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 "ח אייר תשע"וכ
 2016יוני  05

 
 
 
 

 1.6.2015פרוטוקול ועדת כספים הנדון: 
 
 

 נוכחים חברים: 
 ראש העירייה -רחמים מלול
 מ"מ ראש העיר-בנצי שרעבי

 אבי קינד
 עו"ד אמיר ירון 

 אינג יפים זאיקה 
 שי קזיוף 

 אמיתי כהן
 יעל בק

 אדר' יערה ספיר
 
 

 נוכחים: סגל:
 סגן רה"ע ומחזיק תיק החינוך –הר בלום ז

 מנכ"ל העירייה –דורון מילברג 
 מהנדסת העיר –אדר' דלית הראל 

 גזברית העירייה –דניאלה ליבי 
 היועמ"ש –עו"ד מיכל דגן 

 מנחם רוזנטל ס.הגזבר הממונה על ההכנסות
 מנכ"ל הל"ר –גיא עידו 

 סמנכ"ל נכסים וביטוח –חנניה קורש 
 "מ מבקר העירייה. מ –עוקשי  ישראל

 מנהל אגף תשתיות  –זורי שעובי 
 ליאור שוקרי מנהל אגף תנועה שילוט ופיקוח 

 אליצור זרחי מנהל אגף בטחון חירום תקשוב ורכש
 מ.א. מוניציפלי ורל"ש רה"ע –דודי אשכנזי 

 
 

 סדר יום  : 
 

 עדכון ואישור  תב"רים: 
 

 מנהל ההנדסה: 
, כסף חיצוני המגיע ממנהל התכנון, ללא ₪ 23,715קרה הנדסית, סיוע במימון ב ,2913עדכון תב"ר  .1

 השתתפות רשות. 
 אושר פה אחד !

 ממשרד החינוך.  - ₪ 300,000יש להגדיל את התב"ר ב כ  גנ"י צבי הורביץ -  3127ר "תב  .2
 אושר פה אחד ! 

וח של ע"ח קרנות הפית –, חשבון סופי לתשלום ₪א'  150חד כיתתי,  גנ"י מדר – 2908תב"ר  .3
 הרשות. 

 אושר פה אחד !
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 2.5מלש"ח קרנות הפיתוח של הרשות,  2, גן תלת כיתתי בשכונת רחובות המדע – 3201תב"ר  .4
 מלש"ח משרד החינוך. 

 אושר פה אחד !

מלש"ח משרד  5.3מלש"ח סה"כ,  7.3, בית ספר מעלות משולם תוספת כיתות – 3187תב"ר  .5
 שות. מלש"ח ע"ח קרנות הפיתוח של הר 2החינוך, 

 אושר פה אחד !

 , ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות. ₪א'  250 –, סקר נכסים ב 3076הגדלת תב"ר  .6
 אושר פה אחד !

 מלש"ח, ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.  4 –הגדלת התב"ר ב  -תשתיות,  – 3118תב"ר  .7
 תיות בביצוע ואלו העתידות להתבצע ע"י זורי שעובי. בוצעה סקריה תש

 אושר פה אחד !
  מלש"ח, ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות. 2תכנון ייעוץ שמאות ומדידות, , 3088ב"ר ת .8

 אושר פה אחד !

, בהתאם לחוזה ₪ 3,894,003 –, השתתפות משרד הבנוי והשיכון ששת הימים ויסגל –,3041תב"ר  .9
מלש"ח בגין הקמת שכונת רחובות הצעירה )לשעבר צרפתי על  7 –ל  העם משרד השיכון השלמ

 . הפארק(
 אושר פה אחד !

 
 הל"ר:  –תב"רים 

בקשת הגדלה     
 מועדת כספים 

   

מס. 
  הפרויקטשם   תב"ר

תקציב  
עירייה 
)אושר 

 במועצה( 

אומדן  
 מעודכן 

סה"כ  
עלות 

ממימון 
 חוץ 

סה"כ עלות  
מקרנות 

 רשות 

3176 

 שיפוץ מרכז פסגה
 
 

 ירד מסדר היום !

           20,000                    180,000        
200,000           

200,000  

 גנ"י רננים 3191
 אושר פה אחד !

       
1,000,000  

       
1,000,000  

3192 
 –מתחם יד לבנים 

 תכנון
 אושר פה אחד !

                    500,000        
500,000           

500,000  

3193 
 רח' בן ציון פוגל

אושר בכפוף להמצאת 
  רשאת תכנון.ה

                 5,700,000     
5,700,000         

5,700,000  

3194 
תחנת שאיבה פארק 

 ת.מ.ר
  יש לבדוק תב"ר קיים.

                 6,500,000     
6,500,000         

6,500,000  

3195 
 -בי"ס נועם בנות 

 תכנון –תוספת כיתות 
 אושר פה אחד !

                    500,000        
500,000           

500,000  

3196 
 -בי"ס פרחי המדע 

 תכנון –תוספת כיתות 
 אושר פה אחד !

                    500,000        
500,000           

500,000  

 תכנון –בי"ס קציר א'  3197
        500,000                     אושר פה אחד !

500,000           
500,000  
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 תב"רים חינוך: 
 

 ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.  ₪א'  300, מלוי וסינון חול בגנ"י, בגין 3090הגדלת תב"ר  .1
 אושר פה אחד !

מלש"ח ע"ח משרד  1.5א' ש"ח, ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות,  750 – מבנים יבילים 3198תב"ר  .2
 החינוך. 

 אושר פה אחד !
 ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות. מלש"ח,  1 – וג מוסדות חינוך, מיז3023 תב"ר הגדלת .3

 אושר פה אחד !
 
 
 

 תב"רים ספורט : 
 

 , ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות. ₪א'  800 – 3199תב"ר  –מתקני ספורט 
 אושר פה אחד !

 
 תב"רים תחזוקה: 

 
 ות הפיתוח של הרשות. מלש"ח, ע"ח קרנ 1שדרוג תאורת רחוב ברחבי העיר,   - 3082עדכון והגדלת תב"ר 

 אושר פה אחד !
 
 

 : תנועה
 , ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.₪א'  500בסך שילוט רחובות  3043הגדלת תב"ר 

 אושר פה אחד !
 ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות., ₪א'  500בסך  ,מתקני הגבלת מהירות בעיר 3045הגדלת תב"ר 

 אושר פה אחד !
  

 
 אגף בטחון חירום תקשוב: 

 
 משרד החינוך.  –מלש"ח  1מחשוב הגדלת גורמי חוץ  – 3181לת תב"ר הגד

 אושר פה אחד !
 , ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות. ₪' א 500החלפת מערכת גלוי אש ע"ס  – 3071הגדלת תב"ר 

 אושר פה אחד !
 הפיתוח של הרשות.  קרנותע"ח  , ₪א'  500 –שדרוג מקלטים   - 3099ר הגדלת תב"

 אושר פה אחד !
 . הרשותמלש"ח, ע"ח קרנות הפיתוח של  1מוס"ח וציבור,  מיגון - 3123ר הגדלת תב"

 אושר פה אחד !
 

 מחוץ לסדר היום: 
 . ₪א'  50רכב לגביה, אושר תב"ר 

 מלש"ח, ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.  1.4ספריות בתי ספר,  2838סגירת תב"ר 
 אושר פה אחד !

 ת.עודכנה חוברת התב"רים בהתאם להחלטו 
 

  להלן הצעת ההחלטה: 2017התקיים דיון ראשוני בצו הארנונה , 
 

 2017הצעת החלטה לצו הארנונה לשנת 
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( לחוק ההסדרים במשק 2)ב()9)א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ ובהתאם לסעיף 276בהתאם לסעיף 

הצעת  , והתקנות מכוחו, מובאת בזאת1992-המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנ"ג

החלטה להסמיך את הגורמים המקצועיים בעירייה לפנות לשרי האוצר והפנים ולבקש מהם ליתן 

אישור חריג לשינוי אזורי מיסוי למגורים ושאינם מגורים, ולשינוי בתעריפי הארנונה בהתאם לפירוט 

 -הבא:

 2017בנוסף לעדכון האוטומטי בסכומי הארנונה לכלל הנכסים לשנת  -

 -לנכסים שאינם משמשים למגורים:ת העלאה חריגה (, מבוקש1.77%)

 .5%בשיעור של 

מסמיכים את ראש העיר ואת הגורמים המקצועיים בעירייה לפנות לשרי הפנים והאוצר ולבקש מהם אישור 

 חריג כאמור בהחלטה זו.

 מחליטים לאשר מתן הנחות בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(, -הנחה בארנונה:

לתקנות אינו  12ס'  -)להלן: "התקנות"(, ובהתאם להנחיות שניתנו לשנים עברו, כלומר: 1993-תשנ"ג

 (.3)-(2)א()13לתקנות לא מאומצים ס'  13מאומץ; בס' 

צאצאים בוגרים המתגוררים אצל קרוביהם ממדרגה ראשונה שניה ושלשית לא יהיו זכאים להנחה 

 )משוקללת( מארנונה . 

 בנושא צו ארנונה.  – 22.6.2016 –ר יומה של מועצת העיר שלא מן המניין ב הנושא יבוא לסד
 

 :2016, שנת הכספים 1התקיים דיון ברבעון מס' 
  

 . 2016ראש העיר סקר בפני החברים את הדו"ח הרבעוני אודות סיום הרבעון הראשון של שנת 

 
 
 
 
 
 

 בברכה,  
 

 דודי אשכנזי 
 מנהל אגף מוניציפאלי       

 וראש לשכת ראש העיר       
    

 


