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סדר היום :
.1

אישור הגדלת תב " ר מס '  326עבור הרחבת בי " ס תיכון דתי עתיד  ,ע " ס
 ₪ 1,000,000במימון משרד החינוך ) תקציב קודם , ₪ 6,360,000
תקציב מעודכ ן .( ₪ 7,360,000

.2

עדכון תקציב  -יחידת הנוער  -מעבר פעילות מהמתנ " ס לעירייה החל
מחודש 9 /11
העברה מסעיף פעולות לסעיף שכר
 1828200110הדרכת נוער –  4.7משרות – ₪ 165,000
) ₪ ( 165,000
 1828200871פעולות נוער

.3

עדכון _ תקציב _ ליל _ אהבה
₪ 85,000
 1111000100ארנונה –
 1752000786אירוע ליל אהבה – ₪ 85,000
הסבר  :לאחר שהבקשה לארנונה חריגה אושרה בעיקרה  ,מוחזר
התקציב לאירוע ליל האהבה בתוספת של . ₪ 35,000

תוספת לסדר היום :
.4

אישור תב " ר מס '  403עבור סימון כבישים לשנת  , 2011ע " ס ₪ 83,212
במימון משרד התחבורה .

.5

אישור תב " ר מס '  404עבור הסד רים בטיחותיים – דרך חיים  ,ע " ס
 ₪ 1,400,000במימון משרד התחבורה .

.6

אישור פתיחת חשבונות עזר בבנק דקסיה לכל פרויקט שימומן ע " י
מפעל הפיס במענקים לשנים  , 2012 – 2011עפ " י התנאים שיסוכמו ע " י
הבנק .
לכ ל פרויקט ייפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה .

"חבר" – הקלטה ותמלול

3

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס'  51/12מיום 6/6/2011

משה סיני –ראש העיר :ערב טוב לכולם.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :יש משהו שאנחנו רוצים להעלות על סדר היום? זה הוספנו
זה לא עבר רק וועדה בעשרה ימים .הוצאנו הזמנה .זה תוספת לסדר היום הוספנו שני
תב"רים ברשותכם .הנה אומרים לי זה הכל בסדר.
משה סיני –ראש העיר :יופי אנחנו מתחילים לפני שאני זה אני רוצה קודם כל שבועות
מתקדם .לאחל לכולם חג שמח ,ושוב לברך את כולכם שהחג יעבור ככה בשקט בבטחון .אני
שתיים שלוש הודעות קצרות .למרות שזה לא מופיע פה ,אנחנו הגענו לסיכום עם רשת הגנים
של אגודת ישראל על שיפוץ של כל הגנים בהיקף של מליון שקל .חצי מליון אנחנו נותנים,
חצי מליון הם נותנים במצ'ינג .וסוף סוף הזדמנות ככה שהקיץ הזה מהלך אסטרטגי לשפץ
את כל הגנים .אני מוסיף על זה גם את מה שקורה בעתיד ,ובאולפנת זבולון ,אז יש הרבה
מאוד מיליונים שרצים.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :יש לך ארבעה בתי ספר יש לך שני חדשים ושניים
מתרחבים.
רזיאל אחרק – סגן ראש העיר :מתנה יפה לכניסתו של סגן ראש העיר החדש לתפקידו.
משה סיני – ראש העיר :אז הוא נכנס בכוננות גבוה .ואני מקווה שתרועת השופר תמשך עד
הסוף .ולא יהיו תקיעות .אני נשאל כל מיני שאלות על וועדת בקורת .חברים אני לא באמת
עם כל הכבוד ,וועדת הבקורת היא באחריות האופוזיציה .כפי שהאופוזיציה תחליט זה מה
שיהיה .אז אני אומר את זה פה לאנשים .אני לא מתעסק בעניין הזה .יש אופוזיציה הוועדה
קיימת .היא מתפקדת .היושב ראש שלה התפטר .אני לא נכנס מי יהיה יושב ראש הוועדה.
זה תפקיד של האופוזיציה ובזה פתרתי את העניין .בואו נעבור עכשיו לסדר היום בבקשה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :רחבעם תעזור לי,
רחבעם חיים – גזבר העירייה :היום יש מספר תב"רים לאשר ועדכון תקציב.
.1

אישור הגדלת תב " ר מס '  326עבור הרחבת בי " ס תיכון דתי עתיד ,
ע " ס  ₪ 1,000,000במימון משרד החינוך ) תקציב קודם , ₪ 6,360,000
תקציב מעודכן ____________________________ ( ₪ 7,360,000
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רחבעם חיים – גזבר העירייה :זה המשך של הרחבת בית ספר תכנון דתי במימון משרד
החינוך על סך מיליון שקלים .זה הגדלה של התקציב הקודם .בית הספר מתרחב משנה לשנה
במספר התלמידים זה הסיבה שמשרד החינוך מתקצב אותו עבור הרחבתו.
.2

עדכון תקציב  -יחידת הנוער  -מעבר פעילות מהמתנ " ס לעירייה החל
מחודש 9 /11
העברה מסעיף פעולות לסעיף שכר
 1828200110הדרכת נוער –  4.7משרות – ₪ 165,000
) ₪ ( 165,000
 1828200871פעולות נוער

רחבעם חיים – גזבר העירייה :עדכון תקציב ... .הנוער עוברת לפעילות העירייה החל מחודש
ספטמבר  .2011לכן אנחנו עושים פה הסבה של סעיף פעולות לסעיף שכר .מדובר על 4.7
משרות בסך  165אלף שקלים עד סוף השנה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :רגע תחת מי? מיחידת הנוער?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :תחת אירית כן.
.3

עדכון תקציב – ליל אהבה
₪ 85,000
 1111000100ארנונה –
 1752000786אירוע ליל אהבה – ₪ 85,000
הסבר  :לאחר שהבקשה לארנונה חריגה אושרה בעיקרה  ,מוחזר
התקציב לאירוע ליל האהבה בתוספת של . ₪ 35,000

רחבעם חיים – גזבר העירייה :זכור לכם שלפני מספר ישיבות שאלנו שישים אלף שקל ,או
חמישים אלף שקלים מאירוע האהבה עבור יום העצמאות .היום אנחנו מחזירים את זה
בתוספת של שלושים וחמישה אלף שקלים ,שזה למעשה הסכום שאמור להיות.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אתם רוצים שנאשר את כל זה ביחד?
.4

אישור תב " ר מס '  403עבור סימון כבישים לשנת  , 2011ע " ס 83,212
 ₪במימון משרד התחבורה ______________________________

רחבעם חיים – גזבר העירייה :אישור תב"ר מספר  403סימון כבישים במימון משרד
התחבורה  83אלף שקל .212
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.5

אישור תב " ר מס '  404עבור הסדרים בטיחותיים – דרך חיים  ,ע " ס
 ₪ 1 ,400,000במימון משרד התחבורה _____________________

רחבעם חיים – גזבר העירייה :אישור תב"ר  404עבור הסדרים בטיחותיים דרך החיים על
סך מליון  .400כל זה במימון מלא של משרד התחבורה .גם התב"ר הקודם זה היה במימון
מלא של משרד התחבורה.
.6

אישור פתיחת חשבונות עזר בבנק דקסיה לכל פרויקט שימומן ע " י
מפעל הפיס במענקים לשנים  , 2012 – 2011עפ " י התנאים שיסוכמו
ע " י הבנק .
לכל פרויקט ייפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה ____________

רחבעם חיים – גזבר העירייה :אישור פתיחת חשבונות עזר לבנק דקסיה לכל פרויקט
שמממן מפעל הפיס .אלה ההנחיות של מפעל הפיס .כל תב"ר כל פתיחת ,כל מענק הוא
מחייב פתיחת חשבון ייחודי לאותו אחד.
עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית :זאת החלטה כללית כדי שלא יהיה צריך לבוא עם כל
חשבון למליאה ,שיהיה ברור.
משה סיני – ראש העיר :או .קי נעלה את זה להצבעה.
משה בן טובים – חבר מועצה :בקשר לליל האהבה .בקשר בכלל ליום העצמאות .התקציב
בכלל של התרבות .לאחרונה אנחנו כל הזמן ,כלומר אנחנו עושים תיקון תקציב לתרבות.
כלומר מלכתחילה התקציב תרבות זה נמוך מאוד .עובדה שהוספנו  200אלף שקלים ליום
העצמאות .ועכשיו עוד  35אלף שקלים .מי יודע על תימן כמה נצטרך עוד .לכן אני אומר
מלכתחילה צריך לקראת  2012תוספת שהיא ראויה לתרבות .והאירועים בתרבות יש דרישה
של התרבות בעיר הזו .ואנחנו לא יכולים לעשות אירועים שהם כל שנה צריכים ,לעשות
אירועים עוד יותר ,עוד יותר איכותיים ועוד יותר טובים .לכן מלכתחילה אני פה לראש
העיר ,ולמנכ"לית ולגזבר ולכל חברי מועצת העיר.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אני תומכת בך.
משה בן טובים – חבר מועצה :לשנת  2012ולהתייחס לתרבות כי זה בסך הכל של כל העיר
הזאת וכולנו נהנים מזה להתייחס לזה בהתאם .תוספת של מליון וחצי שקלים.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אני מעלה להצבעה .אני אעלה להצבעה אחר כך .על כל
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הסעיפים שרחבעם הקריא זה סעיפים  .1-6סיני בעד.
רזיאל אחרק – סגן ראש העיר :בעד.
אמיר פוריאן – חבר מועצה:

בעד.

סיגל שיינמן – חברת מועצה :בעד.
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :בעד.
עופר בביוף – חבר מועצה:

בעד.

מתי יצחק – חבר מועצה:

בעד.

ארנון בן עמרם – חבר מועצה :בעד.
משה בן טובים – חבר מועצה :בעד.
נתנאל אחרק – חבר מועצה:

בעד.

החלטה מס' 1
סעיפים  1-3שבסדר היום וסעיפים  4-6שבתוספת לסדר היום  :מליאת המועצה מאשרת
פה אחד כמפורט להלן:
סעיף  :1אישור הגדלת תב"ר מס'  326עבור הרחבת בי"ס תיכון דתי עתיד ,ע"ס
 ₪ 1,000,000במימון משרד החינוך )תקציב קודם  ,₪ 6,360,000תקציב מעודכן
(₪ 7,360,000
סעיף  : 2ע דכון תקציב – יחידת הנוער – מעבר פעילות מהמתנ " ס לעירייה
החל מחודש 9 /11
העברה מסעיף פעולות לסעיף שכר
 1828200110הדרכת נוער –  4.7משרות – ₪ 165,000
) ₪ ( 165,000
 1828200871פעולות נוער
סעיף  : 3עדכון תקציב – ליל אהבה
₪ 85,000
 1111000100ארנונה –
 1752000786אירוע ליל אהבה – ₪ 85,000
סעיף  : 4אישור תב " ר מס '  403עבור סימון כבי שים לשנת  , 2011ע " ס
 ₪ 83,212במימון משרד התחבורה .
סעיף  : 5אישור תב " ר מס '  404עבור הסדרים בטיחותיים – דרך חיים ,
ע " ס  ₪ 1,400,000במימון משרד התחבורה .
סעיף  : 6אישור פתיחת חשבונות עזר בבנק דקסיה לכל פרויקט שימומן
ע " י מ פעל הפיס ב מענקים לשנים  , 2012 – 2011עפ " י התנאים
שיסוכמו ע " י הבנק .
לכל פרויקט ייפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה .
בעד (10) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,סיגל שיינמן ,יעקב אדמוני ,עופר בביוף,
מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,נתנאל אחרק.
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משה סיני –ראש העיר :או .קי אני מבקש להזמין אתכם חברים ,יש כמה וכמה אירועים
ממש קרובים בפתח ,אז אתם מוזמנים .אם אני אעביר לכם גם רשימה .תמי תעשה רשימה
או לי תעשי את רשימה ,תעבירי במייל לכל חברי המועצה .יש כבר שתי הצגות של הבימה
בבית הקשת ב22-23.6-
עופר בביוף – חבר מועצה 21-22 :היה כדאי גם לקבל שני משפטים על ההצגה מה היא .כדי
שנדע,
משה סיני – ראש העיר :או .קי יש הצגה על זוגיות שלוש פעמים מועלית.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :זה של,
משה סיני –ראש העיר .14,15,16 :יש פסטיבל אוכל וטעמים וצלילים ב .27.6-בטיילת שזה
גם פתיחה של הטיילת עם המזרקות ,ננסה להפעיל אותם פעם ראשונה .אני מקווה שזה
יעבוד .יש הרבה מאוד יוצרים שמגיעים לפה ,לאה קניג ,שלמה בר שביט ,יהודה עפרוני .זה
אנשים שבאמת הם קליברים .הם נכסי צאן תרבות צאן ברזל של התרבות הישראלית,
מגיעים פה לראש העין שווה לראות אותם.
נתנאל אחרק – חבר מועצה :צריך לברך את משה בן טובים על כל  ...של התרבות .באמת
מאז שנכנס  ...גדולה מאוד .וזה שיש כפילות בתרבות זה טוב ,שלא יהיה חוסר.
משה סיני –ראש העיר :דבר אחרון אני באמת רוצה להודות גם לשר התחבורה ולמתי
שיושב פה שעוזר לנו בעניין הזה .שר התחבורה באופן עקבי ביותר ,אני חושב שהוא מצטייר
כשר תומך ואוהד ומקצוען ,ועושה את הדברים בצורה באמת מעוררת התפעלות .אמרתי לו
את זה וגם לעוזר שלו לפני כמה שבועות .ואנחנו רואים שהדברים באמת נעשים בצורה
באמת ככה צריכים לעבוד שרים במדינת ישראל .אז בשום המועצה אני רוצה באמת להודות
לו .וגם נשלח לו גם עותק מהפרוטוקול .ברשותכם שכולכם מברכים אותו.
מתי יצחק – חבר מועצה :הוא עושה עבודה קדושה גם לטובת ראש העין ,חד וחלק.
משה סיני –ראש העיר :מאה אחוז ,אז תודה רבה לכם.
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פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס'  51/12מיום 6/6/2011

דף ריכוז החלטות
החלטה מס' 1
סעיפים  1-3שבסדר היום וסעיפים  4-6שבתוספת לסדר היום :
סעיף : 1

אישור הגדלת תב " ר מס '  326עבור הרחבת בי " ס תיכון דתי
עתיד  ,ע " ס  ₪ 1,000,000במימון משרד החינוך ) תקציב קודם
 , ₪ 6,360,000תקציב מעודכן .( ₪ 7,360,000

סעיף : 2

עדכון תקציב – יחידת הנוער – מ עבר פעילות מהמתנ " ס
לעירייה החל מחודש 9 /11
העברה מסעיף פעולות לסעיף שכר
 1828200110הדרכת נוער –  4.7משרות – ₪ 165,000
) ₪ ( 165,000
 1828200871פעולות נוער

סעיף : 3

עדכון תקציב – ליל אהבה
₪ 85,000
 1111000100ארנונה –
 1752000786אירוע ליל אהבה – ₪ 85,000

סעיף : 4

אישור תב " ר מס '  403עבור סימון כבישים לשנת  , 2011ע " ס
 ₪ 83,212במימון משרד התחבורה .

סעיף : 5

אישור תב " ר מס '  404עבור הסדרים בטיחותיים – דרך חיים ,
ע " ס  ₪ 1,400,000במימון משרד ה תחבורה .

סעיף : 6

אישור פתיחת חשבונות עזר בבנק דקסיה לכל פרויקט שימומן
ע " י מפעל הפיס במענקים לשנים  , 2012 – 2011עפ " י התנאים
שיסוכמו ע " י הבנק .
לכל פרויקט ייפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה .

החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד סעיפים  1-6כמפורט לעיל.
בעד (10) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,סיגל שיינמן ,יעקב אדמוני ,עופר בביוף,
מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,נתנאל אחרק.

______________________
אירית נתן
מנכ"לית העירייה

_______________________
משה סיני
ראש העיר
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