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 53פרוטוקול מס' 

 

 שלא מן המניין פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר
בשעה   26.2.2017שהתקיימה ביום ראשון, ל' בשבט התשע"ז, 

 בחדר הישיבות 18:20
 

 ראש העיר  –אליהו זהר  נוכחים:
, שי סיום, מיכל מגן, בצלאל מישל טפירו, חיים שטיינר, משה מלאייב

 מזרחי , ד"ר שלום אלדר, יוסי סולימני, בוריס בורוכוב, , דוד גלעם 
 

 שמעון חזן, גדעון מהרי   חסרים:
 

 –יועמ"ש, צביקה דוידי  -מנכ"ל, עו"ד עידית יפת לוי -תמיר היזמי  :משתתפים
 חברת מלגם -מבקר העירייה, עידן רומי -גזבר, איתי קורן

   
 יר פותח את הישיבה ראש הע

 

 על סדר היום
  אישור תב"רים 

 
 ראש העיר

 פתיחת ב"רים
 

 אני מבקש מחברי המליאה לאשר את  התב"רים הבאים:
 

 ₪  350,000חידוש מבנים בי"ס בית יוסף על סך    848תב"ר 
 ₪  350,000מקורות המימון : משרד החינוך 

 ₪  350,000שימושים : עבודות קבלניות 
 

 ₪  59,840מועדון פיס הרצל ע"ס    849תב"ר 
 ₪  59,840מקורות מימון : משרד הפנים 

 ₪  59,840שימושים : עבודות קבלניות 
 

 ₪  103,500בניין העירייה ע"ס   850תב"ר 
 ₪  103,500מקורות מימון : משרד הפנים 

 ₪  103,500שימושים :        עבודות קבלניות 
 

 ₪  7,840מועדון גיל הזהב ע"ס   851תב"ר 
  7,840₪מקורות מימון : משרד הפנים 

  7,840₪שימושים :        עבודות קבלניות 
 

 40,200מרכז מדעים ע"ס   852תב"ר 
  40,200₪מקורות מימון : משרד הפנים 

 ₪  40,200שימושים :        עבודות קבלניות 
 

 ₪  17,260מרכז יום לקשיש  ע"ס   853תב"ר 
 ₪  17,260 מקורות מימון : משרד הפנים

 ₪  17,260שימושים :        עבודות קבלניות 
 
 
 



2 
 

 
 

 הסדרת צומת ז'בוטינסקי / הוורדים  שינויים בסעיפי הוצאות   707תב"ר 
 ₪  225,000מקורות מימון : משרד התחבורה 

 ₪  25,000קע"פ                                                   
 ₪  225,000מ ₪  25,000שימושים : עבודות קבלניות הגדלה ב 

 ₪  250,000ל        
  0ל ₪  25,000מ ₪  25,000הוצאות תכנון הקטנה ב                     

 
 ומעמיד בקשתו להצבעה

 
 231החלטה מס' 

 פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר  מחליטים:
 

 ראש העיר
 סגירת תב"רים

 

 אבקש מחברי המליאה לאשר את סגירת התב"רים הבאים: 
 

 זכות  חובה  שם התב"ר  מס תב"ר 
  0 הלוואה למחזור הלוואות   831
תיקון מתקני משחקים ברחבי  759

 העיר 
0 
 

 

 0 תכנון נאות הכפר  676
 

 

  11,991 סימון כבישים והתקני בטיחות   632
 0 שיקום מערכת השקיה  666

 
 

הקמת קיר תומך ברח' סאן   758
 דייגו 

 2,769 
 

 150  בטיחות בדרכים  756
 

 4,047  תוכנית חומש  645
 

 0 קו סניקה לאורך הטיילת  565
 

 

 
 

 ומעמיד בקשתו להצבעה
 

 232החלטה 
 פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר  מחליטים:

 
 

  19:00הישיבה ננעלה בשעה 
 הישיבה כולה הוקלטה

 
 

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

 


