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כסלו,תשע"זב"אכ
2016דצמבר,ב21



 ל ו ק ו ט ו ר פ
 

 2016בדצמבר  20, מתאריך, 02/16מס'  מליאה שלא מן המנייןישיבת 

 

יו"ר, עו"ד שאול רומנו, שמואל מזרחי, ציפי זילברמן,  -יוסי שבו  :נוכחים

עו"ד, אורן יגאנה, עמוס -אבירז, שחר רובין, לירן יגודה-טלי חייט

 סמדר אהרוני, יהודה חיימוביץ', אליהו לוי, יצחק כהן.לוגסי,  

 

 ד"ר הדס שחורי, יעקב קורץ. :חסרים

 

ביטון, ריבה קליין, יגאל נדב, -תומר תדהר, בועז גמליאל, אביתר צור :מוזמנים

יועמ"ש, דרור מרגלית, יוסי סגרון, -כהן-עו"ד שולמית מנדלמן

רו"ח, -וי, שלמה אליהויהודה, ערן לבב, שמעון גור, ירון ל-אורית בן

 דייגו כהן, מיכל רוטוול, אילן קדוש, נורית כהן.

 

 בתיה חן. :רשמה
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 :חוו"ד גזבר העירייהו 2017אישור התקציב הרגיל לשנת  .1
 

ה:היו"ר 2017לשנתתקציבבתוך וספורט תרבות לחינוך, תקציב על, עומד

198 מהווה שהוא 55%מלש"ח לנפש הוצאה הוצאה₪7,440-כ. ,

לתלמיד.₪15,404תעלדלתלמידעומ



כמפורטבחומרהרקע2017)מציגמצגתבנושאהתקציבהרגיללשנת:ערןלבב 

אשרצורףלסדרהיום(.

על מדבר ההנחותסעיףכשאני סוגי בכל מדובר בארנונה הנחות

כולל עבר, חובות גביית בחשבון לקחנו הארנונה בתוך בארנונה.

 בהתאם ושתלויה"מרוויאס" שהגשנו החוב בביתלתביעת כעת

המשפט.



הואערער7ב"מרוויאס"היהבוררשקבעשאנחנומקבלים:היו"ר מלש"ח.

זה, את נקבל אם מהסכום. כמחצית בחשבון לקחנו אז הסכום, על

אנחנונהיהמאוזנים.

 

.הכנסהמחוב"מרוויאס"מלש"ח5-לקחנובחשבוןכ:לבב ערן

 את מתקצב החינוך בהוצאותמשרד והספורט בלבד46%-החינוך

באהמהרשות.החינוך,התרבותוהספורטמהווהחלקמאודוהיתרה

גדולבתקציב.

 

העסקים:היו"ר לגבי מסוים תקציב ביקש הוא נמצא, לא קורצי יעקב

הקטנים.



העברנואתהתקציבבוועדתשלאחרהייתהליטעותבהכנתהתקציב,:לבב ערן

מהיקףהתקצוב1%בסךהכספיםגיליתישרשותאיתנהחייבתלשים

מלש"ח.כרגעבתקציב3.5-בהתאםלחוקולכןאנחנוצריכיםלהגדילל

כיאנחנולאבטוחיםדמתאגידהמיםבגיןדיבידנלארשמנוהכנסה ,

שנקבל,אבלישלנויתרותמשניםקודמותולכןאנימבקשלהגדילאת

ב כש"ח1,150,000-התקציב מהכנסה תהיה והחלוקה 1.1בדיבידנד

לעידודעסקיםקטנים.₪50,000-חלרזרבהומלש"
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תכנית:היו"ר לקבל נצטרך אבל הקטנים, בעסקים לתמוך מוכנים אנחנו

ולראותבמהמדובר.



 19:41טלי חייט אבירז ואלי לוי הצטרפו לישיבה בשעה 

 

האםישלמישהושאלות?:היו"ר

.2017מיבעדאישורהתקציבהרגיללשנת



 פה אחד.  : בעד

 

 .2017מאשרים פה אחד את התקציב הרגיל לשנת  : החלטה

 

אנימבקשלקבלתקציבלתמיכהבחתוליוכלבירחוב.:אורן יגאנה



אנימבקשלקבלתקציבלקבוצתהכדורגל.:מזרחי שמואל



סמדרמבקשתלהשוותתקציבלימודיתורהביןנשיםלגברים. :סמדר אהרוני

לאמקובלתהאפליהלנשים.

 

:היו"ר סך לשיםרזרבהעל מציע אני המועצה, 100,000לאורבקשותחברי

שקליםאשרתחולקביןהבקשותהנ"ל.



 פה אחד.   :בעד

 

כפי שהוגש על ידי הגזבר על סך  2017לשנת  את התקציבמאשרים  : החלטה

מיליון  1.1בחלוקה: ₪ מיליון  1.2בתוספת ₪  349,762,000.-כולל של 

 רזרבה. -₪ 

תוספת לפעילויות כלליות כאשר החלוקה תהיה על ₪,  100,000.- 

 ידי ראש העיר. 

 .מקרן הדיבידנד של תאגיד המים₪ מילון  1.2 -ההכנסות 
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 :2017אישור מסגרת אשראי מבנקים לשנת  .2
 

:לבב ערן הפיתוח בתוכנית ותוספות שינויים בנושא מצגת 2016-2017מפרט

סדרהיום.כמפורטבחומרהרקעאשרצורףל

מתקציבשנת5%המתבססתעל2017מדוברבמסגרתאשראילשנת

-,ליהחלוקההבאה:2016

 ₪;מיליון6.2-בנקלאומי (1

 ₪;מיליון5-בנקהפועלים (2

 ₪.מיליון5–בנקדיסקונט (3



?2017מיבעדאישורמסגרתאשראימבנקיםלשנת :היו"ר



 פה אחד.  :בעד



 האשראי על פי הפירוט שהגיש גזבר העירייה.לאשר את מסגרת  :החלטה

 

 אנימבקשלהודותלשמעוןגורעלעבודתובהכנתהתקציב.:לבב ערן
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 :2017-2016אישור תוספות ושינויים לתכנית הפיתוח לשנים  .3



,כעת2016-2017אישרתםאתתקציבהפיתוחלשנים,2015בדצמבר:מרגלית דרור

שינוייםותוספות.במהלךהשנהשחלפהנוספולאישורכםאנומביאים

תכנית את לעדכן העיר מראש הנחיה קיבלנו ולכן פרויקטים עוד

 לשנת ו2017הפיתוח מהווה בשנההיא שאישרתם למה תוספת

שעברה.

תכניתהפיתוחאמורהלהתבססעלצפיתקבוליםומהשישלנוהיום

כוןלתחילתהחודשבקרן,כסףשלאמשורייןעדייןבתב"רים.בקרןנ

מלש"ח,סךהכל27זה2017מלש"ח,תקבוליםעדסוףשנת7.7היו

34.7 6.5סכוםשלבהפחתתמלש"חשיעמדולרשותנועדסוףהשנה.

28מלש"חלהוצאותאגףההנדסה,סךהכליישארולהשתמשמהקרן

מלש"ח.

תסתכםבהלבנותתכניתפיתוחשחלקהשלהקרןשניתןאפשרלהגיד

מלש"ח.28-ב

 אותה ונציג הכנו שאנו התוכנית בלאישורכם, משתמשת 28-אכן

סוף עד התוכנית שמציבה ביעדים לעמוד ניתן ולכן מהקרן מלש"ח

 לרשימת2017דצמבר ובהתאם לפרקים מחולקת התוכנית .

הפרויקטים.


.2016-2017מפרטמצגתבנושאשינוייםותוספותבתוכניתהפיתוח :מרגלית דרור



בפרויקטים,מימתקצבאתזה?6בסעיף:אהרוני סמדר

 

נקבלכסףממשרדהדתות. :מרגלית דרור

 

כיוםהםהגיעולשלושתרבעיעבודותוהםנתקעווהבנתישהם:אהרוני סמדר

כדילסייםאתזה.₪300,000ביקשומראשהעירעוד

 

ר,הםהציגומהשצריך,נעשהאנחנונפגשנואיתםבהנחייתראשהעי:מרגלית דרור

.וככלשיידרש,נביאלאישורעלכךעבודהבצורהמסודרת

 

ביקשתישמואלמזרחיבוועדתהכספיםלטפלבזה.:כהן יצחק
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נמצא:היו"ר כעת זה פרטיים. כנסת לבתי כסף לתת יכולה לא עירייה

בעבודה,עזרנולהםבתכנון,נעזורלהםגםבפיתוח.

?2016-2017השינוייםוהתוספותבתוכניתהפיתוחמיבעדאישור


 פה אחד.  : בעד

 
  : תוהחלט

 .2016-2017מאשרים את השינויים והתוספות בתוכנית הפיתוח  .א

קווי מחליטים לבצע את עבודות הפיתוח השונות ובכלל זה, הנחת  .ב

ניקוז )תיעול(, סלילת כבישים ומדרכות, פיתוח שצ"פים, כפי 

תכנית הפיתוח המצורפת בזאת לובתוספות  םשמופיעות בשינוי

 .2016-2017לשנים 

התרי הבניה וחוזי  ,עבודות הפיתוח יבוצעו בהתאם לתכניות .ג

 ידי העירייה.-ההתקשרות שיוכנו על

פי חוקי -אגרות והיטלים בגין עבודות הפיתוח השונות יוטלו ויגבו על .ד

ציונה, על בעלי הזכויות בנכסים החייבים באגרות -העזר לנס

 והיטלים בקשר לעבודות האמורות.

מאשרים את התב"רים לפרויקטים השונים הנזכרים בתוספות  .ה

וכן פרויקטים נוספים  2016-2017ובשינויים לתכנית הפיתוח לשנים 

 שיובאו לאישור המליאה מעת לעת.

 



 :2017אישור תקציב קרן הפיתוח  לשנת  .4



:מרגלית דרור לשנת הפיתוח קרן תקציב זה2017אישור המסמך, את קיבלתם .

משקףאתההוצאותבמהלךהשנה.אנחנומבקשיםלאשראתתקציב

לאישור שיובאו נוספים פרויקטים וכן התב"רים ביצוע ואת הקרן

המליאהמעתלעת.


מיבעד?:היו"ר


 פה אחד.  : בעד
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 .2017תקציב קרן הפיתוח לשנת מאשרים את  : החלטה

 :תב"רים .5
 


ב :לבב ערן נכלל שלא אחד תב"ר היש חברת.פיתוחתכנית של תקלה עקב

ואשר המערבית החינוך קריית של החשמל ללוח נזק נוצר חשמל,

₪.425,000נאלצנולבצעתיקוןמידיע"יהקבלןשלהעירייה,העלות

העירייהתפעלמולחברתהחשמלבדרישהלתשלוםהנזק,אךכרגעיש

נס לפיתוח מהקרן התב"ר מימון -לאשר ציונה. סך ₪425,000.-על

לתיק חדר נגדהטרנספורמטורון תביעה נגיש אנחנו החינוך. בקרית

חברתהחשמל.

כרגעהכסףיהיהמהקרןלפיתוחנסציונה.

 

מיבעדאישורהתב"ר?:היו"ר



 פה אחד.  : בעד



 מאשרים את התב"ר הר"מ. : החלטה

 

 

 !הישיבה ננעלה

 

 

 

 __________________________________________

 , ראש העירריו"-שבו יוסי  העירייה ל, מנכ"נגר-לוי עמיקם


