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 "א/חשון/תש"עי          

          29/10/2009 

 

 

 פ  ר  ט  י  כ  ל   

 

 

 .28.10.2009יום רביעי  11פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין מס' 

 

 

 מ"מ ראש העיר - מר אלי ברונשטיין משתתפים:

 סגנית ראש העיר -  גב' מרינט וקנין  

 סגן ראש העיר - מר יהושע אמסלם  

 חבר מועצה - יאל צרוייהמר יח  

 חבר מועצה - מר אברהם באשטקאר  

 חבר מועצה -  מר עופר טלקר  

 חבר מועצה - מר מוסאי אבנר  

 חבר מועצה -  מר ניסים חמו  

 חבר מועצה -  מר אלי סגרון  

 חבר מועצה -  מר ניסים פרץ  

 חבר מועצה -  מר בני ביטון  

 

 

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

 יועץ משפטי - טובים-עו"ד מנחם בן  

 גזבר –ר. מנהל כספי  -  מר שמעון מזוז  

 מהנדס העיר -  מר אבי היקלי  

 

 סדר היום
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 .2009מר אלי ברונשטיין: להלן תוכניות פיתוח לשנת  
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מקורות  עלות מוערכת פרויקט לביצוע

 נוספים מימון

סיוע מבוקש מ. 

 הפנים

-מטשינג למעגל תנועה שד' הרצל

 רזיאל

 ₪ 80,000 מ.התחבורה ₪  800,000

 לב הגבעה -מטשינג למעגל תנועה בר

 הצרפתית

1,200,000 

 ₪ 

 ₪  120,000 מ. התחבורה

 

 ₪  200,000 אין ₪   200,000 מתקני משחקים במוסדות החינוך

 ₪   100,000 ןאי ₪  100,000 שדרוג מגרשי משחקים בעיר

 ₪  150,000 אין ₪  150,000 שדרוג גינון בעיר

מגרש משחקים חדש ברח' החצב 

 ופיתוח

 ₪  100,000 אין ₪  100,000

 ₪  150,000 אין ₪  150,000 פיתוח ברחבת הרותם

 ₪  200,000 אין ₪  200,000 הקמת אתר לפסולת מוצקה

 ₪  578,000 אין ₪  578,000 רכישת מכונת טיאוט קטנה

 ₪  119,200 אין ₪  119,200 פתוח בשד' הנשיא

 ₪  222,000 אין ₪  222,000 טנדר אחד 1רכישת 

 ₪ 134,100 אין ₪  134,100 מכונה לשטיפת המרכז המסחרי

 ₪  100,000 אין ₪ 100,000 תכנון לכפר המוזיקלי

 ₪  150,000 אין ₪  150,000 מכולות אשפה

 ₪  70,000 אין ₪  70,000 ליטר 350פחי אשפה 

 

₪  2,473,000      סה"כ        

  

 ?2009מי בעד תוכניות פיתוח  מר אלי ברונשטיין:

 

 פה אחד. –בעד 

 

 מאושרות. 2009תוכניות פיתוח  - 55 החלטה מס'

 

 

 .12.10.2009אישרור פרוטוקול משאל טלפוני מיום  .2

 

 שנה,ריבית פריים 15 –לאיזון מבנק "דקסיה", ל ₪ מיליון  4הלוואה ע"ס  א. 

   +0.15% . 

 

 פתיחת חשבון מיוחד להיטל הבצורת כנדרש עפ"י החוק מבנק "דקסיה". ב. 
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 מר אלי ברונשטיין: מי בעד? 

 

 פה אחד. –בעד  

 

 .12.10.2009מאשרים פרוטוקול משאל טלפוני מיום  -  56 החלטה מס' 

 

 שנה, ריבית  15-לאיזון מבנק "דקסיה",ל₪ מיליון  4הלוואה ע"ס  .א

 .0.15%פריים + 

 

 פתיחת חשבון מיוחד להיטל הבצורת כנדרש עפ"י החוק מבנק  ב. 

 "דקסיה".  

 

 תבר"ים. .3

 

 מר אלי ברונשטיין: להלן רשימת תבר"ים: 

 

 פיס – 280.876   רכישת מחשבים למוסדות חינוך - 141 

 פיס – 300,000   וצים בתחנה לבריאות המשפחה א'שיפ  - 142 

 פיס – 350,000    טיילת הספורט –ירוק  –פיס   - 143 

 פיס – 810,000    זינמן –קירוי מגרש כדורסל  - 144 

 פיס – 580,000     נווה דוד –ירוק  –פיס   - 145 

 חינוך – 500,000     שיפוצים באולפנה – 146 

 חינוך-2,000,000     מןבליהשיפוצים  - 147 

 פנים – 80,000    מצינג לכיכר הרצל רזיאל  - 148 

 

 תחבורה – 74,993      סימון כבישים  - 149 

 קל"פ – 32,140         

         ---------- 

         107,133 

 

 פנים – 120,000  הגבעה הצרפתית-מעגל תנועה בר לב -מצינג - 150 

 פנים – 200,000    במוסדות חינוךמתקני משחקים  - 151 

 פנים – 100,000    שידרוג מגרשי משחקים בעיר - 152 

 פנים – 150,000     שידרוג גינון בעיר - 153 

 פנים – 100,000   מגרש משחקים ופיתוח ברח' חצב  - 154 

 פנים – 150,000     פיתוח ברחבת הרותם  - 155 

 פנים – 200,000    הקמת אתר לפסולת מוצקה - 156 

 פנים – 578,000    רכישת מכונת טיאוט קטנה - 157 

 פנים  – 119,200     פיתוח בשד' הנשיא - 158 
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 פנים – 222,000     רכישת טנדר אחד - 159 

 

 

 

 

 

 

 פנים – 134,100    מכונה לשטיפת המרכז המסחרי - 160 

 פנים – 100,000     תכנון לכפר מוזיקלי - 161 

 פנים – 150,000     ליטר 350פחי אשפה  - 162 

 פנים - 70,000     ליטר 350פחי אשפה  - 163 

 

 

 ה ג ד ל ו ת

 

 פיס – 120,000     מועדון פיס בממשית - 962 

 פיס – 1,490,360     המרכז לגיל הרך - 136 

 

 

 מר אלי ברונשטיין: מי בעד רשימת התבר"ים?

 

 פה אחד. –בעד 

 

 שימת תבר"ים מאושרת.ר -  57 החלטה מס'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________       _____________ 

 שוקי קליין        אלי ברונשטיין

 ר. מנהל כללי        מ"מ ראש העיר

 מזכיר העיר         

 

 

 

 

 

 


