
  ג"ד חשון תשע"י שלישי  יום     
  2012אוקטובר  30   

  2012.1030.מיום  413' מועצה לא מן המניין מס ישיבתפרוטוקול 

  . שלום ימין, סבח יעקב, אברהם בורוכוב, עופר בוזי, ד יעקב נחום"עו, דוד יוסף  :נוכחים

ננה , ידוביץיובל דוד, טל אשכנזי ,שאול סאלם ,יחזקאל שקד, ד עוזי אהרון"עו :חסרים
  . חנן בנימינוב, אפי גוטמן, ד ליאת שוחט"עו, חן

  . חמאני דוד, ד שלומית שפינדל"עו, רמי בן סעדון, מזל זרחיה  :משתתפים

 :על סדר היום

 .9.10.2012מיום  129' שאושרו בישיבה מס, 2012תיקון עדכון שינויים בתקציב  .1

  .עת אלימות והקרן לידידותתכניות ספורט למני -  2012אישור סעיפי תקציב לשנת  .2

 . ₪ 91,500עוז לתמורה פינות עבודה תיכון בית יעקב בסך  - 1265' ר מס"תב .3

שאושר בישיבה , בניית כיתת גן ילדים נווה רבין - 1236' ר מס"עדכון מקורות מימון לתב .4
 . 19.1.2012מיום  104' מס

 .₪ 30,000לגן בסך  נגישות אקוסטית -1266' ר מס"אישור תב .5

 .ור לסגירת חשבון בבנק המזרחיאיש .6

  )18:41הישיבה נפתחה בשעה ( 

מיום  129' שאושרו בישיבה מס, 2012תיקון עדכון שינויים בתקציב   - 1' סעיף מס
9.10.2012  

  :ראש העירייה

שאושרו בישיבת מועצה , 2012מבקש לאשר תיקון טעויות באישור שינויים בתקציב לשנת 
  .9.10.2012מיום  129' מס

  סכום מתוקן  נרשם  סעיף

3468-931  52,000  49,000  

3467-932    52,000  

  .וועדת הכספים דנה והמליצה למועצה לדון ולאשר

   ?מי בעד

  . פה אחד :בעד

  .מאושר :החלטה



 2 

תכניות ספורט למניעת אלימות והקרן  - 2012אישור סעיפי תקציב לשנת   - 2' סעיף מס
  לידידות

  :ראש העירייה

  .תכניות ספורט למניעת אלימות והקרן לידידות - 2012קציב לשנת מבקש לאשר סעיפי ת

  שם הסעיף  סעיף
תקציב 
  עדכון  מאושר

כ "סה
תקציב 
  מעודכן

  44,000  44,000    תכנית ספורט למניעת אלימות  7211-760

  44,000  44,000    הקרן לידידות  -תוכנית ספורט   2210-770

  .ה לדון ולאשרוועדת הכספים דנה והמליצה למועצ

  ? מי בעד

  . פה אחד :בעד

  .מאושר :החלטה

  ₪ 91,500עוז לתמורה פינות עבודה תיכון בית יעקב בסך  - 1265' ר מס"תב  - 3' סעיף מס

  :ראש העירייה

  .₪ 91,500עוז לתמורה פינות עבודה תיכון בית יעקב בסך  -  1265' ר מס"תבמבקש לאשר 

  .משרד החינוך: מקורות מימון

  .כספים דנה והמליצה למועצה לדון ולאשרוועדת ה

  ? מי בעד

  . פה אחד :בעד

מאושר בכפוף לבדיקה ואישור מהנדסת העירייה בדבר עמידה בחוק התכנון  :החלטה
  . והבניה

, בניית כיתת גן ילדים נווה רבין -  1236' ר מס"עדכון מקורות מימון לתב  - 4' סעיף מס
  19.1.2012מיום  104' שאושר בישיבה מס

  :ראש העירייה

, בניית כיתת גן ילדים נווה רבין - 1236' ר מס"מבקש לאשר עדכון מקורות מימון לתב
  .19.1.2012מיום  104' שאושר בישיבה מס

  .₪ 646,510הפחתת הקצבה ממקור מימון מפעל הפיס בסך   :מקורות מימון

  .₪ 671,077ר משרד החינוך בסך "הגדלת תב

  .עצה לדון ולאשרוועדת הכספים דנה והמליצה למו

  ? מי בעד

  . פה אחד :בעד

  .מאושר :החלטה



 3 

  ₪ 30,000נגישות אקוסטית לגן בסך  -1266' ר מס"אישור תב  - 5' סעיף מס

  :ראש העירייה

  .₪ 30,000נגישות אקוסטית לגן בסך  - 1266' ר מס"תבמבקש לאשר 

  .משרד החינוך: מקורות מימון

  .לאשרוועדת הכספים דנה והמליצה למועצה לדון ו

  ? מי בעד

  . פה אחד :בעד

  .מאושר :החלטה

  .אישור לסגירת חשבון בבנק המזרחי  - 6' סעיף מס

  .61בבנק המזרחי סניף  305553' לסגירת חשבון בנק מסמבקש לאשר 

  .משנפרעה ההלוואה אין פעילות בחשבון זה, חשבון זה נפתח לצורך קבלת הלוואה

  .לאשרוועדת הכספים דנה והמליצה למועצה לדון ו

  ? מי בעד

  . פה אחד :בעד

  .מאושר :החלטה

  )18:45 הישיבה ננעלה בשעה(

        

  דוד יוסף  דוד חמאני
  ראש העירייה  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

  ישיבות המועצה מרכז


