
 

    7/2018פרוטוקול מועצה מס'  
, אשר התקיימה ביום  רביעי, ד' באלול 7/2018מישיבת מועצת העיר מן המניין, מס' 

 , בחדר הישיבות, בבניין העירייה.18:00,  בשעה 15/8/18 -תשע"ח 

 

 ראש העיר - מר דוד  אבן צור :נוכחים

 מ"מ ראש העיר -  גב' שיראל בר  

 ראש העירסגן  - מר אדם אמילוב

 סגן ראש העיר -  מר ג'נו פלס  

 חבר מועצת העיר - מר אלכס פורטנוי  

 חבר מועצת העיר - עו"ד מורדי פיזיצקי  

  חבר מועצת העיר - מר שלומי קדוש  

 חברת מועצת העיר - גב' אורה מנחם  

   

 סגן ראש העיר -  מר אלי כהן  נעדרו:

 חבר מועצת העיר - עו"ד אלון סיסו  

 חבר מועצת העיר -  בנימין ינקל מר  

 חבר מועצת העיר - מר אורן איבגי  

 חבר מועצת העיר - מר בנימין אברקי  

 חבר מועצת העיר - - מר אלי גבאי  

 חברת מועצת העיר - גב' קלרה ריכטר

 

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

 מהנדס העיר -   מר יובל ברנוב  
 יועץ משפטי - עו"ד דקל קורש  
 דובר העירייה - מר נתי זילברמן  
 מנהלת לשכת מנכ"ל ומרכזת ישיבות  - גב' פנינה ביטון  

 המועצה                                                                      
 



 

 18:00הישיבה  החלה בשעה:  

 

 סדר  היום:
  

של ראש העיר, מר דוד אבן צור כנציג הרשות במועצת אשכול אשרור מינויו  .1
 המפרץ.

, בנושא בקשות לאישור לעסוק 10/7/18אישור פרוטוקול ועדת בחינה מיום   .2
מפאת צנעת הפרט, רשימת העובדים לא מצורפת להזמנה זו והיא תועיד לעיון בעבודה נוספת, (

 ). המעוניינים בה, בלשכת מנכ"ל העירייה
אישור עירית קרית ים כמגישת התוכנית, יזמית ובעלת עניין בקרקע, עבור  .3

 , לשימושים מסחריים בצפון שד' ירושלים. 352-0636852תב"ע מס'  
 352-0655324אישור עיריית קרית ים כיזמית ומגישת התכנית תב"ע מס'   .4

 שינוי בתכנית מתחם האצטדיון (גלי ים).
דוד אבן צור לביקור בן שלושה ימים בעיר אישור יציאתו של ראש העיר, מר  .5

"יום התרבות של העם  -קיסלובודסק ברוסיה, להשתתף בפסטיבל העירוני 
 ,  הטיסה והאירוח ע"ח העיר המארחת.  26/8/18 -היהודי"  המתקיים ב 

פרויקט מתחם בניין העירייה ע"ס    - 1503אישור הקטנה לתב"ר מס'   .6
₪,  294,300ההפחתה בסך ₪,  400,000סכום קודם עמד ע"ס ₪,  105,700

 המימון: מקרנות הרשות.
הפעלת מינהלת עירונית להתחדשות עירונית ע"ס  - 1839אישור תב"ר מס'  .7

 294,300השתתפות משרד הבינוי והשיכון,  ₪  424,500המימון: ₪,  718,800
 מקרנות הרשות.₪ 

יף חדש ע"ש הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בי"ס מק - 1840אישור תב"ר מס'  .8
 המימון:  משרד החינוך.₪,  30,000רבין ע"ס 

הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בי"ס אלמוגים ע"ס  - 1841אישור תב"ר מס'  .9
 המימון: משרד החינוך.₪,  30,000

הנגשת כיתה לליקויי שמיעה, בביה"ס סביוני ים  - 1842אישור תב"ר מס'  .10
 המימון: משרד החינוך. ₪,  30,000ע"ס 

ביתן שמירה ושילוט ביה"ס ימית  -מרכיבי בטחון  - 1843"ר מס' אישור תב .11
 מקרנות הרשות.₪  5,020משרד החינוך,  ₪   15,060המימון  ₪,  20,080ע"ס 

יוצרים תרבות, ע"ס  -תמיכה בתוכניות תרבות  - 1844אישור תב"ר מס'  .12
מהמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל,  ₪  275,000המימון:  ₪,  309,100

 מקרנות הרשות.₪  34,100
  1,250,000שיקום כבישים ומדרכות ע"ס  - 1655אישור הגדלה לתב"ר מס'   .13

המימון: ₪,  100,000התוספת בסך ₪,  1,150,000סכום קודם עמד ע"ס ₪, 
 מקרנות הרשות. ₪  500,000משרד הפנים ₪  750,000

 



 

 

המימון: ₪,  15,100,000פיתוח שכונת גלי ים ע"ס  - 1845אישור תב"ר מס'  .14
 מקרנות הרשות.

 300,000עבודות חשמל במוסדות חינוך וציבור ע"ס  - 1846אישור תב"ר מס'  .15
 המימון: מקרנות הרשות.₪, 

בדיקות ותיקון ליקויי בטיחות במוסדות חינוך  - 1847אישור תב"ר מס'  .16
 המימון: מקרנות הרשות.₪,  200,000וציבור ע"ס  

עבודות להקמת מערכות ניקוז ושיקום אספלט   - 1848אישור תב"ר מס'  .17
 המימון: מקרנות הרשות.₪,  530,000ע"ס 

₪,  400,000הקמת שביל הליכה לטיילת ע"ס  - 1849אישור תב"ר מס'  .18
 המימון: מקרנות הרשות.

המשך הרחבת רצועת חוף הים וחיבורו לחיפה  ע"ס  - 1850אישור תב"ר מס'  .19
מקרנות ₪  1,200,000משרד התיירות, ₪  1,800,000המימון: ₪,  3,000,000

 הרשות.
 1,920,000עבודות קרצוף וריבוד ברחבי העיר ע"ס  - 1851אישור תב"ר מס'  .20

 המימון: מקרנות הרשות.₪, 
תיקונים ועבודות שיקום חזיתות בבית ספר רבין  - 1852אישור תב"ר מס'  .21

 המימון: מקרנות הרשות.₪,  350,000ע"ס 
₪,  1,600,000שדרוג רחובות בשכונת אלמוגים ע"ס  - 1853אישור תב"ר מס'  .22

 המימון: מקרנות הרשות.
 280,000עבודות תכנון ותב"עות ברחבי העיר ע"ס  - 1854אישור תב"ר מס'  .23

 המימון: מקרנות הרשות.₪, 
המימון: ₪,  400,000שיפוץ מבני ציבור ע"ס  - 1855אישור תב"ר מס'  .24

 מקרנות הרשות.
שיקום מדרכות ברחובות גולדה מאיר, פנחס לבון  - 1856אישור תב"ר מס'  .25

 המימון: מקרנות הרשות.₪,  1,890,000נתיב מאיר, בליטי ופלמ"ח  ע"ס 
הטמנת קו מתח והרחבת רחוב אהבת ציון ע"ס  - 1857אישור תב"ר מס'  .26

 המימון: מקרנות הרשות.₪,  200,000
₪,  80,000ע"ס הסדרת נגישות תחנות אוטובוס   - 1858אישור תב"ר מס'  .27

 המימון: מקרנות הרשות.
₪,  200,000שיקום מדרכות ותאורה בסביוני ים ע"ס  - 1859תב"ר מס'  .28

 המימון: מקרנות הרשות.
 100,000השלמת עבודות פיתוח וגינון בגן דוד  ע"ס  - 1860אישור תב"ר מס'  .29

 המימון: מקרנות הרשות.₪, 
יתך ועבודות מפגעי בטיחות שיקום גן מרכזי שכונת בנה ב - 1861תב"ר מס'  .30

 המימון: מקרנות הרשות.₪,  600,000ע"ס 

 



 

השלמת מימון לפרויקטים תחבורתיים ע"ס  - 1862אישור תב"ר מס'  .31
 המימון: מקרנות הרשות.₪,  500,000

שיפוץ של מגרש כדורגל ודשא סינטטי בי"ס ימית   - 1863אישור תב"ר מס'  .32
 המימון: מקרנות הרשות.₪,  50,000ע"ס 

 160,000שיפוץ חדרי שירותים בי"ס אלמוגים  ע"ס  - 1864אישור תב"ר מס'  .33
 המימון: מקרנות הרשות.₪, 

המימון: ₪,  75,000הסדרי בטיחות בדרכים ע"ס  - 1865אישור תב"ר מס'  .34
 מקרנות הרשות.

המימון: ₪,  600,000ע"ס  2018עבודות בדק בית  - 1866אישור תב"ר מס'  .35
 מקרנות הרשות.

 400,000עבודות פיתוח לתשתיות בגן אריה  ע"ס  - 1867אישור תב"ר מס'  .36
 המימון: מקרנות הרשות.₪, 

₪,  500,000פיתוח תשתיות למקווה טהרה ע"ס  - 1868אישור תב"ר מס'  .37
₪   50,000ש"ח מהמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל,  450,000המימון: 

 מקרנות הרשות.
₪,  93,279ע"ס  2018מון והתקני בטיחות סי - 1869אישור תב"ר מס'  .38

 מקרנות הרשות.₪  9,328משרד התחבורה,  ₪  83,951המימון: 
₪,  200,000פיתוח מתחם בי"ס לספורט ימי  ע"ס  - 1870אישור תב"ר מס'  .39

 המימון: מקרנות הרשות.
₪,  100,000שילוט רחובות ברחבי העיר ע"ס   - 1871אישור תב"ר מס'  .40

 רשות.המימון: מקרנות ה
₪,  140,000מבנים יבילים בי"ס אמירים ע"ס  - 1872אישור תב"ר מס'  .41

 המימון: משרד החינוך.
₪,  300,000תכנון חניון לילה לרכב כבד ע"ס  - 1873אישור תב"ר מס'  .42

 מקרנות הרשות.₪  30,000משרד התחבורה,  ₪  270,000המימון: 
נטטי ע"ס הקמת מגרש כדורגל סי - 1815אישור הגדלה לתב"ר מס'  .43

 6,000,000התוספת בסך ₪,  7,286,355סכום קודם עמד ע"ס  ₪,  13,286,355
 המימון: מקרנות הרשות.₪ 

תכנון ראשוני אודיטוריום בית ספר רבין  - 1821אישור הגדלה לתב"ר מס'  .44
 400,000התוספת בסך ₪,  145,000סכום קודם עמד ע"ס ₪,  545,000ע"ס 

 המימון: מקרנות הרשות.₪, 
תכנון ופיתוח תשתיות תיירותיות בחוף  - 1780שור הגדלה לתב"ר מס' אי .45

התוספת בסך ₪,  2,160,000סכום קודם עמד ע"ס ₪,  2,260,000הים ע"ס 
 המימון: מקרנות הרשות.₪,  100,000

מעגל תנועה בצומת גלעד ותבור ע"ס   - 1599אישור הגדלה לתב"ר מס'   .46
₪,  250,000התוספת בסך ₪,  847,859סכום קודם עמד ע"ס ₪,  1,097,859

 המימון: מקרנות הרשות.

 



 

 

הקמת גן משחקים מרכזי בשכונה א' ע"ס  - 1779אישור הגדלה לתב"ר מס'  .47
₪,  500,000התוספת בסך ₪,  3,000,000סכום קודם עמד ע"ס ₪,  3,500,000

 המימון: מקרנות הרשות.
' פינחס ספיר, הקמת קונסרבטוריון ברח - 1626אישור הגדלה לתב"ר מס'  .48

הסכום ₪,  36,520,777ההגדלה בסך ₪,  11,169,825סכום קודם עמד ע"ס 
 –מקרנות הרשות ₪  13,520,777המימון:₪,  47,690,602החדש עומד ע"ס 

העברה מקרן היטלי השבחה ₪ +  7,872,094(העברה מקרן מכירת נדלן בסך 
מקרנות הרשות (מינהל מקרקעי ₪  23,000,000וסך ₪)  5,648,683בסך 

 ישראל). 
ע"ס  הסדרי תנועה חדשים ברח' יוספטל שלב ג'  - 1874אישור תב"ר מס'  .49

מקרנות ₪  300,000משרד התחבורה, ₪  2,700,000המימון: ₪,  3,000,000

 הרשות.

 מן שלב א'יהסדרי תנועה חדשים ברח' הרברט לה  - 1875אישור תב"ר מס'   .50

₪  300,000משרד התחבורה, ₪  2,700,000המימון: ₪,  3,000,000ע"ס 

 מקרנות הרשות.

 ,מאיר גולדההסדרי תנועה ברחובות :   – 1792אישור הגדלה לתב"ר מס'   .51

התוספת בסך  ₪,  1,901,931ע"ס ופלמ"ח,  הסכום הקודם עמד  לבוןפינחס 

₪  1,130,000המימון: ₪  3,151,931הסכום החדש עומד ע"ס ₪,  1,250,000

 ש"ח מקרנות הרשות. 1,200,000משרד התחבורה,  

למספר בתי ספר:  הסדר הורדה והעלאה מרכזי  - 1876אישור תב"ר מס'  .52

₪  900,000 המימון:₪,  1,000,000אור אבנר, לוינסון, רודמן ובראשית ע"ס 

 מקרנות הרשות. 100,000משרד התחבורה, 

₪,  985,000ח ע"ס הסדרי בטיחות ברחוב פלמ"  - 1877אישור תב"ר מס'   .53

 מקרנות הרשות.₪  98,500משרד התחבורה, ₪  886,500המימון: 

₪,  400,000ע"ס  הסדרי בטיחות בשדרות ירושלים  - 1878אישור תב"ר מס'   .54

 מקרנות הרשות.₪  40,000רד התחבורה  ש"ח מש 360,000המימון:  

 3,000,000ע"ס  שביל אופניים לכישתכנון וביצוע   - 1879אישור תב"ר מס'   .55

 מקרנות הרשות.₪  300,000משרד התחבורה ₪  2,700,000המימון:  ₪ 

ע"ס  שביל אופניים לאורך גן סולדביצוע   - 1880אישור תב"ר מס'   .56

 מקרנות הרשות. ₪  300,000התחבורה, משרד ₪  2,700,000ש"ח  3,000,000
 

 



 

 2,500,000ע"ס  שביל אופניים בנימין אפרתביצוע   - 1881אישור תב"ר מס'  .57

 מקרנות הרשות.₪  250,000משרד התחבורה, ₪  2,250,000המימון: ₪, 

₪  400,000ע"ס  צומת אירוסמעגל תנועה בהסדרת   - 1882אישור תב"ר מס'  .58

 מקרנות הרשות.₪  40,000משרד התחבורה, ₪  360,000המימון:  

תכנון הסדרי תנועה חדשים רוברט סולד ע"ס   - 1883אישור תב"ר מס'  .59

 מקרנות הרשות. 40,000משרד התחבורה ₪  360,000המימון: ₪  400,000

 400,000הסדרת מעגל תנועה בצומת שפירא ע"ס  - 1884אישור תב"ר מס'  .60

 מקרנות הרשות.                             ₪  40,000משרד התחבורה, ₪  360,000המימון: ₪, 
 

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

 
 
 

אשרור מינויו של ראש העיר, מר דוד אבן צור כנציג הרשות במועצת אשכול  .1
 .                                  המפרץ                                                                           

מקריא את הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציין כי נושא אישור  ראש העיר:
,  האשכול בחר 3/1/18הקמת האשכול אושר בישיבת המועצה מיום 

בי לשמש כיו"ר וזה  אושר על ידכם טלפונית,  אולם עדיין יש צורך 
כאמור ייתן מענה לאשר זאת  בישיבת המועצה, אשכול הרשויות 

 להמון צרכים של כל הרשויות השותפות בו, 
  

אחד, מאשרים את מינויו של ראש העיר כנציג הרשות במועצת -פה  החלטה:
 אשכול המפרץ.

  
 

, בנושא בקשות לאישור לעסוק 10/7/18אישור פרוטוקול ועדת בחינה מיום   .2
מפאת צנעת הפרט, רשימת העובדים לא מצורפת להזמנה זו והיא תועיד לעיון בעבודה נוספת, (

 )                                                                          . המעוניינים בה, בלשכת מנכ"ל העירייה

מקריא את הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציין כי מדובר בעובדים  ראש העיר:
אוד נמוך, והעבודה נעשית אחרי שעות העבודה אשר שכרם מ

 ברשות, וכולם אושרו בוועדת הבחינה.
  
מפאת צנעת הפרט הרשמה לא צורפה להזמנה, כל מי שמעוניין  

 לעיין בה, יוכל לעשות זאת בלשכת המנכ"ל.
  

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
 

 



אישור עירית קרית ים כמגישת התוכנית, יזמית ובעלת עניין בקרקע, עבור  .3
 , לשימושים מסחריים בצפון שד' ירושלים             .  0636852-352תב"ע מס'  

מקריא את הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציין כי מדובר בשני  ראש העיר:
 קיוסקים, האחד שנמצא בקרית ים ד' ליד השוק והשני זה של
אזולאי הנמצא ליד החנוכייה, בשניהם כאמור נעשתה בנייה ללא 

 היתר, מכאן שיש צורך לעשות לגליזציה לשני הקיוסקים.
  

ישנן עובדות שחברי המועצה צריכים לדעת לפני שמקבלים החלטה.  עו"ד קורש:
מ"ר בלבד שלמעשה  438התוכנית עוסקת בשטח מצומצם של 

 קיימים רק שני קיוסקים.מהווה את השטח שבו 
) ולגב' אליזרוב 87הקיוסקים הושכרו למר יצחק אזולאי (בשנת 

 ).89אלמירה (בשנת 
מ"ר ועוד  15למר אזולאי הושכר, בשכירות מוגנת קיוסק בשטח של 

 מ"ר שישמש כתחנת הסעה. 12
 הוגש נגדו כתב אישום על בניה לא חוקית. 2016בחודש פברואר 

  

 מטר. 150ה במקום אין שם מהבדיק עו"ד שבת:
  

העירייה לא התערבה בנושא, כל ההרחבות שבוצעו, לא בוצעו  ראש העיר:
בתקופת כהונתי ולדעתי בכל הסמטאות בקרית ים ג' כמעט ואין 

 בית שלא מופיעה בו תוספת בניה ללא היתר.
  

מקריא בפני הנוכחים סעיפים מתוך כתב האישום שהוגש נגד מר  עו"ד קורש:
מ"ר מהמבנה ללא  152 -אזולאי. לפי כתב האישום, הוא משתמש ב 

 היתר ובניגוד לתוכנית.
הוועדה המקומית לא ביצעה אכיפה אפקטיבית ביחס לבניה הלא 
חוקית, עד שהיחידה הארצית לאכיפת דיני מקרקעין נכנסה 
לתמונה ומינתה תובעת שהגישה את כתב האישום.  ההליך 

 .המשפטי נמצא כעת בעיצומו
 

הגשת התוכנית כעת, בידי העירייה, תאפשר למר אזולאי לפעול 
 להכשרת הבניה הלא חוקית.

  
 מעבר לנושא הלגליזציה, יש גם את נושא הפיתוח. מר שנקר:

  
העירייה מחזיקה את הקיוסקים בדמי מפתח זעומים, אין לעירייה  עו"ד שבת:

 עניין להחזיק עסקים שלא מניבים כלום.
מטרונית , היא יושבת  על חלק מהמדרכה יוצא שאנו מאז הקמת ה

 יושבים על שטח שניקרא זכות דרך. 
  

אני הודעתי ליו"ר הוועדה המקומית ולמפקח המחוזי שהם יפקחו  ראש העיר:
 על כל הנושא.

שנה לא נקטה בשום צעד למיגור  30 -הוועדה המקומית במשך כ 
 התופעה.

 
 
 
 
 

 



 
שהעירייה תצטרף לבקשה ונניח שהוועדה תאשר, האם בהנחה  עו"ד פיזיצקי

 ההליכים ייפסקו?
  

 לא. העבירה כבר נעברה.   עו"ד קורש:
לגבי השכירות המוגנת, מר אזולאי השכיר את המקום בשכירות 

 חופשית לצד ג' שגם נגדו הוגש כתב האישום.
אינטרס כפי שציין המנכ"ל, מעבר לעניין הלגליזציה, יש לעירייה 

 כלכלי בתוכנית, לצרכי פיתוח.
  

 מטר. 150מהבדיקה שלי אין אפילו  עו"ד שבת:
  
  

 אני מעלה את הסעיף להצבעה: ראש העיר:
 
 

 

 7 -בעד  הצבעה:
 (עו"ד פיזיצקי מיכאל)  1  -נגד  
 נמנע

  
 מאשרים. החלטה:

  
 

 0655324-352אישור עיריית קרית ים כיזמית ומגישת התכנית תב"ע מס'   .4
 שינוי בתכנית מתחם האצטדיון (גלי ים)                                                         .

 

מקריא את הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומעביר את רשות הדיבור  ראש העיר:
 למהנדס העיר.

  
בשינוי תוכנית מתחם האצטדיון כאשר העירייה הינה  מדובר מר ברנוב:

היזמית ומגישת התוכנית, היזמים זכו וניתנה להם האפשרות 
להוספת יח' דיור, ע"מ שיהיה  מרווח גדול יותר, העירייה יזמה את 
התוכנית ובהחלט יהיו דירות יותר גדולות, זה יכניס לקופת הרשות 

 יף שטחים. ארנונה יותר גבוהה  וכל זה מבלי להוס
  

 אני מציע לאשר הסעיף הנ"ל ראש העיר:
 
 

 

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
 

 

 

 



אישור יציאתו של ראש העיר, מר דוד אבן צור לביקור בן שלושה ימים בעיר  .5
"יום התרבות של העם  -קיסלובודסק ברוסיה, להשתתף בפסטיבל העירוני 

 ,  הטיסה והאירוח ע"ח העיר המארחת       . 26/8/18 -היהודי"  המתקיים ב 
 

חר ויש  כל כך מקריא את הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציין כי מא ראש העיר:
הרבה פרויקטים בעלי חשיבות גבוהה על הראש אז הסבירות שאני 

. אני כן אטוס רק אם נקבל הודעה שהם 90%לא אטוס עומדת על 
 לא יקיימו את האירוע הזה בלעדינו.

 

אי לכך אני מציע לאשר את  הסעיף הנ"ל באופן עקרוני ונמתין 
 להלך הרוחות.

  
  

 מאשרים.אחד, -פה  החלטה:
  
  

פרויקט מתחם בניין העירייה ע"ס    - 1503אישור הקטנה לתב"ר מס'   .6
₪,  294,300ההפחתה בסך ₪,  400,000סכום קודם עמד ע"ס ₪,  105,700

 המימון: מקרנות הרשות                                                                                 .
 

 א את הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציע לאשרו.מקרי ראש העיר:
  
  

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
  
 

הפעלת מינהלת עירונית להתחדשות עירונית ע"ס  - 1839אישור תב"ר מס'  .7
 294,300השתתפות משרד הבינוי והשיכון,  ₪  424,500המימון: ₪,  718,800

 מקרנות הרשות                                                                                           .₪ 
 

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

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
  
  
 

 

 

 

 



 

הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בי"ס מקיף חדש ע"ש  - 1840אישור תב"ר מס'  .8
 המימון:  משרד החינוך                                                 .₪,  30,000רבין ע"ס 

 

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

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
  
  
 

הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בי"ס אלמוגים ע"ס  - 1841אישור תב"ר מס'  .9
 המימון: משרד החינוך                                                                   .₪,  30,000

 

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

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
  
 

הנגשת כיתה לליקויי שמיעה, בביה"ס סביוני ים  - 1842אישור תב"ר מס'  .10
 המימון: משרד החינוך                                                           . ₪,  30,000ע"ס 

 

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

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
 

ביתן שמירה ושילוט ביה"ס ימית  -מרכיבי בטחון  - 1843אישור תב"ר מס'  .11
 מקרנות הרשות.₪  5,020משרד החינוך,  ₪   15,060המימון  ₪,  20,080ע"ס 

 

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

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
  
 

 



יוצרים תרבות, ע"ס  -תמיכה בתוכניות תרבות  - 1844אישור תב"ר מס'  .12
מהמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל,  ₪  275,000המימון:  ₪,  309,100

 מקרנות הרשות                                                                               .₪  34,100
 

 ף הנ"ל בפני הנוכחים ומציע לאשרו.מקריא את הסעי ראש העיר:
  
  

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
  
 

  1,250,000שיקום כבישים ומדרכות ע"ס  - 1655אישור הגדלה לתב"ר מס'   .13
המימון: ₪,  100,000התוספת בסך ₪,  1,150,000סכום קודם עמד ע"ס ₪, 

 מקרנות הרשות                                     . ₪  500,000משרד הפנים ₪  750,000
 

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

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
 

המימון: ₪,  15,100,000פיתוח שכונת גלי ים ע"ס  - 1845אישור תב"ר מס'  .14
 מקרנות הרשות                                                                                               .

 

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

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
 

 300,000עבודות חשמל במוסדות חינוך וציבור ע"ס  - 1846אישור תב"ר מס'  .15
 המימון: מקרנות הרשות                                                                           .₪, 

 

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

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
  
 

 

 



בדיקות ותיקון ליקויי בטיחות במוסדות חינוך  - 1847אישור תב"ר מס'  .16
 המימון: מקרנות הרשות                                         .₪,  200,000וציבור ע"ס  

 

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

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
  
 

 עבודות להקמת מערכות ניקוז ושיקום אספלט  - 1848אישור תב"ר מס'  .17
 המימון: מקרנות הרשות                                                     .₪,  530,000ע"ס 

 

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

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
  
 

₪,  400,000הקמת שביל הליכה לטיילת ע"ס  - 1849אישור תב"ר מס'  .18
 המימון: מקרנות הרשות                                                                                .

 

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

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
  
 

המשך הרחבת רצועת חוף הים וחיבורו לחיפה  ע"ס  - 1850אישור תב"ר מס'  .19
מקרנות ₪  1,200,000משרד התיירות, ₪  1,800,000המימון: ₪,  3,000,000

 הרשות                                                                                                             .
 

 מקריא את הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציע לאשרו. ר:ראש העי
  
  

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
 

 



 1,920,000עבודות קרצוף וריבוד ברחבי העיר ע"ס  - 1851אישור תב"ר מס'  .20
 המימון: מקרנות הרשות                                                                            .₪, 

 

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

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
  
 

תיקונים ועבודות שיקום חזיתות בבית ספר רבין  - 1852אישור תב"ר מס'  .21
 המימון: מקרנות הרשות                                                      .₪,  350,000ע"ס 

 

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

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
 

₪,  1,600,000שדרוג רחובות בשכונת אלמוגים ע"ס  - 1853אישור תב"ר מס'  .22
 המימון: מקרנות הרשות                                                                                 .

 

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

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
  
 

 280,000עבודות תכנון ותב"עות ברחבי העיר ע"ס  - 1854אישור תב"ר מס'  .23
 . המימון: מקרנות הרשות                                                                          ₪, 

 

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

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
  
 

 



המימון: ₪,  400,000שיפוץ מבני ציבור ע"ס  - 1855אישור תב"ר מס'  .24
 .           מקרנות הרשות                                                                                    

 

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

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
  
 

שיקום מדרכות ברחובות גולדה מאיר, פנחס לבון  - 1856אישור תב"ר מס'  .25
 המימון: מקרנות הרשות      .₪,  1,890,000נתיב מאיר, בליטי ופלמ"ח  ע"ס 

 

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

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
  
 

הטמנת קו מתח והרחבת רחוב אהבת ציון ע"ס  - 1857אישור תב"ר מס'  .26
 המימון: מקרנות הרשות                                                              .₪,  200,000

 

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

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
  
 

₪,  80,000הסדרת נגישות תחנות אוטובוס  ע"ס  - 1858אישור תב"ר מס'  .27
 המימון: מקרנות הרשות                                                                                 .

 

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

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
  
 

 

 



₪,  200,000שיקום מדרכות ותאורה בסביוני ים ע"ס  - 1859תב"ר מס'  .28
 המימון: מקרנות הרשות                                                                                .

 

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

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
  
 

 100,000השלמת עבודות פיתוח וגינון בגן דוד  ע"ס  - 1860אישור תב"ר מס'  .29
 .    המימון: מקרנות הרשות                                                                       ₪, 

 

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

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
  
 

שיקום גן מרכזי שכונת בנה ביתך ועבודות מפגעי בטיחות  - 1861תב"ר מס'  .30
 .המימון: מקרנות הרשות                                                      ₪,  600,000ע"ס 

 

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

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
  
 

השלמת מימון לפרויקטים תחבורתיים ע"ס  - 1862אישור תב"ר מס'  .31
 המימון: מקרנות הרשות                                                             .₪,  500,000

 

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

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
  
 



שיפוץ של מגרש כדורגל ודשא סינטטי בי"ס ימית   - 1863אישור תב"ר מס'  .32
 המימון: מקרנות הרשות                                                        .₪,  50,000ע"ס 

 

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

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
  
 

 160,000שיפוץ חדרי שירותים בי"ס אלמוגים  ע"ס  - 1864אישור תב"ר מס'  .33
 המימון: מקרנות הרשות                                                                            .₪, 

 

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

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
 

המימון: ₪,  75,000הסדרי בטיחות בדרכים ע"ס  - 1865אישור תב"ר מס'  .34
 .      מקרנות הרשות                                                                                         

 

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

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
  
 

המימון: ₪,  600,000ע"ס  2018עבודות בדק בית  - 1866אישור תב"ר מס'  .35
 .                  מקרנות הרשות                                                                             

 

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

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
  
 

 

 



 400,000עבודות פיתוח לתשתיות בגן אריה  ע"ס  - 1867אישור תב"ר מס'  .36
 .                        המימון: מקרנות הרשות                                                    ₪, 

 

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

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
  
 

₪,  500,000פיתוח תשתיות למקווה טהרה ע"ס  - 1868אישור תב"ר מס'  .37
₪   50,000ש"ח מהמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל,  450,000המימון: 

 מקרנות הרשות                                                                                                .

 

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

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
 

₪,  93,279ע"ס  2018סימון והתקני בטיחות  - 1869אישור תב"ר מס'  .38
 מקרנות הרשות                    .₪  9,328משרד התחבורה,  ₪  83,951המימון: 

 

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

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
  
 

₪,  200,000פיתוח מתחם בי"ס לספורט ימי  ע"ס  - 1870אישור תב"ר מס'  .39
 המימון: מקרנות הרשות                                                                                 .

 

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

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
  
 

 



 

₪,  100,000שילוט רחובות ברחבי העיר ע"ס   - 1871אישור תב"ר מס'  .40
 המימון: מקרנות הרשות                                                                                 .

 

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

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
  
 

₪,  140,000מבנים יבילים בי"ס אמירים ע"ס  - 1872אישור תב"ר מס'  .41
 המימון: משרד החינוך                                                                                    .

 

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

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
  
 

₪,  300,000תכנון חניון לילה לרכב כבד ע"ס  - 1873אישור תב"ר מס'  .42
 מקרנות הרשות                .₪  30,000משרד התחבורה,  ₪  270,000המימון: 

 

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

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
  
 

הקמת מגרש כדורגל סינטטי ע"ס  - 1815אישור הגדלה לתב"ר מס'  .43
 6,000,000התוספת בסך ₪,  7,286,355סכום קודם עמד ע"ס  ₪,  13,286,355

 .                       המימון: מקרנות הרשות                                                     ₪ 
 

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

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
  
 

 



תכנון ראשוני אודיטוריום בית ספר רבין  - 1821אישור הגדלה לתב"ר מס'  .44
 400,000התוספת בסך ₪,  145,000סכום קודם עמד ע"ס ₪,  545,000ע"ס 

 המימון: מקרנות הרשות                                                                           .₪, 
 

הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציין כי אורט עולמי השיגו מקריא את  ראש העיר:
תרומה ושאלו אותנו האם אנו מעוניינים להשתתף, התחלנו בתכנון 

 הראשוני ואנו מעוניינים להתקדם עם זה.
 

בתוכנית תהיה תוספת של שש כיתות לימוד, במקביל הגשנו בקשה 
 למשרד החינוך וביקשנו מהם שישתתפו  במצ'ינג עם העירייה.

מיותר לציין את החשיבות הרבה בהקמת אודיטוריום בבית ספר 
 כזה.

  
  

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
  
 

תכנון ופיתוח תשתיות תיירותיות בחוף  - 1780אישור הגדלה לתב"ר מס'  .45
התוספת בסך ₪,  2,160,000סכום קודם עמד ע"ס ₪,  2,260,000הים ע"ס 

 המימון: מקרנות הרשות                                                             .₪,  100,000

 

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

 100 -מדובר בתשתיות לקמפינג, כעיקרון אנו זקוקים לעוד כ  מר פלג:
 אלש"ח.

  
 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:

  
  
 

מעגל תנועה בצומת גלעד ותבור ע"ס   - 1599אישור הגדלה לתב"ר מס'   .46
₪,  250,000התוספת בסך ₪,  847,859סכום קודם עמד ע"ס ₪,  1,097,859

 המימון: מקרנות הרשות                                                                                 .

 נ"ל בפני הנוכחים ומציע לאשרו.מקריא את הסעיף ה ראש העיר:
  
  

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
  
 



הקמת גן משחקים מרכזי בשכונה א' ע"ס  - 1779אישור הגדלה לתב"ר מס'  .47
₪,  500,000התוספת בסך ₪,  3,000,000סכום קודם עמד ע"ס ₪,  3,500,000

 המימון: מקרנות הרשות                                                                                 .
 

יף הנ"ל בפני הנוכחים ומציין כי  הזמנו תוכנית של מקריא את הסע ראש העיר:
רשת מצלמות שתותקן ברחבי העיר, מדובר בתוכנית ברמה מאוד 
גבוהה, כל העיר תרושת וזה יביא להרתעה והורדת רמת הפשע 

 והוונדליזם בעיר.
  

אני מציע וממליץ להתקין מצלמות אבטחה כי פשוט הורסים את  מר קדוש:
 הגן.

  
  

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
 

הקמת קונסרבטוריון ברח' פינחס ספיר,  - 1626אישור הגדלה לתב"ר מס'  .48
הסכום ₪,  36,520,777ההגדלה בסך ₪,  11,169,825סכום קודם עמד ע"ס 

 –מקרנות הרשות ₪  13,520,777המימון:₪,  47,690,602החדש עומד ע"ס 
העברה מקרן היטלי השבחה ₪ +  7,872,094(העברה מקרן מכירת נדלן בסך 

מקרנות הרשות (מינהל מקרקעי ₪  23,000,000וסך ₪)  5,648,683בסך 
 ישראל)                                                                                                            . 

 

 ריא את הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציע לאשרו.מק ראש העיר:
  
  
  

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
  
  
 

ע"ס  הסדרי תנועה חדשים ברח' יוספטל שלב ג'  - 1874אישור תב"ר מס'  .49

מקרנות ₪  300,000משרד התחבורה, ₪  2,700,000המימון: ₪,  3,000,000

 הרשות                                                                                                             .
 

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

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
 

 



 מן שלב א'יהסדרי תנועה חדשים ברח' הרברט לה  - 1875אישור תב"ר מס'   .50

₪  300,000משרד התחבורה, ₪  2,700,000המימון: ₪,  3,000,000ע"ס 

 .     מקרנות הרשות                                                                                          

 

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

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
 

 ,מאיר גולדההסדרי תנועה ברחובות :   – 1792אישור הגדלה לתב"ר מס'   .51

התוספת בסך  ₪,  1,901,931ופלמ"ח,  הסכום הקודם עמד ע"ס  לבוןפינחס 

₪  1,130,000המימון: ₪  3,151,931הסכום החדש עומד ע"ס ₪,  1,250,000

 ש"ח מקרנות הרשות                                        . 1,200,000משרד התחבורה,  
 

 רו.מקריא את הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציע לאש ראש העיר:
  
  
  

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
  
  
 

למספר בתי ספר:  הסדר הורדה והעלאה מרכזי  - 1876אישור תב"ר מס'  .52

₪  900,000המימון: ₪,  1,000,000אור אבנר, לוינסון, רודמן ובראשית ע"ס 

 מקרנות הרשות                                                    . 100,000משרד התחבורה, 
 

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

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
  
  
 

 

 



₪,  985,000ח ע"ס הסדרי בטיחות ברחוב פלמ"  - 1877אישור תב"ר מס'   .53

 מקרנות הרשות               .₪  98,500משרד התחבורה, ₪  886,500המימון: 
 

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

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
  
  
 

₪,  400,000ע"ס  הסדרי בטיחות בשדרות ירושלים  - 1878אישור תב"ר מס'   .54

 מקרנות הרשות            .₪  40,000ש"ח משרד התחבורה   360,000המימון:  
 

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

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
  
  
 

 3,000,000ע"ס  שביל אופניים לכישתכנון וביצוע   - 1879אישור תב"ר מס'   .55

 מקרנות הרשות        .₪  300,000משרד התחבורה ₪  2,700,000המימון:  ₪ 
 

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

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
  
  
 

 

 

 

 

 

 



ע"ס  שביל אופניים לאורך גן סולדביצוע   - 1880אישור תב"ר מס'   .56

 מקרנות הרשות . ₪  300,000משרד התחבורה, ₪  2,700,000ש"ח  3,000,000
 

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

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
  
  
 

 2,500,000ע"ס  שביל אופניים בנימין אפרתביצוע   - 1881אישור תב"ר מס'  .57

 מקרנות הרשות      .₪  250,000משרד התחבורה, ₪  2,250,000המימון: ₪, 
 

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

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
  
 

₪  400,000ע"ס  צומת אירוסמעגל תנועה בהסדרת   - 1882אישור תב"ר מס'  .58

 מקרנות הרשות                .₪  40,000משרד התחבורה, ₪  360,000המימון:  
 

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

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
  
  
 

תכנון הסדרי תנועה חדשים רוברט סולד ע"ס   - 1883אישור תב"ר מס'  .59

 מקרנות הרשות    . 40,000משרד התחבורה ₪  360,000המימון: ₪  400,000
 

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

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
  
 

 

 

 



המימון: ₪,  400,000הסדרת צומת שפירא ע"ס  - 1884אישור תב"ר מס'  .60
 מקרנות הרשות                             .₪  40,000משרד התחבורה, ₪  360,000

 

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

 אחד, מאשרים.-פה  החלטה:
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  _________________     _______________ 
 דוד  אבן  צור              פנינה  ביטון    

 מנהלת לשכת מנכ"ל ומזכירת המועצה                                         ראש  העיר
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