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 "ו/כסלו/תש"עט          

          02/12/2009 

  

 פ  ר  ט  י  כ  ל   

 

 . 29.11.2009יום א'  14ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 ראש העיר -  מר מאיר כהן משתתפים:

 מ"מ ראש העיר - מר אלי ברונשטיין  

 סגנית ראש העיר -  גב' מרינט וקנין  

 סגן ראש העיר - מר יהושע אמסלם  

 חבר מועצה - מר יחיאל צרוייה  

 חבר מועצה - מר מוסאי אבנר  

 חבר מועצה -  מר אלברט לוי  

 חבר מועצה - מר אברהם באשטקאר   

 חבר מועצה -  מר ניסים חמו  

 חבר מועצה -  מר אלי סיגרון  

 חבר מועצה -  מר בני ביטון  

 חבר מועצה -  מר ניסים פרץ  

 

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

 יועץ משפטי - טובים-עו"ד מנחם בן  

 מבקר העירייה -  מר יוסי לוי  

 מנהל אגף הגבייה -  מר ז'אקי אסרף  

 

 סדר היום

 

 . 3.11.2009הוק למחיקת חובות מיום -אישור פרטיכל ועדת אד .1

 

צותכל המקרים שהוגשו לנו חולקו לקבוצות ובהתאם לקבו מר אבנר מוסאי: 

 חייבים שעזבו ,וישנם מקרים של נפטרים ,נערך הדיון    

לחו"ל, כמו כן לחייבים שחתמו על הסדרי החזר חובות     

 י דיונאחר כל  הועדה נתנה תמריץ, היועץ המשפטי עוקב    

 הועדה ולכל מקרה מצורף דו"ח סוציאלי.     

 

 גין צריכת מים ברמה העקרונית לא צריך לאשר חוב ב טובים:-עו"ד מנחם בן 

 כאשר החייב ממשיך לצרוך מים.    

 

 , המשרד משרד הפניםלהפרוטוקול כולו הינו המלצה  מר מוסאי אבנר:

 רק לאחרוומחליט את מה לאשר עובר על המלצות הועדה 

אישורים הרלוונטים ממשרד הפנים מתבצעת קבלת ה  

 המחיקה.
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 ברצוני לציין שאנו העיר היחידה שמקבלת אישור באותו מר ז'אקי אסרף: 

 היום עם מסירת הפרוטוקול למשרד הפנים.    

 

 הוק למחיקת חובות מיום-מי בעד אישור פרטיכל ועדת אד מר מאיר כהן: 

   3.11.2009? 

 

 פה אחד –בעד  

 

 הוק למחיקת חובות מיום -מאשרים פרטיכל ועדת אד - 62החלטה מס'  

    3.11.2009. 

 

 תבר"ים. .2

 

 להלן התבר"ים. מר מאיר כהן: 

 

משרד התרבות והספורט – 120,000 -  מתקני ספורט לגמלאים - 164 

  

  200,000 -  הקמת תאגיד מים וביוב - 165 

    

   מנהל המים– 140,000  

 הקרן לעבודות פיתוח  - 60,000  

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

  200,000 סה"כ 

 

 הגדלות 

 

 משרד הבריאות – 50,000 חנה לבריאות המשפחה א'ת – 142 

 משרד התחבורה – 800,000  ד. רזיאל–כיכר הרצל  – 148 

 

 מי בעד? מר מאיר כהן: 

 

 פה אחד –בעד  

 

 רשימת תבר"ים מאושרת. – 63החלטה מס'  

 

 

__________________     __________________ 

 מאיר כהן        קליין שוקי

 ראש העיר        ר. מנהל כללי

 מזכיר העיר

 

 


