
 
                         
 9פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין מס'                       

 13/01/2010שנערכה בתאריך                                  
 

 ראש העיר -  מר יחיאל זוהר :משתתפים
 חבר המועצה -  מר רון שטרן  
 חבר המועצה - מר אנטולי אברבוך  
 חבר המועצה - טינגרמר איליה א  
 חבר המועצה -  מר חיים הרוש  
 חבר המועצה -  הרב משה אילוז  
 חבר המועצה - מר יצחק אפשטין  
 חבר המועצה -  מר חניה רחמים  
 חבר המועצה -  הרב דוד פורטל  
 חבר המועצה -  מר יאיר דהן  
 חבר המועצה -  מר יצחק  בשני  
 חבר המועצה -  מר מאיר שנאור  
 חבר המועצה  -  מר אייל מסיקה  
 חבר המועצה - מר אבי מור יוסף  

 
 

 :לא השתתפו ה"ה
 

 חבר המועצה -  מר דני אזולאי
 

 מוזמנים קבועים:
 

 מנכ"ל העירייה -  מר משה מימון
 גזברית העירייה - גב' מזל רוטשטין
 יועץ משפטי -  עו"ד יריב סומך

 מהנדס העיר - מר שמעון עזריאל
 
 

 :היוםעל סדר 
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 . 9אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר  מן המניין מס'  ראש העיר:
לסדר היום של אישור בטרם נעבור לסדר היום אבקש  להוסיף סעיף  

 פרוטוקול ועדת מלגות.
    
 בעד פה אחד. -הצבעה 
 . 10.01.2010להוסיף לסדר היום את אישור פרוטוקול ועדת מלגות מיום  –החלטה 

 
 

  :אישור פתיחת חשבונות דואר לגני הילדים (1
 

 מר יחיאל זוהר ומר אייל מסיקה. משתתפים בדיון :
 

הצ'קים הועברו  ציב פעמיים בשנה מהעירייה עד היום גני הילדים של העירייה מקבלים תק
 לגננות, אנו מעוניינים לפתוח חשבונות בבנק הדואר  לכל גני הילדים ולאשר לגננת

 ולנציג מועד ההורים זכות חתימה. 
 

ראש העיר ביקש לאשר באופן עקרוני את פתיחת החשבונות , אולם ביקש מהגזברית להביא 
 שימה שכוללת את שמות בעלי זכות החתימה.בישיבת המועצה הקרובה  ר

 
 את פתיחת החשבונות של  גני הילדים בבנק הדואר. לאשר -החלטה

 
 

 .17עד  12,  10עד  8,  6עד  2אישור תברי"ם סעיפים  (2
 

מר יחיאל זוהר, מר אבי מור יוסף , מר אייל מסיקה , מר מאיר  :משתתפים בדיון
 .שניאור

 
 ושא המועדוניות  בסיכון  במה מדובר .ביקש לדעת בנ מר אייל מסיקה:

 
מועדוניות   6כי  העירייה מפעילה באמצעות הרווחה והמתנ"ס   ראש העיר השיב:

מועדוניות   3של  לילדים  במבנים ישנים, אנו בונים כיום  מקבץ
 אליהם נעביר  מועדוניות.

 
 בעד  פה אחד. –הצבעה 
 לאשר את התברים.  -החלטה 

 
 . 24.12.2010עד  25.12.09-אישור חוזה התקשרות עם קבלן הגינון מ (7

 
 מר יחיאל זוהר, מר אייל מסיקה , מר אבי מור יוסף. :משתתפים בדיון

 
 בעבודה  בהיקף שנתי של הבהיר כי  מדובר בקבלן מקומי שזכה במכרז ראש העיר:

 ₪  550.000 -כ 
 

 בעד פה אחד. –הצבעה 
 ההתקשרות בשנה נוספת. להאריך את תקופת –החלטה 

 
 

  9/09-7 3דוח כספי  תלת חודשי מס'  (11
 

 מר יחיאל זוהר, מר אבי מור יוסף , מר אייל מסיקה. :משתתפים בדיון
 



שוב  העיר שהדוחות  מוגשים באיחור  ומבקש כי רואה החשבון   אבי מור יוסף: מר 
 של העירייה  ידאג להכין את הדוחות הרבעונים בזמן.

 
 :כי העירייה עושה מאמץ בכל רבעון להכין את הדוחות בזמן  גם       רייה השיבהגזברית העי

למשרד הפנים אנו מעבירים את הדוחות בזמן, יש לקחת בחשבון  
שאנו תלויים בגורמי חוץ שונים בהם משרדי ממשלה לדוגמא: 

 משרד הרווחה לא העביר לנו עד היום  את דו"ח נובמבר.
 
 

 למליאת  7-9/09לתקופה  3א הדו"ח  הכספי התלת חודשי מס' הוב בהתאם לצו העירייה
 מועצת העיר.

 
 . 13רכישת מחשב לחייל אתיופי שסיים קורס בשייטת  (18

 
 הודיע כי לאור חוות  דעת משפטית הוא מבקש להוריד את הסעיף :ראש העיר

 מסדר היום. 
 

 משפחת חלמיש לניתוח בחו"ל .בקשת סיוע   (19
 

 זוהר, מר אייל מסיקה , הרב דוד פורטל . מר יחיאל משתתפים בדיון:
 
 

מדובר במקרה יוצא דופן  משפחה ברוכת ילדים עם ילדה     ראש העיר:
אלף שקל  5-6בעבר סייענו בסכומים של   שזקוקה לניתוח בחו"ל

ואני חושב  שצריך לעזור גם למשפחה , ברור שהסיוע של העירייה 
ות באופן שישולם לא יועבר ישירות למשפחה אלא לכיסוי ההוצא

 ישירות  לנותן השירות.
 

ביקש לסייע גם למשפחה נוספת שאבי המשפחה חולה במחלה  הרב פורטל דוד:
 ילדים.  13קשה, מדובר במשפחה עם 

 
 השיב כי יש לקבל פניה מסודרת שכוללת את כל האישורים . ראש העיר :

 
 

 פה אחד.₪  10.000בעד אישור סיוע בסך  –הצבעה 
 אשר למשפחת חלמיש את הסיוע.ל  -החלטה 

 
 

 . 2009(  עדכון תקציב העירייה לשנת 20          
 

 מר יחיאל זוהר, מר אבי מור יוסף , מר אייל מסיקה. :משתתפים בדיון
 

בהתאם לבקשת משרד הפנים אנו מבקשים לעדכן את סעיפי   גזברית העירייה:
 -וגדל בההכנסות וההוצאות כך שסעיף ההכנסות ממענקי האיזון י

 ₪. 4.529.000 -וסעיף ההכנסות מהארנונה יוקטן ב₪   4.529.000
 

מליון  28עבדנו לפי הנחת עבודה של מענקים בגובה  9/09עד חודש  ראש העיר:
זה הופיע  בדוחות הכספיים רק במהלך הרבעון האחרון   ךוכ ₪ 

קיבלנו הגדלה במענקי האיזון ולכן אנו מביאים  כיום עדכון 
 ול ירידה  בהכנסות מארנונה.מענקים  מ

 
 בעד העדכון פה אחד. –הצבעה 
 . 2009לאשר את עדכון  תקציב  –החלטה 

 
 

 אישור תשלומי הורים לשנה"ל  תשע"א. (20
 
 



 מר יחיאל זוהר,מר אבי מור יוסף. :משתתפים בדיון
 

לשאלת ראש העיר האים יש שינוי  בסכומי הגבייה  מההורים ענה מנכ"ל העירייה כי 
ם כמו בשנה שעברה למעט אגרת ביטוח  אותה אנו מעבירים לחברת הביטוח  הסכומי

 ₪ . 36-ל₪  34 -שעודכנה  מ
 העירייה גובה רק מהגנים שבבעלותה כלומר הממ"ד והממלכתי.

 
 

 בעד פה אחד . –הצבעה 
 לאשר את תשלומי ההורים לשנה"ל תשע"א. –החלטה 

 
 
 

  10.01.2010אישור פרוטוקול ועדת מלגות מיום  (21
 
 

 בעד פה אחד. –הצבעה 
 לאשר את פרוטוקול ועדת מלגות. –החלטה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________ _____________ 
 יחיאל זוהר                                                                                                    משה מימון     

 ראש העיר                                                                                     מנכ"ל העירייה              
    
 
 
 
 

 

 

 

 


