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 29/3/20דיון מיוחד מיום    18 ישיבת מועצה מס'
 

 לשכת מנכ"ל

 
 י"ז סיון, תשפ"ב

 2022יוני,  16
 18-20מועצה       

  

 

 רישום החלטות מישיבת מועצת העיר 

 29/3/20דיון מיוחד מתאריך   – 18מס' 
 

 -פנימי-
 

 נוכחות: 
 

 נוכחים: 
 

 ראש העיר  – מר בני כשריאל 

 סגן ומ"מ ראש העיר  –מר גיא יפרח 

 סגן ראש העיר –מר בוריס גרוסמן 

 חברת מועצת העיר  –מעין מור  רתגב

 חברת מועצת העיר  – ליאת מארק  רתגב

 חבר מועצת העיר  – מר יהודה אסרף 

 חבר מועצת העיר  –מר אבי רחמים 

 חבר מועצת העיר   –מר ג'קי עזרא 

 חבר מועצת העיר  –ר אייל פישלר מ

 חברת מועצת העיר  – ברנדה הורביץ  רתגב

 

 חסרים: 
 

 סגן ראש העיר  –מר יחיאל ועקנין 

 חבר מועצת העיר  –מר דודו מתתיהו 

 חברת מועצת העיר  – אלינה אייזנברג  רתגב

 חבר מועצת העיר  – מר אברהם נגר 

 חברת מועצת העיר  –רוזי ישי  רתגב
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 משתתפים:

 
 מנכ"ל העירייה  –מר שמוליק חנוך 

 גזבר העירייה  –ר מוטי ברשישת מ

 לעירייה ץ משפטייוע –גילי רוגל ין דרך עו

 מבקר העירייה  –שמעוני  מר חיים

 בכירה לראש העיר ומנהלת הלשכהוזרת ע –ענת רחמים  רתגב

 
 
 

 

 

 

 על סדר היום
 

 . מצ"ב  - 2020 –אישור תקציב רגיל  .א 

 :  צבעהה

 , בני כשריאל, גיא יפרח, בוריס גרוסמן, מעין מור, ליאת מארק, יהודה 10 :בעד                   

 אסרף, אבי רחמים, ג'קי עזרא, אייל פישלר, ברנדה הורביץ.                   

 אושר פה אחד : ההחלט                  

 

  

 .מצ"ב -  2020אישור תקציב פיתוח  .ב

 : צבעהה

 , בני כשריאל, גיא יפרח, בוריס גרוסמן, מעין מור, ליאת מארק, יהודה 10 :בעד                   

 אסרף, אבי רחמים, ג'קי עזרא, אייל פישלר, ברנדה הורביץ.                   

 אושר פה אחד : החלטה                  

 

 . מצ"ב  -  2020תקציב מבקר העירייה  אישור   .ג

 : הצבעה

 , בני כשריאל, גיא יפרח, בוריס גרוסמן, מעין מור, ליאת מארק, יהודה 10 :  בעד                   

 אסרף, אבי רחמים, ג'קי עזרא, אייל פישלר, ברנדה הורביץ.                   

 אושר פה אחד : החלטה                  
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 מצ"ב.  – והתאמות במבנה הארגוני  2020אישור תקן כח אדם  .ד

 הצבעה                    

 , בני כשריאל, גיא יפרח, בוריס גרוסמן, מעין מור, ליאת מארק, יהודה 10 – בעד                   

 אסרף, אבי רחמים, ג'קי עזרא, אייל פישלר, ברנדה הורביץ.                   

 החלטה                  

 אושר פה אחד                   

 

 . מצ"ב –אישור השתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתית  .ה

 הצבעה                    

 , בני כשריאל, גיא יפרח, בוריס גרוסמן, מעין מור, ליאת מארק, יהודה 10 – בעד                   

 אסרף, אבי רחמים, ג'קי עזרא, אייל פישלר, ברנדה הורביץ.                   

 החלטה                  

 אושר פה אחד                   

 

 ת מבנקים לתקציב פיתוח: גיוס הלוואו .ו

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

של     2020 עפ"י   11.0בסך  הכנסות  ולשעבד  ההלוואה  הסכמי  על  לחתום   ,₪ מיליון 

 הוראות מ. הפנים  עד לסכום ההלוואה. 

 הצבעה                    

 ני כשריאל, גיא יפרח, בוריס גרוסמן, מעין מור, ליאת מארק, יהודה , ב10 – בעד                   

 אסרף, אבי רחמים, ג'קי עזרא, אייל פישלר, ברנדה הורביץ.                   

 החלטה                  

 אושר פה אחד                   
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 ₪  12,000,000מסגרת אשראי, בסך של  – הלוואת חח"ד  .ז

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

 ₪ כדלקמן:   12,000,000עד לסך של  2020

 ₪ מבנק לאומי לישראל ; 4.0סך של 

 ₪ מבנק הפועלים;   4.0סך של 

 ₪ מבנק דיסקונט; 4.0סך של 

 לניהול תזרים המזומנים השוטף של העירייה.       

 

 :  הצבעה                   

 , בני כשריאל, גיא יפרח, בוריס גרוסמן, מעין מור, ליאת מארק, יהודה 10 :בעד                   

 אסרף, אבי רחמים, ג'קי עזרא, אייל פישלר, ברנדה הורביץ.                   

 אושר פה אחד : טההחל                  

 

 

הערה: החברים שלא נכחו בישיבה: דודו מתתיהו, יחיאל ועקנין, אברהם נגר, אלינה אייזנברג,  

 בעד אישור התקציב.  – רוזי ישי 

 

 

 רשמה: ענת רחמים

 

 

 

 

 ____________________      _________________ 

 מר  בני   כשריאל                       מר  שמוליק  חנוך 

 ראש    העיר               מנכ"ל ומזכיר העירייה   

 

 העתקים: מנהלי אגפים 

 מעקב ביצוע                  
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                                                                                                                פרוטוקול מוקלט                 

  


