ח'/תשרי/תשע"ח
28/90/290/

פרטיכל 

פרטיכל ישיבת מועצה מן המניין מס'  67שהתקיימה ביום שלישי ו' בתשרי תשע"ח26/9/2027 ,
בשעה , 20:00 :באולם מליאת מועצת העיר.
משתתפים:

מר בני ביטון
מר אריאל ללוש
מר יחיאל צרויה
מר אלי סיגרון
מר יוסי פרץ
מר עופר טלקר
מר ניסים חמו
מר יהודה בצלאל

 ראש העיר סגן ראש העיר סגן ראש העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר -חבר מועצת העיר

נוכחים:

מר שוקי קליין
מר שמעון מזוז
עו"ד מנחם בן טובים
מר רפי בן – דוד
מר אבי היקלי
מר אדו מאנקיטה
מר חיים ורצקי
מר משה אלפסי
מר עמי ביטון
מר דביר שץ
מר עמוס שריג
גב' יפה עזריה

 ר .מנהל כללי מזכיר העיר ר .מנהל כספי גזבר יועץ משפטי מהנדס העיר מנכ"ל הקפ"ד מנהל אגף הרווחה מנהל אגף שפ"ע מנהל אגף גבייה מנהל אגף בטחון מנהל אגף אסטרטגי דובר העירייה -מנהלת מכרזים וועדות העירייה

סדרהיום :
 .0אישורלבקשתתקצובממפעלהפיסלהקדמתאמתהמידהלשנים2900-2929ע"ס
877/07/,2.₪
מר בני ביטון:

מי בעד אישור לבקשת תקצוב ממפעל הפיס להקדמת אמת המידה
לשנים  2029-2020ע"ס ?2,772,762

בעד-פהאחד 
החלטהמס'338

מאשריםלבקשתתקצובממפעלהפיסלהקדמתאמתהמידהלשנים
2900-2929ע"ס877/07/,2 .₪

 .2אישורנסיעתושלראשהעיר7מרבניביטוןבמשלחתראשיערים-קרןמיראז'לסיור
לימודיבחו"לבגרמניה.בנושא7עידודצמיחהחכמהשלהעריםוהישוביםבנגב.בין
התאריכים:.22/09-2,/09/290/

מר בני ביטון:

מי בעד אישור נסיעתו של ראש העיר ,מר בני ביטון במשלחת ראשי
ערים -קרן מירז' לסיור לימודי בחו"ל בגרמניה .בנושא ,עידוד צמיחה
חכמה של הערים והישובים בנגב .בין התאריכים?22/20-26/20/2027 :

בעד-פהאחד 
החלטהמס'330

מאשריםאתנסיעתושלראשהעיר7מרבניביטוןבמשלחתראשי
ערים-קרןמירז'לסיורלימודיבחו"לבגרמניה.בנושא7עידודצמיחה
חכמהשלהעריםוהישוביםבנגב.ביןהתאריכים:.22/09-2,/09/290/

 .3תברי"ם.
מר בני ביטון :

להלןהתברי"ם 

תברי"םחדשים 
תב"ר  -2227ככר ומפרץ חניה ברח' כובשי אילת –  - ₪ 292,702י.ת.ב .בע"מ
תב"ר  – 2226פריצת דרכים והנחת מת"ק נופי מדבר –  - ₪ 3,767,624י.ת.ב .בע"מ
תב"ר  – 2227עבודות הכנה לבניית בי"ס בן עטר –  - ₪ 200,000קל"פ
תב"ר  – 2222הצטיידות בתי ספר –  - ₪ 400,000קל"פ
תב"ר  – 2229טיפוח סביבתי בשכונת הניצחון - ₪ 2,727,323 -המשרד להגנת
הסביבה
תב"ר  – 2220שיפוץ מרכז הורים וילדים –  - ₪ 437,290הקרן לידידות
תב"ר  – 2222פעילות חינוך סביבתי במוסדות חינוך – ₪ 92,000
משרד החינוך – ₪ 22,200
קל"פ – ₪ 9,200

סה"כ–/77027/08 ₪




סגירתתברי"ם
תב"ר  – 407חוק עזר עירוני
תב"ר  – 427בניית מקווה בשכונה הצפונית

מר בני ביטון:

מי בעד אישור תברי"ם?

בעד-פהאחד 
החלטהמס'379רשימתתברי"םמאושרת .

מר שוקי קליין :בהתאם לפקודה רשאית המועצה להחליט שלא לקיים ישיבת מועצה בשני
חודשים במהלך השנה.
החלטהמס' :370בראשית חודש הבא -אוקטובר ,לא נקיים ישיבת מליאה.

_____________________
בני ביטון
ראש העיר

__________________________
שוקי קליין
ר .מנהל כללי – מזכיר העיר

