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לשכת ראש העיר

טלפון/ﻫﺎﺗﻒ03-9754900 :
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24/06/2021

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס'  33ק'2

וכחים:
 .1עו"ד עאדל בדיר
 .2מר אחמד סרסור
 .3מר סבע בדיר
 .4מר אחמד עאמר
 .5מר חמזה עאמר
 .6מר עהד בדיר
 .7מר זכי עיסא
 .8מר מוסלח בדוי
 .9עו"ד ואיל ראבי
 .10מר כפאח עאמר
 .11רו"ח מוחמד סרסור

 ראש העיר. מ.מ ראש העיר. חבר מועצת העיר. חבר מועצת העיר. חבר מועצת העיר. חבר מועצת העיר. חבר מועצת העיר. חבר מועצת העיר. יועץ משפטי. מבקר העירייה. -גזבר העירייה.

עדרים :
 חבר מועצת העיר. .1מר' איוב בן בררי
 חברת מועצת העיר. .2גב' חדיג'ה עיסא
 חבר מועצת העיר. .3מר' וסים סרסור
 חבר מועצת העיר. .4מר' עומר אבו סעלוק
 חבר מועצת העיר. .5מר בהא טאהא
הישיבה פתחה בשעה  17:30באולם הישיבות בביין העירייה בתאריך . 24/06/2021
מר' עאדל בדיר  -ראש העיר
על סדר היום :

.1
.2
.3
.4

הגדלת תב"ר מס' " – 518כביש גישה לקריית הייטק" בסכום של
 , ₪ 1,620,000מקור מימון – משרד הפים .
הגדלת תב"ר מס' " – 571הקמת בית ספר שש שתי" בסך של
 . ₪ 3,920,825מקור מימון – קרן לעבודות פיתוח.
אישור תב"ר חדש " :רישוי עסקים  ," 2019-2020בסך 208,380
 ,₪מקור מימון משרד הפים.
הגדלת תב"ר מס' " :465בי"ס אלג'אן השלמת פרוגרמה" בסך
של  . ₪ 983,774מקור מימון – משרד החיוך.

עו"ד עאדל בדיר – ראש העיר

 .1הגדלת תב"ר מס' " – 518כביש גישה לקריית הייטק" בסכום של
 , ₪ 1,620,000מקור מימון – משרד הפים  .ההרשאה/ההתחיבות
התקציבית צורפה לזימון לישיבה .התב"ר עמד עד היום על סכום
של  5.4מיליון כעת מגדילים בעוד  ₪ 1,620,000מדובר בכביש חשוב
מאוד.
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עו"ד עאדל בדיר – ראש העיר
מי בעד? מי גד? מי מע?
גד :אף אחד
מע :אף אחד
בעד :כולם
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר מס' " – 518כביש גישה לקריית הייטק"
בסכום של  , ₪ 1,620,000מקור מימון – משרד הפים

עו"ד עאדל בדיר – ראש העיר

 .1הגדלת תב"ר מס' " – 571הקמת בית ספר שש שתי" בסך של
 . ₪ 3,920,825מקור מימון – קרן לעבודות פיתוח .כידוע לכם
הפרויקט בביצוע ואו עושים הכל לפתוח את בית הספר החדש בשת
הלימודים הקרובה .בכדי לסיים את הפרויקט בזמן צריכים לממן
השלמת הפרויקט מכספי הקרן לעבודות פיתוח עד שקבל
הרשאה/התחייבות ממשרד החיוך על ההגדלות )תוספת
מרחק+מזיוג+קרקע סלעית וכו'( ואז התקציב יוחזר שוב לקרן
לעבודות פיתוח ,להלן פירוט ההגדלה :
סה"כ

אושר בעבר

לאחר עדכון

לאישור

הערות
88.1%

קבלן

7.0%

יהול ופיקוח

6.5%

תכון

100.0%

הצטיידות
סה"כ

9,279,466

4,443,423

13,722,889
-

1,118,050

)(522,598

595,452

205,800

-

205,800

10,603,316

3,920,825

14,524,141

עו"ד עאדל בדיר – ראש העיר
מי בעד? מי גד? מי מע?
גד :אף אחד
מע :אף אחד
בעד :כולם

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר מס' " – 571הקמת בית ספר שש
שתי" בסך של ₪ 3,920,825
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עו"ד עאדל בדיר – ראש העיר

 .3אישור תב"ר חדש " :רישוי עסקים  ," 2019-2020בסך  ,₪ 208,380מקור מימון
משרד הפים.השראה/התחחיבות תקציבית ממשרד הפים צורפה לזימון לישיבה.
מי בעד? מי גד? מי מע?
גד :אף אחד
מע :אף אחד
בעד :כולם
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר חדש " :רישוי עסקים  ," 2019-2020בסך 208,380
 ,₪מקור מימון משרד הפים.
עו"ד עאדל בדיר – ראש העיר

 .5הגדלת תב"ר מס' " :465בי"ס אלג'אן השלמת פרוגרמה" בסך של 983,774
 . ₪מקור מימון – משרד החיוך.הרשאה תקציבית/התחייבות צורפה לזימון
לישיבה  .הביה בביצוע כפי שאתם יודעים .מדובר בבית ספר אזורי לחיוך
מיוחד קשה ,להלן פירוט ההגדלה:
אושר בעבר

לאחר
עדכון

לאישור

הערות
92.2%
8.5%
100.0%

קבלן
תכון ,יהול
ופיקוח
הצטיידות
סה"כ

3,932,280

916,618

4,848,898

345,000

67,156

412,156

102,900

-

102,900

4,380,180

983,774

5,363,954

מי בעד? מי גד? מי מע?
גד :אף אחד.
מע :אף אחד.
בעד :כולם.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר מס' " :465בי"ס אלג'אן השלמת פרוגרמה"
בסך של  . ₪ 983,774מקור מימון – משרד החיוך.

_________________
בברכה,
עו"ד עאדל בדיר
ראש העירייה
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