
  ב"אב תשע' ה שלישי  יום      
  2012יולי  24

  20127.42.מיום  421' מן המניין מסלא  פרוטוקול ישיבת מועצה

   . שלום ימין, ד יעקב נחום"עו, סבח יוסף, אברהם בורוכוב, עופר בוזי, דוד יוסף :נוכחים

, בנימינובחנן , יחזקאל שקד, וטמןאפי ג, ד עוזי אהרון"עו, ד ליאת שוחט"עו, ננה חן :חסרים
  . שאול סאלם, טל אשכנזי, יובל דוידוביץ

   . דוד חמאני, ד שירה פרידון"עו, רמי בן סעדון, זרחיה מזל :משתתפים

  :על סדר היום

 .₪ 100,000ס שיזף בסך "אופק חדש בי -1169' ר מס"תב .1

שפרינצק והסוכנות היהודית   בסך , שדרוג תאורת רחובות אסירי ציון -1258' ר מס"תב .2
200,000 ₪ .  

 .₪ 500,000ביצוע סגירת תעלת ניקוז בסך  -1259' ר מס"תב .3

ה                                  "שיקום תשתיות כבישים ומדרכות ברחובות שפרינצק והל - 1260' ר מס"תב .4
 .₪ 1,124,000בסך  

והעברה , כיתות גני ילדים 4לבניית  1248ר "ח של תב"ש 1,500,000הקטנה בסכום  .5
 .שיפוצים בגני ילדים – 1262ר "לתב

 .2012עדכוני תקציב   .6

  .הנחה על שולחן המועצה פרוטוקולים של וועדת הנחות בארנונה .7

  )18:30הישיבה נפתחה בשעה (

  ₪ 100,000ס שיזף בסך "אופק חדש בי -1169' ר מס"תב - 1' סעיף מס

  :ראש העירייה

  .₪ 100,000ס שיזף בסך "אופק חדש בי -1169' ר מס"מבקש לאשר תב

  .קרנות הרשות: מקורות המימון

  .וועדת הכספים דנה והמליצה למועצה לדון ולאשר

  ?מי בעד

  . פה אחד :בעד

  . מאושר  :החלטה



 2 

שפרינצק והסוכנות , שדרוג תאורת רחובות אסירי ציון -1258' ר מס"תב  - 2' סעיף מס
  ₪ 200,000היהודית   בסך 

  :ראש העירייה

שפרינצק והסוכנות , רוג תאורת רחובות אסירי ציוןשד -1258' ר מס"תבמבקש לאשר 
  .₪ 200,000היהודית   בסך 

  .2012מתקציבי פיתוח משרד הפנים לשנת  :מקור המימון

  .וועדת הכספים דנה והמליצה למועצה לדון ולאשר

  ?מי בעד

  . פה אחד: בעד

  . מאושר: החלטה

  ₪ 500,000ביצוע סגירת תעלת ניקוז בסך  -1259' ר מס"תב - 3' סעיף מס

  :ראש העירייה

  .₪ 500,000ביצוע סגירת תעלת ניקוז בסך  -1259' ר מס"תבמבקש לאשר 

  .2012מתקציבי פיתוח משרד הפנים לשנת  :מקור המימון 

  .וועדת הכספים דנה והמליצה למועצה לדון ולאשר

  ?מי בעד

  . פה אחד: בעד

  .מאושר :החלטה

ת כבישים ומדרכות ברחובות שפרינצק שיקום תשתיו - 1260' ר מס"תב  - 4' סעיף מס
  ₪ 1,124,000ה  בסך  "והל

  :ראש העירייה

ה "שיקום תשתיות כבישים ומדרכות ברחובות שפרינצק והל - 1260' ר מס"מבקש לאשר תב
  .₪ 1,124,000בסך  

  .2012מתקציבי פיתוח משרד הפנים לשנת  :מקור המימון

  .וועדת הכספים דנה והמליצה למועצה לדון ולאשר

  ?מי בעד

  . פה אחד: בעד

  .מאושר :החלטה

, כיתות גני ילדים 4לבניית  1248ר "ח של תב"ש 1,500,000הקטנה בסכום   - 5' סעיף מס
  שיפוצים בגני ילדים - 2621ר "והעברה לתב

  :ראש העירייה

כיתות גני  4לבניית  1248' ר מס"אושר תב, 5.6.2012מיום  117' בישיבת מועצת העירייה מס
  .₪ 3,029,895סך ילדים ב

  .משרד החינוך: מקור מימון

ח "ש 1,500,000 ךבס, כיתות גני ילדים 4לבניית  1248ר "עתה מבוקש לאשר הקטנת תב
  .שיפוצים בגני ילדים - 1262ר "לתב ת סכום זה זהוהעבר

  .וועדת הכספים דנה והמליצה למועצה לדון ולאשר

  ?מי בעד

  . פה אחד: בעד

  .מאושר :החלטה
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  2012עדכוני תקציב   - 6' סעיף מס

  :ראש העירייה

וועדת הכספים דנה והמליצה למועצה  .המפורטים להלן, 2012מבקש לאשר עדכוני לשנת 
  .לדון ולאשר

  שם הסעיף  סעיף
תקציב 
  עדכון  מאושר

כ תקציב "סה
  מעודכן

  255,000  80,000  175,000  מלגות לסטודנטים  8110-782

  145,000  80,000  65,000  שימוש בכיתות  2490-650

  156,000  - 194,000  350,000  השתתפויות עצמיות ופיצוי לתביעות   6150-442

  874,000  194,000  680,000  ביטוח   6150-440

  165,000  65,000  100,000  בנין העירייה–עבודות קבלניות   7690-751

  67,000  - 50,000  117,000  שכר דובר העירייה  6140-110

  67,000  50,000  17,000  יידות לגני ילדים הצט  8123-930

  1,320,000  - 65,000  1,385,000  שכר נבחרים   6111-110

  210,000  60,000  150,000  ש והדרכה "או  6160-980

  91,000  45,000  46,000  מ"מפע -השתתפות יועץ ארגוני  1900-916

  100,000  - 10,000  110,000        גינון- שונות-עבודות  8110-751

  10,000  - 30,000  40,000  עבודות וחומרים לגינון  8110-753

  480,000  10,000  470,000  פעולות חינוך   8110-786

  160,000  30,000  130,000  פעולות חינוך בהנחיית מנהלת המחלקה  8110-781

  70,000  - 10,000  80,000  פעולות -מרכז טיפול באלימות  8424-840

  328,000  10,000  318,000  שכר-מרכז טיפול אלימות  8424-110

  5,000  - 15,000  20,000  חומרי ניקיון  7690-434

  5,000  - 5,000  10,000  רכישת ציוד   6150-930

  21,000  5,000  16,000  מנגנון–הוצאות אחרות   6150-580

  54,000  - 16,000  70,000  סימון כבישים  7441-751

  16,000  16,000    ר סימון "השתתפות לתב  7441-910

  0  - 7,000  7,000  א"נקודות הזנקה מד –אחזקת   8361-420

  7,000  7,000    א"חשמל  ומים נקודות הזנקה מד  8361-431

  א"תיקון שם סעיף מחשמל ומים לניקיון נקודות הזנקה מד  8361-430

  ?מי בעד

  . פה אחד: בעד

  .מאושר :החלטה
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  נחות בארנונההנחה על שולחן המועצה פרוטוקולים של וועדת ה -  7' סעיף מס

  :ראש העירייה

 - של ישיבת וועדת הנחות בארנונה  יםבזאת על שולחן המועצה פרוטוקול יםמונח
' ו2י סעיף "לפקודת העיריות ועפ 339בהתאם לסעיף , מחיקת חובותל הסכמי פשרה

  , ל משרד הפנים"מנכלמחיקת חובות של לנוהל 

ם אחד בסכום כולל לזיכוי מינישו 32ם עהסכמי פשרה  – 17.11.2011מיום פרוטוקול 
  .26.6.2012נכון ליום , ₪ 4,134,317.40של 

ם אחד בסכום כולל לזיכוי של מינישו 7ם הסכמי פשרה ע - 26.6.2012פרוטוקול מיום 
228,387.65 ₪.  

טעונים את , שהונחו על שולחן המועצה, כל הסכמי הפשרה של ועדת ההנחות בארנונה
  .אישור משרד הפנים

  )18:35בשעה  עלהננהישיבה (

        

  דוד יוסף  דוד חמאני
  ראש העירייה  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

  מרכז ישיבות המועצה


