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   162/-0911/' פרוטוקול מס

  
  )09/0114/(ט "ח טבת תשס"י,  מישיבת ועדת כספים מיום רביעי

  
   ראש העיר–יהודה בן חמו   :משתתפים

  מ ראש העיר"סגן ומ – יש'צר ברוך "ד
   חבר המועצה–יאיר אברהם     
   חבר המועצה–ד מנשה אליאס "עו    

  מועצה חבר ה–ר אמיר גבע "ד
   חברת המועצה–אל -אתי גן    

  חבר המועצה-נפתלי גרוסד "עו
   חברת המועצה–לוי -נורית חסון

   חבר המועצה–אורן כהן     
   חבר המועצה–יובל לוי אהוד     
   חבר המועצה–ארנון לוי     
   חברת המועצה–בוזגלו -ד שלי עמרמי"עו    
   חבר המועצה–שמעון פרץ     

  ה חבר המועצ–ד איתן צנעני "עו
   חבר המועצה–צביקה צרפתי     

  
   חבר המועצה–גיא בן גל   :חסרים

   חבר המועצה–איציק יואל 
   חבר המועצה–אברהם מולה 
  חבר המועצה–עמירם מילר 

  
  ל העירייה" מנכ– אבי בן חמו   :נוכחים

   גזבר העירייה –שגיא רוכל                   
  ירייה מבקר הע–אליעזר פיירשטיין                    

   יועצת משפטית–ד קרן קדמי "עו    
   יועץ משפטי-ד אלון בן זקן  "עו                   

   יועץ תקשורת–גל סגל                
  5'  מהנדס הרשות לס–רמי ראובני                    

  1'  מנהלת המוזיאון הארכיאולוגי לס–ירדנה וייזנברג 
  2' קמת תאגידי ביוב לס יועץ לה–אלעד תמרי                   

  2'  משרד משה זוהרי  לס–ד יובל קויאטק "עו                   
  

  :על סדר היום
  

 . שביל ראשונים .1
  .1/80 + 1/60ס "אישור אשראי מימון ביניים לפרוייקט פיתוח תשתיות כ .2
 .אישור להקמת תאגיד עירוני על פי חוק תאגידי מים וביוב .3
 .2008לשנת רבעון שלישי , דיון בדוח כספי .4
  .אישור הגדלת חוזה עם גרי פלוס בגין שיפוץ מבנה החאן .5

  
  
  



 2

  :סיכום הדיון והחלטות
  
  .שביל ראשונים. 1

  
  3'החלטה מס

  
ב "מצ" (שביל ראשונים"מחליטים לאשר תרומה ממשפחת שרייבמן לצורך הקמת 

  ).ההסכם
  ג נפתלי גרוס"עו: נמנע

  
  .80+1/601/ס "אישור אשראי מימון לפרוייקט פיתוח ותשתיות כ. 2
  

  4' החלטה מס
  

 1/60ס "מחליטים פה אחד לאשר קבלת אשראי מימון ביניים לפרוייקט פיתוח תשתיות כ
ל "י מנכ"מ ינוהל ע"המו. מ עם מספר בנקים"תוך ניהול מו, ₪ מיליון 100 בסך 1/80+ 

  .ע ומר דדי לדרמןר אמיר גב"ד, גזבר העירייה, העירייה
  . לידיעת ועדת הכספיםויובא, תנאי ההתקשרות עם הבנק שיבחר

  
  .אישור להקמת תאגיד עירוני על פי חוק תאגידי מים וביוב. 3
  

  5' החלטה מס
  

  .מאשרים פה אחד הקמת תאגיד עירוני על פי חוק תאגידי מים וביוב
  
  2008רבעון שלישי לשנת , דיון בדוח כספי. 4
  

  .י גזבר העירייה "ה לגבי הדוח הכספי עניתנה סקיר
  
  אישור הגדלת חוזה עם גרי פלוס בגין שיפוץ מבנה החאן. 5
  

  6' החלטה מס
  

  .בגין שיפוץ החאן,  עם הקבלן גרי פלוס36%  -מאשרים הגדלת חוזה ב 
  

צביקה , מנשה אליאס, בוזגלו-שלי עמרמי, ארנון לוי, ש"בוקי צי, יהודה בן חמו: בעד
  .צרפתי
  .יובל לוי, נפתלי גרוס, אתי גן אל: נגד
    .אורן כהן, אמיר גבע: נמנע

    
  
  

                                                                              יהודה בן חמוחמו-בן אבי
  ירל העירייה                                                                        ראש הע"מנכ

    
  
  

  '______________פרוטוקול מס____________ התאשר בישיבת מועצה מיום  
  


