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 80פרוטוקול מס' 
 

פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר שהתקיימה ביום רביעי, 
 בחדר הישיבות  18:34בשעה    7.3.2018כ' באדר התשע"ח, 

 
 ראש העיר  –אליהו זהר  נוכחים:

שמעון חזן, חיים שטיינר, מישל טפירו, בצלאל מזרחי , משה מלייב  , 
 מיכל מגן,  יוסי סולימני,  בוריס בורוכוב, דוד גלעם, שי סיום   

 
 

 גדעון מהרי, ד"ר שלום אלדר חסרים:
 
 
 

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

 
 

 את הישיבה שלא מן המניין ראש העיר פותח 
 

לפני שנעבור לנושאים עצמם אני מבקש להודיע שפרידה והוקרה לכמה עובדי 
עירייה ותושבי העיר נדחה בשל התחייבויות קודמות שלהם אי"ה נקיימם 

 בישיבת מליאה הבאה 
 

 על סדר היום
  אישור תב"רים 
  תיקון טעות סופר בסגירת תב"רים 
  על חשבון הקדמת  ₪מיליון  4.7הפיס ע"ס אישור בקשת תקציב ממפעל

 . 2019-2021אמת המידה של הרשות לשנים 
 

 ראש העיר
 אישור תב"רים

 אני מבקש מחברי המליאה לאשר את התב"רים הבאים:
 

 המנכ"ל מקריא את התב"רים 
 

 פתיחת תב"רים חדשים
 

הקמה שדרוג ,ותחזוקה של אמצעים דיגיטליים תשתיתיים   896תב"ר 
  ₪ 250,510ברשויות מקומיות  ע"ס 

  ₪ 227,736מקורות מימון : המשרד לשוויון החברתי  ע"ס    
  ₪   27,736קרן לעבודות פיתוח                        

  ₪ 250,510שימושים : עבודות קבלניות     
 
 

  ₪ 350,000ברחבי העיר ע"ס   התקנת פחי אשפה   897תב"ר 
  ₪ 350,000מקורות מימון :  קרן לעבודות פיתוח 

  ₪ 350,000שימושים : עבודות קבלניות 
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  ₪ 200,000התקנת תאורה ברחבי העיר ע"ס    898תב"ר 
  ₪ 200,000מקורות מימון :  קרן לעבודות פיתוח 

  ₪ 200,000שימושים : עבודות קבלניות  
 

  ₪ 75,000שינויים והתאמות במוס' חינוך  ת"ת בית יוסף ע"ס   899תב"ר 
  ₪ 75,000מקורות מימון : משרד החינוך    
  ₪  75,000שימושים : עבודות קבלניות    

 
  ₪ 200,000ע"ס  2018שיפוץ מוסדות חינוך וציבור לשנת    900תב"ר 

  ₪ 200,000מקורות מימון : קרן לעבודת פיתוח  
  ₪ 200,000ות קבלניות שימושים : עבוד

 
  ₪ 600,000' ירושלים / נחלת הר חב"ד  ע"ס שדביצוע מעגל תנועה   901תב"ר 

  ₪ 540,000מקורות מימון : משרד התחבורה      
  ₪ 60,000רן לעבודות פיתוח ק                       

  ₪ 600,000שימושים : עבודות קבלניות 
 

 הגדלת תב"רים קיימים 
 
 

  11,306,814מ  ₪ 1,066,236הגדלה ב  בניית בית ספר חב"ד בנות  674תב"ר 
  12,373,050₪ל 

  8,525,814מ   1,066,236₪לה ב דמקורות מימון : משרד החינוך הג
  9,592,050₪ל 

 ללא שינוי    2,781,000קרן לעבודות פיתוח                        
 ₪ 10,734,957מ  ₪ 1,066,236שימושים : עבודות קבלניות  הגדלה ב 

  ₪  11,801,193ל 
 ללא שינוי  ₪ 571,857הוצאות תכנון                        

 
  ₪ 640,000מ   ₪ 150,000עבודות מדידות וסקר  הגדלה ב   657תב"ר 

  ₪ 790,000ל 
 640,000מ  ₪ 150,000מקורות מימון : קרן לעבודות פיתוח הגדלה ב 

  ₪ 790,000 -ל ₪
  ₪ 640,000מ  150,000שימושים : עבודות קבלניות הגדלה ב                   

  ₪ 790,000 -ל
 
 

  ₪ 2,300,000מ  ₪ 13,881,489הגדלה ב  הקמת מתחם ספורט  839תב"ר 
  ₪ 16,181,489 -ל

  0מ  ₪ 13,881,489מקורות מימון : מפעל הפיס הגדלה ב 
  ₪ 13,881,489 -ל

    ₪ 16,181,489ללא שינוי  ₪ 2,300,000קרן לעבודת פיתוח                        
  ₪ 16,181,489שימושים: עבודות קבלניות   
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 ₪ 720,000מ  ₪ 80,000הגדלה ב  הקמת מגרש דשא סינטטי לקהילה  864תב"ר 
  ₪ 800,000 -ל

 ללא שינוי    ₪ 600,000מקורות מימון : טוטו     
  ₪ 120,000מ   ₪ 80,000קרן לעבודות פיתוח  : הגדלה ב 

  ₪ 200,000 -ל
  ₪ 720,000 -מ ₪ 80,000 -שימושים: עבודות קבלניות הגדלה ב

  ₪ 800,000 -ל
  

 מתנ"ס קיבוץ גלויות והיחידה לקידום נוער  –הנגשת מוסדות ציבור   879תב"ר 
  ₪ 643,871ל  ₪ 200,000מ   443,871₪הגדלה ב                        

   ₪ 200,000מ   ₪ 388,261מקורות מימון :  משרד הפנים הגדלה ב 
  ₪ 588,261 -ל

  ₪ 55,610ל  0מ  ₪ 55,610קרן לעבודות פיתוח הגדלה  ב                         
  ₪ 200,000מ  ₪ 443,871שימושים :   עבודות קבלניות  הגדלה ב                        
  ₪ 643,871-ל                       

 
 בקשה לסגירת תב"ר

 
   ₪ 83,000מתנ"ס קיבוץ גלויות ע"ס  – 2015הנגשת מבני ציבור   808תב"ר 

 .  879בקשה להעביר את ההכנסות  ואת ההוצאות לתב"ר 
 ת הפרויקט בתב"ר מאוחד.האיחוד נדרש על מנת לבצע א

  0ל  ₪ 27,390מ   ₪ 27,390מקורות  מימון : משרד הפנים הקטנה ב 
  0ל  ₪ 55,610מ   ₪ 55,610קרן לעבודות פיתוח הקטנה ב                        

  0ל  ₪ 83,000מ   ₪ 83,000שימושים :  עבודות קבלניות : הקטנה ב 
 

 ומעמיד בקשתו להצבעה
 
 

 324החלטה מס' 
 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר מחליטים

 
 

 ראש העיר
 תיקון טעות סופר בסגירת תב"רים 

 
 זכות חובה שם התב"ר מס' תב"ר

עב' לשיפור תנאי שהייה  795
בכיתות לימוד בי"ס 

 מקיף דתי 

0 
 (142.2)במקום 

 

רכישה/הקמת מבנה  823
 יבילי בי"ס תורני

411 
 (420.68)במקום 

 

 
 בקשתו להצבעהומעמיד 

 
 325החלטה מס' 

 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר מחליטים
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 ראש העיר 

על חשבון הקדמת אמת  ₪מיליון  4.7אישור בקשת תקציב ממפעל הפיס ע"ס 
 . 2021-2019המידה של הרשות לשנים 

לאישור בקשת אני מבקש את אישור המליאה ב שנשלח אליכם בהמשך למכת
על חשבון הקדמת אמת המידה של הרשות  ₪מיליון  4.7ע"ס תקציב ממפעל הפיס 

 . 2019-2021לשנים 
 
 

 ומעמיד בקשתו להצבעה
 

 326החלטה מס' 
 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר מחליטים

 
 
 
 

 תודה לחברי המליאה
 
 
 
 

 18:43הישיבה הסתיימה בשעה 
 הישיבה כולה הוקלטה

 
 

 
 
 

____________________      __________________ 
 אליהו זהר                       עו"ד עידית יפת לוי      
 ראש העיר                       יועצת משפטית         

 
 


