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 85פרוטוקול מס' 
 

שלא מן המניין   פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר
    10.5.2018שהתקיימה ביום חמישי, כ"ה באייר התשע"ח, 

 בחדר הישיבות  19:00בשעה 
 

 ראש העיר  –אליהו זהר  נוכחים:
מישל טפירו, מיכל מגן, בוריס בורוכוב, ד"ר שלום אלדר, שמעון חזן , 

 משה מלייב , יוסי סולימני, שי סיוםבצלאל מזרחי , 
 
 

 חיים שטיינר , גדעון מהרי, דוד גלעם,  חסרים:
 
 
 

מבקר העירייה   -גזבר איתי קורן -מנכ"ל,  צביקה דוידי -תמיר היזמי :משתתפים
 יועץ תקשורת  -אלי ג'אן

 
 מן המניין שלא ראש העיר פותח את הישיבה 

 

 על סדר היום
  3,875,584שנה בסך של  15לתקופה של גיוס הלוואה לזמן ארוך ₪ 
  אישור תב"רים 
  אישור תקנה להנחה לחיילי מילואים 

 
 

 ראש העיר
 ₪ 3,875,584שנה בסך של  15גיוס הלוואה לזמן ארוך לתקופה של 

 .₪ 3,875,584גיוס הלוואה לזמן ארוך בסך אבקש את אישור חברי המליאה ל
 911ת"בר 

מבנים של על גגות מון משלים לפרויקט למערכת סולארית מי –מטרת  ההלוואה 
 .הרשות 

 
 הגזבר מסביר

 
 תודה לגזבר

 
 341החלטה מס' 

 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העירמחליטים
 
 

 ראש העיר
 אישור תב"רים

 :אבקש את אישור חברי המליאה לתב"רים הבאים
 

 הגזבר מסביר  
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 ₪ 7,201,439מ  ₪ 830,431ותיקות הגדלה ב עידוד וטיפול שכונות   872תב"ר 
  ₪ 8,031,870ל 

 ללא שינוי  ₪ 7,201,439מקורות מימון : משרד לאיכות הסביבה  
  ₪ 830,431ל  0מ  ₪ 830,431קרן לעבודות פיתוח הגדלה ב                        
  ₪ 7,201,439מ  ₪ 830,431שימושים : עבודות קבלניות הגדלה ב                        

   ₪ 8,031,870ל 
 
 

  ₪ 3,000,000ל  ₪ 500,000מ  ₪ 2,500,000כניסה לעיר  הגדלה ב   747תב"ר 
 ללא שינוי  ₪ 500,000מקורות מימון : קרן לעבודות פיתוח                    

  ₪ 2,500,000ל  0קק"ל אנגליה מ                                                    
  ₪ 500,000מ  ₪ 2,500,000שימושים : עבודות קבלניות  הגדלה ב                     

  ₪ 3,000,000ל        
 
 

  16,253,694 -מ ₪ 5,360,158הגדלת ב  פיתוח פרויקט אחוזת רוטנר  718תב"ר 
  ₪ 21,613,852ל   ₪

 ₪ 1,345,555מ  879,601מקורות מימון : קע"פ היטל שצ"פ  הגדלה ב 
  ₪ 2,225,156ל 

  ₪ 12,889,435 ₪ 9,121,972מ  ₪ 3,767,463קע"פ כבישים הגדלה ב                           
 4,321,825ל  ₪ 3,608,731מ  ₪ 713,094קע"פ תיעול הגדלה ב                           

 ללא שינוי  1,305,016קע"פ היטל ביוב                            
 ללא שינוי  ₪ 872,420קע"פ  היטל מים                           

      ₪ 15,070,362מ   ₪ 5,360,158שימושים : עבודות קבלניות  הגדלה ב 
  ₪ 20,430,520ל         

 ללא שינוי  ₪ 1,183,332הוצאות תכנון                               
 
 

  ₪ 160,000מקיף דתי  ע"ס   M21עיצוב מרחב למידה   904תב"ר
  160,000₪מקורות מימון :  משרד החינוך                   

  ₪  160,000שימושים : עבודות קבלניות                    
 
 
  ₪ 80,000נצח ישראל   ע"ס   M21עיצוב מרחב למידה   905תב"ר  

  ₪ 80,000מקורות מימון :  משרד החינוך                   
  ₪ 80,000שימושים : עבודות קבלניות                    

 
 

  ₪ 80,000הראל ע"ס   M21עיצוב מרחב למידה   906תב"ר 
  ₪ 80,000מקורות מימון :  משרד החינוך                   

 ₪ 80,000שימושים : עבודות קבלניות                    
 
 

  ₪ 80,000אלי כהן ע"ס   M21עיצוב מרחב למידה   907תב"ר 
  ₪ 80,000מקורות מימון :  משרד החינוך                   

  ₪ 80,000שימושים : עבודות קבלניות                    
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  ₪ 500,000שיפוץ והצטיידות בניין אולפנא בי"ס אמי"ת ע"ס  908תב"ר 
  ₪ 500,000מקורות מימון: קק"ל אנגליה   
  ₪ 500,000שימושים: עבודות קבלניות   

 
 

 8684כנית שדרוג על פי קול קורא תוכנית התקשוב לת 909תב"ר 
  ₪ 160,000עבור בי"ס הראל ובי"ס עציון ע"ס   
  ₪ 160,000מקורות מימון: משרד החינוך   
  ₪ 160,000שימושים: עבודות קבלניוץ   

 
 

  ₪ 1,752,000שיקום ושיפוץ שצ"פ ברחוב בגין מנחם וסאן דייגו ע"ס       910תב"ר 
  ₪ 1,400,000מקורות מימון: משרד הפריפריה   
  ₪ 352,000קע"פ   
  ₪ 1,752,000שימושים: עבודות קבלניות   

 
  ₪ 3,875,584פרויקט התייעלות אנרגטית ע"ס   911ר  תב"

  3,875,584₪מקורות מימון : הלוואה                         
  ₪ 3,875,584שימושים : עבודות קבלניות                        

   ₪ 3,875,584שנה בסך של  15הלוואה לזמן ארוך לתקופה של 
 מהסכום ההלוואה  לפי ריבית  שקלית קבועה לא צמודה בתנאי  50%

  3.39%ריבית  
  P +0.2%מהסכום ההלוואה בתנאי בריבית       50%    
 

 שיקום, ריבוד כבישים והחלפת מדרכות ברחבי העיר הגדלה  836תב"ר 
  ₪ 800,000 -ב

   ₪ 500,000 -מ  ₪ 800,000 -מקורות מימון: קע"פ הגדלה ב
  ₪ 1,300,000 -ל   

  ₪ 500,000 -מ ₪ 800,000 -שימושים: עבודות קבלניות הגדלה ב
  ₪ 1,300,000 -ל      

 
 

  ₪ 2,297,133 -כיתות גן ילדים חדשים הגדלה ב 6הקמת  837תב"ר 
 ₪ 4,097,133 -ל ₪ 1,800,000 -מ  
  ₪ 1,800,000מקורות מימון : קע"פ   
  ₪ 2,297,133 -ל 0 -מ ₪ 2,297,133 -משרד החינוך ב        

 ₪ 1,800,000 -מ ₪ 2,297,133 -שימושים: עבודות קבלניות הגדלה ב
  ₪ 4,097,133 -ל

 
 תודה לגזבר

 
 342החלטה מס' 

 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר מחליטים
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 ראש העיר

בארנונה למשרתי מילואים עפ"י קובץ התקנות )י"א בניסן  %5אישור הנחה 
 (27.3.2018התשע"ח , 

קובץ  התקנות הסדרים במשק אבקש את אישור חברי המליאה לאשר על פי 
הנחה  . 12/3/2018-לחיילי מילואים מה 3המדינה הנחה בארנונה תיקון מס' 

  2018לשנת המס למשרתי מילואים  5%בארנונה של 
 

 כל הכבוד שלקחו את היוזמה ומאשרים לחיילים מילואים יש  -צלי מזרחי
 בורית בעד חיילנו אימרה צי

 מסביר שעוזרים למילואימניקים כחברה -ראש העיר 

 מיכל מגן מציינת שמצבה של העירייה טוב אם אפשר לעשות מהלך כזה 
 
 

 הגזבר מסביר
 להמילואים הרשומים בקרית ממס' חיילי 

 א יכול לקבל הנחה.
 לשנה . ₪ 50,000 -זה יוצא סדר גודל של כ

 להעלות את זה ולאשר את זה.ראש העיר הוא זה שביקש 
 

 ומעמיד בקשתו להצבעה
 
 

 343החלטה מס' 
 פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר  מחליטים:

 
 

 תודה לחברי המליאה
 
 
 
 
 

   19:11 -הישיבה הסתיימה ב
 הישיבה כולה הוקלטה

 
 
 
 

____________________      __________________ 
 אליהו זהר                           טליה יצחק                

 ראש העיר                מרכזת ישיבות מליאה       

 


