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   2022לשנת  7ישיבה מס'   –פרוטוקול ועדת כספים  
 11:15בשעה , סיון, תשפ"ב טכ", 28/06/2022, שלישימיום 

                          
 **הישיבה התקיימה באמצעות אפליקציית זום**

 
 :ת כספים חברי ועד –נוכחים 

 ועדת כספים ראש העירייה, יו"ר  - משה פדלון  
 , חבר מועצה, חבר ועדה לרה"עמשנה  - משה ועקנין 

 
 מוזמנים קבועים:

 ס' גזבר העירייה ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה  - הילה רוזן 
 מ"מ יועמ"ש   - אייל רייך, עו"ד 

 ועדות עירוניות ומרכזת הוועדה  ראשת אגף - מישל עצמון 
 ראש אגף החינוך לענייני מינהל וכספים ' ס - אולגה לוקינסקי 

   
    נעדרו מהדיון :

 ס' ומ"מ רה"ע, חברת ועדה  - איה פרישקולניק 
 חבר מועצה, חבר ועדה   - אייל פביאן  

 משנה לרה"ע, חבר מועצה, חבר ועדה  - יוסי קוממי 
 רה"ע , חבר ועדה סגן  - עפר לוי 

 חברת מועצה, חברת ועדה   - דנה אורן ינאי  
 חבר מועצה, חבר ועדה     - דרור בן עמי 

 חבר מועצה, חבר ועדה  - צבי וייס 
 חבר מועצה, חבר ועדה  - אלעד צדיקוב 

 חברת מועצה, חברת ועדה  - מאיה כץ 
 חבר מועצה, חבר ועדה  - רונן סרמן 

 מנכ"ל העירייה   - אהוד לזר, עו"ד  
 גזבר העירייה   - רוני חדד, רו"ח  

 יועצת משפטית לעירייה  - ענת בהרב קרן, עו"ד 
 כ"ל העירייה נמשנה למ  - ג'ו )יוסף( נסימוב 

   
 פתיחת חשבונות בנק חדשים :  : םועל סדר הי

 בתי ספר 3 .1

 גני ילדים  10 .2

 לפי פירוט מצורף.  •

 :  2022לשנת  7מספר ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים  
 

ם, נעשה כל פעם שנפתחים  ימונחת לפניכם הרשימה לאישור פתיחת חשבונות בנק חדשהילה רוזן :  
  .מוסדות חינוך חדשים

 
 האם סכומי המשיכה מוגבלים ? משה ועקנין : 

 
 נכון. הילה רוזן : 

 
 בעד  - ועקנין משה  |  בעד  פדלון משה : הצבעה

 
 יועלה לאישור המועצה  מאושר פ"א, :  החלטה

 

 בכבוד רב,  
  משה פדלון

 ראש העירייה 
 יו"ר ועדת כספים
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