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  457417: סימוכין
  2019אפריל,  15 תאריך:

  

  
  3פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר 

  ט' ניסן תשע"ט , 2019 אפריל 14א' נערך ביום: 
  

  שמות חברי ועדת הכספים הנוכחים:
  

  יו"ר ועדת הכספים    עילאי הרסגור הנדין            
  18:45ד"ר אוסנת ספורטה                 מ"מ חבר הועדה נכנסה 

  חבר הוועדה     אמיר קולמן                       
  חבר הוועדה                              אורן כהן                   

    חברת הוועדה      עו"ד עדי לוי סקופ             
  חברת הוועדה      רו"ח תהילה מימון            

  עדה הדר לביא                             חברת הוו
  
  

  שמות חברי הוועדה שלא נכחו:

  דני הרוש                               חבר הוועדה                         
                           

  :חברי מועצה שנכחו   שמות 
  יוסי סדבון                               חבר מועצה                   
  לירית שפיר שמש                     חברת מועצה                   
  אמיר סילבר                             חבר מועצה                   
       קרן חתואל גרשון                      חברת מועצה                    

  
  
  :שמות מוזמנים שנכחו  

  

  מנכ"ל  העירייה               יתי צחר            א                  
  גזבר העירייה             ו"ח שגיא רוכלר    
  סגן גזבר           רו"ח צבי אפרת              

   מנהלת מחלקת תקציב רגילפירי לוי                                                
   מחלקת שיתופיות ותכנון אסטרטגימנהלת                 מזרחיאופירה מור                  

  מנהלת אגף שח"ק      רוזי נוימן     
  מנהל מח כספים אגף שח"ק      יאיר שלום    
  מנהל רשות הספורט    שאול מיטלברג    
  מנהלת הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול               שני חן     
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  על סדר היום:  

  

  תב"ר ותקציב שוטף לחברי  -2019 דיון בהצעת התקציב לשנת   3 מפגש 

 שרותים חברתיים קהילתיים – אגף שח"ק .1

מציגה את עיקרי תוכנית העבודה והתקציב של אגף שח"ק באמצעות  –רוזי נוימן 

  מצגת.

  .לכליהכ רים ברווחה צריכים להציג את מצבםלקבל הנחות, המוכמ ע" -הדר לביא

  ב ישנם מטופלים שלא בהכרח במצ -רילא כולם במצב כלכלי משב  -רוזי נוימן

  כלכלי נמוך. אנו נותנים שירותי קבוצות, יעוץ, סיוע כלכלי

  מוכרים ברווחה -משפחות שבראשון הורה עצמאי 442 - הדר לביא

  .זה לא המספר של המשפחות החד הוריות בעיר -איתי צחר

   442ים הנחות בארנונה לעומת משפחות חד הוריות שמקבל 1605 - שגיא רוכל

  אילו קבוצות טיפוליות יש לנערות? -עדי לוי סקופ

  אנו עושים בשיתוף פעולה עם חטיבות הביניים -רוזי נוימן

  יש לך שיתוף פעולה עם מרכז השכלה למבוגרים? - עדי לוי סקופ

  יש גם -רוזי נוימן

  שנות לימוד?  12-ליתד זה השלמה  -עדי לוי סקופ

  גם -ןרוזי נוימ

  פעולות למניעת סמים  חלקם ללא תקציב -אמיר סילבר

  אפשר ואל סם  -עמותות למבורגים 2בנוגע להתמכרויות ניתן על ידי  -רוזי נוימן

  לנוער. הטיפול עבר תחת הרווחה.

   - השינוי בסעיף של נכים בפנימיות-  רוזי נוימן

  יותר, אז זה מקפיץ את זה. כל אדם זה סדר גודל  7ואם יש  ההשמות התקיירו 

  אלף בשנה. 120-150בין 

  כמה זה מהמדינה? כמה נכים יש בפנימיות? -הדר לביא

  מהמשרד 75%מקבלים  -רוזי נוימן

  סיבות; משתי, הגידול נובע מטופלים 105 -יאיר שלום

  .גידול היקף האנשים  .1

  .רמת התעריףעליה ב  .2

  תקציב הקליטה ללא שינוי. -שגיא רוכל

  מה הפעולות שאנו עושים?
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  , טרם אושרה על ידי משרד הקליטה ישנה רשימה של התכניות -שגיא רוכל

  מה זה מפתן? -עדי לוי סקופ

  בית ספר במימון משרד הרווחה -רוזי נוימן

  עדת הרווחה תתכנס כי יש לי הרבה שאלותואשמח שו -הדר לביא

  קבענו היום תאריכים ואשמח לענות על כך  -רוזי נוימן

  , מה זה?200ל 60קפץ מ -עדי לוי סקופ

  אלף שח ממשרד הרווחה 180זה יתד, קיבל  -רוזי נוימן

  מה כאן לאלימות במשפחה? נגד נשים?- עדי לוי סקופ

  במחלקת שלום המשפחה -עדי לוי סקופ

  אלף 900 -הדרכות, ה -עיקר המענה ניתן באמצעות כ"א

  

  ?70כמה נשים נפגעות תקיפה מינית מוכרות מתוך ה -לוי סקופ עדי

  מקימים מחדש את מרכז הגישור העירוני? -הדר לביא

  מאוד רוצה -רוזי נוימן

  משפחות מיוחדות, התקציב מספק? -אוסנת ספורטה

  מתנהלים בתקציב כ"א ופעולות ממשרד הרווחה -רוזי נוימן

  שנות מדינה? 70מה זה  -אוסנת ספורטה

  לא ביצענו חלוקה  -אישרנו את התקציבים בדומה לשנה שעברה -יא רוכלשג

ממשרד הקליטה ולתוכניות שיאושרו  מחודשת, נחלק בהתאם לאישור שיתקבל

  על ידם.

      

  תכנון אסטרטגי ושיתופיות .2

מציגה את המחלקה מהותה , יעדיה , מה זו שיתופיות איך  – אופירה מור מזרחי

  משיק לתכנון אסטרטגי ולמה זה כל כך חשוב לתרבות הארגונית.

הוצגו תהליכי עבודה  מחלקה היא לקדם את ערך השיתופיות.מטרתה של ה

המבוססים על סנכרון מידע, ניהול נתונים וקידום תהליכים משותפים בהתבסס 

רצף גילאי. המחלקה עוסקת במיפוי נתונים כגון; העניין ועל על זיהוי כלל בעלי 

מיפוי מבנים, דוח נתונים שנתי המציג תמונה עירונית וארגונית, סנכרון מידע 

בין היחידות,  בנית תכניות עבודה מקושרות תקציב, בנית נהלים. קידום צוותי 

  עבודה משותפים ועוד
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לפי קהלים, מיקום, שותפים,  הוצג פורמט תכנית העבודה המציע נקודות מבט

מטרות עירוניות ונתונים של מספר משימות לפי נושאים; שירות, הערכות 

  לחירום, חוסן עירוני וכו

המציג  365הוצג דוח נתונים עירוני כפי שמופיע באתר העירוני, תחת שקיפות 

דמוגרפיה ונתונים כללים על העיר. המטרה היא שהמחלקה תתמקצע ותנהל 

  את נושא הדמוגרפיה 

אם נרצה לקבל נתונים שלא מופיעים בדוח הנתונים העירוני, נוכל  -הדר לביא

  לקבלם?

  : כמובן, אנחנו נשמחמור אופירה

  2019: האם יש דוח מעודכן לשנת הדר לביא

  , אנו עובדים על הקובץישה מור: אופיר

  האם קיימת הסתכלות בתכנית העבודה לשנים קדימה?

 השאיפה נתיות וחד שנתיות.שכלות על תכניות רב : ישנה הסתאופירה מור

היא לגזור משימות לשנה הקרובה מתוך הסתכלות קדימה ותכנון לטווח 

  הארוך

      

 ספורטרשות ה .3

מציגת את פעילות ותקציב רשות הספורט באמצעות מצגת ,  –שאול מיטלברג 

תוכנית העבודה , מתקנים, תוכנית אירועים, פעילויות עם ובשיתוף בתי הספר, 

  פעילות עם אגודות הספורט , פעילויות למגוון  קהלים וגילאים.

  אילו אולמות יש בחינוך? למה התקציב לא ברשות? הרשות היא  -אוסנת ספורטה

  עצמאית?

  לרשות הספורט יש עוד סעיפים מעבר לאולמות הספורט, יש להם  -שגיא רוכל

  .עוד הרבה פעילויות

  כל תקציב הספורט הוא בספורט והוא מועמס על המשתמשים, אך מי שמטפל 

  .בנושא 

  יש סעיף מותנה? -יוסי סדבון

   המהרזרבאין,  רק  -וכלשגיא ר

  זה שהתקציב נשאר כמו שהוא זה רע -יוסי סדבון

  מה העלות שיוצאת מכיסנו ומה ממקורות חיצוניים? -עילאי

  אין שום פרויקט גדול שעומדת בסדר גודל של מקור מימון חיצוני -שאול מיטלברג
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  התאורה במגרש לא עומדת בתקן של הליגה, ההצעות המחיר שלנו  -איתי צחר

  .היא על לד

אלף מימון מקור  950אפשר לראות השתתפות של מקורות חיצוניים  136בעמוד 

  חיצוני להחלפת התאורה באיצטדיון

  ?-באילו מגרשי כדורגל מדובר -אמיר סילבר

  קפלן, עליה, בית"ר, גאולים מגרשים. 6ישנם  -שאול מיטלברג

  מה עם איצטדיון אזורי? -הדר לביא

  זה היה  -ה למשרד התרבות לעשות איצטדיון אזוריהייתה כוונ -איתי צחר

  .בספטמבר, אנו ממתינים

  יש משכורת איצטדיון -אמיר סילבר

  עובדים כולל הספורטק העירוני כולל אימונים  2יש רק  -שאול מיטלברג

  למה זה רשות? -הדר לביא

  זה בין אגף למחלקה -איתי צחר

  רשות היא גמישה יותר? עצמאית? -אוסנת ספורטה

  היא לא -שאול מיטלברג

  מה זה יום הספורט העממי? -עדי לוי סקופ

  מתקיים בכל רחבי העיר בכל המרכזים הקהילתיים בחודש מאי -מיטלברג  שאול

  מה עם יום ספורט של אתלטיקה קלה? -עדי לוי סקופ

  היה לפני שבועיים -שאול מיטלברג

  יהיו קבוצות כדורגל לבנות? -עדי לוי סקופ

  כיתות ספורט שיקלטו גם שחקני כדורגל בחטיבותיש חשיבה על 

  כולל בנות? -עדי לוי סקופ

  מעורב, פעילות מעורבת - מיטלברג שאול

  בחטיבות אין מגמות (מתחיל רק בתיכונים) -אוסנת ספורטה

  ספורט בחינוך הפורמאלי, היכן אתם נכנסים? -אמיר סילבר

  ד החינוך ותמיד יש שיתוף רכל פעילות בפורמאלי, כפוף למש -שאול מיטלברג

  .פעולה עם אגף החינוך ובתי הספר

  למה לא עלה תקציב התמיכות -יוסי סדבון

  שנה הוא היה מיליון ומשהו 11אחרי עדכון לאגודות ספורט, לפני  5.6 -שגיא רוכל

  האם אפשר לסייע בהנחה בדמי שימוש לאגודות ספורט? -יוסי סדבון
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  שימוש, זו תוספת תקציבאנו לא מעלים דמי  -שגיא רוכל

  יש בעיה משפטית להוריד את הכסף -אורן כהן

  אם אנו מסתכלים על ספורט לנוער ורוצים לעודד אגודת נוער בכל  -יוסי סדבון

  הענפים, צריך לתת תמיכה גדולה יותר.

      

  הרשות החדשה למניעת שימוש בסמים, אלכוהול ואלימות .4

  העבודה ותקציב היחידה  מציגה באמצעות מצגת את תוכנית –שני חן 

  האם ניתן לשלב בסל תרבות הצגה לקידום המודעות למניעת  -אמיר סילבר

  פגיעה מינית?

  איתרתי הצגה וזה בתהליך בחינה, כמו כן, אין היום תכנית לאומית אך זו  -שני חן

  .נישה שצריך לתת לה מענה לכיתות היסודי

  .ניהוא לא צריך לקרות ברמה העירו הלגליזציהנושא 

  צריך לעשות דיון בנושא לגילזציה. לצערי העירייה לא צריכה  -עילאי הרסגור

  .להטיף

  יש הבדל בין צרכן בוגר לצרכן נער וילד.  -שני חן

  מדריכי מוגנות נמצאים בחינוך, חלק בנוער, חלק בשחק.

  התקציב דומה לשנה שעברה, הרוב אצלנו אך חלקו מפוזר,

  לפי בדרך החדשה? -אתיופית

  כן, יש שיתוף פעולה עם משטרה. -חן שני

    

  יחידות תפעול ואחזקה ואגף איכות הסביבה ומחלקת ניקיון .5

  מציג את תקציב מבנה ארגוני ותוכנית העבודה של היחידה. –איתי צחר 

  בבתי ספר יש אב בית, מה קורה בגנים? - אמיר סילבר

  מערך התחזוקה נשען על עובדי העירייה. - איתי צחר

   ות קריאות מוקד ואנו נותנים מענהאב בית לגני הילדים. הגננות פותחבפועל אין 

  .לכל קריאה. יש מעקב של דוחות שבועיים

  ניתן לקבוע כדי להראות -סיור במוקד

  אלף זה ההוצאות חשמל לרמזור? 100 -עילאי הר סגור

  כן, זה לדים -איתי צחר

  במחצית לפחות.וההוצאה ירדה לפני עשור החלפנו ללדים  -שגיא רוכל

  תחזוקה –זה לפי מכרז. זה עלות שנתית  -עבודות קבלניות - איתי צחר
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  .איכות הסביבה

  היכן מופיע ההכנסות? -אמיר סילבר

  ההכנסות הן ללא תשלום כי הרוב זה מודעות עירוניות -איתי צחר

  לחוברת 23-24אלף הוצאות עמ  150הכנסות ו  אלף שח בשנה 140 -שגיא רוכל

   ניקיון

העירייה עושה בקרות על התשלום לעובדי הניקיון, אנו דואגים להם  - איתי צחר

  חמים.  לבגדים 

  .אשמח לבחון יום שבו מוקירים להם -הדר לביא

  .פינוי אשפה והטלי הטמנה -אמיר סילבר

  . נקבע עם כניסה לתחנת 2. לוגיסטי תפעולי. 1תחומים;  3מורכב מ -איתי צחר

  מס למדינה על מנת לתמרץ למחזר. הכסף של הטלי  –. היטל הטמנה 3מעבר. 

  .מיליארד שח 2הטמנה נכנסת לקרן ניקיון ונצברו בה 

  עלו רק שהם מרוכזים בסעיף אחד,  העלויות, סך 2019ל 2018בין  -שגיא רוכל

  .לפי טון

  שאלות ודיון בנושאי תקציב  .6

  שאשמח תבע תעש ומה כלול בפירוט  ל"יש שני סעיפים על החכ -מימון  תהילה

  למה זה בחכל? -60-80פיתוח 

 עבר חד פעמי בתקופה שלא היהבעיקרון תבעות נוהלו בהנדסה,  -שגיא רוכל

  מטעם העירייה. פרויקטהמנהל כ שמשו מהנדס עיר. החכל 

  יש תעדוף לפי סדר עדיפות יורד. איפה שיש אכלוס, אז יהיה  -60-80 -איתי צחר

  , יש את נושא מנהל ההטלוויזיפיתוח סביב הבניין. יש קווי מתח,  הכנה לאולפני 

  הקהילתי, תנועות הנוער שאנו פועלים לפי המדיניות שאנו לוקחים על כך אחריות 

  כחלק מהמדיניות החדשה.

  יודעים לומר לפי חתך שכונות? האם האכלוס ירד? למה יש יעוד  -הדר לביא

  תשוויוניאי לקדם חלוקה לשכונות ספציפיות? כד

  עשינו שינוי והתקציב עובר להיות חלק מהסל העירוני כמו כל שכונה  -איתי צחר

  ר נפרד, הוא בסוף ימיו. זה "אחרת בעיר. יש היגיון לנהל את פיתוח השכונה בתב

  .לא כולל מבנים

  .לספר התקציב צריך להצטרף התאגידים -ספורט -ספורטה  אוסנת

  הם צריכים לאשר בתקופה הקרובה. לא צריכים להביא את אישור  -שגיא רוכל

  התקציב למועצת עיר. הן מוסרות דוח כספי ומציגים את מה שהחברה עשתה 
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  לחבר המועצה.

  .הם לא כפופים למועצה עיר -איתי צחר

  היכן מופיע עומס המלוות המצטבר? -אוסנת ספורטה

  איך אנו אמורים להחזיר הלוואות? מה התכנית?

 אני כגזבר עירייה מעדיף שלא תהיה אף הלוואה, אני מכוון -שגיא רוכל

אחוז, אני  50עומס מלוות, גם אם אפשר לקחת מעל   50%ל למקסימום של 

  מהבנקים. לקבל אשראי מעריך שנתקשה 

  ולא נהיה עיר איתנה? -הדר לביא

  אז כן, ללא גרעון גם בשוטף   לשמור על תקציב מאוזןנצליח אם  -שגיא רוכל

  איך מחזירים את הכסף? -אוסנת ספורטה

, ובעיקר מיזום מהיטלי פיתוח, הגדלת איתנות פיננסית של ארנונה -שגיא רוכל

ואישור של תוכניות משביחות חדשות כאלו שיביאו פוטנציאל גבייה משמעותי 

  .שיאפשר השבת המלוות 

  קצצים לאור אני ממליצה שנעבור על הסעיפים ונחשוב מה אנו מ -תהילה מימון

  ההלוואות.

  תה כאן הזנחה של העסקים, ואתם רוצים להכניס את ישנים הי -עדי לוי סקופ

  .פאוןיהעיר לק

  מבינים  אנואנחנו כולנו מסכימים שכולם מסכימים על הנחות היסוד וש -איתי צחר

  שצריך לעשות פעולות, השאלה היחידה היא העיתוי. ניתן קיים זאת לאחר דיוני 

  .כספים תבוועדוהתקציב 

  יש בידנו עיר כדי שנוכל להשפיע. זו ועדה מקצועית והמטרה שלנו  -הדר לביא

  פאון.יהיא לשאול האם שקף ההלוואות נכון לעיר ולא למצב של ק

  .תושבים רוצים לגור כאן ואנו רוצים לקדם את העיר -עילאי הר סגור

  דבר שנאמר, רק לא  אני לא חולק אבל זה העיתוי. אני מסכים עם כל -איתי צחר

  .על העיתוי

  שימו לב בתחום התרבות שחלק מהותי מזה נועד לתמוך בעסקים  -עדי לוי סקופ

  ולעורר אותם. אנו חברי מועצה חדשים ומוצע כאן תקציב לאחר דיונים ארוכים של 

  כל בעלי המקצוע, אין שום סיכוי שנבין עד הפרטים הקטנים זה תקציב עם בשורה 

  .תאמיתי

  י בניה לעסקים.יקפיעל הפרק יש ה -רוכל שגיא

  הצעה לא להכפיל את תקציב הגנים הציבורים ולהחזיר לתקציב  -תהילה מימון 
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  של שנה שעברה.

  .כך גם לגבי שבילי אופניים -הדר לביא

  ביקשנו במהלך התהליך להיחשף לתקציב. אכפת לנו ולא ברור למה לעשות 

  התקציב שלו, ואני לא אתחיל להתווכח ארט קיימא קוצץ מאוד מ -עדי לוי סקופ

  .גם ברמת המאקרו, זה לא יעזור למה קוצץ.

  יש רצון להביא ושינוי ומצד שני יש חשש ואנו מבינים. אנו לוקחים  -עילאי הר סגור

  סיכון מחושב.

  70ואז  40בוא נאשר הפוך, קודם  - תהילה מימון

  יש עוד חלופה שתקבלו החלטה לגבי מתן המלצה לתכנית לקיצוץ  -איתי צחר

  תברים ומלוות וכך פועלים בצורה סדורה.

  אני מקבלת את הצעת מנכל העירייה לקידום הצעה להמלצה לתכנית  -הדר לביא

  .לקיצוץ תברים

  .2020נדבר על  ובוא -עילאי הרסגור

  כולל  תפגישה הקודממה לגבי הבקשות לתיקונים שביקשנו ב -אוסנת ספורטה

  רשימת היוזמות של ראש העיר אני רוצה לוודא שהם יופיעו בספר התקציב

  תכניות העבודה -איתי צחר

  לא, בספר התקציב. -אוסנת ספורטה

  ולא מעבר לו. תקציבמקור בתוך יש אי הבנות, אנו נצטרך למצוא  -שגיא רוכל

  שקיבלו אישור עקרוניאני מציעה, מכיוון שאילו יוזמות  -אוסנת ספורטה 

  יש מסגרת תקציב, לכל יחידה יש אישור לעשות שינויים במסגרת  שגיא רוכל

  .התקציב ולתעדף דברים אחרים ולעשות שינוים

  .זה לא חונה אצל שגיא בכלל -איתי צחר 

  , פשוט אין לי מאפיה.אני לא יכול להוסיף תקציב -שגיא רוכל

  אני ישבתי וחקרתי כל סעיף ואני יכולה בסעיף החינוך אני   - ספורטה אוסנת

  יכולה לנייד, אני רק צריכה שהסעיף זה יקרא יוזמות חינוכיות

  אם זה באותו סכום , אין בעיה לנייד ושזה יכנס לספר תכניות  -איתי צחר

  העבודה. התשובה ניתנה על היוזמות ונאמר שזה מתוכנן לקרות. אני יודעת לומר, 

  לו סעיפים לנייד כדי לוודא שאת לא מוחקת משימות אחרות.אי

  אם זה יהיה ניוד פנימי בין תקציבים, אני אשמח מאוד שזה  -אוסנת ספורטה

  יהיה. 

  מחר בבוקר תשלחי את זה לאורי, תגידי מה את מציעה למחוק. - איתי צחר
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  הבאותלשנה הזו ולא לשנים תב"רים האם לא נכון לאשר תקציב  -תהילה מימון

  

לנושא אישור תקציב הפיתוח הרב שנתי אישור מסגרת עדיף בעיני  -שגיא רוכל

לראות את התמונה על אישור של פרוייקט בודד דחוף , תמיד עדיף בעיני 

גם אם לא של מסגרת התקציב על מנת להבין מה אפשר ומה לא , הכוללת 

תב"ר רב הנחיות משרד הפנים מדברות על אישור מסגרת  התמונה,   נוחה

  שנתית.

  

  2019לשנת אישור תקציב הצבעה ל .7

  להלן הצעת ההחלטות כדלקמן: – שגיא רוכל

  

  מתכבדים להגיש לאישורכם את הצעת תקציב העירייה, תקן משרות וכ"א  והננ

  וההחלטות הנדרשות  כדלקלמן: 2019לשנת 

  מש"ח 843.4בסך  2019הצעת התקציב הרגיל לשנת   .א

  

  6 -אורן, אמיר, עילאי, עדי, הדר, תהילה, סה"כ בעד:

  1סה"כ  -אין בשורה על פדגוגיה -ספורטה אוסנת -: נמנעים

  

  מש"ח 165.6ע"ס  2019ב. הצעת תקציב הפיתוח (תברים) לשנת 

 5( לוי סקופ עדיהרסגור,  , עילאיספורטה , אוסנתקולמן אמיר כהן, אורן בעד:

  סה"כ)

  2סה"כ  – מימון תהילה לביא,  הדר נגד:

  

אין  -מש"ח 1,009רגיל ופיתוח עומד על סך  2019סך התקציב כולו לשנת ג. 

  צורך בהצבעה

  

  מש"ח 512.7בסך  2019-2022ד. מסגרת תכנית הפיתוח הרב שנתית לשנים 

  לוי סקופ עדי  הרסגור, עילאי ספורטה, אוסנת קולמן, , אמירכהן אורן בעד:

  סה"כ) 5(

  2סה"כ  –מימון לה תהי לביא, הדר נגד:
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  המבוסס על נתוני מצבת העובדים הממוצעת לפי  2019תקן כ"א. לשנת ה. 

  ודים תשע"ח במערכת החינוך מועל נתוני כ"א בפתיחת שנת הלי 2018ביצוע 

  .משרות 2,429בסך 

  אושר פה אחד: בעד

  

  מש"ח 40מהתקציב ובסך של  5%ו. היתר למשכיות יתר בבנים בהקף של 

הדר  לוי סקופ, עדי הרסגור, , עילאיספורטה , אוסנתקולמן אמיר כהן,  רן: אובעד

  סה"כ) 6(לביא 

  1סה"כ  – מימון תהילה נגד:

  

  מש"ח 50שנים במפורט בנספח א בסך  15נטילת הלוואות לפיתוח למשך ז. 

  לוי סקופ  עדי הרסגור,  עילאיספורטה, אוסנת  קולמן,  אמיר כהן,  אורן בעד:

  )5(סה"כ 

  2סה"כ מימון , תהילה לביא הדר –נגד:

  

  רעון מוקדם של מלוות ביוב המופרט בנספח גיפ .ח

  פה אחד מאשרים  בעד:

  

  יעוד כספי היטל השבחה למטרת השקעה בחינוך כמפורט בספח בט. 

  פה אחדמאשרים : בעד

  

  העברת המלצות:

  ועדת הכספים מנחה את הדרג המקצועי להגיש המלצה לוועדה תוך חודשיים 

  לרידוד היקף ההוצאות בתב"ר. זאת במטרה לצמצם את עומס המלוות בתקציב 

  מיליון שח. בטווח זמן זה יגישו חברי הוועדה את המלצותיהם  20בהיקף של עד 

  אם ישנן כאלה. אין באמור לעיל כדי לחייב את חברי הוועדה להסכים לקיצוץ 

  בתקציב. 

  פה אחדמאשרים  בעד:
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  ת להעלות בקשת תקציב להעברה בין סעיפים בתחום מבקש - אוסנת ספורטה

  .החינוך ליוזמות חינוכיות

  לא ניתן כרגע היות והעברה אינה לפני ואינני יכול בחון אותה. -שגיא רוכל

   

      23:00-הישיבה ננעלה ב

  

  

  

  שגיא רוכל                                                                              

  סבא-גזבר עיריית כפר                                                                      

    

  
 




