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 2010 מאי 4         

 4.5.2010מיו�  37' פרוטוקול ישיבת מועצה לא מ� המניי� מס

, חנ� בנימינוב, עופר בוזי,  יובל דוידובי�, שלו� ימי�, סבח יוס�, דוד יוס� :נוכחי�
 . ד יעקב נחו�"עו, אפי גוטמ�, אברה� בורוכוב

טל , שאול סאל�, יחזקאל שקד, וזי אהרו�ד ע"עו, ליאת שוחט,  ננה ח� :חסרי�
 . אשכנזי

  .חמאני דוד, רמי ב� סעדו�, מזל זרחיה, ד שלומית שפינדל"עו  :משתתפי�

 :על סדר היו�

מסעי� עובדי� זמניי� לסעי� עבודות  & 25,000 העברת $ 2010עדכו� תקציב  .1
 .קבלניות

 . &310,232ס שיז� לס( " אופק חדש בי1169ר "הגדלת תב .2

 )18:10יבה נפתחה בשעה היש(

מסעי" עובדי� זמניי� לסעי"  % 25,000 העברת # 2010עדכו� תקציב  # 1' סעי" מס
 עבודות קבלניות

 :ראש העירייה

 & 25,000 העברת $ 2010אני מבקש לאשר עדכו� תקציב , ע"לבקשת מנהל מחלקת שפ
 באותו 7122$753'  לסעי� עבודות קבלניות מס7122$210' מסעי� עובדי� זמניי� מס

 . סכו�

 .וועדת כספי� דנה בנושא והמליצה למועצה לדו� ולאשר את ההעברה מסעי� לסעי�

 ?מי בעד

, אברה� בורוכוב, עופר בוזי,  יובל דוידובי�, שלו� ימי�, סבח יוס�, דוד יוס� :בעד
 .ד יעקב נחו�"עו, אפי גוטמ�

 .  חנ� בנימינוב:נמנע

 .  � מאושרתי ההעברה מסעי� לסע:החלטה

 )18:11חנ� בנימינוב עזב את הישיבה בשעה (

  310,232%ס שיז" לס+ " אופק חדש בי1169ר "הגדלת תב # 2' סעי" מס

 :ראש העירייה

 . &310,232ס שיז� לס( " אופק חדש בי1169ר "מבקש לאשר הגדלת תב

 . הגדלת הקצבת משרד החינו($מקור המימו� 

במימו� משרד  & 160,000ס "ר ע" אושר התב11.1.2010 מיו� 27' בישיבת המועצה מס
 .החינו(



 2

 & 160,000ר לס( " אושרה הגדלת התב18.2.2010 מיו� 30' בישיבת המועצה מס
 .במימו� משרד החינו(

ר יעמוד על ס( "התב, ולאחר הגדלה זו & 110,214סכו� ההגדלה המבוקש הינו בס(
 .במימו� משרד החינו( & 310,232

 .ר והמליצה למועצה לדו� ולאשר" בבקשה להגדלת התבוועדת הכספי� דנה

 ?מי בעד

 .  פה אחד:בעד

 .ר מאושרת"הגדלת התב: החלטה

)18:16הישיבה ננעלה (   

    

 דוד יוס" דוד חמאני
 ראש העירייה מתא� פעולות מינהל ולוגיסטיקה

 מרכז ישיבות המועצה


