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 34פרוטוקול מס' 

 
 

 שלא מן המניין  פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר
  3.2.2016ביום רביעי, כ"ד בשבט התשע"ו ,שהתקיימה 

 בחדר הישיבות  18:45בשעה 
 

 ראש  העיר -אליהו זהר         נוכחים:
שמעון חזן, מישל טפירו, חיים שטיינר, בצלאל מזרחי, שלומי מלכה, 

      , שי סיום, ד"ר שלום אלדר, גדעון מהרי 
                     

 יוסי חדד, דוד גלעם , יוסי סולימני, בוריס בורוכוב          חסרים:
 

 -גזבר, עו"ד עידית יפת לוי -צביקה דוידימנכ"ל ,  -תמיר היזמי   משתתפים:
 מבקר העירייה  –יועמ"ש, איתי קורן 

 
 ראש העיר פותח את הישיבה

 
 על סדר היום 

 
  2015 -עדכון תעריף חוק עזר )שטחים ציבוריים פתוחים ( )תיקון( התשע"ו 
, 177849ן גנים -, ח9555ן -ובנק דיסקונט ח אשור לשירותי אינטרנט בבנה"פ 

 . 170666מדעים 
 אישור תב"רים 
 סגירת תב"רים  

 
 ראש העיר

 עדכון תעריף חוק עזר לשטחים ציבוריים פתוחים 
יחד עם המלצה לאישור תחשיב ההיטל  חוק העזר לשצ"פ את החומר לגבי קיבלתם 

התחשיב החדש התעריף בגין עפ"י חברה בודקת מטעם משרד הפנים.  -מחברת ג'יגה
 ₪ . 45.82ובגין מטר רבוע בנוי ₪  9.16מטר רבוע קרקע הינו 

 אני מבקש את אישור המליאה לאישור תחשיב היטל שצ"פ לעיריית קרית מלאכי .
 

 ומעמיד בקשתו להצבעה
 

 143החלטה מס' 
 נגד )גדעון מהרי(  1בעד  8: מחליטים

 
 ראש העיר

 בבנה"פ ובנק דיסקונטאשור לשירותי אינטרנט 
אני מבקש את אישור המליאה לקבלת שירותי אינטרנט בבנק הפועלים ובבנק 

 . 170666ן מדעים -וח 177849ן גנים -, ח9555ן -דיסקונט ח
 ומעמיד בקשתו להצבעה 

 
 144החלטה מס' 

 פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר  מחליטים:
 
 



2 
 

 
 שמעון חזן עזב את הישיבה 

 
 ראש העיר

 אישור תב"רים
 אני מבקש את אישר המליאה לאישור התב"רים הבאים:

 
 עבודות לשיפור תנאי שהייה בכיתות לימוד בי"ס אלי כהן    792תב"ר   

  ₪ 100,000ע"ס 
  ₪ 100,000מקורות מימון : משרד החינוך  

  ₪ 100,000שימושים: עבודות קבלניות  
 

 עבודות לשיפור תנאי שהייה בכיתות לימוד בי"ס אחוות אחים   793תב"ר  
  ₪ 125,000ע"ס    

  ₪ 125,000מקורות מימון : משרד החינוך  
  ₪ 125,000שימושים : עבודות קבלניות 

 
 עבודות לשיפור תנאי שהייה בכיתות לימוד בי"ס הראל    794תב"ר  

  ₪ 125,000ע"ס 
  ₪ 125,000מקורות מימון : משרד החינוך 

  ₪ 125,000שימושים : עבודות קבלניות 
 

 עבודות לשיפור תנאי שהייה בכיתות לימוד בי"ס מקיף דתי   795תב"ר 
  ₪ 250,000על סך 

  ₪ 250,000מקורות מימון : משרד החינוך  
  ₪ 250,000שימושים : עבודות קבלניות 

 
 עבודות לשיפור תנאי שהייה בכיתות לימוד בי"ס נצח ישראל   796תב"ר 

  ₪ 250,000על סך 
  ₪ 250,000מקורות מימון : משרד חינוך 
  ₪ 250,000שימושים : עבודות קבלניות  

 
 

  ₪ 1,365,000שינויים והתאמות במוסדות חינוך מקיף דתי  על סך   797תב"ר
  ₪ 1,365,000מקורות מימון : משרד החינוך  

  ₪ 1,365,000שימושים : עבודות קבלניות 
 
 

 נגישות אקוסטית/ חושית עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה    798תב"ר 
  ₪ 11,400בי"ס הראל ע"ס 

  ₪ 11,400מקורות מימון : משרד החינוך    
  ₪ 11,400עבודות קבלניות :    

 
 

כיתה לליקויי שמיעה בי"ס  נגישות אקוסטית/ חושית עבור הנגשת  799תב"ר 
  ₪ 12,800גימנסיה דרכא ע"ס 

  ₪ 12,800מקורות מימון : משרד החינוך 
  ₪ 12,800עבודות קבלניות :    
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 נגישות אקוסטית/ חושית עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה   800תב"ר 

  ₪ 23,450בי"ס עציון  תורני ע"ס 
   ₪ 23,450מקורות מימון : משרד החינוך 

  23,450₪עבודות קבלניות :    
 

  ₪ 72,660הקמת גינה קהילתית שכונת הרצל ע"ס    801תב"ר 
 ₪ 50,000מקורות מימון : איגוד ערים לאיכות הסביבה ע"ס 

  ₪ 22,660מקורות מימון : החזר מתביעות 
  ₪ 72,660שימושים : עבודות קבלניות 

 
 הצטיידות עבור בי"ס  בתכנית תקשוב בגישת "הענן החינוכי "   802תב"ר 

 לשנה"ל תשע"ו 
  ₪ 160,000מקורות מימון : משרד החינוך 

  ₪ 160,000שימושים : עבודות קבלניות 
 

  ₪ 300,000איתור ותכנון מרכז קניות / קניון קטנה ב   722תב"ר 
  ₪ 100,000ל  ₪ 400,000מ 

  400,000מ  ₪ 300,000ב  מקורות מימון : קע"פ  הקטנה
  ₪ 100,000 ₪ -ל

  ₪ 300,000שימושים : הוצאות תכנון ופיקוח הקטנה ב    
  ₪ 100,000ל  ₪ 400,000-מ    

 
  ₪ 650,000 -מ, ₪ 300,000בניית מרכז צעירים הגדלה ב   771תב"ר 

  ₪ 950,000-ל 
 ללא שינוי  –מקורות מימון : משרד השיכון 

  ₪ 300,000ל  0מ  ₪ 300,000הגדלה ב   מקורות מימון : קע"פ
  ₪ 300,000שימושים : שונות  

 עבודות קבלניות ללא שינוי                      
 

  ₪ 55,000ע"ס   2015פרויקט חינוך וקהילה לשנת   803תב"ר 
  ₪ 55,000מקורות מימון : משרד להגנת הסביבה  

  ₪ 55,000שימושים : עבודות קבלניות 
 
 

 בקשתו להצבעהומעמיד 
 
 

 145החלטה מס' 
 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר מחליטים

 
 
 

 ראש העיר
 סגירת תב"רים

 אני מבקש את אישור המליאה לסגירת התב"רים הבאים:
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  זכות  חובה    

  78   בניית מעלית בבניין העירייה  407 תב"ר 

  142,271   פיתוח רח' מצדה והשפלה  458 תב"ר 

  0   שיפוץ אולם ספורט מערכת מיזוג  459 תב"ר 

  8,602   יועץ תנועה לפרוייקטים חדשים  467 תב"ר 

  8,810   היתר בניה לאיצטדיון  516 תב"ר 

  98,260   הריסת גדר ובניית מדרכה ברח' שבזי   518 תב"ר 

    22,620 אולם ספורט בי"ס הראל טניס שולח 535 תב"ר 

 542 תב"ר 
תמיכה בהרחבת מעונות יום לשנת 

2011   24,437  

  156,185   שנים 5החלפת מדי מים בכיול מעל  547 תב"ר 

  0   פינות עבודה ישיבה -עוז לתמורה  574 תב"ר 

  13,419   מעגל תנועה צ' ויצמן / בר יהודה  476 תב"ר 

  774   איטום גג המלתחות בבריכה  581 תב"ר 

  2,906   תשתיות -פעולות לבטיחות בדרכים  583 תב"ר 

  1,012   3102פעולות לבטיחות בדרכים לשנת 607 תב"ר 

  0   גן ציפורן  -שיפוץ גן ילדים  615 תב"ר 

  0   נמחם  -גן חבד  -שיפוץ גן וחצר  618 תב"ר 

    29,401 הפעלת פרויקט עיר ללא אלימות  621 תב"ר 

  14,670   תיקון שבר ביוב ברח' הרמב"ם  630 תב"ר 

  310,000   תיקון מט"ש תימורים  634 תב"ר 

  0   פינות עבודה מקיף  -עוז לתמורה  636 תב"ר 

  0   אופק חדש פינות עבודה בי"ס דרכא 642 תב"ר 

  0   שיקום גגות מוסדות ציבור וחינוך 649 תב"ר 

  0   רכישות ופעולות תרבות בספריה הע 701 תב"ר 

  4,550   פעילות לבטיחות בדרכים  704 תב"ר 

  0   החלפת מתקני סל במגרשי כדוסל  721 תב"ר 

  20,000   שיקום האצטדיון העירוני עב' ניקוז  727 תב"ר 

  0   רכישת לחצני מצוקה בגני ילדים 740 תב"ר 

      52,021 805,896 753,875 

      
 ומעמיד בקשתו להצבעה

 
 146החלטה מס' 

 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר מחליטים
 
 
 

 תודה לחברי המליאה
 

 20:00הישיבה ננעלה בשעה 
 הישיבה כולה הוקלטה 

 
__________________      __________________ 

 אליהו זהר             לוי-עו"ד עידית יפת  
 ראש העיר              יועמ"ש העירייה    
 


