
  ב"א ניסן תשע" שלישי ייום  
  2012 אפריל 3  

  20123.4.מיום  211' מן המניין מסלא פרוטוקול ישיבת מועצה 

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

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

  . מזל זרחיה,  רמי בן סעדון:משתתפים

   :על סדר היום

 . 300,000₪שרת בסך . ציון מ. קפלן א'  תכנון וביצוע  רח-1129ר "הגדלת תב .1

 . 25,500₪ רכישת ציוד למועדון ברוש בסך -1237' ר מס"אישור תב .2

 . 1,596,510₪ורים חדשה ברמת פנקס מערב בסך  תכנון  שכונת מג-1238ר "אישור תב .3

 . 350,000₪ שיקום מגרש ספורט ברמת פנקס בסך 1239' ר מס"אישור תב .4

 . 150,000₪ אומנותי ברחבת העירייה בסך ט מונומנ1240' ר מס"אישור תב .5

 . 150,000₪  ספינקלרים להיכל התרבות בסך 1241' ר מס"אישור תב .6

 . 2,175,000₪ון יום נוה רבין בסך  בניית מע1242' ר מס"אישור תב .7

  )18:35הישיבה נפתחה בשעה (

   300,000₪שרת בסך . ציון מ. קפלן א'  תכנון וביצוע  רח-1129ר "הגדלת תב - 1' סעיף מס

  :ראש העירייה

  . 300,000₪שרת בסך . ציון מ. קפלן א'  תכנון וביצוע רח- 1129ר "הגדלת תבמבקש לאשר 

  .ותמקורות מימון קרנות הרש

  .ר והמליצה למועצה לדון ולאשר"וועדת הכספים דנה בתב

  ?1129ר "הגדלת תבאישור מי בעד 

  .פה אחד :בעד

,  300,000₪שרת בסך . ציון מ. קפלן א'  תכנון וביצוע רח- 1129ר "הגדלת תב  :החלטה
  .מאושרת

   25,500₪ רכישת ציוד למועדון ברוש בסך -1237' ר מס" אישור תב- 2' סעיף מס

  : העירייהראש

  . 25,500₪ רכישת ציוד למועדון ברוש בסך -1237' ר מס"תבמבקש לאשר 

  .מקורות מימון קרן שלם

  .ר והמליצה למועצה לדון ולאשר"וועדת הכספים דנה בתב

  ?1237ר "מי בעד אישור תב

  . פה אחד:בעד

  .מאושר,  25,500₪ רכישת ציוד למועדון ברוש בסך -1237' ר מס"תב  :החלטה



 2 

 תכנון  שכונת מגורים חדשה ברמת פנקס מערב בסך -1238ר " אישור תב- 3' סעיף מס
1,596,510₪   

  :ראש העירייה

  . 1,596,510₪ תכנון שכונת מגורים חדשה ברמת פנקס מערב בסך -1238ר "תבמבקש לאשר 

  .י" ממ100%מימון : מקורות מימון

  .ר והמליצה למועצה לדון ולאשר"וועדת הכספים דנה בתב

  ?1238ר " אישור תבמי בעד

  . פה אחד:בעד

  .מאושר,  1,596,510₪ תכנון שכונת מגורים ברמת פנקס מערב בסך -1238ר "תב  :החלטה

   350,000₪ שיקום מגרש ספורט ברמת פנקס בסך 1239' ר מס" אישור תב- 4' סעיף מס

  :ראש העירייה

  . 350,000₪ שיקום מגרש ספורט ברמת פנקס בסך 1239' ר מס"תבמבקש לאשר 

   ₪ 250,000  מפעל הפיס ווינר  : מקורות מימון

   100,000₪   קרנות הרשות

  .ר והמליצה למועצה לדון ולאשר"וועדת הכספים דנה בתב

  ?1239ר "מי בעד אישור תב

  . פה אחד:בעד

  .מאושר,  350,000₪  שיקום מגרש ספורט ברמת פנקס בסך1239' ר מס"תב  :החלטה

   150,000₪ אומנותי ברחבת העירייה בסך ט מונומנ1240' ר מס" אישור תב- 5' סעיף מס

  :ראש העירייה

  . 150,000₪ אומנותי ברחבת העירייה בסך ט מונומנ1240' ר מס"תבמבקש לאשר 

  . 150,000₪קרנות הרשות : מקורות מימון

  .ן ולאשרר והמליצה למועצה לדו"וועדת הכספים דנה בתב

  ?1240ר "מי בעד אישור תב

  . פה אחד:בעד

  .מאושר,  150,000₪ אומנותי ברחבת העירייה בסך ט מונומנ1240' ר מס"תב  :החלטה
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   150,000₪ינקלרים להיכל התרבות בסך ר  ספ1241' ר מס"אישור תב - 6' סעיף מס

  :ראש העירייה

  . 150,000₪ך ינקלרים להיכל התרבות בסר  ספ1241' ר מס"תבמבקש לאשר 

  . 150,000₪קרנות הרשות : מקורות מימון

  .ר והמליצה למועצה לדון ולאשר"וועדת הכספים דנה בתב

  ?1241ר "מי בעד אישור תב

  . פה אחד:בעד

  .מאושר,  150,000₪ינקלרים להיכל התרבות בסך ר  ספ1241' ר מס"תב  :החלטה

   2,175,000₪ רבין בסך  בניית מעון יום נוה1242' ר מס" אישור תב- 7' סעיף מס

  :ראש העירייה

  . 2,175,000₪ בניית מעון יום נוה רבין בסך 1242' ר מס"תבמבקש לאשר 

  . 2,175,000₪ת "משרד התמ: מקורות מימון

  .ר והמליצה למועצה לדון ולאשר"וועדת הכספים דנה בתב

  ?1242ר "מי בעד אישור תב

  . פה אחד:בעד

  .מאושר,  2,175,000₪ יום נוה רבין בסך  בניית מעון1242' ר מס"תב  :החלטה

  :ראש העירייה

אני רוצה להרים כוסית לחג ולהודות לכולכם בכל ההישגים שהרשות הגיעה והיד עוד נטויה 
הדבר הזה מוסיף , תמיכה ונענים לכל קריאה, וזאת בשל העובדה שאתם נותנים רוח גבית

היה לכולכם חג שמח שי.  למען העירהמון וגם מקצר הליכים ואני מקווה שאנו נמשיך לעשות
  .והמון בריאות

  )18:39 בשעה ננעלההישיבה ( 

        

  דוד יוסף  דוד חמאני
  ראש העירייה  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

  מרכז ישיבות המועצה


