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  20133.12.מיום  451' פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס

, אברהם בורוכוב, ברטה איילה, עופר בוזי, סבח יוסף, ד יעקב נחום"עו, דוד יוסף  :נוכחים
  . יובל דוידוביץ, סאלם שאול

, טל אשכנזי, ל שקדיחזקא, ד עוזי אהרון"עו, ד ליאת שוחט"עו, ננה חן, אפי גוטמן  :חסרים
  . חנן בנימינוב

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

    :על סדר היום

  .אישור הצטרפות לשירותי אינטרנט בבנקים ובחברות האשראי .1

 .גן ילדים תומר -118חלקה  6501גוש  12ור הפקעת מגרש ציבורי ברחוב הסביון איש .2

 .הנחה על שולחן המועצה פרוטוקולים של וועדת הנחות בארנונה .3

  )18:21הישיבה נפתחה בשעה (

  אישור הצטרפות לשירותי אינטרנט בבנקים ובחברות האשראי - 1' סעיף מס

  :ראש העירייה

  .אינטרנט בבנקים ובחברות האשראי הצטרפות לשירותילאשר מבקש 

  :מזל זרחיה

מה שעד כה התבצע באמצעות , במערכת ממוחשבת של הבנק ותאנו מבצעים את העברות שוטפ
  . ואנו זקוקים לאישור המועצה לכך ,שוברים ידניים

  :ראש העירייה

  ?מי בעד

  .פה אחד: בעד

  .ראימאושרת הצטרפות לשירותי אינטרנט בבנקים ובחברות האש  :החלטה

  118חלקה  6501גוש  12אישור הפקעת מגרש ציבורי ברחוב הסביון  - 2' סעיף מס
  גן ילדים תומר

  :ראש העירייה

  .גן ילדים תומר - 118חלקה  6501גוש  ,12מבקש לאשר הפקעת מגרש ציבורי ברחוב הסביון 

  :שפינדלשלומית ד "עו

בהתאם , א שטח למבני ציבורשנמצאות בחלקה שהייעוד שלה הו, שתי כיתות גן של גן תומר
יתה פרצלציה ולכן לא ניתן היה יבאותה עת לא ה .1997שנת שאושר לתוקף ב, 3/55/18צ "לתרש

וזה נשאר רשום על שם רשות , לרשום את ההפקעה שנעשתה לטובת העירייה על שם העירייה
  .העירייה ניתן כעת לרשום את המקרקעין הציבוריים על שם, מאחר והפרצלציה בוצעה. הפיתוח

  :ראש העירייה

  ?מי בעד

  .פה אחד: בעד

גן ילדים  - 118חלקה  6501גוש  12הפקעת מגרש ציבורי ברחוב הסביון מאושרת   :החלטה
  .תומר



 2 

  הנחה על שולחן המועצה פרוטוקולים של וועדת הנחות בארנונה -3' סעיף מס

  :ראש העירייה

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

  , ל משרד הפנים"חובות של מנכ

 10.1.2013פרוטוקול וועדת הנחות בארנונה בישיבתה מיום  .1
 .₪ 962,021.30נישומים בסכום כולל למחיקה  20כ "סה

 12.2.2013ות בארנונה בישיבתה מיום פרוטוקול וועדת הנח .2
  .₪ 100,006.55נישומים בסכום כולל למחיקה  5כ "סה

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

  )18:25הישיבה ננעלה בשעה (

        
  דוד יוסף  דוד חמאני

  ירייהראש הע  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה
  ישיבות המועצה מרכז


