
 4מתוך  1עמוד 

 תשע"ו שני ד' אב יום        
 2016 אוגוסט 08            

 8.20168.מיום ועדת כספים ישיבת 

 הישיבה התקיימה בחדר הישיבות של העירייה

 ברטה איילה. אפי גוטמן, ימית קרקוקלי, ליאור אגאי,  :נוכחים

 ז'אנה כהן.  חסרים:

  .חמאני דוד, רמי בן סעדוןעופר תודר, גיל גבריאל, שלומית שפינדל,  :משתתפים

 :על סדר היום

 ₪. 82,231בסך  2016סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת  - 1375תב"ר מס'  .1

 ₪. 400,000תרומה לשיפוץ בי"ס מסכים בסך  - 1376תב"ר מס'  .2

 ₪. 50,000שיפוץ כותר פיס בסך  - 1377מס'  תב"ר .3

 ₪. 600,000שיפוץ תפוח פיס בסך  - 1378תב"ר מס'  .4

 ₪. 413,000מימוש הסכם פינוי עזרא מרדכי ע"ס  - 1379תב"ר מס'  .5

 ₪. 220,000להנגשת מבנים ע"ס  - 1380תב"ר מס'  .6

 ₪. 220,000ביצוע סקר נכסים ע"ס  - 1381תב"ר מס'  .7

 ₪. 220,000ום מדרכות ותעלות ניקוז ע"ס שיק - 1382תב"ר מס'  .8

 ₪. 233,000לשיקום מערכות השקייה ע"ס  - 1383תב"ר מס'  .9

 פתיחת חשבונות בבנק דקסיה ישראל בע"מ לניהול כספי פרויקטים במימון מפעל הפיס. .10

 פתיחת חשבונות בבנק הדואר לגביית קנסות. .11

 חשבון בבנק הדואר לגביית קנסות חנייה. 11.1

 .גביית קנסות חנייהאכיפת הדואר לחשבון בבנק  11.2

 פיקוח כללי.חשבון בבנק הדואר לגביית קנסות  11.3

 פיקוח כללי.גביית קנסות אכיפת חשבון בבנק הדואר ל 11.4

 (18:15)הישיבה נפתחה בשעה 

 ₪ 82,231בסך  2016סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת  - 1375תב"ר מס'  - 1סעיף מס' 

 :אפי גוטמן

בסך  2016סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת  - 1375מס'  לאשר תב"רלהמליץ למועצה מבקש 
82,231 ₪. 

 ₪. 65,785 80% משרד התחבורה מימון: מקורות

 ₪. 16,446 20% קרנות הרשות 

 מי בעד?

 פה אחד.:  בעד

סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת  - 1375מס'  תב"ר למועצה לאשרהועדה ממליצה  :החלטה
 .₪ 82,231בסך  2016

  



 4מתוך  2עמוד 

 ₪ 400,000תרומה לשיפוץ בי"ס מסכים בסך  - 1376תב"ר מס'  - 2סעיף מס' 

 :אפי גוטמן

 ₪. 400,000תרומה לשיפוץ בי"ס מסכים בסך  - 1376לאשר תב"ר מס' להמליץ למועצה מבקש 

 מקורות מימון: תרומה בעילום שם.

 בעד?מי 

 פה אחד.:  בעד

תרומה לשיפוץ בי"ס מסכים בסך  - 1376תב"ר מס'  למועצה לאשרהועדה ממליצה  :החלטה
400,000 ₪. 

 ₪ 50,000שיפוץ כותר פיס בסך  - 1377תב"ר מס'  - 3סעיף מס' 

 :אפי גוטמן

 .₪ 50,000שיפוץ כותר פיס בסך  - 1377תב"ר מס' לאשר  להמליץ למועצהמבקש 

 מפעל הפיס. מקורות מימון:

 מי בעד?

 :  פה אחד.בעד

 .₪ 50,000שיפוץ כותר פיס בסך  - 1377תב"ר מס'  למועצה לאשרהועדה ממליצה  :החלטה

 ₪ 600,000שיפוץ תפוח פיס בסך  - 1378תב"ר מס'  - 4סעיף מס' 

 :אפי גוטמן

 .₪ 600,000שיפוץ תפוח פיס בסך  - 1378תב"ר מס' לאשר להמליץ למועצה מבקש 

 מימון: מפעל הפיס. מקורות

 מי בעד?

 :  פה אחד.בעד

 .₪ 600,000שיפוץ תפוח פיס בסך  - 1378תב"ר מס'  למועצה לאשרהועדה ממליצה  :החלטה

 ₪ 413,000מימוש הסכם פינוי עזרא מרדכי ע"ס  1379מס'  תב"ר - 5סעיף מס' 

 :אפי גוטמן

 .₪ 413,000עזרא מרדכי ע"ס מימוש הסכם פינוי  - 1379לאשר תב"ר מס' להמליץ למועצה מבקש 

 מקורות מימון: קרנות הרשות.

 מי בעד?

 :  פה אחד.בעד

מימוש הסכם פינוי עזרא מרדכי ע"ס  - 1379תב"ר מס'  למועצה לאשרהועדה ממליצה  :החלטה
413,000 ₪. 

 ₪ 220,000הנגשת מבנים ע"ס  - 1380תב"ר מס'  - 6סעיף מס' 

 :אפי גוטמן

 ₪. 220,000להנגשת מבנים ע"ס  - 1380תב"ר מס' לאשר להמליץ למועצה מבקש 

 מקורות מימון: מענק פיתוח ממשרד הפנים.

 מי בעד?

 :  פה אחד.בעד

 .₪ 220,000להנגשת מבנים ע"ס  - 1380תב"ר מס'  למועצה לאשרהועדה ממליצה  :החלטה
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 ₪ 220,000ביצוע סקר נכסים ע"ס  - 1381תב"ר מס'  - 7סעיף מס' 

 :אפי גוטמן

 .₪ 220,000ביצוע סקר נכסים ע"ס  - 1381תב"ר מס'  לאשרלהמליץ למועצה מבקש 

 מקורות מימון: מענק פיתוח ממשרד הפנים.

 מי בעד?

 :  פה אחד.בעד

 .₪ 220,000ביצוע סקר נכסים ע"ס  - 1381תב"ר מס'  למועצה לאשרהועדה ממליצה  :החלטה

 ₪ 220,000שיקום מדרכות ותעלות ניקוז ע"ס  - 1382מס'  תב"ר - 8סעיף מס' 

 :אפי גוטמן

 .₪ 220,000שיקום מדרכות ותעלות ניקוז ע"ס  - 1382תב"ר מס'  לאשרלהמליץ למועצה מבקש 

 מקורות מימון: מענק פיתוח ממשרד הפנים.

 מי בעד?

 :  פה אחד.בעד

 .₪ 220,000שיקום מדרכות ותעלות ניקוז ע"ס  - 1382 תב"ר למועצה לאשרהועדה ממליצה  :החלטה

 ₪ 233,000לשיקום מערכות השקייה ע"ס  - 1383תב"ר מס'  - 9סעיף מס' 

 :אפי גוטמן

 .₪ 233,000לשיקום מערכות השקייה ע"ס  - 1383תב"ר מס'  לאשרלהמליץ למועצה מבקש 

 מקורות מימון: מענק פיתוח ממשרד הפנים.

 מי בעד?

 אחד.:  פה בעד

 .₪ 233,000לשיקום מערכות השקייה ע"ס  - 1383תב"ר מס'  למועצה לאשרהועדה ממליצה  :החלטה

אישור לפתיחת חשבונות בבנק דקסיה ישראל בע"מ לניהול כספי פרויקטים  - 10סעיף מס' 
 במימון מפעל הפיס

 :אפי גוטמן

ישראל בע"מ לניהול כספי מפעל הפיס לביצוע  מבקשת לאשר פתיחת חשבונות בבנק דקסיה
 .2017 - 2016פרויקטים הממומנים על ידי מפעל הפיס בשנים 

מובהר בזאת, כי לכל פרויקט הממומן על ידי מפעל הפיס, יפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה 
 ישראל בע"מ.

 מי בעד?

 :  פה אחד.בעד

לכל  בבנק דקסיה ישראל בע"מפרד פתיחת חשבון נ למועצה לאשרהועדה ממליצה  :החלטה
 .2017 - 2016בשנים  פרויקט הממומן על ידי מפעל הפיס
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 פתיחת חשבונות בבנק הדואר לגביית קנסות - 11סעיף מס' 

 :ראש העיריה

 מבקשת לאשר פתיחת ארבעה חשבונות בבנק הדואר  לצורך הפקדת גביית כספי קנסות.

 .הדוארחשבונות בבנק הועדת הכספים המליצה למועצה לאשר את פתיחת 

 חשבון בבנק הדואר לגביית קנסות חנייה. 11.1

 .גביית קנסות חנייהאכיפת חשבון בבנק הדואר ל 11.2

 פיקוח כללי.חשבון בבנק הדואר לגביית קנסות  11.3

 פיקוח כללי.גביית קנסות אכיפת חשבון בבנק הדואר ל 11.4

 מי בעד?

 :  פה אחד.בעד

ארבעה חשבונות בבנק הדואר  לצורך הפקדת גביית פתיחת  למועצה לאשרהועדה ממליצה  :החלטה
 .כספי קנסות

 (2\19:21)הישיבה נפתחה בשעה 

    

 אפי גוטמן דוד חמאני
 ראש העירייהסגן  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

 ויו"ר ועדת כספים ישיבות המועצה מרכז


