
 ע"אדר תש'  חמישי דיו� 
 2010  פברואר18       

 18.2.2010 מיו� 30' פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מ� המניי� מס

יובל , אברה� בורוכוב, שלו� ימי�, עופר בוזי, ד יעקב נחו�"עו, דוד יוס� :נוכחי�
 .  שאול סאל�, סבח יוס�, דוידובי�

ננה , ליאת שוחט, אפי גוטמ�, נובחנ� בנימי, ד עוזי אהרו�"עו, יחזקאל שקד :חסרי�
 . טל אשכנזי, ח�

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

 :על סדר היו�

 . *225,467  עידוד קריאה כל קורא פה751&81792הגדלת תקציב בסעי�  .1

 . *665,634  תגבור זהות יהודית753&81792הגדלת תקציב בסעי�  .2

 . *136,927  תגבור בגרויות751&81793הגדלת תקציב בסעי�  .3

 . *200,018לס,  * 160,000ס שיז� מס, "ר אופק חדש בי"הגדלת תב .4

 )18:05הישיבה נפתחה בשעה (

  עידוד קריאה כל קורא פה81792!751הגדלת תקציב בסעי   ! 1' סעי  מס

 :ראש העירייה

 . *225,467 עידוד קריאה כל קורא פה 751&81792הגדלת תקציב בסעי� מבקש לאשר 

 . לגסי� קרה שלכספי תרומ: מקור המימו�

 .  והמליצה למועצה לדו� ולאשרבהגדלת סעי� התקציבוועדת הכספי� דנה 

 ?מי בעד

 .  פה אחד:בעד

 . תמאושרההגדלה  :החלטה

  תגבור זהות יהודית81792!753הגדלת תקציב בסעי   ! 2' סעי  מס

 :ראש העירייה

 . *665,634 תגבור זהות יהודית 753&81792הגדלת תקציב בסעי� מבקש לאשר 

 .כספי תרומה של קר� לגסי: מקור המימו�

 .  והמליצה למועצה לדו� ולאשרבהגדלת סעי� התקציבוועדת הכספי� דנה 

 ?מי בעד

 .  פה אחד:בעד

  . ההגדלה מאושרת:החלטה



 2 

 ת תגבור בגרויו81793!751הגדלת תקציב בסעי   ! 3' סעי  מס

 . *136,927 תגבור בגרויות 751&81793הגדלת תקציב בסעי� מבקש לאשר 

 .כספי תרומה של קר� לגסי: מקור המימו�

 .  והמליצה למועצה לדו� ולאשרבהגדלת סעי� התקציבוועדת הכספי� דנה 

 ?מי בעד

 .  פה אחד:בעד

  . ההגדלה מאושרת:החלטה

 ס שיז "ר אופק חדש בי"הגדלת תב ! 4' סעי  מס

 . *200,018לס,  * 160,000ס שיז� מס, "ר אופק חדש בי"הגדלת תבקש לאשר מב

 .משרד החינו,: מקור המימו�

 . והמליצה למועצה לדו� ולאשר ר"התבבהגדלת וועדת הכספי� דנה 

 ?מי בעד

 .  פה אחד:בעד

 . ההגדלה מאושרת:החלטה

 )18:10הישיבה ננעלה בשעה  (

    
 דוד יוס  דוד חמאני

 ראש העירייה  מינהל ולוגיסטיקהמתא� פעולות
 מרכז ישיבות המועצה


