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 משתתפים: 

 ראש העירייה                      -יוסי ברודני 
 חבר מועצת העיר                         -בני סומך 

 חברת מועצת העיר                       -עינת כרמל
 חברת מועצת העיר                 -שלומית מנטל  
 חבר מועצת העיר                  -משה מרר      

 חברת מועצת העיר                    -מירי אברגיל 
 חבר מועצת העיר                    -הרצל ארביב
 חבר מועצת העיר                      -יעקב ויליאן 

 רחברת מועצת העי                         -רונית לב
 חברת מועצת העיר                     -מיכל נתנאל

 חבר מועצת העיר                         -עדי גרוס
 חבר מועצת העיר                    -משה קייקוב

 חבר מועצת העיר                        -גל לנצ'נר
 

 חסרים:

 חבר מועצת העיר                           -יוסי כץ
 חבר מועצת העיר                    -מנחם צרויה 

 
 משתתפים:

 
 גזבר העירייה                         -צחי פרץ 
 מנכ"ל העירייה                          -גבי חדד

 יועצת המשפטית                    -אילנה תמם
 מבקר העירייה                      -דוד שרוני 
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 תב"רים .1

 

 ₪. מיליון  122מצורף פרוט היתרות בקרנות הפיתוח, סה"כ קיימת יתרת זכות של 

 מוגש בזאת לאישורכם תב"רים לעדכון :

מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר עדכון  -הוצאות תכנון כלליות  -424תב"ר  .1

וזאת בהתאם לצפי ₪ מיליון  9.6לסך של ₪ מיליון  0.55 התב"ר ולהגדילו בכ

 הוצאות התכנון וההכנסות בפועל, במימון מקרנות הפיתוח של העירייה.

 להלן הרכב התב"ר:

 ₪ 9,600,000           קרנות פיתוח

 ₪  9,600,000          סה"כ תב"ר מאושר

 

 424מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את תב"ר         

 

 : הצבעה      

 חברים )פה אחד( 13בעד:       

 

 :החלטה     

 הוצאות תכנון כלליות -424מליאת מועצת העיר מאשרת את תב"ר     

: מליאת מועצת העיר מתבקשת הקמת מבנה משולב ברמת הדר -789תב"ר  .2

וזאת ₪ מיליון  7.4לסך של ₪  ₪ אלף  400 -לאשר עדכון התב"ר ולהגדילו בכ

הסופיות להשלמת הפיתוח והצטיידות המבנה, במימון מקרנות בהתאם לעלויות 

 הרשות.

 להלן הרכב התב"ר:

 ₪ 7,400,000           קרנות רשות

 ₪ 7,400,000סה"כ תב"ר מאושר                    

 

 הקמת מבנה משולב ברמת הדר-789 מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את תב"ר

 :הצבעה

 חברים )פה אחד( 13בעד: 

 



 

 :החלטה

 הקמת מבנה משולב ברמת הדר-789מליאת מועצת העיר מאשרת את תב"ר 
 

: מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר הצבת מצלמות ברחבי העיר -804תב"ר  .3

וזאת בהתאם להתקדמות ₪ מיליון  4לסך של ₪ מיליון  1 -עדכון התב"ר ולהגדילו בכ

 הפרויקט והעלויות הצפויות, במימון מקרנות הרשות.

 הרכב התב"ר: להלן

 ₪ 4,000,000           קרנות רשות

 ₪ 4,000,000סה"כ תב"ר מאושר                   

 

 הצבת מצלמות ברחבי העיר.-804מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את תב"ר 

 :הצבעה

 חברים )פה אחד( 13בעד: 

 

 :החלטה

 הצבת מצלמות ברחבי העיר.-804מליאת מועצת העיר מאשרת את תב"ר 
 

: מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר עדכון פיתוח שצ"פ דרומי -829תב"ר  .4

וזאת בהתאם לתוצאות ₪ מיליון  26.5לסך של ₪ מיליון  3 -התב"ר ולהגדילו בכ

 המכרז והעלויות הצפויות להשלמת השצ"פ, במימון מקרנות הרשות.

 להלן הרכב התב"ר:

 ₪ 23,000,000         קרנות רשות

 ₪  3,486,000              משרד התחבורה    

 ₪ 26,486,000סה"כ תב"ר מאושר                  

 

 פיתוח שצ"פ דרומי-829מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את תב"ר 

 

 :הצבעה

 חברים )פה אחד( 13בעד: 

 

 :החלטה

 פיתוח שצ"פ דרומי -829מליאת מועצת העיר מאשרת את תב"ר 

 
 



: מליאת מועצת העיר ביצוע עבודות פיתוח בשכונת רמת אילן -846 תב"ר .5

וזאת ₪ מיליון  7לסך של ₪ מיליון  5 -מתבקשת לאשר עדכון התב"ר ולהגדילו בכ

 בהתאם לעלויות הצפויות לביצוע עבודות הפיתוח, במימון מקרנות הרשות.

 להלן הרכב התב"ר:

 ₪ 7,000,000         קרנות רשות

 ₪ 7,000,000ר מאושר             סה"כ תב"     

 
 

 ביצוע עבודות פיתוח -846מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את תב"ר 

 בשכונת רמת אילן

 

 

 : הצבעה

 חברים )פה אחד( 13בעד: 

 

 :החלטה

 ביצוע עבודות פיתוח בשכונת רמת -846מליאת מועצת העיר מאשרת את תב"ר 

 אילן

 

 

: מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר עדכון התב"ר שיפוץ מבני חינוך -848תב"ר  .6

וזאת בהתאם לעלויות הצפויות ₪ מיליון  5.5לסך של ₪ מיליון  0.5 -ולהגדילו בכ

להשלמת שיפוץ והנגשת מבני החינוך ) מצורפות הרשאות  ממשרד החינוך ע"ס של 

 במימון מקרנות הרשות ומשרד החינוך.₪ (, מיליון  0.5

 להלן הרכב התב"ר:

 ₪ 5,000,000         ות רשותקרנ

 ₪  510,000משרד החינוך                      

 ₪ 5,510,000סה"כ תב"ר מאושר                  

 

 שיפוץ מבני חינוך -848מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את תב"ר 

 

 :הצבעה

 חברים )פה אחד( 13בעד: 

 

 



 

 

 :החלטה

 שיפוץ מבני חינוך-848 מליאת מועצת העיר מאשרת את תב"ר
 

 

 

 מוגש בזאת לאישורכם תב"רים לעדכון וסגירה :

: מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר עדכון חידוש רחוב הרצל וייצמן -768תב"ר  .1

וזאת בהתאם לעלויות ₪ אלף  1,911לסך של ₪ אלפי  489-התב"ר ולהקטינו בכ

 לסגירה. הסופיות של ביצוע הפרויקט, ולאחר מכן לאשרו כתב"ר מאוזן

 להלן הרכב התב"ר:

 ₪ 1,910,651           קרנות הפיתוח

 ₪ 1,910,651סה"כ תב"ר מאושר                   

 

 חידוש רחוב הרצל וייצמן-768מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את תב"ר 

 

 :הצבעה

 חברים )פה אחד( 13בעד: 

 

 :החלטה

 חידוש רחוב הרצל וייצמן-768 מליאת מועצת העיר מאשרת את תב"ר

 

: מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר עדכון התב"ר חידוש רחוב פרץ -770תב"ר  .2

וזאת בהתאם לעלויות הסופיות של ₪ אלף  527לסך של ₪ אלפי  173-ולהקטינו בכ

 ביצוע הפרויקט, ולאחר מכן לאשרו כתב"ר מאוזן לסגירה.

 להלן הרכב התב"ר:

 ₪ 526,823              קרנות הפיתוח

 ₪ 526,823סה"כ תב"ר מאושר                      

 

 חידוש רחוב פרץ-770מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את תב"ר      

 

 :הצבעה         

 חברים )פה אחד( 13בעד:         

 חידוש רחוב פרץ– 770   מליאת מועצת העיר מאשרת את תב"ר        



 

: מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר עדכון התב"ר חיבור רבין הנשיא -774 תב"ר .3

וזאת בהתאם לעלויות הסופיות ₪ אלף  9,060לסך של ₪ אלפי  440-ולהקטינו בכ

 של ביצוע הפרויקט, ולאחר מכן לאשרו כתב"ר מאוזן לסגירה.

 להלן הרכב התב"ר:

 ₪ 8,560,276           קרנות הפיתוח

 ₪   500,000                משרד התחבורה    

 ₪ 9,060,276סה"כ תב"ר מאושר                     

 

 חיבור רבין הנשיא -774מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את תב"ר 

 

 :הצבעה

 חברים )פה אחד( 13בעד:

 

 :החלטה

 חיבור רבין הנשיא-774מליאת מועצת העיר מאשרת את תב"ר 

 

מליאת מועצת העיר מתבקשת  הקמת מאסף הניקוז בגבעת שמואל -796 תב"ר .4

וזאת בהתאם ₪ אלף  152לסך של ₪ אלפי  548-לאשר עדכון התב"ר ולהקטינו בכ

 לעלויות הסופיות של ביצוע הפרויקט, ולאחר מכן לאשרו כתב"ר מאוזן לסגירה.

 להלן הרכב התב"ר:

  ₪  152,332             השתתפות רשות ניקוז

 ₪ 152,332סה"כ תב"ר מאושר                      

 

הקמת מאסף הניקוז בגבעת -796מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את תב"ר 
 שמואל

 

 : הצבעה

 חברים )פה אחד( 13בעד: 

 :החלטה

 הקמת מאסף הניקוז בגבעת שמואל-796מליאת מועצת העיר מאשרת את תב"ר 

 

: מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר עדכון שיקום רחוב יהודה הלוי -816תב"ר  .5

וזאת בהתאם לעלויות ₪ אלף  2,054לסך של ₪ אלפי  946-התב"ר ולהקטינו בכ

 הסופיות של ביצוע הפרויקט, ולאחר מכן לאשרו כתב"ר מאוזן לסגירה.

 להלן הרכב התב"ר:

 ₪ 2,053,600                    קרנות הפיתוח

 ₪ 2,053,600     סה"כ תב"ר מאושר              

 



 שיקום רחוב והודה הלוי-816מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את תב"ר 

 

 :הצבעה

 חברים )פה אחד( 13בעד:

 

 :החלטה

 שיקום רחוב יהודה הלוי -816מליאת מועצת העיר מאשרת את תב"ר 

 

: מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר עדכון הקמת פארק מרכזי -821תב"ר  .6

וזאת בהתאם לעלויות ₪ אלף  3,474לסך של ₪ אלפי  526-כהתב"ר ולהקטינו ב

 הסופיות של ביצוע הפרויקט, ולאחר מכן לאשרו כתב"ר מאוזן לסגירה.

 להלן הרכב התב"ר:

 ₪ 3,474,322           קרנות הפיתוח

 ₪ 3,474,322סה"כ תב"ר מאושר                   

        

 הקמת פארק מרכזי -821מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את תב"ר        

 

 :הצבעה        

 חברים )פה אחד( 13בעד:        

 

 החלטה       

 הקמת פארק מרכזי-821מליאת מועצת העיר  מאשרת את תב"ר       

 

 

: מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר עדכון שיפוץ מקווה לגברים -842תב"ר  .7

ולאחר מכן לאשרו כתב"ר ₪ אלף  0לסך של ₪ אלפי  200-ולהקטינו בכ התב"ר

 מאוזן לסגירה.

 להלן הרכב התב"ר:

 ₪    0סה"כ תב"ר מאושר                             

 

 שיפוץ מקווה לגברים – 842מליאת מועצת מתבקשת לאשר את תב"ר 

 

 :הצבעה



 חברים )פה אחד( 13בעד: 

 

 :החלטה

 שיפוץ מקווה לגברים -842מליאת מועצת העיר מאשרת את תב"ר 

 

 מוגש בזאת לאישורכם תב"ר מאוזן לסגירה :

 ₪  7,000,000שיפוץ מבני ציבור ע"ס של      -831תב"ר 

 

 שיפוץ מבני ציבור-831מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את תב"ר 

 

 :הצבעה

 חברים )פה אחד( 13בעד: 

 

 :החלטה

 שיפוץ מבני ציבור -831מליאת מועצת העיר מאשרת את תב"ר 

 

 ₪ 560,000מענק שיקום תשתיות בשכונות ותיקות ע"ס של   -837תב"ר 

 מענק שיקום תשתיות בשכונות     -837מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את תב"ר 

 ותיקות

 :הצבעה

 חברים )פה אחד( 13בעד: 

 

 :החלטה

 מענה שיקום תשתיות בשכונות ותיקות -837מליאת מועצת העיר מאשרת את תב"ר 

 

 ₪  100,000רכישת גנרטור לחרום ע"ס של   -850תב"ר 

 

 רכישת גנרטור לחרום-850מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את תב"ר 

 

 :הצבעה

 חברים )פה אחד( 13בעד: 

 

 :החלטה

 דת גנרטור לחרוםרכי-850מליאת מועצת העיר מאשרת את תב"ר 



 

 

 2018עדכון תקציב לשנת  .2

      

 גזבר העירייה מציג את עיקרי שינוי התקציב וכן מצורפת רשימת כל הסעיפים המעודכנים  

 .ל, וזאת לאחר דיון בועדת כספים והמלצתהוכנספח א' לפרוטוק  
 
 .2018מברך על תקציב  -משה מרר  
 
 כמפורט בנספח א' 2018תקציב לשנת  מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את עדכון  
 
 
 

 :הצבעה
 חברים )פה אחד( 13בעד: 

 
 

 :החלטה
 כמפורט בנספח א'  2018מליאת מועצת העיר מאשרת את עדכון תקציב העירייה לשנת 

 
 
 
 
 

 הישיבה ננעלה
 


