
 א" תשעחשוו	'  וחמישי  יו�     
 2010  אוקטובר14               

 14.10.2010מיו�  50' פרוטוקול ישיבת מועצה לא מ� המניי� מס

, עוזי אהרו	, יחזקאל שקד, עופר בוזי, שלו� ימי	, ד יעקב נחו�"עו, דוד יוס�: נוכחי�
 .   סבח יוס�, טל אשכנזי, אברה� בורוכוב

  .ליאת שוחט, יובל דוידובי",  סאל�שאול, אפי גוטמ	, 	 בנימינובחנ, ננה ח	:  חסרי�

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

   :על סדר היו�

 . '450,000ס " שילוט רחובות ע% 1197' ר מס"אישור תב .1

 7420%910 הכנסות מחברות סלולר וכ	 הגדלת 2490%640אישור הגדלת סעי�  .2
 . '450,000בס( של   שילוט רחובות1197ר  "השתתפות לתב

 8270%780 שכר תרבות תורנית לסעי� 8270%110מסעי�  ' 50,000אישור העברת ס( של  .3
 .פעולות תרבות תורנית

 . העברות מסעי� לסעי�%אישור עדכו	 תקציב סעיפי רווחה  .4

 81331%110 לסעי�  הוצאות ארגוניות% 8110%581מסעי�  ' 10,000אישור העברת ס(  .5
 .שכר מלוות בחינו(

 .ס אורני� בבנק מרכנתיל והעברת היתרה לחשבו	 העירייה"אישור סגירת חשבו	 בי .6

 )18:08הישבה נפתחה בשעה (

  &450,000ס " שילוט רחובות ע! 1197' ר מס"אישור תב ! 1' סעי  מס

 :ראש העירייה

 . '450,000ס " שילוט רחובות ע% 1197' מסר "מבקש לאשר פתיחת תב

 .מתקציב רגיל: מקורות המימו	

 .וועדת הכספי� דנה בנושא והמליצה למועצה לדו	 ולאשר

 ?מי בעד

  .פה אחד: בעד

 .ר מאושרת"פתיחת התב: החלטה



2 
 

  הכנסות מחברות2490!640מסעי   & 450,000אישור העברת ס' של  ! 2' סעי  מס
 רחובות שילוט 1197ר  " השתתפות לתב7420!910סלולר לסעי  

 :ראש העירייה

7420%סעי� וכ	 הגדלת  הכנסות מחברות סלולר 2490%640לאשר הגדלת סעי� מבקש 
 . '450,000ס( של ב , שילוט רחובות1197ר  " השתתפות לתב910

 .וועדת הכספי� דנה בנושא והמליצה למועצה לדו	 ולאשר

 :מזל זרחיה

 הכנסות מחברות 2490%640 התבקשת� לאשר שינוי סעי� %3.10בטבלה שהופצה ב
 חברות הסלולאר הגדילו את . שקל325,000התקציב המאושר עומד על ס( , סלולאר

 450,000ס( הכל ההכנסה היא ,  שקל%150,000השתתפות	 בתשלו� השנתי כל אחת ב
שכולל את השכירות ואת ,  שקל725,000כ( שס( כל התקציב המעודכ	 עומד על , שקל

 שמבקשי� להעביר מסעי� –שו	 של ועדת הכספי� אני עוברת לסעי� רא. התוספת
סעי� . שגדלו בעקבות תוספת הכנסה מחברות הסלולאר ' 450,000 ס( של 2490%640

ההשתתפות הזו תועבר , ר"שהוא סעי� השתתפות בתב, 7420%910ההוצאה הוא 
 . שילוט רחובות1197ר "לתב

 :יחזקאל שקד

 ?השילוט בכל העיר או חלק

 :ראש העירייה

 . בכל העיר

 ?מי בעד

  .פה אחד: בעד

 .ההעברה מאושרת: החלטה

 שכר תרבות תורנית 8270!110מסעי   & 30,000אישור העברת ס' של  ! 3' סעי  מס
  פעולות תרבות תורנית8270!780לסעי  

 :ראש העירייה

 שכר תרבות תורנית לסעי� 8270%110מסעי�  ' 30,000מבקש לאשר העברת ס( של 
 .לות תרבות תורנית פעו8270%780

 .וועדת הכספי� דנה בנושא והמליצה למועצה לדו	 ולאשר

 ?מי בעד

  .פה אחד:בעד

 .ההעברה מאושרת: החלטה
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  העברות מסעי  לסעי !אישור עדכו� תקציב סעיפי רווחה  ! 4' סעי  מס

 :ראש העירייה

רט כמפו,  העברות מסעי� לסעי�%מבקש לאשר העברות עדכו	 תקציב סעיפי רווחה 
 .להל	

 ש� הסעי  סעי 
תקציב 
 עדכו� מאושר

כ "סה
תקציב 
 מעודכ�

הסעות למרכז יו�  8467%843
 שיקומי 

230,000 180,000 410,000 

מלווי� לילדי� במעונות  8467%841
 יו� שיקומי

230,000 80,000 310,000 

 % % 200,000 200,000 מקלט לנשי�  8471%842
 40,000 % 60,000 100,000 דיירי רחוב 8422%843
הרווחה . מ' השתת 3467%933

 להסעות 
173,000 135,000 308,000 

הרווחה . מ' השתת 3467%931
 למלווי� 

173,000 60,000 233,000 

ברווחה . מ' השתת 3471%932
 מקלט לנשי� 

150,000 150,000 % % 

הרווחה . מ' השתת 3422%933
 לדיירי רחוב

75,000 45,000 % 30,000 

 .הכספי� דנה בנושא והמליצה למועצה לדו	 ולאשרוועדת 

 ?מי בעד

  .פה אחד :בעד

 .מאושרות, 2010לשנת סעיפי רווחה ההעברות לעדכו	 תקציב : החלטה

 הוצאות ארגוניות ! 8110!581מסעי   & 10,000אישור העברת ס'  ! 5' סעי  מס
  שכר מלוות בחינו'81331!110 לסעי 

 :ראש העירייה

 הוצאות ארגוניות לסעי� % 8110%581מסעי�  ' 10,000ת ס( של מבקש לאשר העבר
 . שכר מלוות בחינו(81331%110

 .וועדת הכספי� דנה בנושא והמליצה למועצה לדו	 ולאשר

 ?מי בעד

  .פה אחד :בעד

 .ההעברה מאושרת: החלטה



4 
 

ס אורני� בבנק מרכנתיל והעברת היתרה "אישור סגירת חשבו� בי ! 6' סעי  מס
 ירייהלחשבו� הע

 :ראש העירייה

ס אורני� בבנק מרכנתיל והעברת היתרה לחשבו	 "מבקש לאשר סגירת חשבו	 בי
 .העירייה

 .וועדת הכספי� דנה בנושא והמליצה למועצה לדו	 ולאשר

 ?מי בעד

 . פה אחד:בעד

, ס אורני� בבנק מרכנתיל והעברת היתרה לחשבו	 העירייה" סגירת חשבו	 ביהחלטה
 .מאושרת

)18:12נעלה הישיבה נ(   

    

 דוד יוס  דוד חמאני
 ראש העירייה מתא� פעולות מינהל ולוגיסטיקה

 מרכז ישיבות המועצה


