
 2מתוך  1עמוד 

 20.3.2017, כ"ב אדר תשע"ז שני יום מ   20173/מס' ועדת כספים ישיבת          

 הישיבה התקיימה בחדר הישיבות של העירייה

 , ז'אנה כהן, ימית קרקוקלי. וטמן, ברטה איילהאפי ג :נוכחים

 . אגאיליאור  :חסרים

 - שלומית שפינדלעו"ד , גזבר העירייה - גיל גבריאלמנכ"ל העירייה, רו"ח  -עופר תודר  :משתתפים
 . מפמ"ל - חמאני דודמבקר העירייה,  –רמי בן סעדון , יועצת משפטית לעירייה

 :על סדר היום

 ₪. 400,000בניית ביה"ס אהוד מנור שלב ג' בסך  - 1358הגדלת תב"ר מס'  .1

שיפוץ בתי ספר: שיזף, סביונים, אלונים, אהוד מנור וסעדיה גאון בסך  - 1410מס'  אישור תב"ר .2
1,250,000 .₪ 

 ₪. 400,000שדרוג תאורה בעיר בסך  - 1411אישור תב"ר מס'  .3

 ₪. 500,000מתקנים בגנים ציבוריים בסך  - 1412אישור תב"ר מס'  .4

 יות.למהנדס העירייה ולמנהל מחלקת תשתאישור הגדלת שכר בכירים  .5

 (18:00)הישיבה נפתחה בשעה 

 ₪ 400,000בניית ביה"ס אהוד מנור שלב ג' בסך  - 1358הגדלת תב"ר מס'  - 1סעיף מס' 

 אפי גוטמן:

בניית ביה"ס אהוד מנור שלב ג' בסך  - 1358הגדלת תב"ר מס'  לאשר המלצה למועצהמבקש לאשר 
400,000 ₪ . 

 : קרנות הרשות.מקורות מימון

 מי בעד?

 פה אחד.  בעד:

בניית ביה"ס אהוד מנור שלב ג'  - 1358הגדלת תב"ר מס'  למועצה לאשרהועדה ממליצה  :החלטה
 .₪ 400,000בסך 

שיפוץ בתי ספר: שיזף, סביונים, אלונים, אהוד מנור  - 1410אישור תב"ר מס'  - 2סעיף מס' 
 ₪ 1,250,000וסעדיה גאון בסך 

 :אפי גוטמן

שיפוץ בתי ספר: שיזף, סביונים, אלונים,  - 1410תב"ר מס'  לאשר המלצה למועצהמבקש לאשר 
 ₪. 1,250,000אהוד מנור וסעדיה גאון בסך 

 מפעל הפיס. מקורות מימון: 

 מי בעד?

 פה אחד.  בעד:

שיפוץ בתי ספר: שיזף, סביונים, אלונים,  - 1410מס'  למועצה לאשר תב"רהועדה ממליצה  :החלטה
 ₪. 1,250,000אהוד מנור וסעדיה גאון בסך 
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 ₪ 400,000שדרוג תאורה בעיר בסך  - 1411אישור תב"ר מס'  - 3סעיף מס' 

 אפי גוטמן:

 ₪. 400,000שדרוג תאורה בעיר בסך  - 1411תב"ר מס' לאשר  המלצה למועצהמבקש לאשר 

 קרנות הרשות. מימון:מקורות 

 מי בעד?

 פה אחד. בעד: 

  ₪. 400,000לשדרוג תאורה בעיר בסך  1411תב"ר מס' הועדה ממליצה למועצה לאשר  החלטה:
 (גיל גבריאל חזר לישיבה)

 ₪ 500,000מתקנים בגנים ציבוריים בסך  - 1412אישור תב"ר מס'  - 4סעיף מס' 

 אפי גוטמן:

 .₪ 500,000מתקנים בגנים ציבוריים בסך  - 1412תב"ר מס'  לאשר המלצה למועצהמבקש לאשר  

 : מפעל הפיס.מקורות מימון

 מי בעד?

 פה אחד. בעד: 

 .₪ 500,000מתקנים בגנים ציבוריים בסך  - 1412תב"ר מס' הועדה ממליצה למועצה לאשר  החלטה:

 למהנדס העירייה ולמנהל מחלקת תשתיותאישור הגדלת שכר בכירים  - 5סעיף מס'

 אפי גוטמן:

 מהנדס העיר - משה לורברבוםל 5% -שכר בכירים בהגדלת  לאשר המלצה למועצהמבקש לאשר 
 .מנהל מח' תשתיות - פבל זינגרמןול

 מהנדס העיר -משה לורברבום

, עפ"י הנחיות משרד 25/5/2014משה לורברבום, מהנדס העיר, התחיל לעבוד בעירייה בתאריך 
לאחר שנתיים מיום תחילת עבודתו, מתח  5%הפנים )מסמך העקרונות(, זכאי להעלאת שכר בגובה 

 משכר בכירים.  95%-85%השכר של מהנדס עיר ברשות בגודל שלנו 

 פבל זינגרמן, מנהל מח' תשתיות

 5%, עפ"י הנחיות משרד הפנים, זכאי להעלאת שכר בגובה 15/2/2015לעבוד בעירייה בתאריך התחיל 
 40%-30%לאחר שנתיים מיום תחילת עבודתו, מתח השכר של מנהל מחלקה ברשות בגודל שלנו 

 משכר בכירים.

 מי בעד?

 פה אחד. בעד: 

פבל ול מהנדס העיר - לורברבוםמשה ל 5% -שכר בכירים בהגדלת ממליצה למועצה הועדה  החלטה:
 .מנהל מח' תשתיות - זינגרמן

 (18:25הישיבה ננעלה בשעה )

    

 אפי גוטמן דוד חמאני
 אפי גוטמןסגן  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

 ויו"ר וועדת כספים מרכז ישיבות המועצה וועדת כספים


