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  2017.26., ז"שבט תשע' י שני  יום  20173/' מן המניין מסלא  ישיבת מועצה        

  הישיבה התקיימה בחדר הישיבות של העירייה

, סבח יוסף, ליאת בן בסט, עוזי אהרון, ימית קרקוקלי, אנה כהן'ז, אפי גוטמן, ליאת שוחט  :נוכחים
  . אילה ברטה, עופר בוזי

  . דוד חיון, יניב דאון, טל אשכנזי, יעקב נחום, ננה חן, ליאור אגאי  :חסרים

 -שפינדל ד שלומית "עו, גזבר העירייה -ח גיל גבריאל "רו, ל העירייה"מנכ - עופר תודר   :משתתפים
דובר  -אורן קורנפלד , מבקר העירייה -רמי בן סעדון , יועצת משפטית לעירייה

   .ל"מפמ - חמאני דוד , העירייה

  :על סדר היום

 .₪ 150,000הקמת פיס ירוק פארק סמטת היסמין בסך  - 1331' ר מס"הגדלה לתב .1

 .₪ 1,499,384בסך  32חלקה  7215גוש ' א/1001מגרש  לרכישתדמי היוון  -  1402' ר מס"תב .2

 .₪ 230,588בסך  אבנרס אור "שינויים והתאמות בביה -  1403' ר מס"תב .3

 .₪ 150,000בטיחות מבנים בסך  -  1404' ר מס"תב .4

 .₪ 46,800ס "הנגשת תחנת אוטובוס ע -  1405' ר מס"תב .5

 .₪ 300,000ס "שדרוג ציוד מיחשוב ע -  1406' ר מס"תב .6

 .₪ 50,000ס "ציוד וריהוט למועדון פיס לנוער ע -  1407' ר מס"תב .7

 .₪ 375,700ס "ס אור חנה ע"שינויים והתאמות ביה -  1409' ר מס"תב .8

  )18:28הישיבה נפתחה בשעה (

  ₪ 150,000הקמת פיס ירוק פארק סמטת היסמין בסך  -  1331' ר מס"הגדלה לתב  - 1' סעיף מס

  :ראש העירייה

  .₪ 150,000הקמת פיס ירוק פארק סמטת היסמין בסך  - 1331' ר מס"לתבהגדלה מבקשת לאשר 

  .מפעל הפיס :מקורות מימון

במסגרת פרויקט גן ציבורי שבימים אלה קורם עור וגידים בסמטת היסמין עלה הצורך בהרחבת 
  . הפרויקט

  )18:29אפי גוטמן עזב את הישיבה בשעה (

  . ₪ 150,000מבקשים תוספת של , ח"מלש 1.4הפרויקט אושר על 

  .ר"ועדת הכספים המליצה למועצה לאשר את התב

  ? מי בעד

  . פה אחד: בעד

הקמת פיס ירוק פארק סמטת היסמין בסך  - 1331' ר מס"הגדלה לתבהמועצה מאשרת   :החלטה
150,000 ₪.  
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בסך  32חלקה  7215גוש ' א/1001מגרש  דמי היוון לרכישת -  1402' ר מס"תב  - 2' סעיף מס
1,499,384 ₪  

  :ראש העירייה

בסך  32חלקה  7215גוש ' א/1001מגרש  דמי היוון לרכישת - 1402' ר מס"תב מבקשת לאשר
1,499,384 ₪.  

  .קרנות הרשות :מקורות מימון

הגענו איתם להסדר . הוא שייך למינהל .זה המגרש שבו אנחנו מקיימים את אירועי יום העצמאות
אין צורך להכביר במילים לגבי . כדי שנרכוש את המגרש הזה ,שיגישו לנו שמאות לדמי היוון

הסכום שנקבע כדמי היוון לדעתי סביר ביותר ואני . השימוש והנחיצות לעיר, המרכזיות של מקום
  . רוצה לאשר רכישת המקום הזה

  :עופר בוזי

  ?שהוא המקום יישאר כפי

  :עופר תודר

  . אפשר לעשות גם חניות בהמשך

  :ראש העירייה

  .ר"ועדת הכספים המליצה למועצה לאשר את התב

  ? מי בעד

  . פה אחד: בעד

 32חלקה  7215גוש ' א/1001דמי היוון להקצאת מגרש  - 1402' ר מס"תב המועצה מאשרת  :החלטה
  .₪ 1,499,384בסך 

  ₪ 230,588ס אור אבנר בסך "שינויים והתאמות בביה -  1403' מס ר"תב - 3' סעיף מס

  :ראש העירייה

  .₪ 230,588בסך  אבנרס אור "שינויים והתאמות בביה - 1403' מס ר"תב מבקשת לאשר

  .משרד החינוך: מקורות מימון

  .ר"ועדת הכספים המליצה למועצה לאשר את התב

זה הסכום . במסגרת כספים לשיפוץ מוסדות החינוך קיבלנו תקציבים גם לאור אבנר וגם לאור חנה
הסכום הזה יעמוד . שזה עמרם גאון של פעם, שאנו מקבלים להתאמות בבית ספר אור אבנר

  . לרשותם בהתאם לצרכים

  ? מי בעד

  . פה אחד: בעד

  .₪ 230,588בסך  אבנרס אור "שינויים והתאמות בביה - 1403' מס ר"תב המועצה מאשרת  :החלטה

  ₪ 150,000בטיחות מבנים בסך  -  1404' ר מס"תב - 4' סעיף מס

  :ראש העירייה

  .₪ 150,000בטיחות מבנים בסך  - 1404' ר מס"תב מבקשת לאשר

  .קרנות הרשות: מקורות מימון

  .ר"ועדת הכספים המליצה למועצה לאשר את התב

  :גבריאלגיל 

אם זה כיבוי אש , ממונה על הבטיחות בעבודה בעירייה, ר לסל צרכים לבטיחות של תמיר חן"זה תב
  . וכל הדברים שאנו נידרש במהלך השנה להכניס בתוך המבנים של העירייה
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  :ראש העירייה

  ? מי בעד

  . פה אחד: בעד

  .₪ 150,000בטיחות מבנים בסך  - 1404' ר מס"תב המועצה מאשרת  :החלטה

  ₪ 46,800ס "ת אוטובוס עוהנגשת תחנ -  1405' ר מס"תב - 5' סעיף מס

  :ראש העירייה

  .₪ 46,800ס "ת אוטובוס עוהנגשת תחנ - 1405' ר מס"תב מבקשת לאשר

  .משרד התחבורה: מקורות מימון

  .ר"ועדת הכספים המליצה למועצה לאשר את התב

זה במסגרת צו ההנגשה שמחייב להנגיש את המרחב הציבורי מעבר למוסדות ציבור וחינוך גם את 
  . ר לזה"במסגרת תקציב משרד התחבורה יש לנו תב. היום זה תחנות אוטובוס, המדרכות

  :עופר בוזי

  ?זה מספיק לכל התחנות

  :ראש העירייה

  . בסכום הזה אנחנו ננגיש את התחנות המרכזיות בעיר שהשימוש בהן רב יותר, לא

  ? מי בעד

  . פה אחד: בעד

  .₪ 46,800ס "הנגשת תחנת אוטובוס ע - 1405' ר מס"תב המועצה מאשרת  :החלטה

  ₪ 300,000ס "שדרוג ציוד מיחשוב ע -  1406' ר מס"תב - 6' סעיף מס

  :ראש העירייה

  .₪ 300,000ס "שדרוג ציוד מיחשוב ע - 1406' מס ר"תב מבקשת לאשר

  .קרנות הרשות: מקורות מימון

  .ר"ועדת הכספים המליצה למועצה לאשר את התב

  :עופר תודר

  . מחשבים ולהחליף שרתים 100אנו צריכים לרכוש מעל 

  :ראש העירייה

  ? מי בעד

   .פה אחד: בעד

  .₪ 300,000ס "מיחשוב עשדרוג ציוד  - 1406' ר מס"תב המועצה מאשרת  :החלטה

  ₪ 50,000ס "ציוד וריהוט למועדון פיס לנוער ע -  1407' ר מס"תב - 7' סעיף מס

  :ראש העירייה

  .₪ 50,000ס "ציוד וריהוט למועדון פיס לנוער ע - 1407' ר מס"תב מבקשת לאשר

  .מפעל הפיס: מקורות מימון

  . וזה מיועד לרכישת ציוד למבנה הצופים 4מבנה הצופים יקבל טופס 

  .ר"ועדת הכספים המליצה למועצה לאשר את התב

  ? מי בעד

  . פה אחד: בעד

  .₪ 50,000ס "ציוד וריהוט למועדון פיס לנוער ע - 1407' ר מס"תב המועצה מאשרת  :החלטה
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  ₪ 375,700ס "ס אור חנה ע"שינויים והתאמות ביה -  1409' מס ר"תב - 8' סעיף מס

  :ראש העירייה

  .₪ 375,700ס "ס אור חנה ע"שינויים והתאמות ביה - 1409' ר מס"תב מבקשת לאשר

  .משרד החינוך: מקורות מימון

  . מדובר בשיפוץ המבנה של אור חנה, כפי שאמרתי

  .ר"ועדת הכספים המליצה למועצה לאשר את התב

  :עופר בוזי

  . זה לפי תוכנית שהוצגה למשרד החינוך

  :ראש העיר

  . מתוך מה שהגשנו להם מאשריםהם , כן

  ? מי בעד

  פה אחד: בעד

 .₪ 375,700ס "ס אור חנה ע"שינויים והתאמות ביה - 1409' ר מס"תב המועצה מאשרת  :החלטה

  )18:35הישיבה ננעלה בשעה (

        

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

  ישיבות המועצה מרכז


