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 פ ר ו ט ו ק ו ל    

 

שהתקיימה ביום ראשון, ט"ז באב תשפ"א,  53פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מן המניין מס' 

 , באולם המליאה. 25.7.2021

 

 ראש העיר -  מר בני ביטון :משתתפים

 סגן ראש העיר -  מר אריאל ללוש  

 סגן ראש העיר -  צרויהמר יחיאל   

 חבר מועצת העיר -  מר אסי איפרגן  

 חבר מועצת העיר -  מר עופר טלקר  

 חברת מועצת העיר -  גב' מרינט וקנין  

 חברת מועצת העיר -  גב' מיכל אבו  

 חבר מועצת העיר - מר יהודה בצלאל  

 חבר מועצת העיר -  מר ניסים פרץ  

 

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

 גזברית העירייה -  גב' סימה כחלון  

 מנהל אגף הרווחה - מר אדו מאנקיטה  

 מנהל אגף אסטרטגי -  מר דביר שץ  

 סגן מנהל אגף הביטחון -  מר ציון רוזיליו  

 מח' משפטית - מר יהודה ירמולובסקי   

 עוזר ראש העיר  -  מר שמעון חיון  

 

 

 סדר היום

 

  034079418אישור למנהלת בית הספר "אמיר" בשכ' השחר לגב' ליאת אמויאל ת.ז.  .1
 להיות מורשת חתימה בחשבון רשות וחשבון הורים של הבית הספר , חשבון חדש.

 

 

 מי בעד אישור למנהלת בית הספר "אמיר" בשכ' השחר לגב' ליאת אמויאל :מר בני ביטון

 חשבון רשות וחשבון הורים שללהיות מורשת חתימה ב 034079418ת.ז.   

 הבית הספר, חשבון חדש?  

 

 פה אחד –בעד 

 

 מאשרים למנהלת בית הספר "אמיר" בשכ' השחר לגב' ליאת - 299החלטה מס' 

 להיות מורשת חתימה בחשבון רשות 034079418אמויאל ת.ז.    

 וחשבון הורים של הבית הספר, חשבון חדש.   

 



 

 

 

 להיות מורשת חתימה 036465763גבריאל לגב' שולי לוק ת.ז. אישור למנהלת בית הספר  .2
 29612/50בנק לאומי, וחשבון הורים מספר חשבון  2884042בחשבון רשות מספר חשבון 

 בנק לאומי של בית הספר.

 

 036465763מי בעד אישור למנהלת בית הספר גבריאל לגב' שולי לוק ת.ז.  מר בני ביטון:

 בנק לאומי, 2884042בחשבון רשות מספר חשבון להיות מורשת חתימה   

 בנק לאומי של בית הספר? 29612/50וחשבון הורים מספר חשבון   

 

 פה אחד –בעד 

 

 מאשרים למנהלת בית הספר גבריאל לגב' שולי לוק ת.ז. - 300החלטה מס' 

 להיות מורשת חתימה בחשבון רשות מספר חשבון 036465763   

  29612/50וחשבון הורים מספר חשבון בנק לאומי,  2884042   

 בנק לאומי של בית הספר.   

 

 

 )ח'( 22בקשה לאישור רכישת רכב תפעולי לאגף שפ"ע בפטור ממכרז, בהתאם לסעיף  .3
 .1987 –לתקנות העירייה )מכרזים( התשמ"ח 

 

 מי בעד אישור רכישת רכב תפעולי לאגף שפ"ע בפטור ממכרז, בהתאם מר בני ביטון:

 ?1987 –)ח'( לתקנות העירייה )מכרזים( התשמ"ח  22לסעיף   

 

 פה אחד –בעד 

 

 מאשרים רכישת רכב תפעולי לאגף שפ"ע בפטור ממכרז,  - 301החלטה מס' 

 )ח'( לתקנות העירייה )מכרזים(  22בהתאם לסעיף    

 .1987 –התשמ"ח    

 

 

 אישור רשימת תבר"ים. .4
 

 מר בני ביטון: להלן רשימת תבר"ים.

 

  חדשים רים"תב

 מפעל - ₪ 500,000 – ממשית בשכונת וגימלאים לילדים כושר חדר הקמת – 1610 ר"תב

 הפיס

 פ"קל - ₪ 800,000- חדשני ספר בית הצטיידות – 1611 ר"תב

 

  רים"תב הגדלת

  השיכון משרד - ₪ 1,000,000 – הגג הסכם מנהלת -1242 ר"תב

 

 

 



 

 

 

 

 

 רים"תב סגירת

  גוריון בן פארק – 330 ר"תב

 מכרזים הכנת – 1020 ר"תב

 העיר ברחבי בטיחות ומעקות רחוב רהוט – 1200 ר"תב

  בעיר והצללות רחוב רהוט – 1338 ר"תב

 עטר בן ס"בי למידה מרחבי עיצוב – 1463 ר"תב

  עמיאסף ס"בי למידה מרחבי עיצוב – 1476 ר"תב

 שדה יצחק ס"בי שמיעה נגישות – 1519 ר"תב

 לילנבלום' רח כיתתי דו ילדים גן לבניית השלמה – 1535 ר"תב

 מאיר וגולדה אלה' רח בין לאגם דרומית רובעי פ"שצ – 1545 ר"תב

 היסודיים. הספר לבתי טאבלטים – 1580 ר"תב

 

 

 מי בעד אישור התבר"ים? מר בני ביטון:

 

 פה אחד –בעד 

 

 רשימת תבר"ים מאושרת.  - 302 החלטה מס'

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________      ___________________ 

 שוקי קליין         בני ביטון

 מזכיר העיר –ר.מנהל כללי         ראש העיר


