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 2016 נובמבר 21 , כ' חשוון שני   יוםמ 62מס' ועדת כספים ישיבת          

 הישיבה התקיימה בחדר הישיבות של העירייה

 ברטה איילהליאור אגאי, וטמן, אפי ג :נוכחים

 , ימית קרקוקלי. ז'אנה כהן חסרים:

, מבקר העירייה – רמי בן סעדוןשלומית שפינדל, עו"ד , גזבר העירייה – גיל גבריאל :משתתפים
  .חמאני דוד

 :על סדר היום

 ₪. 3,000,000פינוי הר פסולת בסך  - 1394תב"ר מס'  .1

 ₪. 400,000פיתוח ותאורה מגרש כדורגל  - 1374הגדלה לתב"ר  .2

 ₪. 1,500,000שיפוץ והתאמת מבנה מרכז לצעירים ברח' סיני ע"ס  - 1395תב"ר מס'  .3

 .של קריית חינוך יובלים בנק שינוי שמות חשבונות בנק והרכבי מורשי חתימה בחשבונות .4

 (18:50)הישיבה נפתחה בשעה 

 ₪ 3,000,000פינוי הר פסולת בסך  - 1394תב"ר מס'  - 1סעיף מס' 

 :אפי גוטמן

 .₪ 3,000,000פינוי הר פסולת בסך ל 1394תב"ר מס' לאשר להמליץ למועצה מבקש 

  רשות מקרקעי ישראל.מקורות מימון: 

 מי בעד?

 פה אחד. בעד:

 .₪ 3,000,000פינוי הר פסולת בסך ל 1394תב"ר מס' הועדה ממליצה למועצה לאשר  החלטה:

 ₪ 400,000פיתוח ותאורה מגרש כדורגל  - 1374הגדלה לתב"ר  - 2סעיף מס' 

 :גוטמן אפי

 .₪ 400,000פיתוח ותאורה מגרש כדורגל  - 1374הגדלה לתב"ר לאשר להמליץ למועצה מבקש 

 מקורות מימון: קרנות הרשות.

 רמי בן סעדון:

 על כמה יעמוד התב"ר?

 גבריאל גיל:

מלש"ח מומן מלא על ידי מפעל הפיס והיתרה תמומן על ידי  2.5מלש"ח.  3.6ס"כ התב"ר יהיה 
 הרשות. 

 גוטמן:אפי 

 מי בעד?

 פה אחד.   בעד:

פיתוח ותאורה מגרש כדורגל  - 1374הגדלה לתב"ר  הועדה ממליצה למועצה לאשרהועדה  החלטה:
400,000 ₪. 
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 ₪ 1,500,000שיפוץ והתאמת מבנה מרכז לצעירים ברח' סיני ע"ס  - 1395תב"ר מס'  - 3סעיף מס' 

 :אפי גוטמן

שיפוץ והתאמת מבנה מרכז לצעירים ברח' סיני  - 1395מס'  תב"רלאשר  להמליץ למועצהמבקש 
 .₪ 1,500,000ע"ס 

 ₪. 1,000,000דלל ע"ס  -מקרן קזז  תרומה :מקורות מימון

 ₪. 500,000קרנות הרשות  

 מי בעד?

 פה אחד.  בעד:

שיפוץ והתאמת מבנה מרכז לצעירים  - 1395תב"ר מס' ממליצה למועצה לאשר הועדה  החלטה:
 .₪ 1,500,000ברח' סיני ע"ס 

 (עו"ד שלומית שפינדל הצטרפה לישיבה)

של קריית חינוך  בנק שינוי שמות חשבונות בנק והרכבי מורשי חתימה בחשבונות - 4סעיף מס' 
 יובלים

 :אפי גוטמן

 בנק מורשי חתימה בחשבונותשינוי שמות חשבונות בנק והרכבי  אשרלאשר  להמליץ למועצהמבקש 
 , בהתאם לרשום בטבלה להלן.של קריית חינוך יובלים

 בנק חשבון
שם חשבון 

 הרכב חתימות מורשי חתימה בחשבון שם חשבון חדש ישן

קריית -כספי הורים    
 ט'-החינוך יובלים ז'

 רווית דאי  . 1 מנהלת -רווית דאי 

 עיני שושי / ציון לביא  . 2 מזכירה -עיני שושי  ט -הורים ז  פועלים  ח  -הורים ז 

   נציג ועד הורים -ציון לביא       

קריית  -כספי הורים   
 יב'-החינוך יובלים י'

 נתי ברק  . 1 מנהל  -נתי ברק 

 נעמי נסרלה / סיגל משיח  .2 מזכירה -נעמי נסרלה  יב -הורים י  פועלים  יב -הורים יא 

   נציגת ועד הורים -סיגל משיח       

קריית חינוך -עירייה    
 יב'-יובלים י'

 נתי ברק  . 1 מנהל  -נתי ברק 

 נעמי נסרלה / אילנה גל  .2 סגנית -אילנה גל  יב -עירייה י  פועלים  עירייה

   מזכירה -נעמי נסרלה       

   
קריית חינוך -עירייה 

 ט'-יובלים ז'

 דאירווית   . 1 מנהלת -רווית דאי 

 עיני שושי / נתי ברק  . 2 מזכירה -שושי עיני  ט  -עירייה ז פועלים עירייה חדש

      
 מנהל  -נתי ברק 

  

 מי בעד?

 פה אחד. בעד: 

הועדה ממליצה למועצה לאשר שינוי שמות חשבונות בנק והרכבי מורשי חתימה  החלטה:
 .של קריית חינוך יובלים בנק בחשבונות

 (18:59בשעה הישיבה ננעלה )

    

 אפי גוטמן דוד חמאני
 אפי גוטמןסגן  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

 ויו"ר וועדת כספים


