
 
 17/02/21מיום    32ישיבת מועצה 

1 
 

  בס"ד

 לשכת מנכ"ל 
 ט"ו סיון, תשפ"ב

 2022יוני,  14
 32-21מועצה       

  

 רישום החלטות מישיבת מועצת העיר  

 17/2/21מתאריך   - 32מס' 
 

 -    נימיפ -

 נוכחות:
  נוכחים:  

 ראש העיר  –מר בני כשריאל                   

 סגן ומ"מ ראש העיר –מר גיא יפרח        

 סגן ראש העיר  –מר בוריס גרוסמן        

 חבר מועצת העיר  –מר דודו מתתיהו  

 חבר מועצת העיר  –מר יהודה אסרף    

 לא נספרת בהצבעות( -)בזום חברת מועצת העיר –גב' מעין מור   

 חבר מועצת העיר  –ים מר אבי רחמ  

 חברת מועצת העיר  –גב' אלינה אייזנברג  

 חבר מועצת העיר  –מר ג'קי עזרא  

 יר חבר מועצת הע –מר אייל פישלר  

 חברת מועצת העיר  –גב' ברנדה הורביץ  

 חבר מועצת העיר  –מר אברהם נגר  

 

   חסרים:             
 סגן ראש העיר –מר יחיאל וקנין                         

 חברת מועצת העיר  –גב' ליאת מארק   

 חברת מועצת העיר   –גב' רוזי ישי   

 

   משתתפים:

 בזום  -יועמ"ש לעירייה  –עו"ד גילי רוגל                                     

 העירייהמבקר  –מר חיים שמעוני                  

 מנכ"ל העירייה   –מר שמוליק חנוך   

 בזום  –גזבר העירייה  –מר מוטי ברשישת   
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 ס. גזבר –מר גיאה ננדזה   

 בכירה לראש העיר ומנהלת הלשכה . ע –גב' ענת רחמים   

 ומנהלת האגף לפניות הציבור ראש העיר. ע –גב' שלומית ביטון   

 

 

 הנושא: 
 

 .מצורף בזאת - 2021 –אישור תקציב רגיל  .א

 הצבעה:               

 11 –בעד               

 :החלטה              

 אושר פה אחד               

 

 . מצורף בזאת - 2021אישור תקציב פיתוח  .ב

 הצבעה:                       

 11 –בעד                      

 : החלטה                      

 אחדאושר פה                      

 

 .מצורף בזאת -  2021אישור תקציב מבקר העירייה   .ג

 הצבעה:               

 11 –בעד               

 :החלטה              

 אושר פה אחד               

 

 .מצורף בזאת –  2021אישור תקן כח אדם  .ד

 הצבעה:               

 11 –בעד               

 :החלטה              

 אושר פה אחד               

 

 . מצורף בזאת –אישור השתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתית  .ה

 הצבעה:               

 11 –בעד               
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 :החלטה              

 אושר פה אחד               

 

 

 

 

 גיוס הלוואות מבנקים לתקציב פיתוח: .ו

וגזבר העירייה לגייס מבנקים הלוואות למימון תקציב פיתוח להסמיך את ראש העיר  

של     2021 עפ"י    11.0בסך  הכנסות  ולשעבד  ההלוואה  הסכמי  על  לחתום   ,₪ מיליון 

 הוראות מ. הפנים  עד לסכום ההלוואה. 

 הצבעה:               

 11 –בעד               

 :החלטה              

 אושר פה אחד               

 

 ₪  12,000,000מסגרת אשראי, בסך של   –ת חח"ד הלווא .ז

מסגרת אשראי לשנת   –להסמיך את ראש העיר וגזבר העירייה לגייס הלוואת חח"ד 

 ₪ כדלקמן:   12,000,000עד לסך של  2021

 ₪ מבנק לאומי לישראל ; 4,000,000סך של 

 ₪ מבנק הפועלים;    4,000,000סך של 

 ₪ מבנק דיסקונט;  4,000,000סך של 

 הול תזרים המזומנים השוטף של העירייה.         לני

 הצבעה:               

 11 –בעד               

 :החלטה              

 אושר פה אחד               

 

 רשמה: ענת רחמים

 

 

 

 

 ____________________      _________________ 

 מר  בני   כשריאל                        מר  שמוליק  חנוך 

 ראש    העיר              מנכ"ל ומזכיר העירייה   
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 העתקים: מנהלי אגפים 
 מעקב ביצוע                  
 פרוטוקול מוקלט                 


