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 53.7.33מיום  42פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 

 

 ראש העיר - מר משה אבוטבול נוכחים:

 סגן ראש העיר - מר שמואל גרינברג  

 סגן ראש העיר -  מר דוד וינר  

 חבר מועצת עיר -  מר יגאל חדד  

 חבר מועצת עיר -  מר ראובן כהן  

 חבר מועצת עיר -  מר מוטי כהן  

 חבר מועצת עיר -  שה מונטגמר מ  

 חבר מועצת עיר - מר מרדכי דירנפלד  

 חבר מועצת עיר -  מר שלום לרנר  

 חבר מועצת עיר -  מר ג'קי אדרי  

 חבר מועצת עיר -  מר אלי פרידמן  

 חברת מועצת עיר - גב' אירית מרציאנו  

 חבר מועצת עיר -  מר נתן שטרית  

 ת עירחבר מועצ - מר אלכס שלפצ'נקו  

 

 

 סגן ומ"מ ראש העיר -  מר מאיר בלעש :  חסרים

 חבר מועצת עיר - מר ישעיהו ארנריך  

 חברת מועצת עיר -  גב' אילנה ירחי  

 חברת מועצת עיר - גב' סטלה וולטר  

   חבר מועצת עיר - מר ריצ'רד פרס   

 

 

 מנכ"ל -  עו"ד מתי חותהמשתתפים:

 סמנכ"ל -  מר דוד סיטבון  

 גזבר - יה ברדוגומר אר  

 יוע"מ - עו"ד מיקי גסטוירט  

 מבקר -  מר יעקב דהן  

 

            

 :על סדר היום

 

 בר תורהד .1

 אישור תב"רים .2
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 .20אני מתכבד לפתוח ישיבת מליאה שלא מן המנין מס'   ראש העיר:

 

  דבר תורה 3סעיף 

 

 נאמרו ע"י ראש העיר.

 

  אישור תב"רים -: 4סעיף 

 

 את  .עם משרד השיכוןמצ'ינג ש לנו תב"ר לבית כנסת ברמת התנאים ברמב"ש ב', י ראש העיר:

 לא אושרו בועדת כספים לכן לא מביא אותם לאישור 364,442,365התב"רים   

 .המליאה  

 

 שלושה שאמר ראש העיר אושרו בועדת כספים .ההאם כל הסעיפים, וינר, למעט   נתן:

 

 כן.  וינר:

 

 דנו בזה? ,שקל 677,000הסכום של  –תנאים בית כנסת רמת ה  נתן:

 

זה כבר ארבע שנים דנים על זה, כי אז קיבלנו את הכסף מאיזה שהוא משרד ועכשיו צריך   וינר:

 לתת את החלק של העירייה.  

 

מועצת העיר מאשרת את התב"רים המפורטים להלן ופתיחת חשבון בנק  הצעת החלטה: –ראש העיר 

 נפרד לכל תב"ר.    

        

 

 
סכום התבר  מהות הפרויקט מס' תב"ר 

 שאושר בש"ח

 מימון סה"כ סכום חדש הגדלה/הקטנה

 קרנות הרשות 2,000,000 677,500 1,322,300 בית כנסת רמת התנאים 277

סובה ודרך שרות  423

 בוטינסקי'ז

 90%מ. התחבורה  1,450,000 600,000 850,000

  10%קרנות הרשות 

 90%מ. תחבורה  1,523,944 623,944 900,000 38כביש מפרדה בבן זאב  427

  10%קרנות הרשות 

דרך  –הסדרים בטיחותיים  440

 החיים 

  10%מ. התחבורה   385,000  

סימון כבישים בדרך החיים  441

2011 

 100%מ. תחבורה  505,545  

  הסדרי תנועה רמב"ם 415

 בוטינסקי ז

 90%ה מ. תחבור 1,518,888 668,888  850,000

  10%קרנות הרשות 

הקמת בית כנסת בשכונת  442

 "מזרח שמש"

 375,000מ. הדתות  500,000  

 ₪ 

  125,000ק. הרשות 

 ₪ 

 

  7,883,377           סה"כ
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 מי בעד?
 

 )נתן , לרנר, מוטי(  3 נגד :   11 - בעד  הצבעה:

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

 

 נעולה. הישיבה

 

 סמנכ"ל –רשם:  דוד סיטבון 

 

 

 

 

     ________________     _______________ 

 משה  אבוטבול          דוד   סיטבון      

 מרכז  הישיבות                                                               ראש   העיר    

 

 

 


