
 ע"ה אב תש" כחמישי  יו�   
 2010 אוגוסט 5              

 5.8.2010מיו�  47' פרוטוקול ישיבת מועצה לא מ� המניי� מס

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

, שאול סאל�, ליאת שוחט, ננה ח�, � בינימינובחנ, ד עוזי אהרו�"עו, יחזקאל שקד :חסרי�
 .סבח יוס�

 . חמאני דוד, מזל זרחיה, ד שלומית שפינדל" עו :משתתפי�

   :על סדר היו�

 .ח להשלמת שיפו  מוסדות חינו"" מלש0.5אישור לקיחת הלוואה בס"  .1

 לסעי� עבודות 210(81792מסעי� שכר עובדי�  & 535,680אישור להעברת ס" של  .2
 .750(81792עידוד קריאה , קבלנית

 לסעי� עבודות 730(8110 אחזקת רכב תפעולי מסעי� & 70,000ס" של אישור להעברת  .3
 .752(8110קבלניות 

 ( לסעי� מרכז לסמי� 840(8473 מרכז לסמי� מסעי� & 20,000ס" של אישור להעברת  .4
 .110(8473שכר 

 .910(6160 לסעי� 570(7810מסעי�  & 50,000אישור להעברת ס" של  .5

 . &50,000 ס"ר לשיפו  וריהוט לשכת הנהלת העירייה ע"אישור לפתיחת תב .6

 . &3,350,705 בס"'  פינוי מאפית כה� ש� טוב ואח( 1186ר "אישור תב .7

 . &30,000 בס"" הדרי�"ס " הסדרת נגישות ליקוי שמיעה בי( 1187ר "אישור תב .8

 . &30,000 בס"" וני�סבי"ס " הסדרת נגישות ליקוי שמיעה בי( 1188ר "אישור תב .9

 . &30,000 בס"" אלוני�"ס " הסדרת נגישות ליקוי שמיעה בי( 1189ר "אישור תב .10

 . &30,000 בס"" שיז�"ס " הסדרת נגישות ליקוי שמיעה בי( 1190ר "אישור תב .11

 . &470,000  בס"2010ס קהילתיי� לשנת " פיתוח תשתיות בבתי( 1192 ר"אישור תב .12

 . &50,000  בס"2010ושיפור מדרכות לשנת  שיקו� ( 1193 ר"אישור תב .13

 . &200,000  בס"2010 החלפה ושיקו� תאורת רחובות לשנת ( 1194 ר"אישור תב .14

 . &876,000   בס"2010 שיקו� וחידוש כבישי� לשנת ( 1195 ר"אישור תב .15

 )18:08הישבה נפתחה בשעה (
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 וסדות חינו$ח להשלמת שיפו& מ" מלש0.5אישור לקיחת הלוואה בס$  # 1' סעי" מס

 :ראש העירייה

 .ח להשלמת שיפו  מוסדות חינו"" מלש0.5לאשר לקיחת הלוואה בס" מבקש 

 .וועדת הכספי� דנה בנושא והמליצה למועצה לדו� ולאשר

 )18:09הצטרפה לישיבה בשעה , חשבת מלווה, שוש צאיג(

 :מזל זרחיה

 ההלוואה תגויס . ריבית4%התנאי� המקובלי� כרגע במשק זה צמוד למדד ובסביבות 
 . מבנק הפועלי� או מדקסיה ותהא כפופה לתנאי המשכו� של הבנק

 :ראש העירייה

 ?מי בעד

 . פה אחד:בעד

 .מאושרת, ח להשלמת שיפו  מוסדות חינו"" מלש0.5לקיחת הלוואה בס" : החלטה

  +535,680אישור להעברת ס$ של  # 2' סעי" מס
 81792#750עידוד קריאה ,  קבלנית לסעי" עבודות81792#210מסעי" שכר עובדי� 

 :ראש העירייה

 לסעי� עבודות 210(81792מסעי� שכר עובדי�  & 535,680לאשר העברת ס" של מבקש 
 .750(81792עידוד קריאה , my עובדות תרומה המועסקות על ידי חברת ,קבלנית

 .וועדת הכספי� דנה בנושא והמליצה למועצה לדו� ולאשר

 :מזל זרחיה

היינו משלמי� את שכר המדריכות דר" העירייה ומאחר והפרויקט הוא על , העידוד קריא

 .myהוחלט להעביר את זה לביצוע באמצעות חברת , פי כוח אד� ופעילות שהיא זמנית

 ?מי בעד

 . פה אחד:בעד

 .ההעברה מאושרת: החלטה

  +70,000אישור להעברת ס$ של  # 3' סעי" מס
 8110#752לסעי" עבודות קבלניות  8110#730מסעי" אחזקת רכב תפעולי 

 :ראש העירייה

 לסעי� 730(8110מסעי� אחזקת רכב תפעולי  & 70,000העברת ס" של לאשר מבקש 
 .752(8110עבודות קבלניות 

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

סעי� לא נוצל וכרגע ה., שהיה מיועד לאחזקת רכב תפעולי,מדובר בסעי� לתקציב החינו"
ארגו� שנער" בחינו" ומבקשי� להעביר את (העקב ר, נדרשת הגדלה לסעי� עבודות קבלניות

 . הסכו� לסעי� זה

 :ראש העירייה

 ?מי בעד

 . פה אחד:בעד

 .ההעברה מאושרת: החלטה

  +20,000 אישור להעברת ס$ של # 4' סעי" מס
 8473#110שכר  – לסעי" מרכז לסמי� 8473#840מסעי" מרכז לסמי� 

 :ראש העירייה

 לסעי� מרכז לסמי� 840(8473מסעי� מרכז לסמי�  & 20,000מבקש לאשר העברת ס" של 
 .110(8473 שכר (

 .וועדת הכספי� דנה בנושא והמליצה למועצה לדו� ולאשר

 :מזל זרחיה

 . מדובר בהעברה בהוצאות רווחה מסעי� פעולות לסעי� שכר בעניי� מרכז סמי�

 :הראש העיריי

 ?מי בעד

 . פה אחד:בעד

 .ההעברה מאושרת: החלטה

 )19:11הצטר� לישיבה בשעה , ל העירייה"מנכ, י'אזאצבנצי (

 910#6160 לסעי" 570#7810מסעי"  + 50,000 אישור להעברת ס$ של # 5' סעי" מס

 :ראש העירייה

 .910(6160 לסעי� 570(7810מסעי�  & 50,000מבקש לאשר העברת ס" של 

 .י� דנה בנושא והמליצה למועצה לדו� ולאשרוועדת הכספ

 :מזל זרחיה

 . ח מסעי� מחשוב לסעי� הנהלה" אלש50מתבקשת העברה של 

 :ראש העירייה

 ?מי בעד

 . פה אחד:בעד

 .ההעברה מאושרת: החלטה
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 לשיפו& וריהוט לשכת הנהלת העירייה ר" אישור לפתיחת תב# 6' סעי" מס
  +50,000ס "ע

 :ראש העירייה

 . &50,000ס "ר לשיפו  וריהוט לשכת הנהלת העירייה ע"ר פתיחת תבמבקש לאש

 :מקורות המימו�

 .קרנות הפיתוח .1

 . &50,000ס " ע910(6160 סעי� (תקציב רגיל  .2

 .וועדת הכספי� דנה בנושא והמליצה למועצה לדו� ולאשר

 ?מי בעד

 . פה אחד:בעד

 .מאושרת,  &50,000ס "כת הנהלת העירייה ער לשיפו  וריהוט לש"פתיחת תב: החלטה

  +3,350,705בס$ ' פינוי מאפיה כה� ש� טוב ואח # 1186' ר מס" אישור תב# 7' סעי" מס

 :ראש העירייה

לפי ער" ,  &3,350,705בס" ' פינוי מאפית כה� ש� טוב ואח ( 1186' ר מס"מבקש לאשר תב
 .5.7.2010ליו� 

 :מקורות המימו�

 . &1,198,705ו� הכנסות ארנונה בס"  מימ(תקציב רגיל  .1

שבוצעה בשני� קודמות בתקציב רגיל למימו� תביעות , לפיצוי הכספי מימו� מהפרשה .2
 . &2,152,000בס" 

 .וועדת הכספי� דנה בנושא והמליצה למועצה לדו� ולאשר

 :ד שלומית שפינדל"עו

י� ויקבל  שקיבל את אישור משרד הפנ,ההתכנסות וההחלטה הינה על פי הסכ� פשרה
 . פטמשת ההמימוש יהא  לאחר קבלת תוק� פסק די� מבי. בית משפטתוק� של פסק די� 

 :ראש העירייה

 ?מי בעד

 . פה אחד:בעד

 .מאושר, 'פינוי מאפיה כה� ש� טוב ואח ( 1186' ר מס"תב: החלטה
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 "הדרי�"ס "הסדרת נגישות לקויי שמיעה בי # 1187' ר מס" אישור תב# 8' סעי" מס
  +30,000בס$ 

 :ראש העירייה

 . &30,000בס" " הדרי�"ס "שמיעה בילקויי הסדרת נגישות  ( 1187ר "מבקש לאשר תב

 . משרד החינו"(מקור המימו� 

 .וועדת הכספי� דנה בנושא והמליצה למועצה לדו� ולאשר

 ?מי בעד

 . פה אחד:בעד

 .ושרמא, "הדרי�"ס "שמיעה בילקויי  הסדרת נגישות ( 1187' ר מס"תב: החלטה

 "סביוני�"ס "הסדרת נגישות לקויי שמיעה בי # 1188' ר מס" אישור תב# 9' סעי" מס
  +30,000בס$ 

 :ראש העירייה

 .& 30,000בס" " סביוני�"ס "הסדרת נגישות לקויי שמיעה בי ( 1188ר "מבקש לאשר תב

 . משרד החינו"(מקור המימו� 

 .רוועדת הכספי� דנה בנושא והמליצה למועצה לדו� ולאש

 ?מי בעד

 . פה אחד:בעד

 .מאושר, "סביוני�"ס " הסדרת נגישות לקויי שמיעה בי( 1188' ר מס"תב: החלטה

 "אלוני�"ס "הסדרת נגישות לקויי שמיעה בי # 1189' ר מס" אישור תב# 10' סעי" מס
  +30,000בס$ 

 :ראש העירייה

 . &30,000 בס" "אלוני�"ס "שמיעה בילקויי הסדרת נגישות  ( 1189ר "מבקש לאשר תב

 . משרד החינו"(מקור המימו� 

 .וועדת הכספי� דנה בנושא והמליצה למועצה לדו� ולאשר

 ?מי בעד

 . פה אחד:בעד

 .מאושר, "אלוני�"ס "שמיעה בילקויי  הסדרת נגישות ( 1189' ר מס"תב: החלטה
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 "שיז""ס "הסדרת נגישות לקויי שמיעה בי # 1190' ר מס" אישור תב# 11' סעי" מס
  +30,000 בס$

 :ראש העירייה

 . &30,000בס" " שיז�"ס "שמיעה בילקויי הסדרת נגישות  ( 1190' ר מס"מבקש לאשר תב

 . משרד החינו"(מקור המימו� 

 .וועדת הכספי� דנה בנושא והמליצה למועצה לדו� ולאשר

 ?מי בעד

 . פה אחד:בעד

 .מאושר, "יז�ש"ס "שמיעה בילקויי  הסדרת נגישות ( 1190' ר מס"תב: החלטה

 2010ס קהילתיי� לשנת " פיתוח תשתיות בבתי# 1192ר "תב' מס אישור # 12' סעי" מס
  +470,000בס$ 

 :ראש העירייה

 בס" 2010ס קהילתיי� לשנת " פיתוח תשתיות בבתי( 1192' ר מס"מבקש לאשר תב
470,000& . 

 .2010 תקציב פיתוח משרד הפני� לשנת (מקור המימו� 

 .דנה בנושא והמליצה למועצה לדו� ולאשרוועדת הכספי� 

 ?מי בעד

 . פה אחד:בעד

 .מאושר, 2010ס קהילתיי� לשנת "פיתוח תשתיות בבתי ( 1192ר "תב: החלטה

 2010 שיקו� ושיפור מדרכות לשנת # 1193ר " אישור תב# 13' סעי" מס
  +50,000בס$ 

 :ראש העירייה

 . &50,000 בס" 2010ת לשנת  שיקו� ושיפור מדרכו( 1193' ר מס"מבקש לאשר תב

 .2010 תקציב פיתוח משרד הפני� לשנת (מקור המימו� 

 .וועדת הכספי� דנה בנושא והמליצה למועצה לדו� ולאשר

 ?מי בעד

 . פה אחד:בעד

 .מאושר, 2010שיקו� ושיפור מדרכות לשנת  ( 1193 ר"תב: החלטה

 )19:15סבח יוס� הצטר� לישיבה בשעה (
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 2010 החלפה ושיקו� תאורת רחובות לשנת # 1194ר "ר תב אישו# 14' סעי" מס
  +200,000בס$ 

 :ראש העירייה

 . &200,000 בס" 2010 החלפה ושיקו� תאורת רחובות לשנת ( 1194ר "מבקש לאשר תב

 .2010 תקציב פיתוח משרד הפני� לשנת (מקור המימו� 

 .וועדת הכספי� דנה בנושא והמליצה למועצה לדו� ולאשר

 ?מי בעד

 . פה אחד:בעד

 .מאושר, 2010החלפה ושיקו� תאורת רחובות לשנת  ( 1194ר "תב: החלטה

  2010 שיקו� וחידוש כבישי� לשנת # 1195ר " אישור תב# 15' סעי" מס
  +876,000בס$ 

 :ראש העירייה

 . &876,000   בס"2010 שיקו� וחידוש כבישי� לשנת ( 1195' ר מס"מבקש לאשר תב

 .2010ב פיתוח משרד הפני� לשנת  תקצי(מקור המימו� 

 .וועדת הכספי� דנה בנושא והמליצה למועצה לדו� ולאשר

 ?מי בעד

 . פה אחד:בעד

  .מאושר, 2010שיקו� וחידוש כבישי� לשנת  ( 1195ר "תב: החלטה

)18:16הישיבה ננעלה (  

    

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

 המועצהמרכז ישיבות 


