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    24.6.07מיום  34' מליאה שלא מן המנין מס תפרוטוקול ישיב    

  
  

  ראש העיר -    מר דניאל וקנין    נוכחים
  סגנית ראש העיר -  סטלה וולטר' גב    
  סגן ראש העיר -    מר שלום לרנר    
  חבר מועצת העיר -    קי אדרי'מר ג    
  חבר מועצת העיר -  מר מאיר בלעיש    
  עצת העירחברת מו -  ד אירית מרציאנו"עו    
  חבר מועצת העיר -    מר דוד ויינר    
  חבר מועצת העיר -    מר משה מונטג    
  חבר מועצת העיר -  ד שלום פדידה"עו    

  
  מ וסגן ראש העיר"מ -    מר שלום אדרי    חסרים

  חבר מועצת העיר -  מר חגי גולדשמיט    
  חבר מועצת העיר -  נקו'מר אלכס שלפצ    
  חבר מועצת העיר -    הרב יצחק אלון    
  חבר מועצת העיר -  מר אברהם ברגר    
  חבר מועצת העיר -  הרב משה אבוטבול    
  חבר מועצת העיר -  מר יהודה מדיזאדה     
  חבר מועצת העיר -  מר מיכאל שטרית    

  ל העירייה"מנכ -  ד מתתיהו חותה"עו  משתתפים
  ל העירייה"סמנכ -    מר דוד סיטבון    
  יועץ משפטי -  ד מוטי ברקוביץ"עו    
  יועץ משפטי -  קי גסטוירטעוד מי    
  מבקר העירייה -  מר אביטל בן ברוך    
  דובר העירייה -  מר יהודה גור אריה    

  
  :על סדר היום    
  רים"אישור תב.  1    
  סדים לשמירתומקרן פיתוח בבתי השקעות מורשים ומאישור להשקעות כספים עומדים ב.   2    
  .םי הקריטרונים של משרד הפני"ערך הכספים ועפ          
                                                             /.2  
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  .34' אני מתכבד לפתוח ישיבת מליאה שלא מן המנין מס    ראש העיר

  
  רים"אישור תב:  1סעיף       

  
  יגאל אלון' ם ורח"רמב' לתכנון רח₪   368,000רים בסך "אני מביא לאישורכם תב    ראש העיר

  ".תנופה"ועבור תוכנית       
  

  ?האם יש הערות      
    אין הערות*        

  
  

  רים המפורטים להלן ופתיחת חשבון"העיר מאשרת את התב תמועצ  : הצעת החלטה    ראש העיר
  :ר"בנק נפרד לכל תב      

  
  סכום קודם  מהות הפריוקט ר"תב

 ח"שאור בש
תוספת 

 ח"בש
  כ סכום"סה

  ח"חדש בש
  מימון

    90%תחבורה    ' מש  100,000      ם"רמב' תכנון מפורט רח  297
  10%עירייה              

  90%התחבורה  ' מש  135,000      יגאל אלון' תכנון מוקדם רח  298
     10%עירייה               

  במסגרת 2007" תנופה"תוכנית    299
  י תוכנית"שכונות חברתי ע. ש

  האגף

  משרד השיכון  133,000    

  
  ₪   368,000כ       "סה                

  
  ?דמי בע
  .מאשרים פה אחד –בעד   :הצבעה
  מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר  :החלטה

  
  

  בבתי השקעות מורשים וממוסדים, אישור להשקעות כספים עומדים בקרן פיתוח: 2סעיף     
  __________________.י הקריטריונים של משרד הפנים"לשמירת ערך הכספים ועפ    

  
מספר בתי השקעות לקבלת הצעות לניהול כספי העירייה שנמצאים בקרן לעבודותהעירייה פנתה ל  ראש העיר

  .הראל לניהול השקעות וכלל פיננסים, התקבלו הצעות מאקסלנט. פיתוח    
  , אקסלנט: י השקעותתי בנועדת ההשקעות בחנה את ההצעות והחליטה לפזר חלק מהכספים בין ש    
                .וכלל פיננסים    
                        /.3  
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  . ח בלבד ובאקסלנט על פי כללי משרד הפנים"ל אגדות סעותההשקעה בכלל פיננסים תהיה ברכישת   ראש העיר
  )המשך(
  

  .אין הערות*      
  

  בבתי, מועצת העיר מאשרת להשקיע כספים העומדים בקרן לעבודות פיתוח  :הצעת החלטה  ראש העיר
  .משרד הפנים י הקריטריונים של"כלל פיננסים ובאקסלנט עפ: ההשקעות    

  
  

  ?מי בעד
  .מאשרים פה אחד –בעד   :הצבעה
  .מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר  :החלטה

  
  
  
  

  הישיבה נעולה
  ל העירייה"סמנכ –דוד סיטבון : רשם

  
                
                  _______________  
  דניאל וקנין                         
       ראש   העיר                         
 34ין פ שלא מן מנ


