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 2016יוני  19          

  2016.619.מיום  69' מן המניין מסלא  ישיבת מועצה

  הישיבה התקיימה בחדר הישיבות של העירייה

, ליאור אגאי, איילה ברטה, טל אשכנזי, אהרוןעוזי , סבח יוסף, אפי גוטמן, ליאת שוחט  :נוכחים
  . דוד חיון, יימית קרקוקל, ליאת בן בסט

  . יעקב נחום, ננה חן, יניב דאון, עופר בוזי, אנה כהן'ז :חסרים

, משה לורברבום' אדר, רמי בן סעדון, גיל גבריאל, ד שלומית שפינדל"עו, עופר תודר  :משתתפים
  .ודחמאני ד, יואל לוי, אורן קורנפלד

  :על סדר היום

 .ס אהוד מנור"בניית בי - 1358' ר מס"לתב ₪ 400,000 בסךהגדלה  .1

 .₪ 4,000,000ס יובלים "שיפוץ בי -1372' ר מס"תב .2

  .₪ 700,000הכדורגל בסך  לאצטדיוןתאורה  -  1374' ר מס"תב .3

  )18:17הישיבה נפתחה בשעה (

  ס אהוד מנור"בניית בי -  1358' ר מס"לתב₪  400,000הגדלה בסך  - 1' סעיף מס

  :ראש העיריה

אחרי הערכה מחודשת ועלויות שונות  .לבית ספר אהוד מנור' אנו מדברים על תוספת אגף ג
 400,000ח ואני מבקשת אישור להגדלה של "מלש 5.8אנו עומדים על עלות של , שהתווספו לבניה

  . ח אנו מקבלים ממפעל הפיס"מלש 3.4סכום של . ח מקרנות הרשות"ש

   .ס אהוד מנור"בניית בי - 1358' ר מס"לתב ₪ 400,000 בסך הגדלה בקשת לאשרמ

  .קרנות הרשות: מקורות מימון

  .₪ 5,804,954ר לאחר ההגדלה "כ היקף התב"סה

  .ר"ועדת הכספים המליצה למועצה לאשר את התב

  ?מי בעד

  . פה אחד:בעד

  . ס אהוד מנור"ביבניית  - 1358' ר מס"לתב ₪ 400,000 בסך הגדלה תמאשר :החלטה

  ₪ 4,000,000ס יובלים "שיפוץ בי -  1372' ר מס"תב - 2' סעיף מס

  :ראש העיריה

כל תלמיד שצריך ללמוד , וגם ללא קשר לרפורמה, במסגרת הרפורמה שבוצעה בבית ספר יובלים
, היא גדולה מבנה בית הספרת של שיפוץ וספר ראוי לאקלים לימודי טוב יותר ולכן החשיבהבבית 

  . ב לעוז לתמורה"עד י' י כיתות צריך להתאים אותו לכניסה של כל מורה של ,מעבר לכך

ס "שיפוץ בי -  1372' ר מס"תבח ואני מבקשת לאשר את "מלש 4היא  ,תכעלות השיפוץ המוער
    .₪ 4,000,000יובלים 

  .₪ 3,000,000קרנות הרשות   :מקורות מימון
  .₪ 1,000,000משרד החינוך 

 .ר"ועדת הכספים המליצה למועצה לאשר את התב

  ?מי בעד

  . פה אחד  :בעד

  .מאושר, ₪ 4,000,000ס יובלים "שיפוץ בי - 1372' ר מס"תב :החלטה
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  ₪ 00,0007הכדורגל בסך  לאצטדיוןתאורה  -  1374' ר מס"תב - 3' סעיף מס

ר "תב תהגדלל הבקשבו נרשמה , 29.5.2016מתאריך  41552' גזברות מסהמקיבלתם הביתה מכתב 
על ידי מתכנן הערכה שבוצעה ב .₪ 500,000בסך  למערכת תאורה לאצטדיון הכדורגל 1374' מס

  .ח"ש 700,000ר המבוקש הוא על סך "לכן התב. שקל 700,000התאורה נפלה טעות וצריך להיות 

לעשות , של הניקוז שםהחלפת ל, לשדרוג המגרשהחלו עבודות היום בשעה טובה , אני מזכירה לכם
 400- מתאמנים פה מדי יום כ, מעבר לשימוש של שתי קבוצות הבוגריםאנו מדברים על . דשא סיננטי

את רק ת הנוער של העמותה ולכן לעשות צספר לכדורגל ועד לקבוילדים מגילאי בית ספר ובית 
  . לא הרווחנו כלום, להחליף התאורההדשא בלי 

  .קורות המימון הוא מקרנות הרשותמ. ר"אני מבקשת לאשר את התב

  .ר"ועדת הכספים המליצה למועצה לאשר את התב

  :טל אשכנזי

  ?זה ביחד? 200,000ועכשיו עוד  500,000אישרנו 

  :ראש העירייה

ר "זה תב. אז עכשיו אני מתקנת, 700,000במקום  500,000היה רשום , לפני עשרה ימים קיבלת. לא
  . הוא פשוט משלים, בנפרד

  ?בעדמי 

  . פה אחד :בעד

  .מאושר, ₪ 700,000שיפוץ מגרש הכדורגל בסך  - 1374' ר מס"תב :החלטה

  )18:25הישיבה ננעלה בשעה (

        

  ד"עו, ליאת שוחט  דוד חמאני
  ראש העירייה  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

  ישיבות המועצה מרכז


