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 5ישיבה מספר  -פרוטוקול ועדת כספים
 15:00, י"ג אייר, תשפ"א, בשעה 25/4/2021מיום ראשון, 

 

 נוכחים חברי ועדת כספים:
 ראש העירייה, יו"ר ועדת כספים - משה פדלון

 חברת ועדהסגנית רה"ע, מ"מ ו -איה פרישקולניק
 חבר ועדהמשנה לרה"ע, חבר מועצה,  - יוסי קוממי

 
 מוזמנים קבועים:

 מנכ"ל העירייה - אהוד לזר, עו"ד
 סמנכ"ל בכיר לעירייה - ג'ו ניסימוב

 יועצת משפטית לעירייה - ענת בהרב, עו"ד
 גזבר העירייה - רוני חדד, רו"ח

 וכלכלהס.גזבר העירייה ומנהלת אגף תקצוב  - הילה רוזן, רו"ח
 חשבת העירייה - יעל טבצ'ניק

 מנהלת ועדות עירוניות, יועל"ן, מרכזת הוועדה - של עצמוןימ
 

 מוזמנים נוכחים:
 חשבת אגף החינוך - אולגה לוקינסקי

 חשבת אגף תנו"ס -  תום דגן
 

 נעדרו מהדיון:
 חבר מועצה, חבר ועדה - יהונתן יסעור

 חבר מועצה, חבר ועדה -  צבי וויס
 חבר מועצה, חבר ועדה - קובאלעד צדי

 חברת מועצה, חברת ועדה - דנה אורן ינאי
 חבר מועצה, חבר ועדה - אייל פביאן

 חבר מועצה, חבר ועדה - משה ועקנין
 חברת מועצה, חברת ועדה - מאיה כץ
 סגן רה"ע, חבר ועדה -  עופר לוי

   חבר מועצה, חבר ועדה - רונן וסרמן

 ל סדר היום:ע

 ג – ת )מילואים( שינוייםו)העברות מסעיף לסעיף( ותוספהצעת שינויים   .1

 עפ"י רשימה מצורפת. –חשבונות בנק לטובת גנ"י חדשים  29בקשה לפתיחת  .2

 : בתי ספרעבור  בנקחשבונות  2תוספת לסדר היום : בקשה לפתיחת  .3

 חשבונות  2בקשה לפתיחת  –הדמוקרטי  בית ספר 

 חשבונות 2לפתיחת בקשה  -]פארק הרצליה[ גליל ים  ת ספרבי 
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 : 2021לשנת  5מספר ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים 
 
 

 א. -הצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספות )מילואים( שינויים  .1
 

אין שינוי במסגרת התקציב, כל הבקשות לשינויים הינן הזזות במסגרת התקציב  הילה רוזן:
 הקיים. 

 
 שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע. איןגזבר העירייה: 

 

 עפ"י רשימה מצורפת. –חשבונות בנק לטובת גנ"י חדשים  29בקשה לפתיחת  .2
 

 גנ"י 29חשבונות בנק חדשים, לטובת  29מונחת לפניכם לאישור, בקשה לפתיחה של ראש העיר : 
 , עפ"י רשימה מצורפת.ברחבי העירבשכונת גליל ים וחדשים 

 
 מאושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה. החלטה:

 : בתי ספר 2עבור  בנקחשבונות  4תוספת לסדר היום : בקשה לפתיחת  .3
 

לטובת ניהול הפעילות השוטפת חשבונות בנק,  4 הנכם מתבקשים לאשר פתיחה של ראש העיר :
 לפי הפרטים הבאים : בבי"ס, 
 חשבון בית ספר וחשבון הורים.  - בונותחש 2בקשה לפתיחת : הדמוקרטי  בית ספר 

 חשבון בית ספר וחשבון  - חשבונות 2בקשה לפתיחת  :]פארק הרצליה[ גליל ים  ת ספרבי
 הורים.

 

 החלטה: מאושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה.

 

 
 **הישיבה נעולה

 

 

 בכבוד רב,
 

 משה פדלון
 ראש העירייה

 יו"ר ועדת כספים
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