פרוטוקול מס' 86

פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר שלא מן המניין
שהתקיימה ביום חמישי ,ח' בתמוז התשע"ח21.6.2018 ,
בשעה  18:16בחדר הישיבות
נוכחים:

אליהו זהר – ראש העיר
שמעון חזן ,חיים שטיינר ,מישל טפירו ,משה מלייב ,מיכל מגן ,שי
סיום ,גדעון מהרי ,בוריס בורוכוב

חסרים:

ד"ר שלום אלדר (בחו"ל) ,דוד גלעם (בחו"ל)  ,צלי מזרחי

משתתפים :צביקה דוידי -גזבר  ,אלי ג'אן -יועץ תקשורת  ,יואלה תבור -מנהלת
המחלקה לשירותים חברתיים
ראש העיר פותח את הישיבה שלא מן המניין
על סדר היום
 פתיחת תב"רים
 סגירת תב"רים
ראש העיר
אבקש את אישור המליאה לפתיחת תב"רים חדשים ועדכון תבר"ים קיימים
ראש העיר מבקש מהגזבר להציג את רשימת התב"רים
הגזבר מקריא את התב"רים ומסביר
תב"ר 663

ייעול מערכת החשמל הגדלה ב  ₪ 450,000מ 3,012,600₪
ל ₪ 3,462,600
מקורות מימון  :משרד הפנים  ₪ 2,804,000ללא שינוי
משרד האנרגיה הגדלה ב  ₪ 450,000מ  ₪ 208,600ל ₪ 658,600
שימושים  :עבודות קבלניות הגדלה ב  ₪ 450,000מ ₪ 3,012,600
ל ₪ 3,462,600

תב"ר 839

הקמת מתחם ספורט הגדלה ב  10,683,036מ ₪ 16,181,489
ל ₪ 26,864,525
מקורות מימון  :מפעל הפיס  ₪ 13,881,489ללא שינוי
המועצה להסדר ההימורים בספורט טוטו ₪ 6,427,600
קרן לעבודות פיתוח הגדלה ב ₪ 4,255,436
מ  ₪ 2,300,000ל ₪ 6,555,436
שימושים :עבודות קבלניות הגדלה ב  ₪ 10,683,036מ ₪ 16,181,489
ל₪ 26,864,525 -
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תב"ר 911

פרויקט התייעלות אנרגטית הגדלה ב  ₪ 24,416מ ₪ 3,875,584
ל ₪ 3,900,000
מקורות מימון  :הלוואה הגדלה ב  ₪ 24,416מ ₪ 3,875,584
ל ₪ 3,900,000
שימושים  :עבודות קבלניות הגדלה ב  ₪ 24,416מ ₪ 3,875,584
ל ₪ 3,900,000

תב"ר 912

הקמת מבנה יבילים ת"ת בית יוסף ע"ס ₪ 70,000
מקורות מימון  :משרד החינוך ₪ 70,000
עבודות קבלניות ₪ 70,000
שימושים :

תב"ר 913

הקמת שני מבנים יבילים גנ"י -שכ' המחנה ע"ס ₪ 240,000
מקורות מימון  :משרד החינוך ₪ 240,000
עבודות קבלניות ₪ 240,000
שימושים :

תב"ר 914

הקמת מבנים יבילים גנ"י שכ' רוטנר ע"ס ₪ 120,000
מקורות מימון  :משרד החינוך ₪ 120,000
עבודות קבלניות ₪ 120,000
שימושים :

תב"ר 915

רכישת מתקני בטיחות לשנת  2018לפי תקנה  104-480ע"ס
₪ 135,000
מקורות מימון  :משרד החינוך ₪ 121,500
קרן לעבודות פיתוח ₪ 13,500
רכישות ₪ 135,000
שימושים :

תב"ר 916

פארק תעשיות תימורים שלב ב תכנון ע"ס ₪ 4,715,403
מקורות מימון  :רשות מקרקעי ישראל ₪ 4,715,403
שימושים  :הוצאות תכנון ₪ 4,715,403

שי סיום
תב"ר  911האם זה הסוף?
גזבר
אין עוד הלוואות
החלטה מס' 344
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
ראש העיר
ביטול תב"רים
אבקש לבטל תב"ר  896שאושר בישיבת המליאה מס  83מתאריך . 23/03/2018
תב"ר 896

הקמה שדרוג ,ותחזוקה של אמצעים דיגיטליים תשתיתיים
ברשויות מקומיות ע"ס ₪ 299,872
מקורות מימון  :המשרד לשוויון החברתי ע"ס ₪ 227,736
קרן לעבודות פיתוח ₪ 72,136
שימושים  :עבודות קבלניות 299,872₪
הוחלט לבצע את הפרויקט במסגרת תקציב רגיל .
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אבקש לבטל תב"ר  880שאושר בישיבת מליאה מס  67מתאריך 2/10/2017
תב"ר 880

הקמת מערכת נוכחות ע"ס 100,000ש"ח
מקורות מימון  :קרן לעבודות פיתוח ₪ 100,000
שימושים  :עבודות קבלניות ₪ 100,000
הוחלט לבצע את הפרויקט במסגרת תקציב רגיל

גדעון מהרי שואל מדוע מבטלים את תב"ר 880
הגזבר מסביר
החלטה מס' 344
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
ראש העיר
סגירת תב"רים
אבקש את אישור המליאה לסגירת התב"רים הבאים:
הגזבר מקריא את רשימת התב"רים לסגירה
תב"רים לסגירה
שם התב"ר
תב"ר
שיקום כביש בן גוריון
524
איטום גג המלתחות
581
סימון כבישים התקני
632
בטיחות 2013
שיפוץ מתקני משחק
646
רווחה חינוכית לש
669
עב' פיתוח גינון רח' הגולן
683
הוצאות תכנון עבור  2גני י
699
רכישת גנרטור למרכז הפעלה
700
4102
סימון כבישים והתקני
703
בטיחות
רכישת ערכת חפ"ק תאורה
711
תוכנית חומש
716
פיתוח גינה קהילתית ברח'
738
הרב ניסים
הצטיידות עבור בי'ס בתכנית
802
תקשוב
פרויקט התנסות מדעית
816
טכנולוגית

חובה

זכות

0
774.6
407.5
0
7.43
0
492.4
0
9748.7
0
366.85
0
0
998
3

829
854
858
859

שיפוץ גני ילדים ברחבי העיר
רכישת  /הקמה של מתקני
ביטחון חדשים במוסדות
חינוך
הפעלת פרויקט רובוטיקה
לכיתות ד'
הפעלת פרויקט רובוטיקה
לכיתות ד'

369.6
8133
0
0

סה"כ

-2,728.82 9,284.63 12,013.45

החלטה מס' 345
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
תודה לחברי המועצה

הישיבה הסתיימה ב18:21 -
הישיבה כולה הוקלטה

__________________
אליהו זהר
ראש העיר

____________________
טליה יצחק
מרכזת ישיבות מליאה
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