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 לשיקום חזות מבנים כפרוייקט לתועלת הציבור בהתאם אישור פרוייקט .1
וכן אישור מתן ערבות , ]נוסח חדש[לפקודת העיריות ) 2(249להוראות סעיף 

א 202להלוואות שיילקחו על ידי דיירים לצורך שיפוץ המבנים בהתאם לסעיף 
 ].נוסח חדש[לפקודת העיריות 

  
  

כחים את החשיבות לפרויקט שיפוץ  פותח את הישיבה ומציין בפני הנו–יהודה בן חמו 
  .מבנים ומבקש לערוך דיון מקצועי בנדון

  
אנחנו רוצים ,  הפרוייקט הוא בשיתוף העירייה ולאגודה לתרבות הדיור–אבי בן חמו 

יהיה . ח כל שנה" מלש1ח כאשר החלוקה תהיה " מלש5לתקצב במסגרת תוכנית הפיתוח 
 ואנו נחזור לכאן על מנת לאשר את צורך להקים ועדה לקביעת קריטריונים לחלוקה

  .הקריטריונים
  

  . מנהל מחוז מרכז של האגודה לתרבות הדיור–דורון ישראלי 
חלקה של האגודה לתרבות הדיור בהקמת קרן למימון , נותן סקירה לגבי שיפוצי המבנים

. לוד ועוד, חולון, צ"ראשל, רעננה, בהרצליה: ביניים הקיימת כמעט בכל הערים כמו
  .  הרשויות המקומיות הוא לסייע בהלוואות ללא הצמדה וריביתתפקיד

  
השאלה היא האם חלק ממיזם זה צריך להיות גם לתושבי ,  מברך על הפרויקט–אורן 

  .השכונות ולהעניק מענקים
  

  .זו החלטה נכונה ונחוצה לתושבים,  מברך על היוזמה-אברהם מולה
  

האם זה לא מעט ? הסכום ההתחלתימהו , שאלת הבהרה.  מצטרף לשבחים–שמעון פרץ 
  .מקווה כי לשכונות יהיה קדימות? מדי

אין מצב שאדם , כאן נכנסת האגודה לתמונה,  אם דייר אחד מתנגד לשלם–דורון ישראלי 
  .האכיפה היא מאסיבית ומהירה עד להטלת עיקול על הדירה, לא משלם

  
אפשר ליותר ,  מבנים5- מיליון זה לא ל5, לכן,  העירייה ערבה לריבית–יאיר אברהם 

  .מבנים
  

  .  אושר פה אחד:20'  מסהחלטה
  
  .2013 – 2009אישור תוכנית פיתוח   2
  

 אלף לרבות 722,429ס " ע2009-2013לאשר את מסגרות הפיתוח לשנים .  סעיף א
  .סה השנתית המוצעת בהתאם לפרי2008השינויים שבוצעו במסגרת הפיתוח לשנת 

  
  אורן כהן, אליאס מנשה, יאיר אברהם, צביקה צרפתי, יס'בוקי צ, יהודה בן חמו:  בעד

  
  יובל לוי :  נגד

  
 אלף 722,429ס " ע2013-2009 את מסגרות הפיתוח לשנים מאשרים: 21' החטלה מס

  . בהתאם לפריסה השנתית המוצעת2008לרבות השינויים שבוצעו במסגרת הפיתוח לשנת 
  
  

  .כנגזרת מהתוכנית הרב שנתית₪  אלף 238,094ר השני בסך " לאשר את התב–. סעיף ב
  

  יאיר אברהם, אורן כהן, מנשה אליאס, צביקה צרפתי, יס'בוקי צ, יהודה בן חמו:  בעד
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  יובל לוי:  נגד

  
כנגזרת מהתוכנית הרב ₪  אלף 238,094ר השני בסך "מאשרים תב: 22' החלטה מס

  .שנתית
  
  

ל העירייה והגזבר לבצע העברות מסעיף לסעיף ולהביא את " להסמיך את מנכ– 'גסעיף 
  .הנושא לאישור המועצה בדיעבד

  
  אורן כהן, מנשה אליאס, צביקה צרפתי, יס'בוקי צ, יהודה בן חמו:  בעד

  
  יאיר אברהם, יובל לוי:  נגד

  
 לסעיף ל העירייה והגזבר לבצע העברות מסעיף" את מנכמסמיכים: 23' החלטה מס

  .ולהביא את הנושא לאישור המועצה בדיעבד
  
  
 .2008רבעון רביעי לשנת , דוח כספי רבעוני. 3
  

  .י הגזבר" ניתן דיווח לנוכחים ע
  
 אשראי מימון ביניים לפרוייקט - 28/01/09 מיום 35' תקון נוסח החלטת מועצה מס. 4

 .80+1/601/ס "פיתוח תשתיות כ
  

אנחנו מתקנים את הנוסח ,  ביקשו את הנוסח שלהםהבנקים,  הועבר כמתבקש לבנקים
  .י הבנק"כפי שנתבקשנו ע

  
   אושר  פה אחד- החלטה

  
בסך כולל , מאשרים לקחת הלוואה מבנק אחד או יותר לצורכי פיתוח : 24' החלטה מס

ל למשכן לטובת "בתנאים כפי שסוכמו עם הבנק להבטחת ההלוואה הנ₪  מיליון 100של 
  .ל"בות מארנונה בסכום ההלוואה הנצמיות של הלווה לרהבנק את ההכנסות הע

  
 .אישור פתיחת חשבון מחודש בבנק הפועלים.5
  

  .אושר  פה אחד
  

  :25' החלטה מס
  

בהתאם לנוכח , מחליטים לבצע פתיחה מחודשת של חשבון העירייה בבנק הפועלים
  .המוצא

  
  
  .ח" ש50,000 שחר לשביל הראשונים בסך )נורד שטיין(אישור תרומת משפחת . 6
  

  . אושר  פה אחד
  

שחר לשביל הראשונים בסך ) נורדשטיין(מאשרים תרומת משפחת : 26' החלטה מס
50,000₪ .  
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   . אישור תרומת מסך טלוויזיה למבואה באשכול פיס .7
  

  .אושר פה אחד
  

    .מאשרים תרומת מסך טלויזיה למבואה באשכול פיס: 27' החלטה מס
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 חמו                                                                            יהודה בן חמו-בן אבי
  ל העירייה                                                                        ראש העיר"מנכ

    
  
  
  

  ___________'___פרוטוקול מס____________ התאשר בישיבת מועצה מיום  
  
  
  


