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  2010-0001-239 :אסמכתא  

  
  

   1614/-1011/ 'פרוטוקול מס
  )4.3.2010 (חמישימישיבת ועדת כספים מיום 

  
 

  ראש העיר   –יהודה בן חמו   : משתתפים
  חבר הוועדה    –יאיר אברהם 

  חבר הוועדה   –מיר גבע אר "ד
  חבר הוועדה     –איציק יואל 

  חבר הוועדה     –אורן כהן 
   הוועדהחבר    –אהוד יובל לוי 
  חבר הוועדה   –צביקה צרפתי 

                     חברת הוועדה-אתי גן אל 
                    חברת הוועדה-שמעון פרץ 

  
  חבר הוועדה   – מנשה אליאסד "עו  :חסרים

  
  ל העירייה"מנכ     –אבי בן חמו    :נוכחים

  גזבר העירייה   –ח שגיא רוכל "רו
      ועצת המשפטיתמ הי"סגן ומ   -ד אלון בן זקן "עו

        מבקר העירייה-                         אליעזר פיירשטיין 
                    עוזר גזבר-                         עלא גנטוס 

               מזכירת הוועדה-                         מרי מינוסקין 
                      

  
  :על סדר היום

  
  .2010רים "תבאישור תוכנית  .1
 .30.9.2009ח כספי רבעוני "דיון בדו .2
 .2009 לשנת 6' העברות מסעיף לסעיף מס .3
 .2010 לשנת 2' העברות מסעיף לסעיף מס .4

  
  

  
  :דיון והחלטות

  
  .2010רים "אישור תוכנית תב: 1סעיף 

  
  .מבקש לשפץ את המבנה העומד לפני קריסה,  בהתייחס למבנה הרבנות–שמעון פרץ 

  
לא מרוצה ממה , רים יהיה דף נלווה עם ביאורים"בקש כי לתוכנית התב מ–יובל לוי 

  .שהוגש לנו
  

 שנתית עם אופק תכנון 5זו תוכנית .  מציג את תוכנית הפיתוח המלווה במצגת–שגיא רוכל 
ייצור תהליך . המאפשר להסתכל עם תכנון ומענים לטווח של שנה זו ובתוכניות העתידיות

  .בהתאם להכנסות



 2

  
  .הסכום לא נכון,  בשורה הראשונה5 יש טעות בעמוד –אל -אתי גן

  
נבקש , כמו כן,  יש לערוך מקרא המלווה בהסברים לניתוח הטבלאות–יהודה בן חמו 

  .שגיא ועלא יתנו לכם הסברים בטרם המועצה. לתקן את הטעות
  

  :הצבעה
  

  אמיר גבע, פרץשמעון , איציק יואל, אורן כהן, צביקה צרפתי, יהודה בן חמו:  בעד
  

  אל-אתי גן:  נמנע
  

  יובל אהוד לוי  :  נגד
  

  :55' החלטה מס
  

 660,356 על סך 2010-2014ממליצים למועצת העיר לאשר את מסגרות הפיתוח לשנים 
₪  אלפי 198,690 בסך 2010ר לשנת "בהתאם לפריסה השנתית המוצעת וכן את התב

  ).ב"מצ(
  
  

  .30.9.2009: ח  כספי רבעוני"דיון בדו:  2סעיף 
  

  2009 לשנת 6' העברות מסעיף לסעיף מס: 3סעיף 
  

  :הצבעה
  

  שמעון פרץ, אל-אתי גן,  איציק יואל, אורן כהן, צביקה צרפתי, יהודה בן חמו:  בעד
  

  אהוד יובל לוי:  נגד
  

  :  56' החלטה מס
  ).ב"מצ (2009  לשנת 6' מאשרים העברות מסעיף לסעיף מס

  
  

  2010 לשנת 2' עיף מסהעברות מסעיף לס  :4סעיף 
  

   :  57' החלטה מס
  

  ).ב"מצ (2010 לשנת 2' מאשרים פה אחד העברות מסעיף לסעיף מס
  

    
  
  
  

    
  שגיא רוכל   

  גזבר העירייה  
  

  


