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 "ו/טבת/תשע"אכ          

          02/01/2011 

    

 פ  ר  ט  י  כ  ל    

 

 

 . 29/12/2010של מן המניין מיום רביעי  28ישיבת מועצת העיר מיוחדת מס' 

 

 

 ראש העיר -  מר מאיר כהן משתתפים:

 מ"מ ראש העיר - מר אלי ברונשטיין  

 סגנית ראש העיר -  גב' מרינט וקנין  

 סגן ראש העיר - שע אמסלםמר יהו  

 חבר מועצת העיר -  גב' מירי זגורי  

 חבר מועצת העיר - מר מוסאי אבנר  

 חבר מועצת העיר -  מר אלברט לוי  

 חבר מועצת העיר - מר יחיאל צרוייה  

 חבר מועצת העיר -  מר יוסי פרץ  

 חבר מועצת העיר  -  מר עופר טלקר  

 העיר חבר מועצת - מר אברהם באשטקאר  

 חבר מועצת העיר -  מר ניסים חמו  

 חבר מועצת העיר -  מר ניסים פרץ  

 חבר מועצת העיר -  מר בני ביטון  

 חבר מועצת העיר -  מר אלי סיגרון  

 

 מזכיר העיר –ר.מנהל כללי  -  מר שוקי קליין נוכחים:

 גזבר –ר.מנהל כספי  -  מר שמעון מזוז  

 משפטייועץ  - טובים-עו"ד מנחם בן  

 מנהל אגף הכנסות -  מר ז'אקי אסרף  

 מבקר העירייה -  מר יוסי לוי  

 

 סדר היום

 

 . 12/12/2010אישור פרטיכל ועדת כספים מיום  .1

 

 מי בעד אישור הפרוטוקול? מר מאיר כהן: 

 

 פה אחד –בעד  

 

 מאושר. 12/12/2010פרטיכל ועדת כספים מיום  – 127החלטה מס'  
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 . 2010ים בתקציב שינויים נוספ .2

 מתקציב תמיכות ספורט למתנ"ס העירוני לשם פעילות₪  93,000העברת  

 מתקציב תמיכות כללי לתקציב תרבות ₪  40,000. העברת םומרכז יעדיהספורט  

 תורנית חרדית. 

 

 ₪ 93,000 ברתהע 2010מי בעד השינויים הנוספים בתקציב  מר מאיר כהן: 

 "ס העירוני לשם פעילות הספורטמתקציב תמיכות ספורט למתנ   

 מתקציב תמיכות כללי לתקציב ₪אלף  40והעברת מרכז יעדים ו   

 תרבות תורנית חרדית.    

 

 פה אחד –בעד  

 

 להלן: 2010מאשרים שינויים בתקציב  - 128החלטה מס'  

 מתקציב תמיכות ספורט למתנ"ס₪  93,000העברת     

 לשם פעילות הספורט ומרכז יעדים והעברת העירוני    

 מתקציב תמיכות כללי לתקציב תרבות₪ אלף  40    

 תורנית חרדית.    

 

 רשימת תבר"ים. .3

 

 רשימת תבר"ים.מר מאיר כהן: להלן 

 

 חדשים 

 

 איכות הסביבה – 64,097     איכות הסביבה - 211 

 קל"פ -  7,122        

        ------------ 

        71.219  

 

 פנים – 250,000     משאית אשפה - 212 

 פנים – 210,000   השלמת ע. ליד מרכז רפואי  - 213 

 פנים  - 160,000    רכישת מכולות אשפה - 214 

 פנים -   75,000    רכישת ריהוט רחוב - 215 

 פנים -   50,000    רכישת עמודי תאורה - 216 

 פנים -   72,000   שידרוג מתקני משחקים - 217 

 פנים -   50,000   השלמת גדר מחסן העירייה  - 218 

 פנים – 120,000    אספלט בכניסה לעיר - 219 

 מ.הפנים– 3,000,000    שיפוץ מרכז מסחרי - 220 
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 הגדלה 
 

 תקציב רגיל – 90,000      ע. מים - 130 

 שיכון-1,000,000    תיאטרון אפיקים - 964 

 

 תבר"ים סגירת 

 

 ( קל"פ46,40)    חניה בשכ' לדוגמא – 969 

 (קל"פ33,621,76)     מועדון ממשית - 962 

 קל"פ – 86,000    בניית בתי כנסת – 952 

 קרן ביוב – 121,000    משאבה + שיפוץ - 135 

 קל"פ– 1,191,04     1208שצ"פ ליד בלוק  - 121 

 פ( קל"1,346,20)    פיתוח שד' הנשיא - 158 

 קל"פ            107    מתקני ספורט לגמלאים - 164 

 קל"פ       - 34,83    מגרש ספורט משולב - 167 

 

 מי בעד רשימת תבר"ים? מר מאיר כהן: 

 

 פה אחד –בעד  

 

 רשימת תבר"ים מאושרת. – 129החלטה מס'  

 

 

 

 

 

 

 

_______________      _______________ 

 יקליין שוק       מאיר כהן

 מזכיר -ר.מנהל כללי        ראש העיר

    


