
 

 47' מס פרוטוקול

 

' ז, רביעי ביום שהתקיימה העיר מועצת מליאת מישיבת פרוטוקול

  הישיבות בחדר 18:00 בשעה 7.12.2016, ז"התשע בכסלו
 

 

 העיר ראש – זהר אליהו :נוכחים

 יוסי, אלדר שלום ר"ד, סיום שי, מלכה שלומי, שטיינר חיים, טפירו מישל

  בורוכוב בוריס, סולימני

 

 מהרי גדעון, גלעם דוד, חדד יוסי, מזרחי בצלאל, חזן שמעון :חסרים

 

  איתי, ש"יועמ לוי-יפת עידית ד"עו, העיר מזכיר מ"מ -פיקל אירה :משתתפים

  העירייה מבקר -קורן  

 

 
  היום סדר על

 הכלכלית החברה של חובות תשלום אישור 
 העירייה במשרדי שלא מליאה ישיבת קיום אישור 
 הכלכלית בחברה גברי חילופי 

 

 
  הכלכלית החברה של חובות תשלום אישור
 העיר ראש

 ונמצאת, רקנטי זאב מר עם ולפשרה הלאומי והביטוח מ"מע עם להסדר הגיעה העירייה

 .בוכניק אופיר ח"רו מול משפטי בהליך

 

 :הכלכלית החברה שצברה החובות פירוט להלן

 
 פשרה לאחר סכום מקורי חוב תיאור

 ₪  100,000 ₪  148,882 רקנטי זאב

, משפטי בהליך נמצא ₪  40,000  בוכניק אופיר ח"רו
 בהתאם יקבע הסכום

  פשרה הסכם או ד"לפס

 ₪  854,397 ₪  1,863,896 מ"מע
 ₪  191,239 ₪  615,107 לאומי ביטוח



 ₪  1,185,636 ₪  2,667,885 כ"סה

 
 החברה חובות פירעון את עצמה על תיקח העירייה כי המליאה אישור את מבקש אני

 הכלכלית החברה הפעלת את לאפשר כדי שפורטו כפי, מלאכי קרית לפיתוח הכלכלית

 .צמיחה מנועי ליצירת כמנוף

 
 להצבעה בקשתו את ומעמיד

 

 210' מס החלטה

  העיר ראש בקשת את לאשר אחד פה :מחליטים

 

 
 העירייה במשרדי שלא מועצה ישיבת קיום אישור
 העיר ראש
 שלא העירייה תקציב לאישור מליאה ישיבת לקיום המליאה אישור את מבקש אני

  העירייה במשרדי

 
 להצבעה בקשתו ומעמיד

 

 211' מס החלטה

  העיר ראש בקשת את לאשר אחד פה: מחליטים

 
 הכלכלית בחברה גברי חילופי
 העיר ראש
  מלאכי יתקר לפיתוח הכלכלית בחברה גברי לחילופי המליאה אישור את מבקש אני

 

 300230463  ז.ת כהן טל ד"עו במקום

 27969534. ז.ת לוי יפת עידית ד"עו תבוא

 
 להצבעה בקשתו ומעמיד

 

 212' מס החלטה

  העיר ראש בקשת את לאשר אחד פה :מחליטים

 

 

 

 

 20:05 בשעה ננעלה הישיבה
 הוקלטה כולה הישיבה



 

 

 

____________________     _______ ___________ 
  זהר אליהו              פיקל אריה       

  העיר ראש               העיר מזכיר מ"מ     
 


