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  201326.6.מיום  661' מן המניין מסלא פרוטוקול ישיבת מועצה 

  . ברטה אילה, אברהם בורוכוב, עופר בוזי ,ד יעקב נחום"עו ,דוד יוסף  :נוכחים

, ד עוזי אהרון"עו, טל אשכנזי, סבח יוסף, חנן בנימינוב, ד ליאת שוחט"עו  :חסרים
  . ננה חן, טל אשכנזי, יובל דוידוביץ, יחזקאל שקד, אפי גוטמן

  .חמאני דוד, רמי בן סעדון, ד שלומית שפינדל"עו, מזל זרחיה  :משתתפים

    :על סדר היום

 .וחות חניהאישור לפתיחת חשבון בבנק הדואר לצורך אכיפת גביית ד .1

 .₪ 105,600ס "ס יובלים ע"אופק חדש בי - 1287' ר מס"אישור תב .2

 .₪ 925,000ס "הרחבת מבנה הצופים ע - 1288' ר מס"אישור תב .3

 .₪ 200,000ס "הרחבת מעון אניטה ע - 1290' ר מס"אישור תב .4

 .₪ 1,500,000ס "ע) פיס ירוק(פארק הבנים  - 1291' ר מס"אישור תב .5

 .עצה פרוטוקולים של וועדת הנחות בארנונההנחה על שולחן המו .6

  )18:43הישיבה נפתחה בשעה ( 

  אישור לפתיחת חשבון בבנק הדואר לצורך אכיפת גביית דוחות חניה -  1' סעיף מס

  :ראש העירייה

  .מבקש לאשר פתיחת חשבון בבנק הדואר לצורך אכיפת גביית דוחות חניה

  .ולאשרועדת הכספים דנה בבקשה והמליצה למועצה לדון 

  ?מי בעד

  . פה אחד :בעד

  . תמאושר, פתיחת חשבון בבנק הדואר לצורך אכיפת גביית דוחות חניה :החלטה

  ₪ 105,600ס "ס יובלים ע"אופק חדש בי - 1287' ר מס"אישור תב -  2' סעיף מס

  :ראש העירייה

  .₪ 105,600ס "ס יובלים ע"אופק חדש בי - 1287' ר מס"תבמבקש לאשר 

  .משרד החינוך :מקורות מימון

  .ר והמליצה למועצה לדון ולאשר"ועדת הכספים דנה בתב

  ?מי בעד

  . פה אחד :בעד

  .מאושר, ₪ 105,600ס "ס יובלים ע"אופק חדש בי - 1287' ר מס"תב :החלטה
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  ₪ 925,000ס "הרחבת מבנה הצופים ע - 1288' ר מס"אישור תב -  3' סעיף מס

  :ראש העירייה

  ₪ 925,000ס "הרחבת מבנה הצופים ע - 1288' ר מס"תבמבקש לאשר 

  .מפעל הפיס: מקורות מימון

  .ר והמליצה למועצה לדון ולאשר"ועדת הכספים דנה בתב

  ?מי בעד

  . פה אחד :בעד

  .מאושר, ₪ 925,000ס "הרחבת מבנה הצופים ע - 1288' ר מס"תב :החלטה

  ₪ 200,000ס "ה עהרחבת מעון אניטל 1290' ר מס"אישור תב -  4' סעיף מס

  :ראש העירייה

  .₪ 200,000ס "הרחבת מעון אניטה על 1290' ר מס"תבמבקש לאשר 

  .קרנות הרשות: מקורות מימון

  .ר והמליצה למועצה לדון ולאשר"ועדת הכספים דנה בתב

  ?מי בעד

  . פה אחד :בעד

  .מאושר, ₪ 200,000ס "הרחבת מעון אניטה על 1290' ר מס"תב :החלטה

  ₪ 1,500,000ס "ע) פיס ירוק(פארק הבנים  - 1291' ר מס"אישור תב -  5' סעיף מס

  :ראש העירייה

  .₪ 1,500,000ס "ע) פיס ירוק(פארק הבנים  – 1291' ר מס"תבמבקש לאשר 

  .₪  1,011,380  -  מפעל הפיס  :מקורות מימון

  .₪  488,620  -קרנות הרשות   

  .ר והמליצה למועצה לדון ולאשר"ועדת הכספים דנה בתב

  ?בעד מי

  . פה אחד :בעד

  .מאושר, ₪ 1,500,000ס "ע) פיס ירוק(פארק הבנים  – 1291' ר מס"תב  :החלטה
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  הנחה על שולחן המועצה פרוטוקולים של וועדת הנחות בארנונה -  5' סעיף מס

  :ראש העירייה

מונחים בזאת על שולחן המועצה פרוטוקולים של ישיבות וועדת הנחות בארנונה מיום 
לפקודת  339 -ו 338פים לפי סעי, דבר הסכמי פשרה למחיקת חובותב 20.6.2013

  , ל משרד הפנים"לנוהל למחיקת חובות של מנכ' ו2י סעיף "העיריות ועפ

 .1,148,525.50₪הסכום למחיקה . נישומים  14כ "סה

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

  )18:45הישיבה ננעלה בשעה (

        

  דוד יוסף  דוד חמאני
  ראש העירייה  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

  ישיבות המועצה מרכז


