לשכת מנכ"ל
10/5/20

לכבוד
חברי ועדת הכספים

הנדון  :סיכום פרוטוקול ועדת כספים

ישיבת ועדת הכספים התקיימה בתאריך  10/5/20בשעה 17:00
באמצעות מערכת ה. ZOOM -
בישיבה השתתפו :
רחמים מלול  -ראש העיר  ,ח"מ אווה גור  ,ח"מ אורית שרגאי  ,ח"מ פנחס הומינר  ,ח"מ אמיתי
כהן  ,ח"מ שי קזיוף  ,ח"מ אסף אל -בר  ,ח"מ שאול צגהון  ,ח"מ רונן אהרוני  ,ח"מ אביב איטח
וח"מ קארין ברגינסקי .
נוכחים :
זוהר בלום  -מ"מ וסגן רה"ע  ,דורון מילברג – מנכ"ל העירייה  ,מיכל דגן – יועצת משפטית ,
דניאלה ליבי – גזברית  ,רודיקה בושארי בויום – נציגת מנהל ההנדסה  ,נפתלי אקרמן – מבקר
העירייה  ,צבי מדהלה – מנהל אגף מוניציפאלי .
חסרים :
סגן רה"ע – יניב מרקוביץ  ,ח"מ רוני באום  ,ח"מ עודד עמרם  ,ח"מ גיא צור
על סדר היום :
בקשות להגדלת תב"רים – חומר רקע לכל תב"ר הועבר מראש לחברי הועדה
בקשות לתב"רים חדשים – חומר רקע לכל תב"ר הועבר מראש לחברי הועדה

טל , 08-9392231 :פקס08-9392235 :

לשכת מנכ"ל
עיקרי הדברים שעלו בישיבה :
ראש העיר :
•
•
•

ע"פ חו"ד משפטית ניתן לקיים ישיבות ועדות באמצעות מערכת ה –
עדין אין אישור לקיים ישיבות מועצה רגילות .
נשא דברי פתיחה על הפעילות והוצאות הכספיות בתקופת הקורונה .
התב"רים שעלו לסדר היום :

, ZOOM

ח"מ אסף אל בר :
•
•

ביקש סקירה כללית על המצב הכלכלי של העירייה לאור הוצאות הקורונה
ביקש דו"ח ביניים

תשובת ראש העיר :
•

הסביר שלא ניתן לתת בשלב זה  ,דו"ח מסודר על המצב הכלכלי של העירייה לאור
הוצאות הקורונה מפני שעדין לא התקבלו כל ההחלטות הרלוונטיות במשרדי הממשלה
 .ניתן כנראה להפיק דו"ח בעוד כמה שבועות .

טל , 08-9392231 :פקס08-9392235 :

לשכת מנכ"ל
ח"מ אביב איטח :
•
•

יש תלונות תושבים לגבי הפיתוח בשכונת חצרות המושבה
מצטרף לדברי אסף אל בר ומבקש דו"ח ביניים  /רבעוני

תשובת ראש העיר :
•
•

בחצרות המושבה עושים בימים אלה עבודות פיתוח ואני מקווה שזה ייתן מענה
הסביר שוב שלא ניתן בשלב זה להוציא דו"ח

להלן ההחלטות שהתקבלו :
תב"ר קורונה  -רשות  , ₪ 1,500,000חוץ  - ₪ 547,749אושר פה אחד
תב,ר  – 3053הגדלת רשות , ₪ 2,874,648הגדלת חוץ  - ₪ 14,325,352אושר פה אחד
תב"ר הסכם גג קריית משה – חוץ  - ₪ 2,041518אושר פה אחד
תב"ר  – 3327הגדלת רשות  - ₪ 350,000אושר פה אחד
תב"ר צומת האצ"ל -דרך הים –רשות , ₪ 75,000חוץ  - ₪ 175,000אושר פה אחד
תב"ר כיכר גלוסקין -סמילנסקי-בית הפועלים – רשות  , ₪ 90,000חוץ ₪ 210,000
 אושר פה אחדתב"ר שד' הקיבוצים – הרצל – רשות  , ₪ 90,000חוץ  - ₪ 210,000אושר פה אחד
תב"ר תכנון הרצל -שבזי – רשות  , ₪ 30,000חוץ  - ₪ 70,000אושר פה אחד

בברכה
צבי מדהלה
מנהל אגף מוניציפאלי

טל , 08-9392231 :פקס08-9392235 :

