
 שאילתה– ניגוד עניינים
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Sent: Tuesday, December 08, 2015 11:48 AM 

To: אושרת גני גונן; אלון בן זקן 

Cc: Mark Irit New II  מבקר העיריה -אירית מארק חדש; דוד תורג'מן ציון; Anat Klumel Ks Phd 

 ענת קלומל צוויג ד״ר

Subject: Fwd: מנכלית העירייה אושרת גני גונן -חדשות השרון | חשש לניגודי עניינים 

  

 

 לאושרת שלום

א לעניין ניגודי ענינים בין תפקידך כמנכל עיריית כ״ס 63אבקשך להתיחס לנושא כשאילתה לפי סעיף 

קידך כחברת מועצה בדרום השרון, מצב שלכאורה אסור עפ״י )ועוד קודם כמנהלת כח אדם( לבין תפ

  .הוראות הדין

כמו כן אבקש התייחסותך ופרוט הענינים שבהם יש מימשק ו/או גבול ו/או תחרות בין עיריית כפר סבא 

   .למועצת דרום השרון וכיצד נקטת באמצעים להמנע מעיסוק בשני הצדדים

הועדה לניגודי ענינים ובפני משרד הפנים ואם כן, כיצד  אודה להתייחסותך האם השאלה עלתה בפני

  .נענית

  

 

  Best             בברכה 

    אהוד יובל לוי. 

  יו״ר ועדת ביקורת.

Regards  

5050-695033 Ehud Yuval Levi  

+972-545-387-599 
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  חובות העירייה –שאילתה 
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Sent: Saturday, November 28, 2015 3:13 PM 

To: מבקר העיריה - שגיא רוכל; דוד תורג'מן ציון 

Cc: אושרת גני גונן; אלון בן זקן; נועם אריכא; Anat Klumel Ks Phd ענת קלומל צוויג ד״ר 

Subject:  א לישיבת המועצה הקרובה63א וכן כ 041מצב חובות העירייה שאילתה לפי 

  

 

 

  .לשגיא שלום

התקופתי העדכני במועד ולפני הדיון על תקציב אבקש תשובה עדכנית לגבי  הואיל ולא ראיתי את הדוח הכלכלי 

  .לספקים( נכון להיוםעומס המלוות והחובות )כולל 

  .נא לפרט מהו הסכום העדכני להיום הכולל של עומס המלוות הכללי

  נא לפרט מהם החובות לבנקים של העירייה

  .נא לפרט מהם החובות של החברה הכלכלית ושל תאגיד המיים שעברו מהעירייה ועדיין באחריותה

  ?מיליון ש״ח 022האם עומס המלוות להיום עולה על 

  מיליון ש״ח 02קורות הפרעון המוצעים להלוואה של מהם מ

  ?שנים 51לפרעון ב 

מיליון  022מיליון ש״ח? רבע מיליארד? או מעל  012האם עיריית כפר סבא תגיע עם הלוואה זו חיוב כולל שמעל 

  ?ש״ח

 ? צפוי לקבל חלק מההלואה המוצעת 0252האם התקציב הרגיל החדש לשנת 

   .חובותאודה לקבלת כרטסת גיול 

  .לידיעתך, מעבר לדיון במועצה אני מבקש להכניס את הנושא לדיון הקרוב בועדת ביקורת

 

 

 

 

  Best             בברכה 

 אהוד יובל לוי.

 חבר המועצה. 

 יו״ר ועדת ביקורת. 

    Regards  

2151-090133 Ehud Yuval Levi  
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