
  ג"תשע אלול' ראשון ה יום  
  2013אוגוסט  11                                                                                   

  2013.811.מיום  701' פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס

אברהם , ברטה איילה, טל אשכנזי, עופר בוזי, ד יעקב נחום"עו, דוד יוסף  :נוכחים
  . שאול סאלם, סבח יוסף, כובבורו

חנן , דוידוביץ יובל, ד ליאת שוחט"עו, יחזקאל שקד, אפי גוטמן, ננה חן  :חסרים
  . ד עוזי אהרון"עו, בנימינוב

    :על סדר היום

 .₪ 500,000ר להסדרת תנועה ברחוב מרדכי בן פורת בסך "תב .1

 .₪ 6,000,000ר להרחבת ופיתוח ברחוב אלכסנדרוני בסך "תב .2

 .₪ 5,000,000רחבת רחוב יהדות קנדה בסך הלר "תב .3

 .₪ 2,000,000ר לפיתוח רחוב הבנים בסך "תב .4

 .₪ 2,000,000ר להרחבת ופיתוח רחוב ההסתדרות בסך "תב .5

 .₪ 15,000,000לרחוב אריאל שרון בסך  412ע כביש כניסה לעיר מכביש ור לביצ"תב .6

  )18:14הישיבה נפתחה בשעה (

  ₪ 500,000ה ברחוב מרדכי בן פורת בסך ר להסדרת תנוע"תב -  1' סעיף מס

  :ראש העירייה

  .₪ 500,000ר להסדרת תנועה ברחוב מרדכי בן פורת בסך "תב מבקש לאשר

  .₪ 400,000  משרד התחבורה  :מקורות מימון

  .₪ 100,000  קרנות הרשות

  .ר והמליצה למועצה לדון ולאשר"וועדת כספים דנה בתב

  ? מי בעד

  . פה אחד :בעד

  .מאושר, .₪ 500,000להסדרת תנועה ברחוב מרדכי בן פורת בסך  ר"תב  :החלטה



 2 

  ₪ 6,000,000ר להרחבת ופיתוח ברחוב אלכסנדרוני בסך "תב -  2' סעיף מס

  :ראש העירייה

  .₪ 6,000,000ר להרחבת ופיתוח ברחוב אלכסנדרוני בסך "תב מבקש לאשר

  .₪ 4,800,000  משרד התחבורה  :מקורות מימון

  .₪ 1,200,000  קרנות הרשות

  .ר והמליצה למועצה לדון ולאשר"וועדת כספים דנה בתב

  ? מי בעד

  . פה אחד :בעד

  .מאושר, ₪ 6,000,000ר להרחבת ופיתוח ברחוב אלכסנדרוני בסך "תב  :החלטה

  ₪ 5,000,000הרחבת רחוב יהדות קנדה בסך לר "תב -  3' סעיף מס

  :ראש העירייה

  .₪ 5,000,000הרחבת רחוב יהדות קנדה בסך לר "תבמבקש לאשר 

  .₪ 4,000,000  משרד התחבורה  :מקורות מימון

  .₪ 1,000,000  קרנות הרשות

  .ר והמליצה למועצה לדון ולאשר"וועדת כספים דנה בתב

  ? מי בעד

  . פה אחד :בעד

  .מאושר, ₪ 5,000,000הרחבת רחוב יהדות קנדה בסך לר "תב  :החלטה

  ₪ 2,000,000תוח רחוב הבנים בסך ר לפי"תב  -  4' סעיף מס

  .₪ 2,000,000ר לפיתוח רחוב הבנים בסך "תב מבקש לאשר

  .₪ 1,600,000  משרד התחבורה  :מקורות מימון

  .₪   400,000  קרנות הרשות

  .ר והמליצה למועצה לדון ולאשר"וועדת כספים דנה בתב

  ? מי בעד

  .פה אחד :בעד

  .מאושר, ₪ 2,000,000ר לפיתוח רחוב הבנים בסך "תב  :החלטה
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  ₪ 2,000,000ר להרחבת ופיתוח רחוב ההסתדרות בסך "תב  -  5' סעיף מס

  .₪ 2,000,000ר להרחבת ופיתוח רחוב ההסתדרות בסך "תבמבקש 

  .₪ 1,600,000  משרד התחבורה  :מקורות מימון

  .₪   400,000  קרנות הרשות

  .ר והמליצה למועצה לדון ולאשר"וועדת כספים דנה בתב

  ? מי בעד

  . פה אחד :בעד

  .מאושר, ₪ 2,000,000ר להרחבת ופיתוח רחוב ההסתדרות בסך "תב  :החלטה

לרחוב אריאל שרון בסך  412ע כביש כניסה לעיר מכביש ור לביצ"תב  -  6' סעיף מס
15,000,000 ₪  

לרחוב אריאל שרון בסך  412ע כביש כניסה לעיר מכביש ור לביצ"תב מבקש לאשר
15,000,000 ₪.  

  .₪ 12,000,000  משרד התחבורה  :וןמקורות מימ

  .₪   3,000,000  קרנות הרשות

  .ר והמליצה למועצה לדון ולאשר"וועדת כספים דנה בתב

  ? מי בעד

  . פה אחד :בעד

לרחוב אריאל שרון בסך  412ע כביש כניסה לעיר מכביש ור לביצ"תב  :החלטה
  .מאושר, ₪ 15,000,000

  )18:20הישיבה ננעלה בשעה (

        
  דוד יוסף  עופר בוזי

  ראש העירייה  סגן ראש העירייה
  


