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 ל המועצה"לשכת מנכ

 

ע"תש,אדר'ב

16/02/2010



 41.2.2141מיום שני  41' ישיבת מליאת המועצה מן המנין מס

 

ראשהמועצה–יצחקגולברי :נוכחים

מ"סגןומ–מנחםבנימין

סגן–דודוסלע

סגן-מנדירבינוביץ

חבר–שביטמס

חבר–אביקולמן

חבר–איילאלבלק

חבר–רוןאריהדו

חבר–מאירחסן

חבר–יצחקגלאם:נעדרו

חבר–יוסיברקן

גזבר–יזהרקמחי:בהשתתפות

מהנדס–חנןטויטו

מנהלתשתיות–בניבןחיים



.19:35ראשהמעוצהפתחאתהישיבהבשעה

.הולדתהנכדלחבריהמליאהוהנוכחיםמברכיםאתמשפחתקולמן



 ל ט ו ת ס ד ר  ו ה ח

 

 שיפוץ המקווה– 771ר "העברה מתב .1
728ר"לתב(שיפוץהמקווה) 771ר "מתב₪  010111פה אחד הוחלט לאשר  העברת 

 .ביתהעלמיןעבורשיפוץ

 מענקפיתוח-המימון,₪280,000ס"עסקר נכסים - 707' ר מס"אישור תב .2

 לשנת הפנים ה–2009ממשרד על יראו הנכסים ומדידות פלוסבמידה עד של פרשים

-לאיבוצעותיקונישומהבגיןשינוייםבשטח,רלעומתנתונימחלקתהגבייה"מ5מינוס

 המועצה מאשרת פה אחד

-המימון,₪110,000ס"עתאורת רחובות לחסכון באנרגיה - 771' ר מס"אישור תב .3

 לשנת הפנים ממשרד פיתוח באנרגיה–2009מענק חיסכון בחשבון לקחת בכליש

 .המתחמיםהחדשים

 .המועצה מאשרת פה אחד

מענק–המימון,₪90,000ס"ע2009פיתוח מערכות מידע - 774' ר מס"אישור תב .4

 לשנת הפנים ממשרד על"מנכ–2009פיתוח פירוט המליאה לחברי יעביר המועצה ל

 .פיתוחמערכותמידע

חברים5:בעדהצביעו

:חברים2:נגדהצביעו
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,₪100,000ס"ע2117ואיחוד הכנת חוק עזר היטלי פיתוח  - 772' ר מס"ור תבאיש .5

 –המימון לשנת  הפנים ממשרד פיתוח חברי"מנכ–2009מענק לכל יגיש המועצה ל

העזרהמאושרים המליאהאתרשימתכלחוקי עזרלפני, חוקי לוחותזמניםוסטטוסשל

 .אישור

חברים4בעדהצביעו:החלטה

.חבר1:נגדהצביעו

 חבר1:נמנע

 ,₪102,000ס"עסגירת  פסי גינון ושיפור חזות היישוב - 777' ר מס"תב .6

 רמיועדלחזותהיישוב"רובהתב–2009מענקפיתוחממשרדהפניםלשנת–המימון

 .ראושרפהאחד"התב

"ערוטשילד–מעגל תנועה בצומת בן צבי-771' ר מס"אישור תב .7 ,₪01,300,00ס

 המימון –מקורות ע70% התחבורה ממשרד "הקצבה 910,000ס ₪  בסך, היתרה

 .מקרןעבודותפיתוח₪390,000

 .ר אושר פה אחד"התב

פריצת דרכים - 711ר "הגדלת תב .8 50,0008,1מסך  ₪ 2,150,000לסך ,₪

 .ולאמקרןעבודותפיתוחמקרנותהרשות₪300,000

 .ר אושר פה אחד"התב

המועצהמאשרת-משה לתשלום נזקים למכוניתוצברי 0 ט מוסדות החינוך"בקשת קב .9

 .בכפוףלחשבוניות₪3,500פהאחדלאשראתהבקשהעדלסכוםשל

חבריהמליאהמברכים-(בקשתו של שביט מס)שישי שוק איכרים בקדימה וצורן בימי  .10

 .ןאתהפרוייקטאךלאמאשריםאותהומציעיםכייזםחיצונייארג,עלההצעה

 .דיון במדיניות צמצום תאורה ברחבי היישוב: בקשת יוסי ברקן לתוספת לסדר היום  .11

מחלקת מנהל בטיפול ונמצא לקדמותו חזר היישוב ברחבי התאורה צמצום נושא כל

 .תשתיות

המועצה –"עיר ללא אלימות"אישור הוצאות טיסה לאילת עבור ראש המועצה לכנס  .42

 .מאשרת פה אחד

 .הנושאעוברלישיבתהמליאההבאה–ור פרוטוקול ועדת נזקקאיש .13
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_________________________

ראשהמועצה–יצחקגולברי




