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ט' ניסן ,תש"ע
 24מרץ 2010

פרוטוקול מס' 2/2010
מישיבת מועצת עיר שלא מן המניין שהתקיימה ביום חמישי ) 11.03.2010כ"ה אדר
תש"ע( בבית "יד לבנים" ,בשעה  ,21:20בתום ישיבת הועדה המקומית לתכנון ולבניה.
נוכחים:
מר נחום חופרי
מר אריה פרידמן
גב' סימה פרי
גב' אושרה קורן
מר דן ברוך
מר איתן גינזבורג
גב' דבי סלוצקי
מר צבי נדב רוסלר
מר יואל עזרזר
גב' מלי פולישוק בלוך
מר אילן כהן
מר שי אבן
מר משה הרשקוביץ
מר שלמה פרידמן
מר אבי לאופר
מר אמיר ברטוב
גב' דפנה קינן ,עו"ד
מר משה הנדין

ראש העיר
סגן ראש העיר
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
מנכ"ל העירייה
גזבר העירייה
היועצת המשפטית
מבקר העירייה

נעדרו:
גב' אורית סייד יצחקי
גב' רונית וינטראוב
גב' בלה צור
גב' עדית דיאמנט
גב' שוש לוין
גב' אילנה בראף ,עו"ד

סגנית ומ"מ ראש העיר
סגנית ראש העיר
חברת מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
יועצת משפטית
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סדר היום:
דיון בנושא תמיכות לבתי כנסת לשנת .2010
ראש העיר
פתח את הישיבה שלא מן המניין והציג את הנושא שעל סדר היום בענין תמיכות לבתי
כנסת.
מר צבי נדב רוסלר
אני מבין שיש צרכים לשיפוצים ואחזקה וציבור גדול נהנה מכך .אני מכבד מאוד את
הצורך הזה ואני מתכוון להצביע בעד ,אבל אני מבקש שיתקבל אותו יחס גם למוסדות
אחרים בעיר .ניתנים כספים לא מעטים לספורט ולמתקני תרבות למיניהם כמו בתי ספר
לאמנויות .מוסד כמו "הסטודיו" שמביא כבוד לעיר ומגדל דור של אמנים ,נאבק על
קיומו .כמו שאמרתי ,אני לא מתנגד לתמיכות של היום ,אבל מבקש יחס זהה כאשר נדון
במתקנים שעוסקים באמנויות ותרבות התורמים רבות לעיר.
ראש העיר
בהערת אגב אציין את התמיכה והסיוע שאנו מעבירים כל שנה לתזמורת סימפונט רעננה.
מר צבי נדב רוסלר
אני רק מבקש שלא להתנכל לצורכי התרבות.
גב' מלי פולישוק-בלוך
אני מוחה על שיטת עבודת ועדת התמיכות .אנו נדרשים לאשר בלחץ ,בשיחת טלפון ורק
אחר כך אנו דנים .תקציב הנגשה צריך להיבחן בנפרד.
ראש העיר
אבקש שניגש להצבעה ,מי בעד אישור התמיכות שהוצגו בנספח א' ,לרבות ההסברים של
ועדת התמיכות ,סה"כ הסכום עומד על ?₪ 650,000
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הצבעה
בעד 14 -
נגד - -
נמנע- -
החלטה
מועצת העיר מאשרת פה אחד את תקציב התמיכה לבתי כנסת לשנת .2010
ראש העיר
אם אין התנגדות ,מר אמיר ברטוב מבקש להוסיף נושא נוסף לדיון .בבקשה.
מר אמיר ברטוב
בעבר אושרה במועצת העיר קבלת הלוואה בסך  30מליון  .₪אחרי סקר מעמיק בקרב
הבנקים מצאנו שני בנקים שנתנו לנו תנאים טובים ,ואלה:
בנק לאומי  15 -מיליון  ₪לתקופה של  15שנים הלוואה צמודה למדד  +ריבית .3.63%
בנק דקסיה  15 -מיליון  ₪לתקופה של  15שנים הלוואה צמודה למדד  +ריבית .3.65%
הצבעה
בעד 13 -
נגד 1 -
נמנע- -
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החלטה
מועצת העיר מאשרת פה אחד התקשרות לקבלת הלוואה מבנק לאומי ובנק דקסיה על פי
הפרוט שהוצג.
ראש העיר
מודה לכולם ונועל את הישיבה.

רשמה :גב' טילי קולין ,סמנכ"ל למנהל ומשאבי אנוש

___________

_____________

מר נחום חופרי
ראש העיר

מר אבי לאופר
מנכ"ל העירייה

