מועצה מקומית באר יעקב
לשכת מנכ"ל

פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  - 56דף החלטות
ע"פ אישור במיילים
שהתקיים ביום ראשון 9/7/17
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הגדלת תב"ר  – 1087בניית אולם צאלון – הגלדת התב"ר ב 72,000ש"ח .מקור המימון קרן
הפיתוח.
הגדלת תב"ר  – 1108בניית ביהס תלמים שלב ג+ד – הגדלת התב"ר ב . ₪ 500,000,מקור
המימון קרן הפיתוח.
הגדלת תב"ר  – 1128בניית  6כיתות גן ברח' שוהם – הגדלת התב"ר ב .₪ 634,116מ קור
המימון – משרד החינוך.
הגדלת תב"ר  1129בניית כיתות בהיס צאלון – הגדלה ב . ₪ 250,000מקור המימון – קרן
עבודות פיתוח.
תב"ר  – 1182הצטיידות והשלמות תיכון – בסף  .₪ 1,000,000מקור המימון קרן עבודות
פיתוח.
הגדלת תב"ר  – 1183בניית  5גנים ברח ברקת – הגדלה ב .₪ 500,000מקור המימון קרן
עבודות פיתוח.
תב"ר  1225הכשרת כיתת גן אמנון ליקויי שמיעה –  .₪ 30,000מימון משרד החינוך.
תב"ר  – 1227הצטיידות מוסדות חינוך (גנים חדשים ,תלמים ד' ,צמרות ג' ,צאלון וכו') –
 .₪ 2,500,000מקור המימון קרן עבודות פיתוח.
תב"ר  - 1226שיפוצי קיץ במוסדות חינוך  .₪ 4,500,000 -מקור המימון קרן עבודות פיתוח.
(לתשומת ליבכם לשינוי בתכולת תב"ר זה כפי שמופיע – כיתה יבילה ברשב"י – יוצאת מהתב"ר,
שיפוצים במבני נוער –  100אלשח אומדן ,ושיפוצים בגני מוכר שאינו רישמי –  100אלשח אומן
– מתווספים לתכולת התב"ר)
תב"ר  – 1230הנגשה פרטית גני אסיף –  .₪ 94,095מימון משרד החינוך.

מועצה מקומית באר יעקב
לשכת מנכ"ל

החלטה :כולם בעד
 .1מר ניסים גוזלן

-

בעד

 .7מר נועם ששון -

בעד

 .2מר עמרם נעים

-

בעד

 .8מר מוטי זייפתי -

בעד

 .3מר אברהם בוסקילה -

בעד

 .9מר אבנר ברק -

בעד

 .4מר ג'קי גונגרדי

-

בעד

 .10מר דודי לוין-

בעד

 .5גב' ליאת דרי

-

בעד

 .11מר מוטי פרנקו-

בעד

 .6גב' עידית גינדי

-

בעד

ובאו על החתום:
__________________
אריק זורגר – מנכ"ל המועצה

______________________
ניסים גוזלן – ראש המועצה

