
 א"ז חשוו� תשע"חמישי כ יו�     
 2010  נובמבר4               

 4.11.2010מיו�  54' פרוטוקול ישיבת מועצה לא מ� המניי� מס

אברה� , טל אשכנזי, אפי גוטמ�, ד יעקב נחו�"עו, עופר בוזי, דוד יוס� :נוכחי�
 . שאול סאל�, שלו� ימי�, בורוכוב

יחזקאל , ליאת שוחט, ננה ח�, סבח יוס�, �ד עוזי אהרו"עו, חנ� בנימינוב: חסרי�
 . יובל דוידובי!, שקד

 . שלומית דוט�, מזל זרחיה, ד שלומית שפינדל"עו, י'בנצי אזאצ: משתתפי�

 :על סדר היו�

 . (86,200בס& " יובלי�"ס " בי% 1191ר "אישור הגדלת תב .1

יי� בס&  הלוואת ביצוע עבודות תכנו� ומיפוי לפרויקטי� עירונ1198ר "אישור תב .2
1,000,000) . 

 אג� שחר לשנת במשרד % רווחה חינוכית 2010אישור להגדלת תקציב לשנת  .3
 .החינו&

 . השתתפות איגודי ערי� והוצאות פרסו�2010עדכו� תקציב  .4

 .בבנק הפועלי� סני� אור יהודה" ס יובלי�" חשבונות בנק לבי4אישור לפתיחת  .5

עסקת מלוות בחינו& המיוחד  התאמת תקציב לצור& ה%סעי� נוס� לסדר היו�  .6
 .2010לשנת 

 )18:37הישבה נפתחה בשעה (

  (86,200בס% " יובלי�"ס " בי! 1191ר "אישור הגדלת תב ! 1' סעי  מס

 :ראש העירייה

השלמה לתקציב ,  (86,200בס& " יובלי�"ס " בי% 1191ר "מבקש לאשר הגדלת תב
 .4.7.2010 מיו� 43' שאושר בישיבת המועצה מס, ח" מלש1.5ס "ע

 . משרד החינו&–מקור המימו� 

 .וועדת הכספי� דנה בנושא והמליצה למועצה לדו� ולאשר

 ?מי בעד

 .  פה אחד:בעד

 .  מאושר:החלטה



2 
 

 הלוואת ביצוע עבודות תכנו� ומיפוי לפרויקטי� 1198ר "אישור תב ! 2' סעי  מס
  (1,000,000עירוניי� בס% 

 :ראש העירייה

ת הלוואת ביצוע עבודות תכנו� ומיפוי לפרויקטי�  לקיח1198ר " תבלאשרמבקש 
תכנו� באזור התעשיה ותכנית אב לתחבורה בס& , עירוניי� עבור תוספת יחידות דיור

1,000,000) . 

 .ח מבנק הפועלי�" מלש1 הלוואה בס& –מקור המימו� 

 . שני�15 %ל: תנאי ההלוואה

 .צמודה למדד

 .5% עד %ריבית 

 .שכו� לפי דרישת הבנקמבקש לאשר תנאי מ, כמו כ�

, אגרות, ארנונות, ובכלל זה מסי�, כל הכנסותיו של הממשכ� מכל מי� או סוג .א
היטלי� וכל כספי� וזכויות אחרי� המגיעי� לו עכשיו ויגיעו לו בעתיד מאיזה צד 

 .למעט כספי� שמקור� בתקציב המדינה, שהוא

המגיעי� , �הזכויות ותשלומי� אחרי,המחאה על דר& השעבוד על כל הכספי� .ב
 .מ"או שיגיעו לממשכ� מאת בנק הפועלי� בע/ו

 .וועדת הכספי� דנה בנושא והמליצה למועצה לדו� ולאשר

 ?מי בעד

 .  פה אחד:בעד

 .  מאושר:החלטה

 אג  שחר לשנת ! רווחה חינוכית 2010אישור להגדלת תקציב לשנת  ! 3' סעי  מס
 במשרד החינו%

 :ראש העירייה

א בנושא בגרויות והגדלת תקציב רווחה "נת הלימודי� תשעל לש"להמש& תוכנית תה
מבקש לאשר , 2010 דצמבר %חינוכית שאושר לעיריית אור יהודה לתקופה ספטמבר 

כמפורט ,  אג� שחר לשנת במשרד החינו&% רווחה חינוכית 2010הגדלת תקציב לשנת 
 .להל�

 ש� הסעי  סעי 
תקציב 
 עדכו� מאושר

כ תקציב "סה
 מעודכ�

 669,500 314,500 355,000 רווחה חינוכית פעולות 18176%780

18176%210 
רווחה חינוכית שכר 

 זמניי�
64,000 59,000 123,000 

 842,500 373,500 469,000 השתתפות רווחה חינוכית 13176%920
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 .וועדת הכספי� דנה בנושא והמליצה למועצה לדו� ולאשר

 ?מי בעד

 .  פה אחד:בעד

  .מאושר: החלטה

  השתתפות איגודי ערי� והוצאות פרסו�2010עדכו� תקציב  ! 4'  מססעי 

 :ראש העירייה

כמפורט ,  השתתפות איגודי ערי� והוצאות פרסו�2010מבקש לאשר עדכו� תקציב 
 .להל�

 ש� הסעי  סעי 
תקציב 
 עדכו� מאושר

כ "סה
תקציב 
 מעודכ�

 172,000 4,551,000 השתתפות איגוד ערי� ד� לאשפה 830%7123
% 

4,379,000 

 142,000 142,000  השתתפות איגוד ערי� איילו�  831%7123

 80,000 30,000 50,000 הוצאות פרסו�  550%6150

 .וועדת הכספי� דנה בנושא והמליצה למועצה לדו� ולאשר

 ?מי בעד

 .  פה אחד:בעד

 . מאושר :החלטה

הפועלי� סני  בבנק " ס יובלי�" חשבונות בנק לבי4אישור לפתיחת  ! 5' סעי  מס
 אור יהודה

 :ראש העירייה

 .בבנק הפועלי� סני� אור יהודה" ס יובלי�" חשבונות בנק לבי4מבקש לאשר פתיחת 

 :ס"שלושה חשבונות בנק לכספי הורי� לכל אחד מבתיה .א

 .' ח%' לכיתות ז" יובלי�"ס "חשבו� לבי

 .' י%' לכיתות ט" יובלי�"ס "חשבו� לבי

 .ב" י–א "ת ילכיתו" יובלי�"ס "חשבו� לבי

 .ס"חשבו� לניהול כספי ביה .ב

 .וועדת הכספי� דנה בנושא והמליצה למועצה לדו� ולאשר

 ?מי בעד

 .  פה אחד:בעד

  .מאושר :החלטה
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  סעי  נוס  לסדר היו�! 6' סעי  מס

 2010התאמת תקציב לצור% העסקת מלוות בחינו% המיוחד לשנת 

נשלח לחברי המועצה ביו� , טתמכתב הבקשה לעדכו� סעיפי התקציב ע� טבלה מפור
 . ובטעות לא נכלל בהזמנה לישיבה זו25.10.2010

אבקש לדו� בנושא ולאשר , לצור& מניעת עיכוב בהעסקת מלוות בחינו& המיוחד
 .העברת יתרות כספיות מהסעיפי� הבאי� לסעי� מלוות בחינו& המיוחד

 

 ש� הסעי  סעי 
תקציב 
 עדכו� מאושר

כ "סה
תקציב 
 מעודכ�

 77,000 )5000( 82,000  קוראלרכזת הכו 18110%758

 71,000 )9,000( 80,000 ריהוט ואחזקתו%יסודי 18132%450

 94,000 )6,000( 100,000 'תגבור כיתות ט 18141%782

 60,000 )40,000( 100,000 מרכז מצוינות באומנות 18141%784

 120,000 )10,000( 130,000 הסעות תלמידי� 18178%717

 1,836,000 70,000 1,766,000 מלוות%משכורת ושכר עבודה 181331%110

 .וועדת הכספי� דנה בנושא והמליצה למועצה לדו� ולאשר

 :מזל זרחיה

יש צמצו� של סעיפי� מסוימי� על מנת לממ� שכר , בהתא� לצרכי מחלקת החינו&
 . מלוות שהיה חסר לנו

 ?מי בעד

 .  פה אחד:בעד

 . מאושר: החלטה

)18:40נעלה הישיבה נ (  

   

 דוד יוס  
 ראש העירייה 


