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  21' פרוטוקול מס

  

שלא מן המניין פרוטוקול  מישיבת מליאת מועצת העיר  
   4.201528., ה " התשעבאייר ' שי  טילששהתקיימה ביום 

   בחדר הישיבות30:18בשעה 
  

   ראש העיר–אליהו זהר   :נוכחים
,  שי סיום, שלומי מלכה, , מישל טפירו,  חיים שטיינר, שמעון חזן

  יוסי חדד,  ורוכובבוריס ב, ר שלום אלדר"ד
  

  גדעון מהרי, דוד גלעם, בצלאל מזרחי  :יםחסר
  
  

ד עופר "עו,   גזבר העירייה-צביקה דוידי,מ מזכיר " מ–אריה פיקל   :משתתפים
ד עופר " משרד עו–בל נמתמחה ענת ',  ושותד שפיר" משרד עו–שפיר 

   ח מרגד " משרד רו-ח שרון מררי"רו, 'שפיר ושות
  

  ישיבהראש העיר פותח את ה
  

  ראש העיר
  ר שלום אלדר להצהיר אמונים "אני מזמין את חבר המועצה ד

  
  ר שלום אלדר"ד

  מצהיר אמונים
  

  ראש העיר
  על סדר היום 

  
 .ייעודה לכיסוי קרנות הפיתוח של העירייה 
 ח הכספי הרבעוני "דיון בדו 

  תיעול-תיקון לחוק העזר לקרית מלאכי 

 רים "אישור תב 

  
  ראש העיר

  .יעודה לכיסוי קרנות הפיתוח של העירייהיאת הלהסביר העירייה מבקש מגזבר 
  גזבר העירייה מסביר לחברי המועצה 

  
  ראש העיר

  תודה לגזבר העירייה 
  

  בעוני ח הכספי הר"דיון בדו
  ראש העיר

ח "ומבקש מגזבר העירייה להציג את הדו, ח  הכספי הרבעוני"אנו נקיים דיון בדו
  .הכספי הרבעוני 

  
  יהגזבר העירי

  ח הכספי הרבעוני "מציג לחברי המועצה מצגת מפורטת על הדו



 2

  
  התקיים דיון בו נטלו חלק חברי המועצה, לאחר שמיעת הגזבר

  
  ראש העיר

  הודה לגזבר ולחברי המועצה שנטלו חלק בדיון
  

   2015 –ה "התשע) תיקון) (תיעול(חוק עזר לקרית מלאכי 
  ראש העיר

  .את התיקון לחוק העזרד עופר שפיר להסביר "אני מבקש מעו
  
  

  ד עופר שפיר"עו
  .מציג את התיקון לחוק העזר ומשיב לחברי המועצה על שאלותיהם

  
  

  ראש העיר
ד עופר שפיר אני מבקש את אישור המליאה לחוק העזר קרית "לאחר שמיעת עו

   2015 –ה "התשע) תיקון)(תיעול(מלאכי 
  
  

  ומעמיד בקשתו להצבעה
  

  92' החלטה מס
 לאשר את בקשת ראש )בוריס בורוכוב, יוסי סולימני( נמנעים 2עד   ב8 : מחלטים

  העיר 
  

  ראש העיר
  :רים הבאים"אני מבקש את אישור המליאה לתב

  
  

   ₪ 603,000שדרוג מערך המחשוב כולל הגדלה ב    665ר "תב
  ₪  1,283 ,000ל  ₪ 680,000 -מ                    
   265,000₪ הפנים הגדלה ב  משרד: מקורות מימון                     

   ₪ 945,000ל  ₪ 680,000 -מ      
   ₪  338,000 ל 0הגדלה מ  ₪ 338,000                       קרן לעבודות פיתוח 

   ₪ 680,000מ  ₪ 603,000רכישות  הגדלה ב :         שימושים                        
   ₪ 1,283,000ל   

  ו ממשרד הפנים והשתתפות  שהתקבלתלפי התחייבויו: הסבר 
  מימון ביניים עד לקבלת את יתרת הסכום (ל "העירייה בפרויקט הנ

   )2015ממשרד הפנים על חשבון תקציבי פיתוח 
                      

   ₪  800,000מ  ₪  20,000מיזוג האוויר אולם ספורט הגדלה ב     459ר "תב
   ₪ 820,000-ל

   ₪ 20,000 ל 0קרן לעבודות פיתוח הגדלה מ : מקורות מימון                    
  משרד השיכון  ללא שינוי                                                   

    750,000₪מ   ₪ 48,000עבודות קבלניות  הגדלה ב          : שימושים                       
   ₪ 798,000 -ל   

   ₪ 50,000מ  ₪ 28,000הוצאות תכנון הקטנה ב                                                  
   ₪ 22,000  -ל                                                 
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   ₪ 449,955ל  ₪ 349,955מ  ₪ 100,000מיפוי סקרים בעיר  הגדלה ב    655ר "תב
    ₪ 100,000הגדלה ב קרן לעבודות פיתוח  : מקורות מימון                   

   ₪ 449,955ל  ₪ 349,955 -                                                  מ
   0 -  ל70,000מ  ₪ 70,000עבודות קבלניות  הקטנה ב : שימושים                          

   ₪ 449,955ל  ₪ 279,955מ  ₪ 170,000הוצאות שונות הגדלה ב                         
  

   ₪ 36,000ס "סקר כבישים ע      730ר "תב
   ₪ 36,000משרד הפנים  : מקורות מימון                       
   ₪ 36,000עבודות קבלניות :      שימושים                      
  לפי התחייבות שהתקבלה ממשרד הפנים על חשבון  תקציב : הסבר                     

   2014פיתוח לשנת                        
  

   ₪ 67,000ס "תוכנית אב לשילוט   ע     731ר "תב
   ₪ 67,000משרד הפנים  :   מקורות מימון                      
   ₪                 67,000עבודות קבלניות  :      שימושים                      

  ד הפנים על חשבון   תקציב לפי התחייבות שהתקבלה ממשר: הסבר                       
   2014פיתוח לשנת                        

              
   ₪ 400,000ס "חידוש ושיפוץ מוסדות חינוך ברחבי העיר  ע   732ר "תב

   ₪ 400,000קרן לעבודות פיתוח : מקורות מימון                     
   ₪ 400,000 עבודות קבלניות:         שימושים                     

  
   ₪ 1,240,000עול מערכת החשמל בעיר  הגדלה ביי   663ר "תב

   ₪ 1,545,000ל  ₪ 305,000 -מ                      
   ₪ 305,000מ  ₪ 1,240,000משרד הפנים : מקורות מימון                       

   ₪ 1,545,000  -ל
   ₪   305,000מ ₪ 1,240,000לה ב עבודות קבלניות הגד:                        שימושים 

   ₪ 1,545,000 -ל                       
  

  במימון  ₪ 400,000ס "ע-החלפת תאורה לתאורה חסכונית  לדים      725ר "תב
    663ר "צורפה לתבשמשרד הפנים   לבטל הרשאה תקציבית 

  
  ומעמיד בקשתו להצבעה

  
  93' החלטה מס

  ש העיר  פה אחד לאשר את בקשת רא:מחליטים
  
  

  תודה לחברי המועצה
   19:40הישיבה ננעלה בשעה 

  הישיבה כולה הוקלטה
  
  
  

_______________           ________________  
         אליהו זהר              אריה פיקל        
        ראש העיר           מ מזכיר העירייה "  מ


