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עיריית נתניה
מועצת העירייה ה61-
פרוטוקול
ישיבה מס' 66
(שלא מן המניין)
מיום רביעי ,כ"ד אייר ,תשע"ט
52.2.5.62
אולם ישיבות המועצה
נכחו:


גב' מרים פיירברג-איכר

 -ראש העירייה



מר אלי דלל

 -סגן ומ"מ ראש העירייה



עו"ד שירי חגואל סידון

 -סגנית ומ"מ ראש העירייה



הרב שמעון שר

 -סגן ראש העירייה



מר חגי חדד

 -סגן ראש העירייה



מר אפרים בולמש

 -סגן ראש העירייה בתואר



גב' טלי מולנר

 -משנה לראש העירייה



מר אהרון אורגד

 -משנה לראש העירייה



הרב עקיבא יצחקי

 -משנה לראש העירייה



גב' ליאורה לוי

 -חברת מועצה



מר יונתן שטבון

 -חבר מועצה



מר ניסים פלד

 -חבר מועצה



מר בוריס צירולניק

 -חבר מועצה



ד"ר גרש פישמן

 -חבר מועצה



עו"ד אדיר בנימיני

 -חבר מועצה



מר אמייה טגה

 -חבר מועצה



גב' תרצה גרינפלד

 -חברת מועצה



מר אבי סלמה

 -חבר מועצה



מר יוסף ביטון

 -חבר מועצה
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מר ארז אבא

 -חבר מועצה

נעדרו:


מר אלון אלרואי

 -יו"ר המועצה



מר דניאל בשארי

 -משנה לראש העירייה



מר עופר אורנשטיין

 -חבר מועצה



מר משה לוי ()1

 -חבר מועצה



מר משה לוי ()2

 -חבר מועצה



עו"ד ענת לביא אזולאי

 -חברת מועצה



גב' ציפי קפל

 -חברת מועצה

בעלי תפקידים:


מר יורם כהן

 -מנכ"ל העירייה



גב' מוניק בניסטי

 -עוזרת בכירה למנכ"ל העירייה



עו"ד נילי ארז

 -היועצת המשפטית לעירייה



גב' טובה אידלמן-כץ

 -יועצת ראש העירייה



גב' חיה שניידר

 -סמנכ"ל וראש מינהל כללי



אדר' פול ויטל

 -סמנכ"ל פרויקטים אורבניים ונכסים



גב' עירית אביבי -גל

 -גזברית העירייה



גב' טובה דולב

 -ראש מינהל חינוך וחברה



מר ארז טל

 -מהנדס העירייה



מר רמי דואני

 -מנכ"ל חל"ת (החברה לפיתוח ותיירות נתניה)



מר אלעד מאירי

 -רואה חשבון ,חל"ת (החברה לפיתוח ותיירות נתניה)

מרכזת ישיבות המועצה
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על סדר היום:
 .1דיון בדו"חות כספיים של חל"ת ליום 5 ................................................ .31.12.2.18
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פרוטוקול
(התקווה)
גב' מרים פיירברג -איכר ,ראש העירייה:
טוב ,אנחנו מתנצלים על האיחור ,אנחנו חייבים לפתוח בישיבה שלא מן המניין,
לישיבה של מועצת העירייה ה.16-

 .6דיון בדו"חות כספיים של חל"ת ליום .86.65.5.63
גב' מרים פיירברג -איכר ,ראש העירייה:
אני רוצה ,על סדר היום הדיון בדו"חות הכספיים של חל"ת (החברה לפיתוח ותיירות
נתניה) ליום  31בדצמבר  ,2.18בבקשה.
דובר:
לא שומעים
מר רמי דואני ,מנכ"ל חל"ת (החברה לפיתוח ותיירות נתניה):
טוב ,כולכם קיבלתם את הדו"חות שלנו ,נמצא איתנו רואה החשבון של החברה ,הוא
ייתן הסבר כללי על הדו"חות ואם יהיו שאלות ,כמובן ניתן תשובות עליהן ,בבקשה.
מר אלעד מאירי ,רואה חשבון חל"ת (החברה לפיתוח ותיירות נתניה):
שלום רב.
(מדברים יחד)
מר אלעד מאירי ,רואה חשבון חל"ת (החברה לפיתוח ותיירות נתניה):
אני אתחיל בעמוד שלוש ,דו"ח על המצב הכספי .רואים שסך הכל היקף המאזן גדל
מ 12.-מיליון בשנת  2.17לכ 177-מיליון בשנת  .2.18זה בעצם מראה שהיקף
הפעילות של החברה גם גדל .אני לא אכנס לפרטים ,אבל אם יש שאלות אז אני
אפרט יותר.
בעמוד  4רואים שהיקף ההכנסות ,דו"ח על הרווח הכולל ,היקף ההכנסות גדל מ129-
מיליון לכמעט  168מיליון .הרווח הגולמי גדל מ 8.2-ל .9.2-יש ירידה בהוצאות
הנהלה וכלליות ובעצם החברה סיימה עם רווח כולל של  2.2מיליון  ₪לעומת
 ₪ 878,...בשנה הקודמת.
אם למישהו יש שאלות ,אני אשמח לענות.
גב' מרים פיירברג -איכר ,ראש העירייה:
יישר כוח לחל"ת .יפה.
מר רמי דואני ,מנכ"ל חל"ת (החברה לפיתוח ותיירות נתניה):
שאלות ,אם אין ,אנחנו לא צריכים,
מר אהרון אורגד ,משנה לראש העירייה:
מה היקף ,מה המחזור של ?2.18
גב' מרים פיירברג -איכר ,ראש העירייה:
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טוב ,אז,
מר אהרון אורגד ,משנה לראש העירייה:
פשוט לא שמעתי ,כמה היה המחזור?
גב' מרים פיירברג -איכר ,ראש העירייה:
מי שאל?
מר אלעד מאירי ,רואה חשבון חל"ת(החברה לפיתוח ותיירות נתניה):
 168מיליון שקל.
מר אהרון אורגד ,משנה לראש העירייה:
וב?2.17-
מר אלעד מאירי ,רואה חשבון חל"ת(החברה לפיתוח ותיירות נתניה):
 129 ,2.17מיליון.
מר אהרון אורגד ,משנה לראש העירייה:
אוקי.
מר רמי דואני ,מנכ"ל חל"ת (החברה לפיתוח ותיירות נתניה):
תודה רבה לכולם.
גב' מרים פיירברג -איכר ,ראש העירייה:
תודה רבה ,תודה לרמי ,תודה לכל הצוות.
מר רמי דואני ,מנכ"ל חל"ת (החברה לפיתוח ותיירות נתניה):
תודה למרים
גב' מרים פיירברג -איכר ,ראש העירייה:
תודה לאבי סלמה .תודה לממונה הקודמת שלנו ,לשירי ,שהיא גם כיום בחל"ת.
תודה לכולם על העשייה הנפלאה ,שמבצעת החברה הכלכלית שלנו .תודה רבה.
עו"ד שירי חגואל סידון ,סגנית ומ"מ ראש העירייה:
אני נותנת את כל,
מר רמי דואני ,מנכ"ל חל"ת (החברה לפיתוח ותיירות נתניה):
בדיוק ,תודה למרים ולמועצה ,שאתם סומכים עלינו ,אנחנו מבטיחים לעשות הכל
כדי לא להיכשל ,ביי.
גב' מרים פיירברג -איכר ,ראש העירייה:
בהצלחה.

