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 '/ניסן/תש"עט          

          24/03/2010 

 

 

 פ  ר  ט  י  כ  ל     

 

 

 .23.3.2010מיום שלישי  17פרטיכל ישיבת מועצה העיר 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 - םמר יהושע אמסל  

 חבר מועצה - מר יחיאל צרוייה  

 חבר מועצה -  מר אלברט לוי  

 חבר מועצה - מר אברהם באשטקאר  

 חבר מועצה -  מר ניסים חמו  

 חבר מועצה -  מר בני ביטון  

 

 

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

 יועץ משפטי - טובים-עו"ד מנחם בן  

 גזבר –ר. מנהל כספי  -  עון מזוזמר שמ  

 מהנדס העיר -  מר אבי היקלי  

 מנהל אגף הכנסות -  מר ז'אקי אסרף  

 

 סדר היום

 

 פתיחת חשבון )מוקפא( להפקדת כספי תבר"ים בבנק דקסיה. .1

 

 מר מאיר כהן: מי בעד? 

 

 פה אחד –בעד  

 

 מאשרים פתיחת חשבון )מוקפא( להפקדת כספי   - 78החלטה מס'  

 תבר"ים בבנק דקסיה.    
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 . 2010אישור תיקון לחוק עזר לדימונה בדבר )החזקת מקלטים( תש"ע  .2

 

 מטרת התיקון שהחוק יחול גם על מחזיקים ולא רק על בעלים, מר מאיר כהן: 

 טים תש"ע מצורף.לראה דברי הסבר לחוק עזר לדימונה החזקת מק   

 

 מי בעד? מר מאיר כהן: 

  

 ה אחד.פ –בעד  

 

 מאשרים אישור תיקון לחוק עזר לדימונה בדבר  - 79החלטה מס'  

 . 2010)החזקת מקלטים( תש"ע     

 

 

 

 .19/2006הארכת חוזה הסעות מס'  .3

 

 מצורפת חוו"ד היועץ המשפטי לדעתי אין טעם לפרסם  מר שמעון מזוז: 

 קבע משרדמכרז נוסף . ראשית אין זמן, שנית המחיר ש    

 נוך הינו נמוך וזה כמה שנים שהמחירים לא עלו למרותהחי    

 35%-עליית המחירים , שלישית התקשרות כזאת תחסוך כ    

 ממחיר ההצעה.    

 

 מי בעד התקשרות ללא מכרז עם קבלן הסעות והארכת חוזה  מר מאיר כהן: 

 )ח'( לתקנות . 22לפי סעיף  19/2006הסעות מס'    

 

 פה אחד. –בעד  

 

 מאשרים התקשרות ללא מכרז עם קבלן הסעות והארכת - 80מס' החלטה  

 )ח'( לתקנות. 22לפי סעיף  19/2006חוזה הסעות מס'     

 

 

 אישור תבר"ים .4

 

 מר מאיר כהן: להלן רשימת תבר"ים. 

 

 חדש 

 פנים – 15.000    ציוד חפ"ק  - 172 

 פנים – 30.000    מרכז הפעלה - 173 
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 פנים – 22.600    שידרוג מוקד - 174 

 פנים – 500.000  איילים-כפר הסטודנטים - 175 

 חינוך – 254.000    בי"ס שילה - 176 

 המועצה להימורים – 250.000   שיפוץ מגרשי טניס - 177 

 בספורט               

 קל"פ    - 25.000       

 פיס – 1.400.000  שיפוצים במוסדות חינוך - 178 

 פיס – 210.000   מבני פיסשיפוצים ב - 179 

 פיס – 1,627,550 הקמת מ. פיס קהילתי בעמי אסף - 180 

 פיס – 509,093   פיס ירוק הנרי מלכה – 181 

 רשות המים – 4,315,200   השקיית גינון בקולחין – 182 

 

 ה ג ד ל ה 

 

 פנים – 300.000    מעון יום - 978 

 

 סגירת תבר"ים 

 

 (945.93)    גולדה אלנקווה - 865 

 73,726    רכישת שרת – 966 

 (144)    רכישת מכולות - 985 

 522,85    פיתוח נווה דוד – 988 

 82.18    גינון נווה גן – 118 

 29.08     גן בץ – 120 

 

 מר מאיר כהן: מי בעד . 

 

 פה אחד –בעד  

 

 רשימת תבר"ים מאושרת. – 81החלטה מס'  

 

 

 

______________      _________________ 

 קליין שוקי       מאיר כהן

 ר. מנהל כללי        ראש העיר

 מזכיר העיר        

  


