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 י"ח בחשון תשע"ח
 2017בנובמבר  07

 197019לשכת מנכ"ל 
 

 6/11/2017מיום  7/2017פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 

 
  משתתפים:

 שלמה בוחבוט, ראש העיר 

   שמעון בן נעים, מ"מ וסגן ראש העיר 

   עו"ד איימן שנאתי, סגן ראש העיר 

 ליאור לסרי, סגן ראש העיר בתואר 

  יורי קוצ'ר, חבר מועצה 

 טובה מעוז, חברת מועצה 

 נינה קרפוב, חברת מועצה 

 אבו חסאן חליל, חבר מועצה 

 טנוס נחלה, חבר מועצה 

 ארקדי פומרנץ, חבר מועצה 
 מקסים בריינין, חבר מועצה 

 חסרים:

 שלמה סויסה, חבר מועצה 

   עו"ד יוסף ברדא, חבר מועצה 

 משתתפים נוספים: 

 סילס לביליה, מנכ"ל העירייה 

  עו"ד אורית טואף, יועמ"ש העירייה 

 יהמר אלכס קורנייב, מבקר העירי 

 מר פואד אנדראוס, ראש מינהל כספים 

 אוהד איתאי, סגן גזבר העירייה 

 ראשי מינהלים, מנהלי מחלקות 

 על סדר היום:
 
 .2/10/2017 6/2017אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה   .1
 .2/10/2017מיום  5/2017אישור פרוטוקול ישיבת ועדת כספים  .2
 אישור תקנון חברת האגם. .3
 תוכנית השקעות ופרויקטים. .4

 סדר הדיון:
 ראש העיר: 

 ערב טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה.
 הערה: 
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חברי המועצה: ארקדי פומרנץ, מקסים בריינין, טנוס נחלה וחליל אבו חסן לא 
 נכנסים לאולם הישיבות ואף מפריעים למהלך הדיון.

 2/10/2017 6/2017: אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה  1סעיף מספר 
 

 ראש העיר:

 אם יש הערות לפרוטוקול?ה
 

 אין הערות.
 

 הצבעה:

 הצביעו בעד: 
 ראש העיר, שמעון בן נעים, איימן שנאתי, ליאור לסרי, יורי קוצ'ר, טובה מעוז, נינה קרפוב

 

 (  029: )החלטה מס' 1החלטה בסעיף מספר 

 2/10/17מיום  6/2017פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 
 מאושר עפ"י רוב.

 

מיום  5/2017אישור פרוטוקול ישיבת ועדת כספים : 2סעיף מספר 
2/10/2017 

 

 ראש העיר:

 האם יש הערות לפרוטוקול?
 

 :פואד אנדראוס 

 נושאים נוספים:  5/2017אני מבקש לעדכן לפרוטוקול ועדת כספים  
 עדכון תב"רים. .1

 .31/12/2017מלש"ח עד  1.5הגדלת חח"ד זמני בבנק הפועלים בסך  .2

 עדכון תב"רים: 
 

מס' 
 תב"ר

 גורם מממן סכום שם הפרויקט

בניית אולם ספורט  1704
 אולפנת צביה

מפעל הפיס )לאחר הגדלה(  11,052,567
– 2,400,000 ₪ 

 3,823,960 –קרן המתקנים 
₪ 

 –משרד התרבות והספורט 
228,607 ₪ 

 1660העברת עודף מתבר 
 –)מרכז יום לקשיש( 

900,000 ₪ 
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 :31/12/17מלש"ח עד  1.5אישור הגדלת חח"ד בבנק הפועלים בסך 
מאחר ומשרד הפנים מאשר מענקים מיוחדים/תיקון עיוותים ורזרבת שר בסוף 

מלש"ח  1.5השנה, אשר משרד הפנים אישר לעירייה הגדלת חח"ד זמני בסך 
 בבנק הפועלים.

 הצבעה:

 הצביעו בעד: 
 ראש העיר, שמעון בן נעים, איימן שנאתי, ליאור לסרי, יורי קוצ'ר, טובה מעוז, נינה קרפוב

 1,700,000 –משרד השיכון 
₪ 

  ₪ 2,000,000 –נגב גליל 

מפעל הפיס )הגדלה בסך  500,000 מוזיאון הראשונים 1794
200,000 ₪) 

 ₪ 455,000 –נגב גליל  529,301 מבנים יבילים לגן יצהר 1922
 74,301 –השתתפות עירייה 

₪  

קירוי מגרש כדורסל בי"ס  1942
 יהל"ם

, ₪ 802,940 –מפעל הפיס  952,940
 – 2017משרד הפנים פיתוח 

150,000 ₪ 

 ישן מול חדש –משרד השיכון  1,066,731 שיקום כבישים בישוב 1961
 

 –משרד השיכון ישן מול חדש  1,000,000 מגרשי משחקים 1962
706,732 ₪ 

 –הקרן לעבודות פיתוח 
293,268 ₪  

 

תשתיות מדרחוב  1963
 תרשיחא

ישן מול חדש  –משרד השיכון  500,000
– 300,000 ₪ 

 –הקרן לעבודות פיתוח 
200,000 ₪  

הרחבת היכל התרבות  1974
 ואומנויות הבמה

 מפעל הפיס 500,000

התאמות ושיפוצים  1987
 בשלוחת משרד הפנים

תקציבי  –משרד הפנים  600,000
 2017פיתוח 

תקציבי  –משרד הפנים  280,000 קניית מתקן הרמה 2013
 2017פיתוח 

לתחנת  מכולות רמסע 2014
 מעבר

תקציבי  –משרד הפנים  152,000
 2017פיתוח 

ביצוע עבודות פיתוח שלב  2015
נוף -שכונת האילנות -א'

 אגם

 רשות מקרקעי ישראל 25,069,107

 רשות מקרקעי ישראל 2,547,698 שצ"פ תרשיחא דרום 2016

איטום פארק המים  2017
 ומזרקת כיכר העירייה

 2017פיתוח  –משרד הפנים  250,000

שיפוץ בי"ס מקיף  2018
 תרשיחא

 מפעל הפיס 500,000
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 (030)החלטה  מס'  : 2החלטות בסעיף מספר 

( 030)החלטה  מס'   2/10/17מיום  5/2017פרוטוקול ועדת כספים מס' 
 מאושר עפ"י רוב.

 מאשרים:

 הגזבר. עדכון תב"רים כפי שפורט ע"י .1
מלש"ח בבנק הפועלים לרבות משכון  1.5מאשרים תוספת חח"ד בסך  .2

 הכנסות עצמיות.
 

 : אישור תקנון חברת האגם3סעיף מספר 

 
  ראש העיר:

 האם יש הערות לתקנון?
 

 אין הערות.
 

 הצבעה:
 הצביעו בעד: 

 , יורי קוצ'ר, טובה מעוז, נינה קרפובראש העיר, שמעון בן נעים, איימן שנאתי, ליאור לסרי

 

  (031)החלטה מס' : 3החלטה בסעיף מספר 

 מאשרים עפ"י רוב תקנון חברת האגם.
 

 : תכנית השקעות ופרויקטים4סעיף מספר 
 

פרוט הפרויקטים בביצוע ולקראת ביצוע צורף להזמנה שנשלחה לחברי 
 המועצה.

 
  ראש העיר:

 תודה רבה הישיבה נעולה.
 

 הפרוטוקול: כלפון יהודיתרושמת 
 מזכירת מנכ"ל העירייה

 
______________________ 

 שלמה בוחבוט, ראש העיר
  

______________________ 
 סילס לבילייה, מנכ"ל העיר

 


