
  
  
  
  
  
   07528.0.מיום  33' רוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המנין מספ
  
  

  ראש העיר –מר דניאל וקנין  :נוכחים
  עיר.חבר מ–מר חגי גולדשמיט               
  עיר. חבר מ –נקו 'מר אלכס שלפצ              
  עיר . חבר מ –קי אדרי 'מר ג              
  עיר. מ חבר –הרב יצחק אלון               
  עיר.חבר מ –הרב דוד ויינר               
  עיר. חבר מ –הרב אברהם ברגר               
  עיר. חבר מ –מר יהודה מדיזאדה               
  עיר. חבר מ  כאלימר שטרית מ              

  
  ע"מ וסגן רוה"מ –מר שלום אדרי : חסרים
  ע"סגנית רוה –סטלה וולטר ' גב              
  ע"סגן רוה  -שלום לרנר מר               
  עיר. חברת מ –אירית מרציאנו ' גב              
  עיר. חבר מ –מר משה מונטג               
  עיר. חבר מ –הרב אבוטבול משה               
  עיר . חבר מ –מר מאיר בלעיש               
  עיר. חבר מ –מר שלום פדידה               

  
  ל העיריה"מנכ –ד מתתיהו חותה "עו :תפיםמשת

  ל העיריה"סמנכ –מר דוד סיטבון                        
  יועץ משפטי –ברקוביץ . ד מ"עו                       
  יועץ משפטי -גסטוירט  . ד מ"עו                      
  מבקר העיריה –מר אביטל בן ברוך                       

  
  :היוםעל סדר 

  .רים"אישור תב.1
  .אישור השתתפות העיריה במימון עצמי לבניית והשלמת בית כנסת.2
  

  .33' אני מתכבד לפתוח ישיבת מליאה שלא מן המנין מס :ראש העיר
  

  רים"אישור תב: 1סעיף 
  

אחד עבור מעגל תנועה בצומת מעפילים : רים"אני מביא לאישורכם שני תב :ראש העיר
  .ון כבישים והתקני בטיחותהשבעה והשני לסימ –
  

  :האם יש הערות
  .אין הערות* 
  

                                                                                                                         /..2  



  
  
  
  

  חשבון רים הבאים ופתיחת"מועצת העיר מאשרת את התב  :ראש העיר הצעת החלטה
  :ר"בנק לכל תב                                             

  
  
סכום   מהות הפרוייקט ר"תב

קודם 
שאושר 

  ח"בש

תוספת 
  ח"בש

כ "סה
סכום חדש 

  ח"בש

  מימון

מעגל תנועה צומת   295
  השבעה/המעפילים

משרד התחבורה   800,000    
90%   

   10%עירייה 
התקני +סימון   296

  בטיחות
בורה משרד התח  297,050    

70%   
   30% –עירייה 

        
  ₪   1,097,050כ                                                               "סה             

  
  
  

  .ת והשלמת בית כנסתיאשור השתתפות העיריה במימון עצמי לבני .2סעיף 
  

  .₪משרד הדתות מתקצב אותנו לפי הערכה של חצי מליון : גזבר העיריה
  .אנו נחייב את העמותות ואנו מתחייבים עבורם, הם מבקשים מימון נגדי                       

  
מועצת העיר מאשרת את השתתפות העיריה במימון עצמי : הצעת החלטה -: ראש העיר

  .השתתפות  המשרד  ההתחייבות היא עד גובה, להשלמת בניית בית כנסת
  

  ?מי בעד
  .אחד מאשרים פה –בעד : ה צ ב ע ה

  
  .מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר: החלטה

  
  
  

  .הישיבה נעולה
  .ל העיריה"סמנכ –דוד סיטבון : רשם 

  
  

                                                                                                             ____________  
  דניאל וקנין                                                                                                                

  ראש העיר                                                                                                                 
  

                


