
 א"ד שבט תשע" רביעי ייו� 
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 19.1.2011מיו�  67' פרוטוקול ישיבת מועצה לא מ� המניי� מס

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

טל , שאול סאל�, יחזקאל שקד, ד עוזי אהרו�"עו, ינימינובחנ� ב,  ליאת שוחט:חסרי�
 .  אשכנזי

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

   :על סדר היו�

 .2011אישור פרויקטי� לשנת  .1

 2עד לס& , 657 בבנק הפועלי� סני� 2011אישור להעמדת אשראי לזמ� קצר לשנת  .2
 .ח"מלש

 . (796,000ס " רכישת כלי אצירה ע) 1206ר "אישור תב .3

 )19:50הישיבה נפתחה בשעה (

 2011אישור פרויקטי� לשנת  " 1' סעי! מס

 :ראש העירייה

שנשלחה לחברי המועצה מבעוד , 2011מבקש לאשר את רשימת הפרויקטי� לשנת 
 .מועד

 .ועדת הכספי� דנה והמליצה למועצה לדו� ולאשר

 ?מי בעד

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

 . מאושרת2011רשימת הפרויקטי� לשנת : החלטה

 בבנק הפועלי� סני! 2011אישור להעמדת אשראי לזמ� קצר לשנת  " 2' סעי! מס
 ח" מלש2עד לס& , 657

 :ראש העירייה

עד לס& , 657 בבנק הפועלי� סני� 2011מבקש לאשר העמדת אשראי לזמ� קצר לשנת 
 .ח" מלש2

 .ועדת הכספי� דנה והמליצה למועצה לדו� ולאשר

 ?מי בעד

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

 . מאושר2011ח לשנת " מלש2ר עד לס& האשראי לזמ� קצ :החלטה



2 
 

  (796,000ס " רכישת כלי אצירה ע" 1206ר "אישור תב " 3' סעי! מס

 . (796,000ס " רכישת כלי אצירה ע) 1206ר "מבקש לאשר תב

 . (637,000 המשרד להגנת הסביבה :מקורות המימו�

 . (159,000 השתתפות בתקציב רגיל בס& 

 .צה למועצה לדו� ולאשרר והמלי"ועדת הכספי� דנה בתב

 ?מי בעד

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

 .מאושר, לרכישת כלי אצירה ( 796,000ס " ע1206ר "תב: החלטה

 סדר ננה ח� הודיעה בסו� הישיבה כי היא לא משתתפת בהצבעות בכל הסעיפי� שעל
 .היו�

 )18:52הישיבה ננעלה בשעה (

    

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

 מרכז ישיבות המועצה


