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  4.9.2017, תשע"ז אלול גי" שני יום מ 2017-21מס' מן המניין לא  ישיבת מועצה3.

  הישיבה התקיימה בחדר הישיבות של העירייה

, גוטמן, עופר בוזי, אילה ברטהליאת בן בסט, יוסף סבח, ימית קרקוקלי, אפי ליאת שוחט,   :נוכחים
   ז'אנה כהן. 

  יניב דאון, דוד חיון. טל אשכנזי, ליאור אגאי, ננה חן, עוזי אהרון, יעקב נחום,  חסרים:

מבקר  -רמי בן סעדון גזבר העירייה,  -מנכ"ל העירייה, רו"ח גיל גבריאל  -עופר תודר   :משתתפים
  . "למפמ -דוד  חמאנידובר העירייה,  -אורן קורנפלד העירייה, 

  :על סדר היום

 שיפוץ תפוח הפיס.  - 1378מתב"ר ₪  120,000אישור להפחתת סך של  . 1
  )18:43(הישיבה נפתחה בשעה 

  שיפוץ תפוח הפיס – 1378מתב"ר ₪  120,000אישור להפחתת סך של   - 1סעיף מס' 

  ראש העירייה:

שיפוץ תפוח הפיס. ועדת הכספים דנה  – 1378מתב"ר ₪  120,000מבקשת לאשר הפחתת סך של 
  והמליצה לאשר. 

שקל, היינו מחויבים לעשות שם  600,000 1378הקצנו בתב"ר אמת מידה של מפעל הפיס כספים מ
עבודות בטיחות, האריחים נפלו והיינו צריכים לעמוד באישור בטיחות, כי זה גם מוסד חינוכי בשעות 

ופו של דבר, לאחר עבודה, מדובר בהוצאה שלא תעבור את בס₪.  600,000-הבוקר, הערכנו את זה ב
  שקל. מי בעד? 120,000-ולכן אני מבקשת להפחית את התב"ר ב₪  480,000

  בעד: פה אחד. 

  שיפוץ תפוח הפיס.  – 1378מתב"ר ₪  120,000: מאשרים פה אחד הפחתת סך של החלטה

  עופר בוזי:

  ם אותו?יש לי שאלה לגבי המבצע של ההנחות, האם מיישמי

  רו"ח גיל גבריאל:

  כן, מיישמים. מגיעים אנשים וזה מתקדם. 

  ראש העירייה:

  נוכל להגיש חשבון ביניים מה קורה עד היום. אתה יכול לקבל אצל רן או הגזבר. 

  עופר בוזי:

  יש תנועה מבחינת התושבים? 

  רו"ח גיל גבריאל:

  הסדרים.  30-40-יש הרבה אנשים שמתעניינים ושואלים. ברמת ההסדרים, יש כ

  עופר בוזי:

  כמה פוטנציאל של בעלי חוב יש, שיכולים לקחת את המבצע ולשלם בו, מדובר במאות?

  רו"ח גיל גבריאל:

  כן, זה מאות. 

  עופר בוזי:

  בעלי החוב מיודעים? 

  רו"ח גיל גבריאל:

  כן, פנו לכולם להגיע ולנסות להתכנס למספרים שניתן לסגור. 

  )18:47הישיבה ננעלה בשעה (

        

  ליאת שוחט, עו"ד  עופר תודר
  ראש העירייה  מנכ"ל העירייה


