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 לשכת מנכ"ל 
 "ו סיון תשפ"בט                                                                                                         

     2022יוני  14                                                                                                         
   61-18         רישום                                                                                                  

 
   רישום החלטות מישיבת מועצת העיר

 
 30/1/18     מתאריך     61'       מס

 
 -פנימי -

 
 : נוכחים

   ראש העיר -מר בני כשריאל 

 סגן ומ"מ ראש העיר  -מר גיא יפרח

 סגן ראש העיר  –מר בוריס גרוסמן 

 ס. ראש העיר –גב' שרה קמינסקי 

 חבר מועצת העיר  –מר דודו מתתיהו 

 חברת מועצת העיר  –גב' מעין מור 

 חבר מועצת העיר  –מר יהודה אסרף 

 חבר מועצת העיר  –מר אבי רחמים 

   חברת מועצת העיר –גב' אלינה אייזנברג 

 חבר מועצת העיר  –מר גילי כהן 

 חבר מועצה  –מר אייל פישלר 

   חבר מועצת העיר –ד"ר רוני טורטן 

 
 חסרים: 

 חבר מועצת העיר   –מר יחיאל וקנין 

 חברת מועצת העיר  –גב' גבי בר זכאי 

 חבר מועצת העיר  –מר רפי אוברגוט 

 
 משתתפים:

 מנכ"ל העירייה –מר שמוליק חנוך 

 מבקר העירייה –מר חיים שמעוני 

 גזבר העירייה  –מר מוטי ברשישת 

 ס. גזבר העירייה –מר אייל נזרי 

 יועמ"ש  –עו"ד גילי רוגל 

 דובר העירייה –מר חיזקי זיסמן 

 ע. בכירה ומנהלת לשכת ראש העיר –גב' ענת רחמים 

 מנהלת האגף  לפניות הציבור –גב' שלומית ביטון 

 



   61 מס'ישיבת מועצה 
 30/01/18מיום 

 

2 

 על סדר היום:  
 
 

 מצ"ב. – 2018 –אישור תקציב רגיל 
 הצבעה: 

 בני כשריאל, גיא יפרח, בוריס גרוסמן, שרה קמינסקי, דודו מתיהו, מעין  ) 11: בעד
 . (מור, יהודה אסרף, אבי רחמים, אלינה אייזנברג, גילי כהן, אייל פישלר

 . (רוני טורטן) 1 :נגד
 אושר  : החלטה

 
 

 2018תברים לשנת  –אישור תקציב פיתוח 
 הודעת ראש העיר לאישור תקציב התב"ר 

 
 ₪.  27,712,000 -התברים  סך תקציב

המופיעים  1404, 1547, 1259 וכן תברים מספר 1708ועד תב"ר מספר  1582מתב"ר מספר 
 בטבלה המצ"ב.

מיליון  9.0ובכללם מתוקצב מילווה מבנקים ב סך של  10,760,000סכום המקורות העצמיים 
.₪ 

 הצבעה: 
   12: בעד

 אושר  פה אחד: החלטה
  

 
 מצ"ב.  – 2018העירייה אישור תקציב מבקר 

 
 הצבעה: 

   12: בעד
 אושר  פה אחד: החלטה

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 גיוס הלוואות מבנקים לתקציב פיתוח:
  2018להסמיך את ראש העיר וגזבר העירייה לגייס מבנקים הלוואות למימון תקציב פיתוח 

   מיליון ₪, לחתום על הסכמי ההלוואה ולשעבד הכנסות עפ"י הוראות מ. הפנים 9בסך של 
 עד לסכום ההלוואה.

 הצבעה: 
   12: בעד

אושר  פה אחד: החלטה
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 ₪  9,000,000מסגרת אשראי, בסך של   –הלוואת חח"ד 
 

עד   2018מסגרת אשראי לשנת  –להסמיך את ראש העיר וגזבר העירייה לגייס הלוואת חח"ד 
 ₪ כדלקמן:  9,000,000לסך של 

 ₪מבנק לאומי לישראל   3,000,000סך של 
 ₪ מבנק הפועלים    3,000,000סך שך 
 ₪ מבנק דיסקונט, 3,000,000סך של 

 לניהול תזרים המזומנים השוטף של העירייה. 
 הצבעה: 

   12: בעד
 אושר  פה אחד: החלטה

 
 

  רשמה: ענת רחמים  
 
 
 
 
 
 

 ______________________  _______________________ 

 מר שמוליק חנוך 
 מנכ"ל ומזכיר העירייה 

 מר בני כשריאל
 ראש העיר

 
 
 
 
 עתקים:  מנהלי אגפיםה

 מעקב ביצוע
 פרוטוקול מוקלט


