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פרוטוקול מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין לאישור תקציב העירייה
לשנת  2017ותקציב הפיתוח לשנת  2017שהתקיימה ביום רביעי ,כ"א
בכסלו התשע"ז  21.12.2016בשעה  20:35במעלה החמישה
נוכחים:

אליהו זהר – ראש העיר
שמעון חזן ,מישל טפירו ,חיים שטיינר ,שלומימלכה ,בצלאל מזרחי ,שי
סיום ,ד"ר שלום אלדר ,יוסי חדד ,יוסי סולימני ,בוריס בורוכוב ,דד גלעם,
גדעון מהרי

משתתפים:

אריה פיקל -מ"מ מזכיר העיר ,תמיר היזמי -מנכ"ל  ,צביקה דוידי –
גזבר ,עידית יפת לוי – יועמ"ש ,איתי קורן -מבקר

ראש העיר פותח את הישיבה
על סדר היום
 אישור תב"רים
 בקשה לקבלת קו אשראי
 פתיחת חשבון חדש בבנק דקסיה ישראל
 סגירת תב"רים

ראש העיר
אני מבקש את אישור המליאה לפתיחת התב"רים הבאים:
תב"ר 831

הלוואה למחזור הלוואת ביוב ע"ס ₪ 9,500,000
מקורות מימון  :בנק דקסיה ₪ 9,500,000
שימושים  :מחזור הלוואות ביוב ₪ 9,500,00

תב"ר 832

עבודות גינון ברחבי העיר ע"ס ₪ 500,000
מקורות מימון  :קע"פ ₪ 500,000
שימושים  :עבודות קבלניות ₪ 500,000
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תב"ר 833

הלוואה לחברה כלכלית ע"ס ₪ 1,200,000
מקורות מימון  :קע"פ ₪ 1,200,000
שימושים  :עבודות קבלניות ₪ 1,200,000

תב"ר 834

פיתוח גינות ציבוריות ברחבי העיר  2016ע"ס ₪ 385,000
מקורות מימון  :משרד הפנים ₪ 385,000
שימושים  :עבודות קבלניות ₪ 385,000

תב"ר 771

בניית מרכז צעירים הגדלה ב  ₪ 200,000מ ₪ 3,100,000
ל₪ 3,300,000 -
מקורות מימון  :קע"פ הגדלה ב ₪ 200,000-מ ₪ 500,000
ל₪ 700,000 -
משרד השיכון  ₪ 650,000ללא שינוי
משרד הפנים  ₪ 1,100,000ללא שינוי
תרומות  ₪ 850,000ללא שינוי
שימושים  :עבודות קבלניות הגדלה ב  ₪ 200,000מ

₪ 2,800,000
ל₪ 3,000,000 -
הוצאות תכנון ₪ 300,000
תב"ר 664

שיפוץ מחלקת הנדסה וגביה הגדלה ב  ₪ 70,000מ ₪ 1,648,980
ל₪ 1,718,980 -
מקורות מימון  :משרד הפנים  1,473,980ללא שינוי
קע"פ הגדלה ב  ₪ 70,000מ  ₪ 175,000ל ₪ 245,000
שימושים  :עבודות קבלניות הגדלה ב  ₪ 70,000מ 1,648,980
ל₪ 1,718,980 -

תב"ר 655
₪

מיפוי סקרים בעיר הגדלה ב  ₪ 100,000מ  ₪ 449,955ל 549,955
מקורות מימון  :קע"פ הגדלה ב  ₪ 100,000מ ₪ 449,955
ל₪ 549,955 -
שימושים  :עבודות שונות הגדלה ב  ₪ 100,000מ ₪ 449,955
ל₪ 549,955 -
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ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 216
מחליטים :פה אחד לקבל את בקשת ראש העיר
קבלת קווי אשראי
ראש העיר
אני מבקש את אישור המליאה לקבלת קו אשראי לשנץ  2017מהבנקים הבאים:
 .1בנק דקסיה ישראל בסך של ₪ 2,500,000
 .2בנק לאומי בסך . ₪ 500,000
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 217
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר

בקשה לפתיחת חשבון חדש בבנק דקסיה ישראל
ראש העיר
אני מבקש את אישור המליאה לפתיחת חשבון חדש עבור היטלי תיעול  ,כבישים
ומדרכות בבנק דקסיה ישראל .

ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 218
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
סגירת תב"רים
ראש העיר
אני מבקש את אישור המליאה לסגירת התב"רים הבאים:

תב"ר

שם

גרעון

662

תקציב פיתוח
- 2013סקר
נכסים

0

עודף

3

758

557

644

661
666
621
509
532
578

583
604
624
639
690

704
756

236
380
416

529

הקמת קיר
תומך ברח' סאן
דייגו
בניית מוסד
חינוכי חב"ד
בנים

43,994

עוז לתמורה -
מקיף דתי בית
חנה

0

רכישת מתקני
בטחון מוסדות
חינוך
שיקום מערכת
השקיה 2013
עיר ללא
אלימות
הקמת אנדרטה
לעולי אתיופיה
סלילת רחובות
שיפוץ מבנה
העירייה

2,769

248
1,169
29,401
6,449
3,074
0

פעולות
לבטיחות
בדרכים -
תשתיות
רכישת מצלמות
תיקוני אספלט
רחבי העיר
שיפוצים
במוסדות חינוך
רכישת מתקני
ביטחון

11,000

פעילות
לבטיחות
בדרכים
בטיחות בדרכים

4,550
150

תוכנית אב
לתחבורה
תכנית אב
לניקוז
הקמת פיס ירוק
גינה ציבורית
פיתוח חניה
ומדרכות ברח'
הגליל

2,906
0
2,377
0

57,265
61,050
56,605

120,000

4

ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 219
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר

הישיבה ננעלה בשעה 21:00
הישיבה כולה הוקלטה

____________________
אריה פיקל
מ"מ מזכיר העיר

__________________
אליהו זהר
ראש העיר
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