
  א" ניסן תשעג" כרביעי יום 
  2011 אפריל 27 

  27.4.2011 מיום 77'  מסלא מן המניין פרוטוקול ישיבת מועצה

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

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

מזל , ש" יועמ- ד שלומית שפינדל "עו,  מבקר העירייה-רמי בן סעדון   :משתתפים
  . חמאני דוד, ד נטע שוורצמן"עו,  הזרחי

  :על סדר היום

  .  200,000₪ר לתאורת רחובות בסך "אישור תב .1

 . ח" מלש2 בסך "גן התשעה" הקמת גינה ציבורית 1182ר "אישור להגדלת תב .2

 .  הקמת מרכז פיס קהילתי- 1103' ר מס"אישור שינוי מקורות מימון לתב .3

  . אישור לפתיחת חשבון בבנק הפועלים סניף אור יהודה לפיתוח גן התשעה .4

  )18:19הישיבה נפתחה בשעה  (

   200,000₪ר לתאורת רחובות בסך "אישור תב: 1' סעיף מס

  :ראש העירייה

  .  200,000₪ת רחובות בסך ר לתאור"מבקש לאשר תב

  . קרנות פיתוח: מקורות מימון

  . ועדת הכספים דנה בנושא והמליצה למועצה לדון ולאשר

  ?מי בעד

  .  פה אחד:בעד

  . מאושרר "התב :החלטה

 2בסך " גן התשעה" הקמת גינה ציבורית 1182ר "אישור להגדלת תב: 2' סעיף מס
  :ח"מלש

  :ראש העירייה

  . ח" מלש2בסך " גן התשעה" הקמת גינה ציבורית 1182ר "מבקש להגדיל  תב

  . מפעל הפיס: מקורות המימון

  . ועדת הכספים דנה בנושא והמליצה לדון ולאשר

  ?מי בעד

  .  פה אחד:בעד

  . תמאושר 1182ר "הגדלת תב :החלטה



 2

  :ראש העירייה

אנו עכשיו מזרימים כספים . זה יהיה פי חמש לפחות, ח" מלש2- הפיתוח לא מסתכם ב
סך הכל מה שהצטבר לטובת גן . ח" מלש2לחשבון גן התשעה ובינתיים מזרימים 

  .  ח ואנו שואפים להכפיל ולשלש את המספר הזה" מלש5- התשעה באזור ה

  פיס קהילתי הקמת מרכז -1103' ר מס"שינוי מקורות מימון לתב:3סעיף 

  :ראש העירייה

  . הקמת מרכז פיס קהילתי-1103' ר מס" מקורות מימון לתבינוישאשר מבקש ל

  : מקורות המימון

  . ח" מלש2הקטנת סעיף הכנסה מפעל הפיס בסך   .א

 .טוטו ויינרמח " מלש2הגדלת מקור מימון בסך   .ב

 . מקרנות הרשות ₪ 500,000 –הגדלת מקור מימון   .ג

  . והמליצה לדון ולאשרועדת הכספים דנה בנושא 

  ?מי בעד

  .  פה אחד:בעד

  . מאושר 1103' ר מס"תב  שינוי מקורות המימון של :החלטה

   אישור לפתיחת חשבון בבנק הפועלים סניף אור יהודה לפיתוח גן התשעה- 4סעיף 

  :ראש העירייה

  .מבקש לאשר פתיחת חשבון בבנק הפועלים סניף אור יהודה לפיתוח גן התשעה

  . פים דנה בנושא והמליצה לדון ולאשרועדת הכס

  ?מי בעד

  .  פה אחד:בעד

  . תמאושרפתיחת החשבון  :החלטה

  )18:22הישיבה נפתחה בשעה ( 

        

  דוד יוסף  דוד חמאני
  ראש העירייה  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

  מרכז ישיבות המועצה


