
  ד"סיון תשע' כ רביעי  יום   
  2014יוני  18  

   201418.6.מיום  12' מן המניין מסלא פרוטוקול ישיבת מועצה 

ליאור , ליאת בן בסט, סבח יוסף, טל אשכנזי, עופר בוזי, אילה ברטה, דוד יוסף  :נוכחים
  . אנה כהן'ז, יחזקאל שקד, אגאי

  .ד עוזי אהרון"עו ,ננה חן, דוד חיון, ימית קרקוקלי, ליאת שוחט, אפי גוטמן  :חסרים

  .חמאני דוד, רמי בן סעדון, ד שירה פרידון"עו ,אצי'אז בנצי :משתתפים

  :על סדר היום

 .הנצחת אישים .1

 .במקום הגזברית בזמן העדרותה, אישור זכות חתימה לעובדת אורנה סעדון .2

 .מינוי מהנדס העיר ושכרואישור  .3

 339 -ו 338י סעיפים "הסכמי פשרה למחיקת חובות ארנונה עפ, נחה על שולחן המועצהה .1
  .לנוהל מחיקת חובות' ו2י סעיף "לפקודת העיריות ועפ

  )18:30הישיבה נפתחה בשעה (

  הנצחת אישים  - 1' סעיף מס

  :ראש העירייה

  :שמות לרחובותאני מבקש לאשר 

  ".שמעון פרס"על שם הנשיא  ישונהבאזור התעשייה הצפוני " ההגנה"רחוב שם 

  ".הסוכנות" שיקרא" האוניברסיטה"רחוב  לבטל שם

  .ל"זצ "עובדיה יוסף"במקום רחוב הסוכנות יהיה על שם הרב 

תיקרא על שם הסופר , שגובלת עם המשתלה לשעבר "יוני נתניהו"הסמטה באזור התעשייה 
  . "אלי עמיר"

  ?מי בעד

  . פה אחד  :בעד

  . מאשרים :החלטה

  במקום הגזברית בזמן העדרותה, אישור זכות חתימה לעובדת אורנה סעדון - 2' סעיף מס

  :ראש העירייה

בהתאם , ל ובו ציינה כי היא ממנה"שלחה הגזברית מכתב בלשון הנ, 16.6.2014, ביום ראשון
,  אורנה סעדון' גב, את עובדת מחלקת הגזברות, ]נוסח חדש[לפקודת העיריות ) ב(203לסעיף 

שנקבע בתקנות , לחתום על כל התחייבות כספית שהיא בתחומי הסכום הכפופה אליה
ולעשות שימוש בסמכויות הגזברית  1959ך "התש) חתימה על מסמכים מסוימים(העיריות 

  .ל"לפי סעיף הנ

כדי לשחרר אותה מחובותיה ומאחריותה , ל"כי אין בהסכמתה הנהגזברית  במכתבה ציינה
  .על פי כל דין



 2 

, אורנה סעדון בהתאם ובכפוף לאמור במכתב הגזברית' מבקש לאשר זכות חתימה לגב
חתימה על מסמכים (ובתקנות העיריות ] נוסח חדש[לפקודת העיריות ) ב(203לסעיף 

  .1959ך "התש) מסוימים

  ?מי בעד

    . פה אחד:בעד

  .תהבמקום הגזברית בזמן העדרו, מאושרת זכות חתימה לעובדת אורנה סעדון :החלטה

  אישור מינוי מהנדס העיר ושכרו  - 3' סעיף מס

  :ראש העירייה

  .ל"משכר מנכ 90%מבקש לאשר מינויו של מר משה לורברבום למהנדס העיר בשכר של 

  . מצורפת לפרוטוןקול, ד שלומית שפינדל"עו, חוות הדעת של היועצת המשפטית לעירייה

  :דוד חמאני

  . אושר על ידי ועדת מכרזים בבחירת עובדים בכירים

  :עופר בוזי

  .16.6.14ועדת התכנון ובניה מיום מינוי המהנדס אושר בישיבת 

  ?מי בעד

  . פה אחד  :בעד

, ל"משכר מנכ 90%מינויו של משה לורברבום למהנדס העיר אור יהודה בשכר של  :החלטה
  .מאושר בכפוף לאישור משרד הפנים

י "הסכמי פשרה למחיקת חובות ארנונה עפ, נחה על שולחן המועצהה  - 4' סעיף מס
  לנוהל מחיקת חובות' ו2י סעיף "לפקודת העיריות ועפ 339 -ו 338סעיפים 

מונחים בזאת על שולחן המועצה פרוטוקולים של ישיבות וועדת הנחות בארנונה מיום בדבר 
לנוהל ' ו2י סעיף "ועפ לפקודת העיריות 339לפי סעיף , הסכמי פשרה למחיקת חובות

  .ל משרד הפנים"למחיקת חובות של מנכ

 סכוםבנישומים  16 עםאישרה הסכמי הפשרה , 28.5.2014ועדת הנחות בישיבתה מיום  .1
 .₪ 1,551,529.95 בסך למחיקה כולל

נישומים בסכום  33אישרה הסכמי הפשרה עם , 26.8.2013ועדת הנחות בישיבתה מיום  .2
 .₪ 4,779,344.50כולל למחיקה בסך 

נישומים בסכום  40אישרה הסכמי הפשרה עם , 26.8.2013ועדת הנחות בישיבתה מיום  .3
 .₪ 2,584,215.10כולל למחיקה בסך 

טעונים את , שהונחו על שולחן המועצה, כל הסכמי הפשרה של ועדת ההנחות בארנונה
  .אישור משרד הפנים

  ) 18:35הישיבה ננעלה בשעה ( 

        

  דוד יוסף  דוד חמאני
  ראש העירייה  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

  ישיבות המועצה מרכז


