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 2019לספטמבר  2מיום  19/8מספר  ועדת כספיםפרוטוקול ישיבת 

 . עופר בוזי, אברהם בורוכוב, ליאת מועלם, יחיאל מושייב

חסרים:

נוכחים: 

 הבטמו אייאיו.  

גזבר  –יועמ"ש העירייה, רו"ח גיל גבריאל  –עו"ד שלומית שפינדל  מוזמנים:
מלכה תקציבאית,  –אפרת סקעת מבקר העירייה,  –מר רמי בן סעדון העירייה, 

 מרכזת ישיבות.  –מיכאלי 

 

 על סדר היום:

  2019תקציב כיול  .1

 17:50 הישיבה נפתחה בשעה

 2018כיול תקציב  – 1סעיף 

 יו"ר הועדה: –עופר בוזי 
הכוונה לאפס את עדכוני התקציב. . 2019מבקש להמליץ למועצה לאשר כיול תקציב 

 . יש למישהו שאלות?22.8.2019ביום  נשלחה אליכם טבלה
 

 רו"ח גיל גבריאל:
. המשמעות של כיול היא ראיה נוכחית של 2019מבקשים אישור לבצע כיול לתקציב 

דיין לא יודעים להעריך המצב הכספי כפי שהוא בהערכה קדימה לדברים שאנו ע
אותם ברמה של חריגות כספיות, אם תהיינה או לא. אנו עושים את זה גם בהכנסות 

 וגם בהוצאות. כפי שהתקציב היה מאוזן, כך גם הכיול צריך להיות מאוזן. 
 

אנו נותנים לכם את הכיול ברמת שורה מהנהלת החשבונות. לדוגמא, אם תסתכלו 
מלש"ח, לאור המידע שקיבלנו בתקופה  9.3שתקצבנו על מענק לפי חוק התייעלות 

 מלש"ח.  12.2-ואישורים שקיבלנו ממשרד הפנים, אנו מעלים את זה ל
 

 אם יש לכם שאלות לגבי הכנסות והוצאות, גם אני וגם אפרת נשמח להשיב. 
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 יו"ר הועדה: –עופר בוזי 
 למעשה מדובר בתוספת. 

 
 רו"ח גיל גבריאל:

 נכון. 

 יו"ר הועדה: –עופר בוזי 
יחיאל ישב עם גזבר העירייה טרם הישיבה וקיבל את כל התשובות לשאלות 
הנדרשות ואני שמח על כך ומזמין כל חבר ועדה לפני ישיבת הועדה לפנות לגיל 

 הגזבר בשאלות כאלו ואחרות בנושאים שעל סדר יום הועדה. 
 

 יחיאל מושייב:
אני רוצה לומר בשבחו של הגזבר ולציין שיש לנו פה גזבר שהוא מקצועי וענייני. 
פניתי אליו בטרם הישיבה על מנת לקבל עדכונים לגבי סעיפים מסוימים, וקיבלתי 

 תשובות מספקות. 
 

 יו"ר הועדה: –ופר בוזי ע

 מי בעד?

 פה אחד.  בעד: 

 . 2018החלטה: להמליץ למועצה לאשר כיול תקציב 

 

 
  17:54הישיבה ננעלה בשעה

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________________                                           ___________________ 

           מלכה מיכאלי                                                             
   מרכזת ישיבות מועצה 

         עופר בוזי 
יו"ר וועדת כספים                                                               

 




