
 

   7/20110  מס'מועצה  פרוטוקול
              שלישי אשר התקיימה ביום, 10/2017מן המניין מס'  מישיבת מועצת העיר 

 בחדר הישיבות, בבניין העירייה., 18:00 בשעה,  3/10/17 - חתשע" תשריבי"ג 

 ראש העיר - מר דוד  אבן צור נוכחים:

 סגן ראש העיר - ר אדם אמילובמ  

 סגן ראש העיר -  כהןמר אלי   

 סגן ראש העיר -  מר ג'נו פלס  

 חבר מועצת העיר - מר אלכס פורטנוי  

 חבר מועצת העיר - ברקיאמר בנימין   

 חבר מועצת העיר - - מר אלי גבאי  

  חבר מועצת העיר - מר שלומי קדוש  

 חברת מועצת העיר - גב' אורה מנחם  

 חברת מועצת העיר - גב' קלרה ריכטר  

 

 מ"מ ראש העיר -  גב' שיראל בר נעדרו:

 חבר מועצת העיר - עו"ד אלון סיסו

 חברת מועצת העיר -גב' מרגריטה קוזאקוב 

 חבר מועצת העיר - עו"ד מורדי פיזיצקי  

 חבר מועצת העיר - מר אורן איבגי  

 

 מנכ"ל העירייה -  מר  יניב שנקר השתתפו:
 גזבר העירייה - מר שלמה הולנדר

 משרד רו"ח זיצר  - רו"ח יעקב זיצר  
 מהנדס העיר -   יובל ברנובמר 

 מבקר העירייה -  רועי לוימר    
 הלשכה המשפטית - עו"ד יעקב שבת  
 מנהלת לשכת מנכ"ל ומרכזת ישיבות  - גב' פנינה ביטון  

 המועצה                                                                      
 



 

 סדר  היום:
  
 

  , מצ"ב.2,  רבעון 2017הדו"ח הרבעוני לשנת  הצגת  .1
חברים לליווי תלמידי ביה"ס ע"ש רבין   3אישור יציאת משלחת בת  .2

מוצע:    17/10/17עד   11/10/17במסגרת טיול לפולין, בין התאריכים 
 -עו"ד שיראל בר (כמ"מ של רה"ע), גב' אתי עזריאלי וגב' אורנה כהן 

 סיירת הורים, כרטיסי הטיסה והאירוח ע"ח הרשות.נציגות 
אישור הגדלת ההיקף הכספי של ההתקשרות עם הקבלן וליד גרייב  .3

,  לשם השלמת העבודות 50%בע"מ, העובד בביה"ס "רבין", עד ל 
 בביה"ס.

חט"ב רודמן, ע"ס  -שיפוצים במבנה פיס  - 1765אישור תב"ר מס'  .4
  , המימון מענק מפעל הפיס.₪ 100,000

שיפוצים במבנה פיס ליד בי"ס אלמוגים, ע"ס  - 1766אישור תב"ר מס'  .5
 , המימון: מענק מפעל הפיס.₪ 100,000

כותר פיס ברח' משה  -שיפוצים במבנה פיס  1767אישור תב"ר מס'   .6
 , המימון: מענק מפעל הפיס. ₪ 100,000שרת, ע"ס 

בין, ע"ס ליד בי"ס ר -שיפוצים במבנה פיס  - 1768אישור תב"ר מס'   .7
 , המימון: מענק מפעל הפיס.₪ 100,000

התאמת נגישות בי"ס "עלומים"  - 1670אישור הקטנה לתב"ר מס'  .8
, ההקטנה בסך ₪ 550,000, סכום קודם עמד ע"ס ₪ 440,000ע"ס 

, המימון: משרד ₪ 440,000, סה"כ הסכום החדש עומד ע"ס ₪ 110,000
 החינוך.

 
 

*************** 
 
 
 

 , מצ"ב. 2,  רבעון 2017הצגת הדו"ח הרבעוני לשנת     .1
 

, מציין כי הדו"ח נשלח עם מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ראש העיר:
ומעביר את רשות הדיבור  ההזמנה ומונח כעת לפני הנוכחים

 .יעקב זיצרלרו"ח 
  

 18.3מצביע על רכוש שוטף בסך של מעל ל  30/6/17המאזן ליום  זיצר:רו"ח 
, הכנסות מתוקצבות בעיקר ממשרדי ממשלה בגין ₪מ' 

 .30/6/17הקופה שקדמה ל 
  
 –השקעות במימון קרנות מתוקצבות מסתכמות לסך של כ  

 , כאשר סכום זה מופיע גם בפאסיב וגם באקטיב.₪מ'  18.7
  
השקעות מיועדות לכיסוי קרן לעבודות פיתוח מסתכמות לסך  

 .₪מ'  11.2של 



  
  
  
  

מסתכם לסך של  30/6/17הגרעון הנצבר בתקציב הרגיל ליום  רו"ח זיצר:
 .₪מ'  21.4

  
, ₪מ'  45.7סך ההתחייבויות השוטפות מסתכמות לסך של  

 .₪מ'  29.1כולל ספקים וזכאים  
  
 .₪מ'  53.2מסתכם לסך של  30/6/17 –עומס המלוות ל  
  
הסתכמה  1-6/17 –הפעילות בתקציב השוטף לתקופה של ה  

הנחות), כאשר  ₪מ'  12.8 –(כולל כ  ₪מ'  126.7 –לסך של כ 
 .₪מ'  3.8הגרעון השוטף מסתכם לסך של 

  
מסתכמת לסך  1-6/17בתקופה  פעילות התשלומים בתב"רים 

, קרי, ₪מ'  12.7והתקבולים מסתכמים לסך של  ₪מ'  16.1של 
) הגרעון 30/6/17, כאשר לסוף התקופה (₪מ'  3.4גרעון של 

 .₪מ'  6.4הזמני (נטו) בתב"רים מסתכם לסך של 
  
הסתכמה גביית הפיגורים  30/6/17עפ"י מאזן הגביה ליום  

, והגביה השוטפת לסך של ₪מ'  2.5לסך של  1-6/17בתקופה 
, כאשר שיעור הגביה השוטף מהחיובים נטו הסתכם ₪מ  30.5

 .93% לשיעור
  
מ'  40.5הסתכמה לסך של  1-6/17סה"כ עלות השכר בתקופה   

 עלות שכר לגמלאים.  ₪מ'  8.5, כולל ₪
  
 
 

חברים לליווי תלמידי ביה"ס ע"ש רבין   3אישור יציאת משלחת בת   .2
מוצע:    17/10/17עד   11/10/17במסגרת טיול לפולין, בין התאריכים 

 -עו"ד שיראל בר (כמ"מ של רה"ע), גב' אתי עזריאלי וגב' אורנה כהן 
                                     סיירת הורים, כרטיסי הטיסה והאירוח ע"ח הרשותנציגות 

. 
 

ומציין כי מידי שנה יוצא מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים  ראש העיר:
נציג/ה מטעם המועצה ללוות משלחות תלמידי בתי"ס, 

הקדמנו את יציאת המשלחת לאוקטובר כדי להגן על 
אני הייתי צריך להצטרף התלמידים מפני מזג אוויר סוער,  

גיליתי שזה לא מסתדר לי  90 -אולם בדקה ה הזו למשלחת 
ולכן אני מציע שעו"ד שיראל בר תצא במקומי, כולל שני 

מלווים נוספים מסיירת הורים, בכל זאת מדובר בקבוצת 
 תלמידים גדולה.

כמו כן אני מציע שהרשות תממן את רכישת כרטיסי הטיסה 
 והאירוח של שלושת המלווים.



  
 המלווים במימון הרשות.אחד, מאשרים יציאת שלושת -פה החלטה:

  
 
 
 

אישור הגדלת ההיקף הכספי של ההתקשרות עם הקבלן וליד גרייב  .3
,  לשם השלמת העבודות %50העובד בביה"ס "רבין", עד ל בע"מ, 
 .             בביה"ס

 
ומסב את תשומת ליבם  מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ראש העיר:

לחוות הדעת שהוכנה ע"י היועץ המשפטי בנושא ומונחת כעת 
 לפניהם.

 
כיתות נוספות בביה"ס וכן  6מציין כי בינתיים נבנו עוד 

 התקבלה הגדלה לתקציב שהתקבל ממשרד החינוך לצורך כך.
 

מאחר ואנו כמועצה רשאים אך חוזה ההתקשרות היה מוגבל, 
שתהייה אחידות הינה רה שלנו והמט לבצע הגדלה ומאחר

ההיקף הכספי של ורצף בבנייה, אני מציע לאשר את הגדלת 
  אותו קבלן העובד בבי"ס.

  
  

 אחד, מאשרים.-פה החלטה:
  
 
 

חט"ב רודמן, ע"ס  -שיפוצים במבנה פיס  - 1765אישור תב"ר מס'  .4
                                                                          , המימון מענק מפעל הפיס₪ 100,000

 . 
 

ומציין כי מפעל הפיס מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים  ראש העיר:
ברחבי העיר,  הם  ה הפיס מעביר מענקים לשיפוצים במבנ

שולחים נציגים אף מקפידים לבצע  בדיקות תקופתיות, הם 
המבנים ראויים, אין רטיבות, יש מטעמם לבדוק שאכן 

עוד לפני העברת העבודות נעשות בשטח נגישות וכו', 
 התקציבים או במהלך העבודות.

  
 אני מציע לאשר התב"ר הנ"ל. 
  
  

 אחד, מאשרים.-פה החלטה:
  
 

שיפוצים במבנה פיס ליד בי"ס אלמוגים, ע"ס  - 1766אישור תב"ר מס'  .5
                                                          מפעל הפיס, המימון: מענק ₪ 100,000

. 



 
 ומציע לאשרו.מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים  ראש העיר:

  
  
  

 אחד, מאשרים.-פה החלטה:
  
 
 

כותר פיס ברח' משה  -שיפוצים במבנה פיס  1767אישור תב"ר מס'   .6
                                                   מפעל הפיס, המימון: מענק ₪ 100,000ע"ס שרת, 

 . 
 

 ומציע לאשרו.מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים  ראש העיר:
  
  
  

 אחד, מאשרים.-פה החלטה:
  
 

 
ליד בי"ס רבין, ע"ס  -שיפוצים במבנה פיס  - 1768אישור תב"ר מס'   .7

                                                          , המימון: מענק מפעל הפיס₪ 100,000
. 

 
 

 ומציע לאשרו.מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים  ראש העיר:
  
  
  

 אחד, מאשרים.-פה החלטה:
  
 

התאמת נגישות בי"ס "עלומים"  - 1670מס'  אישור הקטנה לתב"ר .8
, ההקטנה בסך ₪ 550,000, סכום קודם עמד ע"ס ₪ 440,000ע"ס 

, המימון: משרד ₪ 440,000סה"כ הסכום החדש עומד ע"ס , ₪ 110,000
 .            החינוך

 
 ומציע לאשרו.מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים  ראש העיר:

  
  
  

 מאשרים.פה אחד,  החלטה:
  
  
 



 

_________________       _______________ 
 דוד  אבן  צור              פנינה  ביטון    

 מנהלת לשכת מנכ"ל ומזכירת המועצה                                         ראש  העיר
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