
  ב"ז סיון תשע"כ ראשון  יום    
  2012יוני  17    

  2012.617.מיום  201' מן המניין מסלא  פרוטוקול ישיבת מועצה

סבח , אברהם בורוכוב, יובל דוידוביץ, עופר בוזי, ד יעקב נחום"עו, דוד יוסף :נוכחים
  . יוסף

שאול , שקדיחזקאל , אפי גוטמן, ד עוזי אהרון"עו, ד ליאת שוחט"עו, ננה חן   :חסרים
  .טל אשכנזי, שלום ימין, חנן בנימינוב, סאלם

  . דוד חמאני, מזל זרחיה :משתתפים

  :על סדר היום

 - 1247' למס 1242' ממס 3.4.2012מיום  112' ר בפרוטוקול מס"תיקון מספר תב .1
 .בניית מעון יום נווה רבין שאושר במועצה

 .₪ 60,000הכנת תשתית למאזני גשר בסך  1255ר "תב .2

 .₪ 1,262,330מנחם בגין בסך / תכנון וביצוע כיכר משה דיין  1254 ר"תב .3

  .₪ 250,000הפקעת שטח בית הכנסת בסך  1249' תבר מס .4

  .₪  150,000תכנון חניונים  1250' ר מס"תב .5

  .₪ 215,000פור בטיחות ברחוב אלכסנדרוני בסך  יתכנון ש 1256' ר מס"תב .6

 .₪ 250,000ית בסך הקמת מבנה למחלקה המשפט - 1170ר "הגדלה לתב .7

 .2012תיקון מקור מימון בטבלת תברים לשנת  .8

  )18:35הישיבה נפתחה בשעה (

' למס 1242' ממס 3.4.2012מיום  112' ר בפרוטוקול מס"תיקון מספר תב  - 1' סעיף מס
  בניית מעון יום נווה רבין שאושר במועצה - 1247

  :ראש העירייה

' למס 1242' ממס 3.4.2012מיום  112' ר בפרוטוקול מס"תיקון מספר תב מבקש לאשר
  .3.4.12מיום  112' בניית מעון יום נווה רבין שאושר בישיבת מועצה מס -  1247

  .וועדת הכספים דנה והמליצה למועצה לדון ולאשר

  ?מי בעד

  . פה אחד :בעד

  . מאושר  :החלטה



 2 

  ₪ 60,000הכנת תשתית למאזני גשר בסך  5512ר "תב  - 2' סעיף מס

  :יהראש העירי

  .₪ 60,000הכנת תשתית למאזני גשר בסך  1255ר "תבמבקש לאשר 

  .קרנות הרשות: מקורות מימון

  .וועדת הכספים דנה והמליצה למועצה לדון ולאשר

  ?מי בעד

  . פה אחד :בעד

   .מאושר  :החלטה

  ₪ 1,262,330מנחם בגין בסך /תכנון וביצוע כיכר משה דיין 4512ר "תב  - 3' סעיף מס

 .₪ 1,262,330מנחם בגין בסך / תכנון וביצוע כיכר משה דיין  1254ר "תבמבקש לאשר 
  .₪ 1,009,864  משרד התחבורה 80%  :מקורות המימון

  .₪ 252,466  קרנות הרשות 20%  

  .וועדת הכספים דנה והמליצה למועצה לדון ולאשר

  ?מי בעד

  . פה אחד :בעד

  .מאושר  :החלטה

  ₪ 250,000קעת שטח בית הכנסת בסך הפ 1249' ר מס"תב  - 4' סעיף מס

  :ראש העירייה

  .₪ 250,000הפקעת שטח בית הכנסת בסך  1249' ר מס"תבמבקש לאשר 

  .קרנות הרשות: מקורות מימון

  .וועדת הכספים דנה והמליצה למועצה לדון ולאשר

  ?מי בעד

  . פה אחד :בעד

  .מאושר: החלטה

  ₪ 150,000תכנון חניונים  1250' ר מס"תב -  5' מס

  .₪ 150,000תכנון חניונים  1250' תבר מס 1249' ר מס"תבמבקש לאשר 

  .קרנות הרשות: מקורות מימון

  .וועדת הכספים דנה והמליצה למועצה לדון ולאשר

  ?מי בעד

  . פה אחד :בעד

  .מאושר :החלטה



 3 

  ₪ 215,000פור בטיחות ברחוב אלכסנדרוני בסך  יתכנון ש 1256' ר מס"תב - 6' סעיף מס

  :ייהראש העיר

  .₪ 215,000פור בטיחות ברחוב אלכסנדרוני בסך  יתכנון ש 1256' ר מס"תבמבקש לאשר 

  .₪ 172,000  משרד התחבורה 80%  :מקורות המימון

  .₪  43,000  קרנות הרשות 20%  

  .וועדת הכספים דנה והמליצה למועצה לדון ולאשר

  ?מי בעד

  . פה אחד :בעד

  .מאושר :החלטה

  ₪ 250,000הקמת מבנה למחלקה המשפטית בסך  -1170ר "הגדלה לתב - 7' סעיף מס

  :ראש העירייה

 .₪ 250,000הקמת מבנה למחלקה המשפטית בסך  -1170ר "הגדלה לתבמבקש לאשר 

  .ההגדלה לצורך רכישת ציוד וריהוט

   .קרנות הרשות: מקורות המימון

 .וועדת הכספים דנה והמליצה למועצה לדון ולאשר

  ?מי בעד

  . פה אחד :בעד

  .מאושר :טההחל

  2012תיקון מקור מימון בטבלת תברים לשנת  - 8' סעיף מס

  :ראש העירייה

  .2012תיקון מקור מימון בטבלת תברים לשנת מבקש לאשר 

 7ח קרן קיימת לישראל יבוא "מלש 2במקום , גן התשעה תכנון וביצוע - 41בשורה 
  .ח מקרן קיימת לישראל"מלש

 .דון ולאשרוועדת הכספים דנה והמליצה למועצה ל

  ?מי בעד

  . פה אחד :בעד

  .מאושר :החלטה

  )18:40בשעה  ננעלההישיבה (

        

  דוד יוסף  דוד חמאני
  ראש העירייה  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

  מרכז ישיבות המועצה


