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  )18:35הישיבה נפתחה בשעה (

  בחירת חברים לוועדת ערר בארנונה -  1' סעיף מס

  :ראש העירייה

מאחר , יית אור יהודה החליטה למנות הרכב נוסף של ועדת ערר לארנונההנהלת עיר
נקצבה תקופה לכהונת חברי ועדת ערר , ל משרד הפנים"ובהתאם להוראות חוזר מנכ

, ר הוועדה הקיימת מכהן בתפקיד תקופה ארוכה"ומאחר ויו בהתאם לכך .לארנונה
כמפורט , בהרכב חדש בנסיבות אלו מבוקש לאשר הקמת וועדה .ר חדש"יש למנות יו

  .להלן

זאת עד לסיום  , הוועדה הקיימת תמשיך לטפל בעררים שהובאו בפניה ונדונו על ידה
ואילו הועדה החדשה תטפל בעררים חדשים , בתיקים אלו הדיונים וקבלת החלטות

  .או בעררים שהוגשו ועדיין לא נדונו בוועדה הקיימת/ו
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  :נהשל ועדת ערר לארנו החדשלהלן פרטי ההרכב 

 ר ההרכב"יו -אור יהודה  4טופז , 059238048. ז.ת, ד מומי דהן"עו

 חבר  -אור יהודה , 31/12בן גוריון , 04140778. ז.ת, מר יהודה סינואני

  .חברה -אור יהודה , 11אורן , 4574851. ז.ת, דרורה פאר' גב

  ? מי בעד

  . פה אחד :בעד

  .פורט להלןאושר מינויים חברי וועדת ערר בארנונה כמ  :החלטה

 ר ההרכב"יו -אור יהודה  4טופז , 059238048. ז.ת, ד מומי דהן"עו

 חבר  -אור יהודה , 31/12בן גוריון , 04140778. ז.ת, מר יהודה סינואני

  .חברה -אור יהודה , 11אורן , 4574851. ז.ת, דרורה פאר' גב

  .₪ 317,015שיפוץ והתאמה מועדון ברוש  - 1293' ר מס"תב -  2' סעיף מס

  :ראש העירייה

  .₪ 317,015שיפוץ והתאמה מועדון ברוש  - 1293' מס ר"תב מבקש לאשר

  .₪ 253,612  קרן שלם  :מקורות מימון

  .₪ 63,403  קרנות הרשות

  .ר והמליצה למועצה לדון ולאשר"וועדת כספים דנה בתב

  ? מי בעד

  . פה אחד :בעד

  .מאושר, ₪ 317,015שיפוץ והתאמה מועדון ברוש  -1293' מס ר"תב  :החלטה

  ₪ 108,400ס סביונים בסך "אופק חדש בי -1137 'מס ר"הגדלה לתב -  3' סעיף מס

  :ראש העירייה

  .₪ 108,400ס סביונים בסך "אופק חדש בי -1137 'מסר "מבקש לאשר הגדלה לתב

  .משרד החינוך: מקורות מימון

  .ר והמליצה למועצה לדון ולאשר"תבהגדלה לוועדת כספים דנה ב

   ?מי בעד

  . פה אחד :בעד

, ₪ 108,400ס סביונים בסך "אופק חדש בי -1137 'מסר "ההגדלה לתב  :החלטה
  .מאושרת
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  ₪ 84,977בסך  2013סימון כבישים והתקני בטיחות  - 1295' ר מס"תב -  4' סעיף מס

  .₪ 84,977בסך  2013סימון כבישים והתקני בטיחות  - 1295' ר מס"תב מבקש לאשר

  .₪ 67,982  תחבורהמשרד ה  :מקורות מימון

  .₪ 16,997  תקציב רגיל

  .ר והמליצה למועצה לדון ולאשר"וועדת כספים דנה בתב

  ? מי בעד

  .פה אחד :בעד

, ₪ 84,977בסך  2013סימון כבישים והתקני בטיחות  -1295' מס ר"תב  :החלטה
  .מאושר

פינות עבודה לקריית חינוך יובלים . עוז לתמורה -1296' ר מס"תב  -  5' סעיף מס
  .₪ 245,500בסך 

פינות עבודה לקריית חינוך יובלים בסך . עוז לתמורה -1296' ר מס"תב מבקש לאשר
245,500 ₪.  

  .החינוךמשרד   :מקור מימון

  .ר והמליצה למועצה לדון ולאשר"וועדת כספים דנה בתב

  ? מי בעד

  . פה אחד :בעד

ובלים בסך פינות עבודה לקריית חינוך י. עוז לתמורה -1296' ר מס"תב  :החלטה
  .מאושר, ₪ 245,500

ס אור חנה בסך "פינות עבודה לבי. עוז לתמורה - 1297' ר מס"תב  -  6' סעיף מס
55,500 ₪  

אור חנה בסך  פרסת פינות עבודה לבי. עוז לתמורה -1297' ר מס"תב מבקש לאשר
55,500 ₪.  

  .החינוךמשרד   :מקור מימון

  .אשרר והמליצה למועצה לדון ול"וועדת כספים דנה בתב

  ? מי בעד

  . פה אחד :בעד

, ₪ 55,500ס אור חנה בסך "פינות עבודה לבי. עוז לתמורה -1297' ר מס"תב  :החלטה
  .מאושר
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  2013עדכוני תקציב לשנת  -  7' סעיף מס

  :ראש העירייה

  .2013מבקש לאשר את העדכונים הבאים לתקציב שנת 

  .והמליצה למועצה לדון ולאשר 2013בעדכוני התקציב לשנת וועדת הכספים דנה 

  שם הסעיף  סעיף
תקציב 
  עדכון  מאושר

כ תקציב "סה
  מעודכן

  7,805,000  - 260,000  8,065,000  סידור מפגרים במוסדות  8451-840

  4,957,000  - 400,000  5,357,000  החזקת ילדים בפנימיות  8438-840

  100,000  100,000    - עבודות קבלניות   8410-752

  65,000  65,000    למועדון ברוש ר"לתב פותתהשת  8410-910

  3,628,000  - 300,000  3,928,000  החזקת ילדים בפנימיות  3438-930

  6,027,000  - 195,000  6,022,000  סידור מפגרים במוסדות  3451-930

  60,000  60,000    קייטנה–ילדים בסיכון   8435-842

  60,000  60,000    קייטנה–ילדים בסיכון   3435-932

  81000  81,000    הקרן לידידות –עיר ללא אלימות   2210-770

  1,220,000  135,000  1,085000  לביטחון פנים . מ–עיר ללא אלימות   2210-970

  314,000  314,000    שלטים   2490-651

  9,394,000  593,000  8,801,000  אגרת מים   4131-210

  3,080,000  100,000  2,980,000  אגרת ביוב   4720-210

  380,000  160,000  220,000  השתתפות באגודות מקצועיות   6150-520

  176,000  116,000  60,000  הוצאות אחרות   6160,780

  1,488,000  100,000  1,388,000  יעוץ משפטי  6170-110

  1,340,000  70,000  1,270,000  עבודות קבלניות   6230-753

  6,909,000  - 290,000  7,199,000  איגוד ערים אשפה  7123-830

  252,000  40,000  212,000  שכר זמני–עיר ללא אלימות   7211-210

  467,000  88,000  379,000  קבלניות . ע –עיר ללא אלימות   7211-750

  81,000  81,000    ספורט–עיר ללא אלימות   7211-760

  715,000  40,000  675,000  ציוד-עיר ללא אלימות   7211-930

  717,000  8,000  709,000  ארצית -כבאות   7240-830

7320-110  
הקטנת (תכנון ובנין עיר  -שכר 

  )משרה
1,622,000  90,000  -  1,532,000  

  55,000  - 110,000  165,000   רזרבה לשכר  9920-110
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  שם הסעיף  סעיף
תקציב 
  עדכון  מאושר

כ תקציב "סה
  מעודכן

  3,820,000  520,000  3,300,000  מים לגינון ציבורי  7460-430

  128,000  8,000  120,000  שכר עובדים זמניים   8110-210

  379,000  59,000  320,000  גות לסטודנטים מל  8110-782

  998,000  150,000  848,000  בתי ספר-חשמל  8132-430

  300,000  300,000    השאלת ספרים  8132-761

  3,591,000  73,000  3,518,000  ס"מתנ -רכישת שירותים   8240-760

  100,000  100,0000    מרוץ אור יהודה  8293-760

  -  - 350,000  350,000  קרן שיקום–מים   9130-761

  300,000  150,000  150,000  רזרבה לפעולות   9920-960

  6,262,000  1,012,000  5,250,000  מענק כללי לאיזון   1190-910

  600,000  300,000  300,000  רזרבה לחינוך   8110-960

  300,000  300,000    הצטיידות מעון נווה רבין  8124-930

  712,000  412,000  *300,000  רזרבה כללית   9920-960

  503,000  -  80,000  583,000  שכר הארת רחובות   7430-110

  180,000  80,000  100,000  אחזקת גינות –חומרים   7460-721

  ?מי בעד

  . פה אחד :בעד

  .מאושרים, 2013עדכוני התקציב לשנת    :החלטה

  ת בבנקיםאישור מועצה לפתיחת חשבונו -  8' סעיף מס

  :ראש העירייה

 .כמפורט להלן ,יחת חשבונות בבנקיםפת מבקש לאשר

של  למשק וכלכלה רהולחב "רולן" רתתשלומים לחב דקסיה לביצוע חשבון עזר בבנק
 .לבניית מעון יום מרכז השלטון המקומי

 .לגבייה ואכיפת חוקי עזרבבנק הדואר חשבון 

  .לגבייה ואכיפה סביבתיתבבנק הדואר חשבון 

  ?מי בעד

  . פה אחד :בעד

  .מאושרת כמבוקש, שלושה חשבונות בבנקיםפתיחת  :החלטה
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  נהפרוטוקולים של וועדת הנחות בארנו - הנחה על שולחן המועצה  -  9' סעיף מס

  :ראש העירייה

בדבר הסכמי  ,מונחים על שולחן המועצה פרוטוקולים של וועדת הנחות בארנונה
לנוהל ' ו2סעיף  ת העריות ולפיפקודל 339 - ו 338 פיםפשרה עם נישומים לפי סעי

  .ל משרד הפנים"מנכבחוזר מחיקת החובות 

אישרה הסכם הפשרה עם  בה, 25.7.2013וועדת הנחות בישיבתה מיום פרוטוקול  .1
 .₪ 25,000.00הסכום למחיקה . נישום אחד

לפיו הונח על  23.6.2013במכתב הבקשה של מחלקת הכנסות מיום  – תיקון טעות .2
ועדת ההנחות מיום  פרוטוקול 26.6.13מיום  166' מס התבישיבשולחן המועצה 

כולל סכום ב נישומים 14כ "סה אישרה הועדה הסכמי הפשרה לפיו 20.6.13
  .נפלה טעות בסכום הכולל למחיקה, ₪ 1,148,525.50 בסך למחיקה

כפי , ₪ 1,148,525.50 ולא ח"ש 1,161,806.45למחיקה הינו בסך  הסכום הכולל
  14 - הנישומים נשאר כפי שהיה  מספר .כאמור, שצוין במכתב מחלקת הכנסות

  .נישומים

  )18:47הישיבה ננעלה בשעה (

        
  דוד יוסף  דוד חמאני

  ראש העירייה  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה
  ישיבות המועצה מרכז


