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  )21.5.2006(ו "ג אייר תשס"כ, מישיבת ועדת כספי� מיו� ראשו�
   

  ראש העיר   ב� חמו                                      יהודהמשתתפי�   
  ראש העיר/ס  ד יעקב אוחיו�           "עו                   :חברי הועדה

  ראש העיר/ס  ד עמוס גבריאלי        "                                        עו
  ראש העיר/ס     בני כברה                        
  חבר הועדה       אריה אברה!               
  חבר הועדה                                          גיא ב� גל                        
  חבר הועדה    יואל יצחק                       

  חברת הועדה     רינה פז                                 
  חבר הועדה            יש      'ר בוקי צ"                                        ד
                                          
                                          

  חבר הועדה          אמיר גבע                                            :חסרי�
  חבר הועדה      אבינוע! גרנות              

     
  

  ל העירייה"מנכ    אייל יוניא�                                                :חי�נוכ
  גזבר העירייה                                           אבי ב� חמו                    

  יועצת משפטית         דקר� קדמי         "עו                                         
   העירייהסג� גזבר         סנדרובי& יעקב                                                 

  משרד הדוברת                                           שי אטיאס                      
  מזכירת הועדה                                           מרי מינוסקי�                   

  
  :  על סדר היו�

  
 י! רי! חדש"אישור תב .1

 

  מקור המימו� ר"ש� התב
 

 ח"כ בש"סה

 2,494,381 קרנות הרשות רמז' פיתוח רח
 200,000 קרנות הרשות מערכת לכבדי שמיעה בהיכל התרבות

 230,000 קרנות הרשות תיקוני! למבנה אשכול פיס

חידוש ושיפור משטחי גרנוליט 
 ברחבי העיר

 102,000 קרנות הרשות

  200,000 –משרד השיכו�  הרחבה ושיפו& מועדו� עציו�
   קרנות הרשות�יתרה 

1,357,807  
 

  200,000 –משרד השיכו�  שיפו& מועדו� בית לזרוס
  קרנות הרשות–יתרה 

954,135 
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 ! "אישור הגדלת תברי .2
 

  ר מקורי"תב ר"ש� התב
 ח "בש

הגדלה 
 ח"מבוקשת בש

  יתרת סגירה
 ח"בש

 מקור המימו�

 קרנות הרשות 13,778,000 5,097,000 8,681,000 שער העיר

תגבור ביוב 
 ויצמ� נורדאו

 קרנות הרשות 1,890,000 40,000 1,850,000

עיצוב אתר 
 אשפה

 קרנות הרשות 730,000 130,000 600,000

 קרנות הרשות 5,500,000 1,500,000 4,000,000 שיפוצי קי&

 קרנות הרשות 20,103,000 5,103,000 15,000,000 פרויקט הפארק

חות בטי
 בדרכי!

 קרנות הרשות 2,500,000 1,000,000 1,500,000

  
  
  
  

   2005 לשנת 8' העברות מסעי- לסעי- מס .3
  
   2006 לשנת 2       העברות מסעי- לסעי- מספר   .4
  
  

  :החלטות
  

  רי� חדשי�"אישור תב .1
  

  115' החלטה מס
  

  
 נגד/נמנע אושר ח"כ בש"סה מקור המימו� ר"ש� התב
  V 2,494,381 רשותקרנות ה רמז' פיתוח רח

מערכת לכבדי שמיעה 
 בהיכל התרבות

  V 200,000 קרנות הרשות

תיקוני! למבנה אשכול 
 פיס

  V 230,000 קרנות הרשות

חידוש ושיפור משטחי 
 גרנוליט ברחבי העיר

  V 102,000 קרנות הרשות

הרחבה ושיפו& מועדו� 
 עציו�

משרד השיכו� 
200,000 

 היתרה קרנות

1,357,807 V  

שיפו& מועדו� בית 
 לזרוס

משרד השיכו� 
200,000   

 קרנות –יתרה 
 הרשות

954,135  V  
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 � "אישור הגדלת תברי .2
  

 116 'החלטה מס
  

ר "תב  ר"ש� התב
  מקורי

הגדלה 
  מבוקשת

  נגד/נמנע  אושר  מקור המימו�

מבקשי!   קרנות הרשות  5,097,000  8,681,000  שער העיר
פירוט 
במועצת 
  העיר

   נגד–גיא 
  נמנע– עמוס

ינה מבקשת ר
  פירוט

תגבור ביוב 
  ויצמ� נורדאו

    V  קרנות הרשות  40,000  1,850,000

עיצוב אתר 
  אשפה

  נמנע–עמוס   V  קרנות הרשות  130,000  600,000
   נגד–גיא 
   נגד–רינה 

 V  קרנות הרשות  1,500,000  4,000,000  שיפוצי קי&

  
  

  V  קרנות הרשות  6,103,000  15,000,000  פרויקט הפארק
  

  

   V  קרנות הרשות  1,000,000  1,500,000  בטיחות בדרכי!

  
  
  

   2005 לשנת 8' העברות מסעי) לסעי) מס .3
  

   117 'החלטה מס
  

  . 2005 לשנת 8' העברות מסעי- לסעי- מסמחליטי! לאשר 
  

    2006 לשנת 2העברות מסעי) לסעי) מספר  .4
  

  118' החלטה מס
  

  . 2006  לשנת2העברות מסעי- לסעי- מספר מחליטי! לאשר 
  
  
  

...........................               ......................                     .....................  
     אייל יוניא�                          יהודה ב� חמו                        אבי ב� חמו     

  גזבר העיר  ר                        ל  העירייה                       ראש   העי"מנכ
  
  
  

  ............................'פרוטוקול מס: ............................שר בישיבת מועצה מיו!התא
  

    


