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, אשר התקיימה ביום  שני, י"ג בחשון תשע"ט אישור טלפוני -מישיבת מועצת העיר 

 . 15:00,  בשעה 22/10/18 -

 ראש העיר - מר דוד  אבן צור :נוכחים

 מ"מ ראש העיר -  גב' שיראל בר  

 סגן ראש העיר - מר אדם אמילוב

 חבר מועצת העיר - עו"ד אלון סיסו

 סגן ראש העיר -  ג'נו פלסמר   

 סגן ראש העיר -  מר אלי כהן

 חבר מועצת העיר - עו"ד מורדי פיזיצקי  

 חבר מועצת העיר - מר שלומי קדוש  

 חברת מועצת העיר - גב' אורה מנחם

 חבר מועצת העיר - מר בנימין אברקי

 חבר מועצת העיר - - מר אלי גבאי  

 חבר מועצת העיר - מר אלכס פורטנוי  

 חבר מועצת העיר -  מר בנימין ינקל  

 חבר מועצת העיר - מר אורן איבגי  

 חברת מועצת העיר - גב' קלרה ריכטר  

 סדר היום:
 

מלש"ח, לאיזון  10,000,000קבלת הלוואה ע"ס  - 1886אישור תב"ר מס'  .1
, מבנק דקסיה ישראל בע"מ, לתקופת החזר של 2018התקציב הרגיל לשנת 

 + הצמדה 2.68%יבית של שנים, בשיעור ר 12
 ₪. 100,000שיפוץ מועדון ברח' אשר ע"ס  - 1559ביטול תב"ר מס'  .2
סכום ₪,  450,000עב' שיפוץ במתנ"ס מנדל ע"ס  - 1607מס'  הגדלה לתב"ר .3

המימון: משרד הבינוי ₪,  100,000התוספת בסך ₪,  350,000קודם עמד ע"ס 
 והשיכון.

 
 



 
 
 

אישור מינויו של גזבר העירייה, מר שלמה הולנדר כממונה על גביית קנסות  .4
 ד' לפקודת המיסים (גבייה).12) ו 1(2לפי סעיף 

  
 ההלוואה במקום כספים שטרם התקבלו מרפא"להערה:  

 
 

     ********** 

 

מלש"ח, לאיזון  10,000,000קבלת הלוואה ע"ס  - 1886אישור תב"ר מס'  .1
 12, מבנק דקסיה ישראל בע"מ, לתקופת החזר של 2018התקציב הרגיל לשנת 

 .                        + הצמדה                                    2.68%שנים, בשיעור ריבית של 
 

מקריאה טלפונית בשם ראש העיר את הסעיף הנ"ל בפני חברי מועצת  גב ביטון:
 העיר ומבקשת את אישורם או התנגדותם.

  
 אחד, מאשרים.-פה החלטה:

  
 
 

 ₪. 100,000שיפוץ מועדון ברח' אשר ע"ס  - 1559מס'  ביטול תב"ר .2
 

מקריאה טלפונית בשם ראש העיר את הסעיף הנ"ל בפני חברי מועצת  גב ביטון:
 העיר ומבקשת את אישורם או התנגדותם.

  
 אחד, מאשרים.-פה החלטה:

  
 
 

סכום קודם ₪,  450,000עב' שיפוץ במתנ"ס מנדל ע"ס  - 1607מס'  הגדלה לתב"ר .3
 המימון: משרד הבינוי והשיכון.₪,  100,000התוספת בסך ₪,  350,000עמד ע"ס 

 
מקריאה טלפונית  בשם ראש העיר את הסעיף הנ"ל בפני חברי  גב ביטון:

 מועצת העיר ומבקשת את אישורם או התנגדותם.
  

 רים.אחד, מאש-פה החלטה:
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 

אישור מינויו של גזבר העירייה, מר שלמה הולנדר כממונה על גביית קנסות לפי  .4
 ' לפקודת המיסים (גבייה)                                                          . ד12) ו 1(2סעיף 

 

מקריאה טלפונית בשם ראש העיר את הסעיף הנ"ל בפני חברי מועצת  גב ביטון:
 העיר ומבקשת את אישורם או התנגדותם.

  
 ד' לפקודת  12 -) ו1(2בתוקף הסמכות הנתונה לנו לפי סעיפים  

המיסים (גבייה), אנו מסמיכים את גזבר העירייה, מר שלמה הולנדר  
לחוק  70לשמש כממונה על גביית קנסות, כמשמעותם בסעיף 

(א) לחוק 228העונשין, בשל עבירות שהן ברירת משפט כאמור בסעיף 
, המגיעים לעירייה 1982-, התשמ"בסדר הדין הפלילי (נוסח משולב)

לחוק עבירות מנהליות,  18לפי כל דין וגבייה של קנסות לפי סעיף 
(להלן: חוק העבירות המנהליות), של קנסות מנהליים  1985-התשמ"ו

שהוטלו לטובת העירייה בשל כל עבירה שנקבע כי היא עבירה שבעדה 
 ליות.ניתן להטיל קנס בדרך מנהלית לפי חוק העבירות המנה

  
עם אישור מינויו של הגזבר כממונה על הגבייה, ע"י משרד הפנים,  

, בדבר מינוי מנכ"ל 25/4/18תבוטל החלטתנו הקודמת מיום 
 העירייה, מר יניב שנקר לתפקיד.

  
 אחד, מאשרים.-פה החלטה:

 

 

 

 
 

 

 

  _________________       _______________ 
 דוד  אבן  צור                            פנינה  ביטון    

 מנהלת לשכת מנכ"ל ומזכירת המועצה                                                         ראש  העיר
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