
        
 ו"ו אב תשס"ט       
  2006,  אוגוסט9       
  2006�0001�3545 :אסמכתא      

  
  

   42/10�15/06' מספרוטוקול 
  )06/0806/(ו "ב באב תשס"י, מיו� ראשו�ישיבת ועדת כספי� מ

  
 ראש העיר  חמו �יהודה ב�    :משתתפי�

  ראש העיר/ס  ד יעקב אוחיו�"עו  :רי הוועדהחב
  ראש העיר/ס  בני כברה  
  חבר הוועדה  אריה אברה"  
  חבר הוועדה  יא ב� גלג  
  חבר הוועדה  אמיר גבע  
  חבר הוועדה  יצחק יואל  
  העדוחברת הו  רינה פז  
  חבר הוועדה  שי'ר בוקי צ"ד  
    

  ראש העיר/ס  עמוס גבריאלי         :חסרי�
  בר הוועדהח  אבינוע" גרנות       

  
  ל העירייה"מנכ  יוניא� אייל              :נוכחי�

  מבקר העירייה  אליעזר פיירשטיי�   
  גזבר העירייה  אבי ב� חמו            
  יועצת משפטית  קר� קדמי              
  יועצת משפטית   בתיה ברא)           
  סג� גזבר   סנדרובי( יעקב      
  ר אדריכל העי  יאיר גרול               
  הנוער' מנהלת מח     גני גונ�   אושרת   

  
  :    על סדר היו�

  
 ""אישור תברי. 1

 
  מקור המימו� ר"ש� התב

 
 ח"כ בש"סה

 53,000 המשרד לאיכות הסביבה הכשרת יער קפל�
 154,000 המשרד לאיכות הסביבה  תוכנית חינוכית–מרכז מיחזור 
 7,500 המשרד לאיכות הסביבה מרכז מיחזור

 14,000 המשרד לאיכות הסביבה לאיסו) בקבוקי"מכלי" 
 1,800,000 קרנות הרשות סבא�לעיר כפרתכנית אב 

 470,000 קרנות הרשות עתיר ידעשדרוג תחנת סניקה 
 250,000 קרנות הרשות תכנית אב לנגישות אנשי" ע" מוגבלות

 290,000 קרנות הרשות תאורת הצפה 
 32,892,300 לוואות מינהלת הביובה שדרוג והרחבת מכו� הטיהור המשות)

 230,000 קרנות הרשות תיקוני" במבנה אשכול פיס
 130,000 קרנות הרשות גידור שטחי" פתוחי"

  
  



 

  

2

  
  
  

  מקור המימו� ר"ש� התב

 
 ח"כ בש"סה

   פיתוח ושידרוג ג� אנטמ�
  מפעל המי"

 קרנות הרשות

776,160  
320,000  
456,000 

  מיפוי שירותי" נוער–הצעת מחקר 
 וצעירי"

 80,000 קרנות הרשות

  
  

  " "אישור הגדלת תברי .2

 
  ר מקורי"תב ר"ש" התב

 ח "בש
הגדלה מבוקשת 

 ח"בש
  יתרת סגירה

 ח"בש
 מקור המימו�

 קרנות הרשות 2,900,000 400,000 2,500,000 ר"מועדו� בית
 קרנות הרשות 22,850,500 1,747,500 21,103,000 ס"פארק כפ

 
  
  
     
  

  : סימו� מדרכות וכבישי"�1530ר "עדכו� תב: א .3
מתו/ סכו" זה .  .1,000,000ס " ע30/03/06 אושר בישיבת מועצה מיו" 1530ר "תב

מאחר וטר" התקבלה הרשאה ממשרד התחבורה . השתתפות הממשלה . 200,000
מבוקש לעדכ� את מקור המימו� לקרנות הרשות וזאת עד לקבלת אישור משרד 

 .התחבורה
  :ב בר לב" מעלית בחט– 1534ר "� תב עדכו: ב      

 עתה התקבלה התחייבות משרד . מומ� מקרנות הרשות . 692,000ס " ע1534ר "       תב
  י משרד החינו/ והיתרה בס/ "ימומנו ע . 500,000, מכא�.  .500,000ס "       החינו/ ע

  .ימומנו מקרנות הרשות . 192,000       
  

לפי החלטת ועדת , יה ברא) על אבנר רמונטד בת"הצגת חוות הדעת המשפטית של עו .4
 .הכספי"

 .2006 לשנת 3' העברות מסעי) לסעי) מס .5
  . אושר בישיבת מועצה� . 17,000,000ס "ר למיחזור גרעו� ע"פתיחת תב .6
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  החלטות

  
  י""אישור תבר. 1
  

  :120'  מסהחלטה
  : כדלקמ�רי" "מחליטי" לאשר התב

  
  מקור המימו� ר"ש� התב

 
 ח"כ בש"סה

 53,000 המשרד לאיכות הסביבה הכשרת יער קפל�
 154,000 המשרד לאיכות הסביבה  תוכנית חינוכית–מרכז מיחזור 
 7,500 המשרד לאיכות הסביבה מרכז מיחזור

 14,000 המשרד לאיכות הסביבה מכלי" לאיסו) בקבוקי"
 1,800,000 קרנות הרשות סבא�לעיר כפרתכנית אב 

 470,000 קרנות הרשות "מריו לזניק"סניקה שדרוג תחנת 
 250,000 קרנות הרשות תכנית אב לנגישות אנשי" ע" מוגבלות

 290,000 קרנות הרשות תאורת הצפה 
 32,892,300 הלוואות מינהלת הביוב שדרוג והרחבת מכו� הטיהור המשות)

 230,000 קרנות הרשות תיקוני" במבנה אשכול פיס
 130,000 קרנות הרשות גידור שטחי" פתוחי"

   פיתוח ושידרוג ג� אנטמ�
  מפעל המי"

 קרנות הרשות

776,160  
320,000  
456,000 

 80,000 קרנות הרשות  מיפוי שירותי" נוער וצעירי"–הצעת מחקר 
  
  
  
  
  רי""אישור הגדלת תב. 2
  

  :112'  מסהחלטה
  :ר כדלקמ�"מחליטי" לאשר הגדלת תב

  
  ר מקורי"תב ר"ש" התב

 ח "בש
לה מבוקשת הגד
 ח"בש

  יתרת סגירה
 ח"בש

 מקור המימו�

 קרנות הרשות 22,850,500 1,747,500 21,103,000 ס"פארק כפ
  

  . ר יובא לאישור מועצה"ר מועדו� בית"הגדלת תב
  
  .סימו� מדרכות וכבישי"�1530ר "עדכו� תב. 3
  

  :212'  מסהחלטה
  :כדלקמ� סימו� מדרכות וכבישי" � 1530ר "מחליטי" לאשר עדכו� תב: א

  .מקרנות הרשות וזאת עד לקבלת אישור משרד התחבורה . 200,000מקור המימו� בס/ 
  :ב בר לב כדלקמ�" מעלית בחט– 1534ר "מחליטי" לאשר עדכו� תב: ב

ימומ� מקרנות  . 192,000 –ימומ� ממשרד החינו/ ו .  500,000מקור המימו� בסל 
  .הרשות
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לפי החלטת ועדת , תיה ברא) על אבנר רמונטד ב"הצגת חוות הדעת המשפטית של עו .4
 .הכספי"

  
  :123'  מסהחלטה

 ברא)' י הגב"כפי שהוצגה עד בתיה ברא) "מחליטי" לקבל את חוות הדעת של עו
  .מ ע" הקבל� להקטנת סכו" התשלו""ל העירייה להיכנס למו"ולהסמי/ את מנכ

  

 .2006 לשנת 3' העברות מסעי) לסעי) מס .5
  

  :124' החלטה מס
 ).ב"מצ (2006 לשנת 3' טי" לאשר העברות מסעי) לסעי) מסמחלי

  

 . אושר בישיבת מועצה� . 17,000,000ס "ר למיחזור גרעו� ע"פתיחת תב .6
  

  :125' החלטה מס
  . .17,000,000ס "ר למיחזור גרעו� ע"מחליטי" לאשר פתיחת תב

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

 
............                     ................................................               ..........  

     אייל יוניא�                          יהודה ב� חמו                        אבי ב� חמו     
  ייהל  העירייה                       ראש   העיר                          גזבר העיר"מנכ

  
  
  
  

  ............................'פרוטוקול מס: ............................ו"התאשר בישיבת מועצה מי
    

  
  


