עוזב את הישיבה 

 
 ₪  350,000תכנון כניסה לאזור תעשייה תימורים ע"ס    892תב"ר 

 ₪  315,000מקורות מימון : משרד התחבורה 
 ₪  35,000קרן לעבודות פיתוח                                   

 ₪  350,000שימושים:  הוצאות תכנון  
 

 ₪  180,000רח' ז'בוטינסקי ע"ס  –תכנון שביל אופניים   893תב"ר 
 ₪  162,000מקורות מימון : משרד התחבורה 

 ₪  18,000קרן לעבודות פיתוח                                
 ₪  180,000שימושים:  הוצאות תכנון  

 
 ₪  117,637הקמת מחסן חירום ) תוספת(  ע"ס    894תבר 

 ₪  117,637מקורות מימון : משרד הפנים 
 ₪  117,637שימושים : עבודות קבלניות 

 
 ₪  80,000גימנסיה דרכא ע"ס  M21עיצוב מרחבי למידה     895תב"ר 

 ₪  80,000מקורות מימון : משרד החינוך    
 ₪  80,000שימושים : עבודות קבלניות 
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 הלוואה לחברה כלכלית שינויים במקורות מימון  833תב"ר 

 ₪  650,000ל  0מ ₪   650,000מקורות מימון : משרד הפנים הגדלה ב 
      ₪  650,000קרן לעבודות פיתוח ) תאגוד( הקטנה ב 

 ₪  550,000ל ₪  1,200,000מ 
 ₪  1,200,000ת  שימושים : עבודות קבלניו    

 
 איתור ותכנון מרכז קניות / קניון  שינויים במקורות מימון   722תב"ר 

 ₪  115,000ל  0מ ₪  115,000מקורות מימון :  משרד הפנים  הגדלה ב 
 קרן לעבודות פיתוח )היטל השבחה( הקטנה                                      

  0ל ₪  100,000מ ₪  100,000ב      
 ₪  115,000שימושים :עבודות קבלניות       

 
 

 ומעמיד בקשתו להצבעה 
 

 322החלטה מס' 
 נמנע )דוד גלעם(  1בעד   8  מחליטים:

 
 

 ראש העיר
 סגירת תב"רים 

 אני מבקש מחברי המליאה לסגירת התב"רים הבאים:
 
 

 זכות  חובה שם התב"ר  מס תבר 

   0 שיקום כביש בן גוריון  524

   0 עב פיתוח וגינון ברח' גולן  683

684 
עב פיתוח וגינון ברח'סאן 

   0 דייגו 

   399.36 תיקון מדרכות ברחבי העיר  686

   5766 חידוש מבנים אחוות אחים   695

   0 חידוש מבנים חב"ד בנות  696

 3   חידוש מבנים בי"ס הראל  697

     חידוש מבנים בי"ס אלי כהן  698

     תוכנית אב לספורט  719

739 
הקמת מגרש משולב בי"ס 

     נצח ישראל 

753 
חידוש מבנים ו מזגנים 

 6.5   בבי"ס שונים

792 
עב' לשיפור תנאי שהייה 

   0.7 בכיתות לימוד בי'ס אלי כהן

    

     שיקום גינות ברחבי העיר  791

793 

עב' לשיפור תנא שהייה 
בכיתות לימוד בי"ס אוחחת 

   0 אחים
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794 
עב' לשיפור תנאי שהייה 
   14.13 בכיתותלימוד בי'ס הראל

795 

עב' לשיפור תנאי שהייה 
בכיתות לימוד בי"ס מקיף 

   142.42 דתי

798 

נגישות אקוסטית/ הנגשת 
כיתה לליקויי שמיעה בי"ס 

   0 הראל

799 

נגישות אקוסטית / חושית 
עבור כיתה לליקויי בי"ס 

   0 דרכא

800 

נגישות אקוסטית /חושית 
עבור כיתה לליקוי שמיעה 

   0 עציון

823 

נגישות אקוסטית ועב' 
לשיפור תנאי שהייה בבי"ס 

 420.68   שונים

856 
רכישת /הקמת מבנה יבילי 

 4   בי"ס תורני

  6322.61 434.18 

 
 ומעמיד בקשתו להצבעה

 
 323החלטה מס' 

 : לאשר פה אחד את בקשת ראש העיר  מחליטים
 
 

 תודה לחברי המליאה
 
 
 
 

  20:40הישיבה הסתיימה בשעה 
 הישיבה כולה הוקלטה

 
 

 
 
 

____________________      __________________ 
 אליהו זהר                עו"ד עידית יפת לוי         

 ראש העיר                יועמ"ש העירייה            


