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 71פרוטוקול מס' 

 

פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר  שהתקיימה ביום 
  18:21בשעה   20177.12.,י"ט  כסלו התשע"ח,  חמישי

 בחדר הישיבות 
 

 
 מ"מ ראש העיר  -שמעון חזן נוכחים:

מיכל מגן, ד"ר שלום בצלאל מזרחי, מישל טפירו, חיים שטיינר, 
    , שי סיום  ני, דוד גלעםאלדר, יוסי סולימ

 

   ראש העיר, משה מלייב, גדעון מהרי, בוריס בורוכוב  -אליהו זהר חסרים:
 
 

 –יועמ"ש, צביקה דוידי  -מנכ"ל, עו"ד עידית יפת לוי -תמיר היזמי  :משתתפים
 גזבר

   
 ותח את הישיבה שמעון חזן פ ראש העירמ"מ 

 
 הנושאים על סדר היום

  נוסףהארכת מבצע הנחות ארנונה בחודש 
  2017שינויים תקציביים 
  אישור תב"רים 

 
 הארכת מבצע הנחות ארנונה בחודש נוסף

 שמעון חזן מ"מ ראש העיר
 אבקש מהיועמ"ש להסביר

 
 עו"ד עידית יפת לוי

 מסבירה ומקריאה את החוק והתקנון לחוק. 
 

 יוסי סולימני
 מבקש לקבל נתונים מה היקף חובות העסקים ביחס למגורים.

 
 גזבר –י צביקה דויד

 נותן נתונים כמה כסף הכניס המבצע
 

 דוד גלעם
 . 31.1.2018 -המבצע עד למבקש שהמליאה תביא בקשה לאשר הארכת 

 
 נוסח ההחלטה

א לתקנות ההסדרים במשק 26מועצת העיר מחליטה להאריך את תחולת תקנה 
 , י"ג בטבת התשע"ח. 31.12.2017עד ליום  1993המדינה )הנחה מארנונה( התשנ"ג 
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 305החלטה מס' 

 : פה אחד לאשר את בקשת מ"מ ראש העיר שמעון חזן מחליטים
 

  בכפוף  31/1/2018במקביל העירייה תגיש בקשה להארכת התקנה עד ליום
 לאישור משרד הפנים.

 
 2017שינויים תקציביים לשנת 

 שמעון חזן מבקש מהגזבר להסביר את השינויים.
 

 התקציבייםהגזבר מסביר את השינויים 
 

 שמעון חזן
₪ ,  1,318,000 -אני מבקש את אישור המליאה להגדיל את תקציב העירייה ב

 ₪  187,058,000 -ל₪  185,740,000מסכום של 
 

 306החלטה מס' 
 : פה אחד לאשר את בקשת מ"מ ראש העיר שמעון חזן מחליטים

 
 אישור תב"רים

 אבקש את אישור המליאה לתב"רים הבאים:
 

 ₪  500,000מנהלת אזור התעשייה ע"ס  884תב"ר 
 ש"ח 500,000מקורות מימון: קרן לעבודות פיתוח   
 ₪  500,000שימושים: עבודות קבלניות   

 
 ₪  4,840,725הלוואת מחזור ע"ס   885תב"ר  
  2.27%ית קבועה של שנים בריב 8של לתקופה   
 לצורך ביצוע מחזור הלוואות   

 
 גזבר –צביקה דוידי 

 חסכון בריביות –לקיחת ההלוואה מסביר את מטרת  
 

 307החלטה מס' 
 שמעון חזן ראש העיר מ"מ פה אחד לאשר את בקשת מחליטים: 

 
 תודה לחברי המליאה 

 
 

  19:07הישיבה הסתיימה בשעה 
 הישיבה כולה הוקלטה

 
 
 
 

____________________      __________________ 
 שמעון חזן                עו"ד עידית יפת לוי         

 מ"מ  ראש העיר             יועמ"ש העירייה            
 


