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 לשכת הסמנכ"ל – מזכירות העירייה
 
 
 
 
 

                   פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 39 מיום 28.12.17
 

 - ראש העיר נוכחים:        מר משה אבוטבול
 - סגן ומ"מ ראש העיר מר מאיר בלעיש

 - סגן ראש העיר                  מר שמוליק גרינברג
 - חבר מועצת עירמר יגאל חדד

 מר ישעיהו ארנרייך - חבר מועצת עיר
 מר ישראל סילברסטין- חבר מועצת עיר

 - חבר מועצת עירמר שמעון גולדברג
  - חבר מועצת עירמר פרנקל אברהם

 - סגן ראש העירמר משה שטרית
 - חבר מועצת עירמר שלום אדרי 

 - חבר מועצת עירמר מנשה אליאס
 - חבר מועצת עירמר מוטי כהן

 
 

 מר מרדכי דירנפלד   - חבר מועצת עירחסרים:
 - חבר מועצת עיר מר משה מונטג 

                   מר חיים בן מרגי     - חבר מועצת עיר
 - חברת מועצת עירמר גב' סטלה ולטר

 - חבר מועצת עיר מר אלי כהן
                   מר ריצ'רד פרס      - חבר מועצת עיר

                   גב' רינה הולנדר     - חברת מועצת עיר
 
 

 -  מנכ"ל עו"ד מתי חותהמשתתפים:
  - גזברמר אריה ברדוגו

  - משנה ליועמ"ש עו"ד דיקלה כלפון
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 - מבקרמר יעקב דהן

          מר דוד וקנין          - אחראי הקלטה
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 ראש העיר פותח את ישיבת מועצת העיר בהספדים לעובד העירייה המסור גדעון דנינו ז"ל
 שהלך לעולמו וכן לרב שטיימן שנפטר לפני שבועיים.

 
 על סדר היום:

  
 דבר תורה.1.
 אישור דו"ח  רבעוני מס' 3  לשנת 2.2017.
 אישור קבלת אשראי לזמן קצר מבנקים לשנת 3.2018.
 אישור דו"ח כספי מבוקר לשנת 4.2016.
 אישור פרוטוקול ועדת כספים 69 : העברות תקציביות ואישור תב"רים.5.
  אישור הקצאה לעמותת גאון דוד ע"ר 580242949 (ע"פ החלטות ועדת הקצאות6.

          מס' 137)
 אישור פרוטוקול ועדת שילוט מיום  7.29.11.17.
 הארכה הכרזה מתחם ביאליק פינוי בינוי.8.
 אישור פרוטוקול ועדת שמות .9.

 10.    אישור חברה למועצה הדתית הגב' אפרת פלאם במקום החבר מאיר ביטון.
 11.    אישור תוספת שכר 5% שכר בכירים לשאול פוקס מנהל אגף ש.פ.ע.

 12.    התפטרות החבר דוד לוק מהמועצה הדתית.
 13.    אישור דו"ח כספי לשנת 2016 של החברה הכלכלית.

 
 

  סעיף 1: דברי תורה
 

 נאמרו ע"י ראש העיר.
 

 סעיף 2: אישור דוח רבעוני מס' 3 לשנת 2017
 

 ראש העיר: הצעת החלטה: מציג את הדו"ח כפי שהובא ע"י גזבר העירייה ומבקש להביאו
 לאישור.



 
 
 
 

           פקס' : 02-9909888                 טלפון : 02-9909807/8

 לשכת הסמנכ"ל – מזכירות העירייה
 מי בעד?

 הצבעה: בעד 11 נגד 1 (מוטי כהן)
 החלטה: מועצת העיר מאשרת את הצעת החלטה של ראש העיר
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 סעיף 3: אישור קבלת אשראי לזמן קצר מבנקים לשנת 2018
 

  ראש העיר – הצעת החלטה: מבקש כמו בכל שנה לאשר קבלת אשראי לזמן קצר
                                              מהבנקים: בנק לאומי, בנק דקסיה ומבנק הפועלים.

 
 מי בעד?

 הצבעה: בעד 11 נמנע 1 (מוטי כהן)
 החלטה: מועצת העיר מאשרת את הצעת החלטה של ראש העיר

 
  סעיף 4: אישור דו"ח כספי מבוקר לשנת 2016

 
 ראש העיר – הצעת החלטה: מציג את הדו"ח שנשלח לחברים לקראת הישיבה ומבקש

                                             להביא לאישורו.
 מי בעד?

 הצבעה: בעד 11 נגד 1 (מוטי כהן)
 החלטה: מועצת העיר מאשרת את הצעת החלטה של ראש העיר

 
  סעיף 5: אישור העברות תקציביות ואישורי תברים

 
  ראש העיר  - הצעת החלטה: מבקש לאשר את התברים והעברות כספיות לפי פרוטוקול

                                              ועדת כספים מס' 69 שהועבר אליכם.
 
 
 

 ב: העברות תקציב

 סוג
הבק
 שה

 מקור תקציבי יוצא
 סכום

 סעיף תקציבי נכנס
 הערות

 שם סעיף מס' שם סעיף מס'

  
207,000 ₪ 1,818,400,

 במקום תקציב  חונכויות  750
 2016 שלא נוצל
 לפי אישור ועדת
,1,818,400 ₪ 50,000 כספים 56/2017

751  
  חונכויות

  פעילות
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העבר

 ה
1,991,900,98

0 
 הוצאות בלתי

,1,828,400 ₪ 200,000  נצפות
810  

 תמיכות ת.
  נוער

 במקום תקציב
  2016 שלא נוצל

העבר
 ה

1,991,900,98
,1,713,301 ₪ 42,200   בצ"מ 0

930  
  רכישת

  קטנועים

נפלה טעות סופר
בועדה קודמת 68

 נכתב בטעות
.₪ 31900  

  החלטה: אושר
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 ג: תב"ר

 שם הפרויקט מס' תבר

 סכום
 התבר

 שאושר
 בעבר

 הגדלה/
 הקטנה

 בש''ח

 סה"כ סכום
 מימון חדש בש"ח

792 
 תכנון מול משרד הבינוי

 והשיכון עבור פינוי-בינוי
 במתחם הגפן

 מ. השיכון ₪ 62,478  

קרנות הרשות₪ 3,161,204 ₪ ₪951,204 2,210,000 מבנים יבילים 2017 801

משרד החינוך ₪  540,000   הנגשות 2017 823

 החלטה: אושר,
 
 
 

  מי בעד?
 הצבעה: בעד 11 נגד 1 (מוטי כהן)

 החלטה: מועצת העיר מאשרת את הצעת החלטה של ראש העיר
 
 
 
 

 סעיף 6: אישור הקצאה לעמותת גאון דוד ע"ר 580242949(ע"פ החלטת ועדת הקצאות מס' 137)
 

 ראש העיר – הצעת החלטה: מבקש להביא לאישור הקצאה לעמותת גאון דוד בהמשך
 להחלטת ועדת הקצאות מס' 137.

 מי בעד?
 הצבעה: בעד 11 נמנע 1 (מוטי כהן)

 החלטה: מועצת העיר מאשרת את הצעת החלטה של ראש העיר
 

 סעיף 7: אישור פרוטוקול ועדת שילוט מיום 29.11.17
 

  ראש העיר- הצעת החלטה: מבקש להביא לאישור את פרוטוקול ועדת השילוט מיום
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                                            29.11.17אשר נשלח אליכם.

 
  מי בעד?

 הצבעה: בעד 11 נמנע 1 (מוטי כהן)
 החלטה: מועצת העיר מאשרת את הצעת החלטה של ראש העיר
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 סעיף 8: הארכה הכרזה מתחם ביאליק פינוי בינוי
 

 ראש העיר – הצעת החלטה: להאריך את תוקף ההכרזה על מתחם פינוי/בינוי ביאליק
 כולל הארכת תוקף הסכם הניהול שנחתם עם חברת קידום.

 
  מי בעד?

 הצבעה: כולם פה אחד.
 
 

 סעיף 9: אישור פרוטוקול ועדת שמות
 

 ראש העיר – הצעת החלטה: מבקש להביא לאישור פרוטוקול ועדת שמות מיום 27.12.17.
 

  מי בעד?
 הצבעה: בעד 11 נמנע 1 (מוטי כהן)

 החלטה: מועצת העיר מאשרת את הצעת החלטה של ראש העיר
 
 

 סעיף 10: אישור חברה למועצה הדתית הגב' אפרת פלאם במקום החבר מאיר ביטון.
 

  ראש העיר - הצעת החלטה: מבקש לאשר את הגב' אפרת פלאם נציגת ריצ'רד פרס
                                             למועצה הדתית במקום החבר מאיר ביטון שהתפטר.

 
  מי בעד?

 הצבעה: בעד 10 נמנע 1 (שמואל גרינברג) 1 נגד (שמעון גולדברג)
 החלטה: מועצת העיר מאשרת את הצעת החלטה של ראש העיר

 
 

  סעיף 11: אישור תוספת שכר של 5% שכר בכירים לשאול פוקס
 

 ראש העיר – הצעת החלטה: מבקש להביא לאישור תוספת שכר של 5% שכר בכירים
                                             למר שאול פוקס מנהל אגף שיפור פני העיר.

 מי בעד?
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 הצבעה: כולם בעד פה אחד.

 
 סעיף 12 : התפטרות מר דוד לוק מהמועצה הדתית

 
  ראש העיר – הצעת החלטה: מבקש לאשר את הרב יצחק לוי כחבר במועצה הדתית

                                             במקום החבר דוד לוק שהתפטר.
 

 מי בעד?
 הצבעה: כולם בעד פה אחד.
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 סעיף 13 : אישור דו"ח כספי לשנת 2016 של החברה הכלכלית
 

  ראש העיר – הצעת החלטה: מבקש להודות לרב אברהם פרנקל על פועלו ומבקש לאשר
                                             את הדו"ח הכספי של החברה הכלכלית לשנת 2016.

 
 מי בעד?

 הצבעה: כולם בעד פה אחד.
 
 

 הישיבה נעולה.
 

 תמללה: רחל איטח – לשכת הסמנכ"ל
 
 

___________________                                                                                      
                                                                                             משה אבוטבול

                                                                                               ראש העיר
 


