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  ג"תשע ד טבת"י חמישי  יום
  2012 דצמבר 27     

  20122.172.מיום  214' לא מן המניין מסמיוחדת פרוטוקול ישיבת מועצה 

, יובל דוידוביץ, שאול סאלם, שלום ימין, עופר בוזי, ד יעקב נחום"עו, דוד יוסף  :נוכחים
  . סבח יוסף, אברהם בורוכוב, ד עוזי אהרון"עו

  . ננה חן, טל אשכנזי, אפי גוטמן, ד ליאת שוחט"עו, זקאל שקדיח, חנן בנימינוב :חסרים

ד הלל "עו, אצי'בנצי אז, רמי בן סעדון, חיהמזל זר, ד שלומית שפינדל"עו :משתתפים
  . קרונפלד

  :על סדר היום

 .2013רים לשנת "אישור תב .1

 .2012רים לשנת "סגירת תב .2

 .2012עדכון תקציב לשנת  .3

  )18:36הישיבה נפתחה בשעה (

  2013רים לשנת "אישור תב - 1' ף מססעי

  :ראש העירייה

  .שנשלחה לחברי המועצה, להלן לפי רשימה מצורפת, 2013רים לשנת "תבמבקש לאשר 

  .והמליצה למועצה לדון ולאשר 2013רים לשנת "בתבוועדת הכספים דנה 

  ? מי בעד

  . פה אחד :בעד

  .מאושרת, ןלהל' בנספח אהמפורטים , 2013רים לשנת "פתיחת התב :החלטה

  2012רים לשנת "סגירת תב - 2' סעיף מס

  :ראש העירייה

  .שנשלחה לחברי המועצה, לפי רשימה מצורפת, 2012רים לשנת "מבקש לאשר סגירת תב

  .והמליצה למועצה לדון ולאשר2012רים לשנת "וועדת הכספים דנה בסגירת התב

  ? מי בעד

  . פה אחד :בעד

  .מאושרת, להלן' בנספח במפורטים ה, 2012רים לשנת "סגירת תב :החלטה
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  2012עדכון תקציב לשנת  - 3' סעיף מס

  :ראש העירייה

  .כמפורט להלן, 2012מבקש לאשר עדכון תקציב לשנת 

  שם הסעיף  סעיף
תקציב 
  עדכון  מאושר

כ תקציב "סה
  מעודכן

  12,000  55,000-  67,000  דובר -עבודות קבלניות   6140-752

  55,000  55,000    לוגיסטיקה -עבודות קבלניות   6161-750

  ? מי בעד

  . פה אחד :בעד

  .מאושר 2012 לשנ עדכון התקציב :החלטה

  )18:40הישיבה ננעלה בשעה (

        

  דוד יוסף  אצי'בנצי אז
  ראש העירייה  ל העירייה"מנכ
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  20122.172.מיום  214' לא מן המניין מסמיוחדת פרוטוקול ישיבת מועצה ל' נספח א
  

 ₪באלפי  - 2013טבלת תברים לשנת 

  'מס
 סידורי

  ' מס
  שם התבר תבר

  כ "סה
מקורות 

 מימון
משרד 

 התחבורה
משרד 
 החינוך

קרנות או 
הלוואות 

או תקציב 
 הערות אחר הפנים.מ רגיל

        1,200        1,200        קרצוף וריבוד כבישים מיתון תנועה   1

        100         100          200           סימון וצביעת כבישים   2

        820         180          1,000        תכנון וביצוע שיקום כביש רחוב בן פורת ההגנה   3

        250           250           שיקום כביש רחוב לו סקלאר   4

        400           400           הריסת מבנים ופינוי פסולת    5

        660           660           הרצל' חניות ציבוריות רח בניית   6

        60           240          300           הנגשת מדרכות   7

        270           270           בניית חניה ציבוריות בעזרא סופר   8

        200           200           חיבורי תשתיות לבנייה חדשה    9

        700           700           סקר תיעול ניקוז וביצוע   10

        1,200       1,200        האוניברסיטה' הפלדה עד לרח' הסדרת מעביר מים רח   11

        120           120           חידוש ושיקום רמזורים   12

        20           80            100           שילוט אלקטרוני לתחבורה   13

        1,000       1,000        טרמינל סנטר 6. ת.פיתוח כבישים ותשתיות ב   14

        2,000       2,000        תכנון ופיתוח צמרות אוויה   15

        500           500           מתחם פז -  6. ת.ב   16

        1,150       1,150        בניםה' מגורים ברח   17

        250           250           שיפוץ מקלטים ברחבי העיר   18

        1,000        1,000        מרכזיות חשמל פרוייקט חסכון באנרגיה   19

        600           600           תכנון וביצוע חניה ברמת פנקס    20

 משרד הבינוי והשיכון  1,000       1,000        2,000        "מתיחת פנים"יקט פרוי   21

  דוד יוסף  אצי'בנצי אז
  ראש העירייה  ל העירייה"מנכ
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  20122.172.מיום  214' לא מן המניין מסמיוחדת פרוטוקול ישיבת מועצה ל' נספח א

  ₪באלפי  - 2013טבלת תברים לשנת 

  'מס
 סידורי

  ' מס
  ברשם הת תבר

  כ "סה
מקורות 

 מימון
משרד 

 התחבורה
משרד 
 החינוך

קרנות רשות 
או הלוואות או 

 תקציב רגיל
/ הפנים.מ

 מחוז
משרד 

 הערות אחר ת"התמ

          150               150      הקמת ארכיב ממוחשב למידע הנדסי   22

          800               800      שיפוץ מבנה עירייה 1251 23

          850           2,400    3,200   ביצוע+תכנון, כיתת גן ילדים חדש בנווה רבין 1248 24

 מפעל הפיס  900                900      ביצוע+ תכנון   -גן התשעה    25

          250           800       1,050    הגדלה בניית כיתת גן נווה רבין 1236 26

        2,400          9,600      12,000 ביצוע -412-כביש חיבור לאריאל שרון    27
על פי תכנית 

 א/529/מאא

          1,925          7,700      9,625   העוקף הדרומי השלמת תכנון    28

          100               100      ד במתחם פרקאוף"יח 300 -תכנית לבניית כ   29

          100               100      המשך תכנון  -אזורי תעשיה צפוני ודרומי    30

31   
מגרש חניה , שרותים עירוניים, תכנית למסוף אוטובוסים

          500               500       למשאיות

          500               500      תכנון מתחם רוגוזין   32

          500               500      תכנונים שונים   33

          100               100       הכנת פרוגראמה לשטחים ציבוריים פתוחים ומבני ציבור   34

          100               100      הכנת פרוגראמה לבית ספר תיכון חדש   35

          3,000        3,000    6,000    'שלב ג-ס אהוד מנור "בניית ביה   36

          200               200      תוכנית אב לנגישות מבני ציבור   37

 מפעל הפיס  1,500       300               1,800   בניית מועדון נוער מכבי צעיר    38

 מפעל הפיס  1,000  2,175            3,175   בניית מעון יום נוה רבין   39

  דוד יוסף  אצי'זבנצי א
ראש העירייה  ל העירייה"מנכ
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לא מן המניין מיוחדת פרוטוקול ישיבת מועצה ל' נספח א
 20122.172.מיום  214' מס

  ₪באלפי  - 2013טבלת תברים לשנת 

  'מס
 סידורי

  ' מס
 שם התבר תבר

  כ "סה
מקורות 

 מימון
משרד 

 התחבורה
משרד 
 החינוך

קרנות או הלוואות 
 תקציב רגיל

/ הפנים.מ
 הערות אחר מחוז

        450           450      החלפת מחפרון   40

        12,000      12,000 שבילים וגינון , פיתוח וחידוש מדרכות   41

        50             50        שיפוץ ותחזוקת משאבות בתעלות ניקוז   42

        500           500      טיפוח ושיקום גינות ציבוריות   43

        160           160     ע "ד למחלקת שפ"ממ   44

        140           140      החלפת גגות אסבסט במחסן העירייה   45

        300           300      שיקום כיכרות    46

  

 ₪באלפי  - 2013טבלת תברים לשנת 

  'מס
 סידורי

  ' מס
 שם התבר תבר

  כ "סה
 מקורות
 מימון

משרד 
 התחבורה

משרד 
 החינוך

קרנות או הלוואות 
 תקציב רגיל

/ הפנים.מ
 הערות אחר מחוז

        500            500      מזגנים חדשים מוסדות חינוך   47

        1,500         1,500   שיפוץ מוסדות חינוך    48

        750            750      שיפור חצרות גני הילדים   49

  
    1,000     1,000 פיתוח ומיזוג אולם ספורט נוה רבין

  דוד יוסף  אצי'בנצי אז
  ראש העירייה  ל העירייה"מנכ
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  27.12.2012מיום  142' לפרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת לא מן המניין מס' נספח ב

    2012רים לאישור מועצה לשנת "סגירת תב

' מס
 ר"שם התב תבר

י "אושר ע
משרד 

 ניםהפ
י "אושר ע

 מועצה

כ "סה
תקבולים 

12/10 

כ "סה
תשלומים 

12/10 
הגדלה /הפחתה

 לאישור מועצה
עודף /גרעון

 סופיים
מקור מימון 

 הערות קרנות הרשות
 235208פרויקט הסתיים החזר לקרנות  235,208   235,208- 2,852,542 3,087,750 3,181,350 3,181,350 אחים כהן פינוי  1050

 ר "פרויקט הסתיים סגירת תב       550,000 550,000 550,000 550,000 תשתיותחיבורי  1064

 ר"פרוייקט הסתיים סגירת תב       364,311 364,311 400,000 400,000 רכישת טרקטור מעמיס עגלה 1113

 ר"ירת תבפרוייקט הסתיים סג       236,541 236,541 250,000 250,000 תעשיה דרומי. ת.תכנון ופיתוח א 1114

 ר"פרוייקט הסתיים סגירת תב       229,954 229,954 250,000 250,000 תעשיה צפוני. ת.תכנון ופיתוח א 1115

 ר"עבודה הסתיימה הגדלה וסגירת תב       766,740 766,740 768,703 768,703 ס קהילתיים"פיתוח תשתיות בי 1192

 ר"פרוייקט הסתיים סגירת תב       75,000 75,000 75,000 75,000 הקמת מחסן חירום  1201

 ר"פרוייקט הסתיים סגירת תב       250,000 250,000 250,000 250,000 הקמת מבנה עירוני  1208

 ר"פרוייקט הסתיים סגירת תב       300,000 300,000 300,000 300,000 שיקום ופיתוח גן רמז  1210

 ר"פרוייקט הסתיים סגירת תב       800,000 800,000 800,000 800,000 שיפוצים מוסדות חינוך  1213

 ר"פרוייקט הסתיים סגירת תב       125,126 125,126 125,127 125,127 2011סימון כבישים לשנת  1220

 ר"עבודה הסתיימה סגירת תב       59,972 59,972 60,000 60,000 סיוע בהקמת מוקד עירוני 1223

 ר"עבודה הסתיימה סגירת תב       130,000 130,000 130,000 130,000 ם לגינות ציבוריותשיקום מערכות מי 1227

 ר"פרוייקט הסתיים סגירת תב       250,000 250,000 250,000 250,000 תשתיות בטון גומי במגרשי משחקים 1229

 ר"ה הסתיימה סגירת תבעבוד       100,000 100,000 100,000 100,000 ס ברמת פנקס"הריסת מבנה בי 1245

 ר"פרוייקט הסתיים סגירת תב       56,347 56,347 57,000 57,000 רכישת טרקטורון  1264

 ר"פרוייקט הסתיים סגירת תב       150,000 150,000 150,000 150,000 טיפול בקריסת ביוב  1263

 ר"פרוייקט הסתיים סגירת תב       800,000 800,000 800,000 800,000 פיתוח וחידוש מדרכות ושבילים 1233

  דוד יוסף  אצי'בנצי אז
  ראש העירייה  ל העירייה"מנכ

  


