
 א"א טבת תשע" שלישי כיו�    
 2010 דצמבר 28                   

 28.12.2010מיו�  64' פרוטוקול ישיבת מועצה לא מ� המניי� מס

 . סבח יוס�, שלו� ימי�, אברה� בורוכוב, יובל דוידובי�, עופר בוזי, דוד יוס� :נוכחי�

אפי , יחזקאל שקד, ד עוזי אהרו�"עו, חנ� בנימינוב, ננה ח�,  ליאת שוחט:חסרי�
� . ד יעקב נחו�"עו, שאול סאל�, טל אשכנזי, גוטמ

 .  ,דוד חמאני ,י'בנצי אזאצ, מזל זרחיה, רמי ב� סעדו�: משתתפי�

 :על סדר היו�

 . בסעי� הצטיידות למוקד העירוני2010 עדכו� תקציב 58' תיקו� טעות פרוטוקול מס .1

 . '112,000נית צל בס&  תכ% תכנו� דרו� מערב אור יהודה % 1202' ר מס"תב .2

 . '383,000 תכנו� שכונת מגורי� חדשה ברמת פנקס בס& – 1203' ר מס"תב .3

 . '130,000בס& " פרקאו�"ד דיור במתח� " יח300 % תכנית לבניית כ– 1204' ר מס"תב .4

 . '160,000 תכנית מתאר לאזורי התעשייה הדרומי והצפוני בס& – 1205' ר מס"תב .5

 . '215,000 בס& 1145' ר מס"ימו� לתבאישור לשינוי מקורות מ .6

 . '110,000ס סביוני� " אופק חדש בי– 1137ר "הגדלת תב .7

 . '718,384 תכנו� וביצוע בית כנסת שיז� נוה סביו� בס& 993ר "הגדלת תב .8

 .2010עדכוני תקציב  .9

 .אישור לניהול תיק ממסרי� בבנק הפועלי� .10

 )18:30הישיבה נפתחה בשעה (

 הודעה לפרוטוקול

 י דודחמאנ

הזמנה לישיבת מועצה מ� המניי� ,,נרש� בטעות . בהזמנה לישיבה זו נפלה טעות סופר

כידוע ישיבות מ� המניי� מתקיימות . ישיבה זו הינה לא מ� המניי�. "28.12.2010ביו� 
 .בימי שלישי בראשית כל חודש

ת  בסעי! הצטיידו2010 עדכו� תקציב 58' תיקו� טעות פרוטוקול מס " 1' סעי! מס
 למוקד העירוני

 :ראש העירייה

 .2.12.2010 מיו� 58'  ומועצה מס23' הבהרה ותיקו� טעות בישיבת וועדת כספי� מס

 . הצטיידות למוקד עירוני% 7610%930לסעי�  ' 150,000אושרה הגדלת תקציב בס& 

. מבקש להבהיר ולעדכ� את פרטי ההגדלה. הינו הגדלת הוצאה נטו, הסכו� שאושר
 .עדכו�להל� פרטי ה

 .ועדת הכספי� דנה בנושא והמליצה למועצה לאשר



2 
 

 ש� הסעי! סעי!
תקציב 
 עדכ� שאושר

כ "סה
תקציב 
 מעודכ�

 20,000 %130,000 150,000 הצטיידות מוקד עירוני 7610%930

 575,000 325,000 250,000 49פרויקטי� תקנה  8131%924

31321%922 
 49פרויקטי� תקנה 

 חינו&. הכנסות מ
150,000 195,000 345,000 

 ?מי בעד

 . פה אחד:בעד

 .התיקו� מאושר: החלטה

 :סעיפי�

 112,000 תכנית צל בס% " תכנו� דרו� מערב אור יהודה " 1202' ר מס"תב " 2' מס
' 

  '383,000 תכנו� שכונת מגורי� חדשה ברמת פנקס בס% " 1203' ר מס"תב " 3' מס

" פרקאו!"ד דיור במתח� " יח003 " תכנית לבניית כ" 1204' ר מס"תב " 4' מס
  '130,000בס% 

 תכנית מתאר לאזורי התעשייה הדרומי והצפוני בס% " 1205' ר מס"תב " 5' מס
160,000'  

 :ראש העירייה

 :רי�"מבקש מהמועצה לאשר תב

 . '112,000 תכנית צל בס& % תכנו� דרו� מערב אור יהודה % 1202' ר מס"תב % 2' מס

 . '383,000 תכנו� שכונת מגורי� חדשה ברמת פנקס בס& % 1203' ר מס"תב % 3' מס

בס& " פרקאו�"ד דיור במתח� " יח300 % תכנית לבניית כ% 1204' ר מס"תב % 4' מס
130,000' . 

 תכנית מתאר לאזורי התעשייה הדרומי והצפוני בס& % 1205' ר מס"תב % 5' מס
160,000' . 

ות תכנו� ומיפוי פרויקטי� עירוניי� הלוואת ביצוע עבוד: רי�"מקורות מימו� לתב
 . '1,000,000בס& 

 .ועדת הכספי� דנה בנושא והמליצה למועצה לדו� ולאשר

 ?מי בעד

 . פה אחד:בעד

 .רי� מאושרי�"התב: החלטה
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  '215,000 בס% 1145' ר מס"אישור לשינוי מקורות מימו� לתב " 6' מס

,  '215,000 בס& 1145' ר מס"מבקש מהמועצה לאשר שינוי מקורות מימו� לתב
 .11.1.2010 מיו� 27' שאושר בישיבת המועצה מס

�השינוי להחזיר קר� ששוריינה מקרנות הרשות למקור מימו� חליפי  :מקורות מימו
מסעי� הלוואת ביצוע עבודות תכנו� ומיפוי פרויקטי� עירוניי� בס& 

1,000,000' . 

 .ועדת הכספי� דנה בנושא והמליצה למועצה לדו� ולאשר

 ?מי בעד

 . פה אחד:בעד

 .שינוי מקורות התקציב מאושר: החלטה

  '110,000ס סביוני� " אופק חדש בי" 1137ר " הגדלת תב" 7' סעי! מס

 :ראש העירייה

 . '110,000ס סביוני� " אופק חדש בי% 1137ר "הגדלת תבמבקש מהמועצה לאשר 

� .קרנות הרשות: מקורות מימו

 .צה למועצה לדו� ולאשרועדת הכספי� דנה בנושא והמלי

 ?מי בעד

 . פה אחד:בעד

 .ר מאושרת"הגדלת התב: החלטה

  '718,384 תכנו� וביצוע בית כנסת שיז! נוה סביו� בס% 993ר "הגדלת תב " 8סעי! 

 :ראש העירייה

 תכנו� וביצוע בית כנסת שיז� נוה סביו� בס& 993ר "הגדלת תבמבקש מהמועצה לאשר 
718,384' . 

 �ההסבה בוצעה לבקשת ,  שיז�%הוסב מבית כנסת צאלו� לבית כנסת נוה סביו
� .מהנדסת העיר ובאישור משרד השיכו

� . '70,000 %קרנות הרשות . א :מקורות מימו

 . '648,384 %הקצבת משרד השיכו� בס& . ב 

 .ועדת הכספי� דנה בנושא והמליצה למועצה לדו� ולאשר

 ?מי בעד

 . פה אחד:בעד

 .ר מאושרת"הגדלת התב :החלטה
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 2010עדכוני תקציב  " 9' סעי! מס

 .2010מבקש מהמועצה לאשר עדכוני תקציב לשנת 

 .ועדת הכספי� דנה בנושא והמליצה למועצה לדו� ולאשר

 ש� הסעי! סעי!
תקציב 
 עדכו� מאושר

כ "סה
תקציב 

 16,800,000 100,000 16,700,000 אגרת מי�  4131%210

 76,500,000 1,800,000 74,700,000 נונה שוט�אר 1111%100

 18,311,000 2,400,000 15,911,000 פיגורי� –ארנונה  1112%100

 2,300,000 100,000 2,200,000 אגרת רשיו� לשלטי�  1200%220

 30,000 % 250,000 280,000 פינוי אשפה 2123%690

 700,000 % 400,000 1,100,000 אגרת שמירה 2220%210

 160,000 % 140,000 300,000 פ"הוצל–גביה  2690%290

 %%%%%%% % 130,000 130,000 קנסות צווי הריסה 2321%690

 2,764,000 % 520,000 3,284,000 אגרת רשיונות בניה  2334%220

3140%920 
החינו& . מ' השת
 ב"לחט

 155,000 155,000 

3157%920 
החינו&  . מ' השת

� לתיכו
 2,716,000 2,716,000 

 791,000 % 400,000 1,191,000 תוכנית קריאה 31792%770

 610,000 % 300,000 910,000 תגבור בגרויות  31792%771

 1,104,000 % 80,000 1,184,000 זהות יהודית  31792%772

 700,000 % 400,000 1,100,000 שמירה עירונית  7220%750

 160,000 % 140,000 300,000 פ "הוצל–גביה  6230%754

 2,935,000 % 300,000 3,232,000 איגוד ערי� ד� לביוב 9720%830

9720%831 
–איגוד ערי� לביוב 

 ש"תה
700,000 150,000 % 550,000 
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 ש� הסעי! סעי!
תקציב 
 עדכו� מאושר

כ "סה
תקציב 

 50,000 % 100,000 150,000 רזרבה לשכר 9920%110

 %%%%%%% % 500,000 500,000 קיצו� בשכר  9920%111

 650,000 % 250,000 900,000 הוצאות ריבית  6230%620

 6,257,000 % 50,000 6,307,000 ח קר�"מ ע"פרע 6400%691

 3,452,000 % 50,000 3,502,000 ח ריבית "מ ע"פרע 6400%692

 1,860,000 % 100,000 1,960,000 ח הצמדה"מ ע"פרע 6400%693

 16,800,000 5,000,000 11,800,000 רכישת מי�  9130%760

 155,000 155,000  ב"חט–שכר  8410%110

8157%110  � 1,160,000 1,160,000  מורי� –שכר תיכו

81571%110  � 111,000 111,000  מינהלה–שכר תיכו

 1,445,000 1,445,000  תיכו� –פעולות  8157%780

 711,680 % 400,000 1,111,680 תוכנית קריאה 81792%720

 830,000 % 80,000 910,000 זהות יהודית 81792%752

 884,000 % 300,000 1,184,000 תגבור בגריות  81793%750

 ?מי בעד

 . פה אחד:בעד

 . מאושרי�2010עדכוני תקציב : החלטה

 אישור לניהול תיק ממסרי� בבנק הפועלי� " 10' סעי! מס

מבקש להמלי� בפני המועצה לדו� ולאשר לניהול תיק ממסרי� בבנק הפועלי� 
� .בחשבו

 .412945'  מס בבנק הפועלי� בחשבו�אישור לניהול תיק ממסרי�

 .ועדת הכספי� דנה בנושא והמליצה למועצה לדו� ולאשר
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 :מזל זרחיה

. לשי� בתיק ולמסור לפרקליט, יש הסדר מול הבנקי� שנית� לרכז מסמכי� בסו� יו�
למחרת אנחנו מקבלי� את כל החומר לאחר ביצוע בתיבת הדואר שלנו בבנק או 

 .ל לאור& השני� והבנק ביקש את אישור המועצה לכ&כ& זה מתנה. באופ� ישיר

 ?מי בעד

 . פה אחד:בעד

 .מאושרת, 412945ניהול תיק ממסרי� בבנק הפועלי� בחשבו� : החלטה

 :הודעה לפרוטוקול 

 :מזל זרחיה

קיבלנו הודעה כתובה ממשרד הפני� ששירות החשבת המלווה בעירייה מסתיי� בסו� 
נדאג להעביר . חתימה שלישית על המסמכי� שלנוהשנה ובעקבות כ& אנו לא נצטר& 

 . הודעה בעניי� לבנקי�

 :ראש העירייה

העובדי� וכל צוות , בש� העירייה, שושי' גב, אנו רוצי� להודות לחשבת המלווה
 . הכ� והאמיתי שהיה בינה לבי� נציגי העירייה, על שיתו� הפעולה, הגזברות

 )18:35הישיבה ננעלה בשעה (

    

 דוד יוס! דוד חמאני
 ראש העירייה מתא� פעולות מינהל ולוגיסטיקה

 מרכז ישיבות המועצה


