
 

 
 
 
 

 28.8.2017וטוקול ועדת הכספים מיום פר
 
 
 

 משתתפים:חברי הועדה ה
 

 ראש העיר ויו"ר הועדה –מר רונן פלוט  -

 סגן ראש העיר  –מר אלכס גופמן  -

 מ"מ ראש העיר –מר אלכס גדלקין  -

 סגן ראש העיר –ד"ר עואודה שוכרי  -
 חבר מועצה – פינקלסקומר ינוש  -

 חבר מועצה  –מר יצחק פינטו  -

 

 נוכחים:
 

 מנכ"לית העירייה –גב' חוה בכר 
 היועצת המשפטית –עו"ד אולגה גורדון 

 גזבר העירייה  –מר עדי מלכה 
 מהנדסת העירייה –גב' סבטלנה גרמן 

 מבקר העירייה –מר ינון ביטון 
 מנהל אגף ההכנסות, הארנונה והגביה –מר רומן שמעוני 

 
 
 

 :יםחסר
 

 חבר מועצה –מר איתי רק 
 
 
 
 
 

 מהלך הדיון:
 

 14:00 רונן פותח את הישיבה בשעה

 

 

 

 

 

 

 



 

  2.18%הינו  2018לשנת  צו הארנונהב שיעור העדכוןת חברי ועדת הכספים כי לידיע הובא. 1

 לחוק ההסדרים במשק המדינה )אין צורך בהצבעה(  7על פי סעיף וזאת     

 

 )אין צורך בהצבעה( 2017לשנת  1דוח רבעון חברי ועדת הכספים  לידיעת הובא. 2

 

 ( ₪ 28,000הדוח נסגר בעודף של ) 2017לשנת  2רבעון דוח אישור  . 3

                        
 : בעד פה אחדהצבעה           

 
 .2017לשנת  2דוח רבעון ועדת הכספים מאשרת את  החלטה:           

 
 

 .₪מיליון  1)בשכונת הכרמים(" ב "הסדרת תשתיות ברח' סחלב  1663. אישור הגדלת תב"ר 3

                        
 בעד 5: הצבעה           

 )יצחק פינטו( לא משתתף 1                         
 

 ועדת הכספים מאשרת את הגדלת התב"ר כמפורט בסעיף זה. החלטה:           
 
 

 .9.8.2017. אישור פרוטוקול ועדת ההשקעות מיום 4

 : בעד פה אחדהצבעה           
 

 9.8.2017פרוטוקול ועדת ההשקעות מיום ועדת הכספים מאשרת את  החלטה:           

 

 .5%. מתן העדפה לספקים מקומיים במסגרת תנאי מכרז בגובה של עד 5

 : בעד פה אחדהצבעה           
 

                           בכפוף  2018לינואר  1יכנס לתוקף החל מ שועדת הכספים מאשרת כי הנושא  החלטה:           
  .וחוות דעת כלכלית של היועצת המשפטית לחוות דעת                          

 

 ,2.8.2017, ובמסגרת התמיכה שאושרה במועצה ביום 26.6.2017. בהמשך להחלטת המועצה מיום 6

 קבוצת הכדורגל הפועל נצרת עילית ישום תוכנית ההבראה של ימתן אישור ללקיחת הלוואה לטובת     

       .₪מליון  1.5  בסך של     

 הניתנת לקבוצה על ידי הרשות.                                                          החזר כספי ההלוואה יתבצע מקיזוז כספי התמיכה השנתית     

                                                   רק לאחראך והינה מותנית ותעשה  כספי הלוואההעברת כן, ו כמשנים(  3במהלך הקיזוז יעשה )     

 משא ומתן על ידי מנכ"ל הקבוצה, מר גיל ברעם מול כל אחד מהנושים על מנת להפחית  הליךביצוע      

 וגזבר העירייה.ידי סגן ראש העיר, מר אלכס גופמן מכספי החוב של הקבוצה. הליך זה ילווה על      

 

 : בעד פה אחדהצבעה           



 
 לקיחת ההלוואה לטובת קבוצת הכדורגל הפועל נצרת עיליתועדת הכספים מאשרת את  החלטה:           

 וזאת בהתאם למפורט בסעיף זה. ₪מליון  1.5בסך                           
 

 

 בהתאם לפירוט הבא: 2017שינויים והעברות בתקציב . אישור עדכון 7

 
 400,000    פירעון מלוות      מסעיף – 

 
 400,000            תמיכות       לסעיף           

 
            

 : בעד פה אחדהצבעה           
            
  2017עדכון השינויים והעברות בתקציב ועדת הכספים מאשרת את  החלטה:           

 בהתאם לפירוט בסעיף זה.                          
 

 
 
 
 
 (15:00 הישיבה ננעלה בשעה)
 

 גליה כהן: מהרש


