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  3.11.2011 מיום 93' פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס

, אברהם בורוכוב, שלום ימין, סבח יוסף, ד יעקב נחום"עו, עופר בוזי, דוד יוסף: נוכחים
  . אפי גוטמן, ננה חן, חנן בנימינוב, שאול סאלם

  .   טל אשכנזי, יובל דוידוביץ, ד ליאת שוחט"עו, יחזקאל שקד, רוןד עוזי אה" עו:חסרים

  . חמאני דוד, י' אזאצבנצי, לדד שלומית שפינ"עו, מזל זרחיה: משתתפים

 .2011עדכוני תקציב  :על סדר היום

  )18:25הישיבה נפתחה בשעה (

  2011עדכוני תקציב   - 1' סעיף מס

  :ראש העירייה

  . המפורטים בפרוטוקול זה להלן2011 מבקש לאשר עדכוני תקציב לשנת

  שם הסעיף  סעיף
תקציב 
  עדכון  מאושר

כ תקציב "סה
  מעודכן

  0  - 300,000  300,000  השתתפות לשיפוץ מסכים  8132-910

  800,000  300,000  500,000  תיכון מסכים  8141-783

  .וועדת הכספים דנה בעדכוני התקציב והמליצה למועצה לדון ולאשר

  :ננה חן

  ?וי אומרמה השינ

  :י' אזאצבנצי

 67- תלמידים ל44-בית הספר צמח מ. בית ספר מסכים הוא בית ספר לנוער בסיכון
אנחנו נדרשים להגדיל את התמיכה בבית הספר מחצי . א"ועד י' תלמידים מכיתות ט

שמדובר בנוער , אני חייב להודות. עושים שם עבודה מאוד טובה. ח" אלש800-מיליון ל
 נוכחות כל יום בממוצע 98%מערכות רגילות ביומיום ואני מתבשר שיש שלרוב לא מגיע ל

  . ח לפעילות השוטפת הפדגוגית" אלש300ולכן אני מבקש להגדיל את התקציב בעוד 

  :מזל זרחיה

  . פדגוגי ולא מגדילים את התקציב סעיףאנחנו מעבירים מסעיף לשיפוץ ל

  :ראש העירייה

  ?מי בעד

  . פה אחד:בעד

  .מאושרים, 2011עדכוני התקציב לשנת : החלטה
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  ח" ש400,000 בסך 1169' ר מס" הגדלת תב– 2' סעיף מס

  ראש העירייה

  . 400,000₪בסך ,  אופק חדש בית ספר שיזף- 1169' ר מס"מבקש לאשר הגדלת תב

  .קרנות הרשות: מקור המימון

  .ר והמליצה למועצה לדון ולאשר"וועדת הכספים דנה בתב

  :י'בנצי אזאצ

על פי ההסכם בין , כדי שנוכל לקיים את לימודי אופק חדש, ובר בהרחבת בית הספרמד
, באופן כולל₪  מיליון 1.4 עלות השיפוץ הוא .הסתדרות המורים למשרד החינוך

  . ח מקרנות העירייה" אלש400-שהמימון נעשה ממשרד החינוך ומשרד הבינוי והשיכון וכ

  : חןננה

  ? דייםמה קורה עם שאר בתי הספר היסו

  :י'בנצי אזאצ

בית ספר . יש שם את התאמות הבינוי שנדרשו, בבתי ספר סעדיה גאון נפתרה הבעיה
 - בכפוף לאישורי משרד החינוך 2012-אנחנו אמורים להשלים את העבודה ל, סביונים

  . אגף הבינוי ושאר בתי הספר הכל בסדר

  :ראש העירייה

  ?ר" לאשר הגדלת התבמי בעד

  .  פה אחד:בעד

  .ר מאושר" התב:לטההח

  )18:29הישיבה ננעלה בשעה  (

        

  דוד יוסף  דוד חמאני
  ראש העירייה  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

  מרכז ישיבות המועצה


