
  3מתוך  1עמוד 

 

  2017אפריל  03 , ז"ניסן תשע' ז שני  יום  20178/' מן המניין מס ישיבת מועצה        

  הישיבה התקיימה בחדר הישיבות של העירייה

 ,טל אשכנזי, אנה כהן'ז, ליאת בן בסט, אןויניב ד, איילה ברטה, אפי גוטמן, ליאת שוחט  :נוכחים
  .יעקב נחום, סבח יוסף

   .דוד חיון, עוזי אהרון, ליאור אגאי, ננה חן, עופר בוזי ,ימית קרקוקלי :חסרים

 - ד שלומית שפינדל "עו, גזבר העירייה -ח גיל גבריאל "רו, ל העירייה"מנכ -עופר תודר   :משתתפים
 ,דובר העירייה -אורן קורנפלד  ,ייהמבקר העיר - רמי בן סעדון , יועצת משפטית לעירייה

   .ל"מפמ -חמאני דוד 

  :על סדר היום

 .₪ 250,000ס "ע שיזף ת ספרישיפוץ ב -  1410' ר מס"תבאישור  .1

 .ח"ש 250,000ס "ע סביונים ת ספרישיפוץ ב -  1414' ר מס"תבאישור  .2

 .ח"ש 250,000ס "ע אלונים ת ספרישיפוץ ב -  1415' ר מס"תבאישור  .3

 .ח"ש 250,000ס "ע אהוד מנור ת ספרישיפוץ ב -  1416' מס ר"תבאישור  .4

 .ח"ש 250,000ס "ע סעדיה גאון ת ספרישיפוץ ב -  1417' ר מס"תבאישור  .5

  הנחת החלטת ועדת הנחות בארנונה על שולחן המועצה .6

  )18:32הישיבה נפתחה בשעה ( 

  :ראש העירייה

  . ערב טוב, 3.4.2017מהתאריך  8את ישיבת מועצה מן המניין מספר  פותחתאני 

על  ,חברת המועצה, צערה של ננה חןבשם הנהלת העיר להשתתף ב, עירהאני רוצה בשם מועצת 
  . הרותם' ברחשבעה  המשפחה יושבת. ההלוויה התקיימה היום .פטירת אימה

ב "כ שני מיום 7/2017' מס יבת מועצהישב. וםירים שעל סדר ה"הבהרה מקדימה לדיון ואשור התב
אהוד מנור , אלונים, סביונים, שיזף: שיפוץ בתי ספרל 1410' ר מס"תבאושר , 20.3.2017, ז"אדר תשע

רים נפרדים לכל פרויקט לשיפוץ כל בית "מפעל הפיס דורש אישור תב .₪ 1,250,000וסעדיה גאון בסך 
  .רים כנדרש על ידי מפעל הפיס"התב אתאנו מביאים היום לאישור המועצה , על כן .ספר

  ₪ 250,000ס "שיזף ע ס"בישיפוץ  -  1410' ר מס"אישור תב -   1' סעיף מס

  :ראש העירייה

  .במימון מפעל הפיס₪  250,000ס "ע שיזף ס"יבשיפוץ  - 1410' ר מס"תבאישור לאשר  תמבקש

  .ר"המליצה למועצה לאשר את התב כספיםועדת 

  ?ר"התב אישורמי בעד 

  . פה אחד: בעד

  .במימון מפעל הפיס₪  250,000ס "שיזף ע ס"יבשיפוץ  - 1410' ר מס"תבמאושר  :החלטה
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  ח"ש 250,000ס "ס סביונים ע"שיפוץ בי -  1414' ר מס"אישור תב -   2' סעיף מס

  :ראש העירייה

  .במימון מפעל הפיס₪  250,000ס "ע ס סביונים"שיפוץ בי - 1414' ר מס"תבאישור לאשר מבקשת 

  .ר"המליצה למועצה לאשר את התב כספיםועדת 

  ?ר"מי בעד אישור התב

  .פה אחד : בעד

 .במימון מפעל הפיס₪  250,000ס "ע ס סביונים"שיפוץ בי - 1414' ר מס"תבמאושר  :החלטה

  ח"ש 250,000ס "אלונים ע ס"בישיפוץ  -  1415' ר מס"אישור תב -   3' סעיף מס

  :ראש העירייה

  .במימון מפעל הפיס₪  250,000ס "ע אלונים ס"ישיפוץ ב - 1415' ר מס"תבאישור לאשר מבקשת 

  .ר"המליצה למועצה לאשר את התב כספיםועדת 

  ?ר"מי בעד אישור התב

  .פה אחד: בעד

 .במימון מפעל הפיס₪  250,000ס "ע אלונים ס"ישיפוץ ב - 1415' ר מס"תבמאושר  :החלטה

  ח"ש 250,000ס "אהוד מנור ע ס"בישיפוץ  -  1416' ר מס"אישור תב -   4' סעיף מס

  :ראש העירייה

  .במימון מפעל הפיס₪  250,000ס "ע אהוד מנור ס"ישיפוץ ב - 1416' ר מס"תבאישור לאשר מבקשת 

  .ר"המליצה למועצה לאשר את התב כספיםועדת 

  ?ר"מי בעד אישור התב

  . פה אחד: בעד

 .במימון מפעל הפיס₪  250,000ס "ע אהוד מנור ס"ישיפוץ ב - 1416' ר מס"תבמאושר  :החלטה

  ח"ש 250,000ס "סעדיה גאון ע ס"בישיפוץ  -  1417' ר מס"אישור תב -   5' סעיף מס

  :ראש העירייה

  .במימון מפעל הפיס₪  250,000ס "ע סעדיה גאון ס"ישיפוץ ב - 1417' ר מס"תבאישור לאשר מבקשת 

  .ר"המליצה למועצה לאשר את הגדלת התב כספיםועדת 

  ?ר"מי בעד אישור התב

  . פה אחד : בעד

  .במימון מפעל הפיס₪  250,000ס "ע סעדיה גאון ס"ישיפוץ ב - 1417' ר מס"תבמאושר  :החלטה

  :ראש העירייה
חשוב לציין שהצבנו לקבלן להיערך לשיפוץ עוד בתקופת חופשת הפסח כדי שכל בתי הספר עם 

כל . שיפוצים, ם של הנגשהיחזרתם של התלמידים מהחופשה ירגישו את ההשקעה בדברים אלמנטרי
  . ס עשו סדר עדיפות"ס הגיש רשימת צרכים והנהלת הורים עם הנהלת ביה"ביה
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  הנחת החלטת ועדת הנחות בארנונה על שולחן המועצה - 6' סעיף מס

  :ראש העירייה

הסכמי פשרה במסגרת  ועדת הנחות בארנונה על מחיקת חובותעל שולחן המועצה החלטות ות מונח
  .ל משרד הפנים"לפקודת העיריות ועל פי נוהל מחיקת חובות של מנכ 339 - ו 338י סעיפים "עפ

אישור משרד מותנים ב, שהונחו על שולחן המועצה, הסכמי הפשרה של ועדת הנחות בארנונה כל
  .הפנים

 .₪ 14,606,055סכום כולל למחיקה  -לפקודת העיריות  339חייבים לפי סעיף  13הסכמי פשרה עם 

 .₪ 685,181.60קה יסכום כולל למח -לפקודת העיריות  338חייבים לפי סעיף  7הסכמי פשרה עם 

  .₪ 2,808,577קה יסכום כולל למח -לפקודת העיריות  339חייבים לפי סעיף  10הסכמי פשרה עם 

  )18:36הישיבה ננעלה בשעה (

        

  ד"עו, ליאת שוחט  חמאנידוד 
  ראש העירייה  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

  ישיבות המועצה מרכז


