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  )05/1127/(ו "ה חשו� תשס"מיו� ראשו� כמישיבת ועדת כספי� 
   

  ראש העיר     יהודה ב� חמו     משתתפי� 
  ראש העיר/ס    בני כברה      :חברי ועדה 

  חבר הועדה    אריה אברה�      
      ועדהחבר ה  ד עמוס גבריאלי"עו

  חבר הועדה     גיא ב� גל
  חבר הועדה     ר אמיר גבע"ד

    חבר הועדה   אבינוע� גרנות           
  רינה פז                         חברת הועדה

  חבר הועדה   יש           'ר בוקי צ"ד
    

  
  ראש העיר /ד יעקב אוחיו�         ס"עו    :חסרי� 

  חבר הועדה    יצחק יואל 
  
  

   ל העירייה"מנכ            יוניא�אייל    :נוכחי�
  מבקר העירייה  אליעזר פיירשטיי�      
      �  גזבר העירייה /מ"סג� ומ   יעקב סנדרובי

  
  

  על סדר היו�
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  מקור המימו� ש� הפרוייקט

 
כ "סה
 ח"בש

 1,320,000 קרנות הרשות משה דיי�' פיתוח רח

 350,000 קרנות הרשות ר שיקו� אתר פסולת"הגדלת תב

   משרד התחבורה70% ר תכנית אב לתחבורה"הגדלת תב
  קרנות הרשות30%

114,285 

 45,000 קרנות הרשות ס"ר כתיבת ספר מחקרי על כפ"הגדלת תב

 60,000 קרנות הרשות ר שילוט אתרי� היסטוריי�"הגדלת תב

שיקו� והחלפת מערכות מכניות במכו� 
 הטיהור

 400,000 הלוואה מקר� ביוב

 80,000 הלוואה מקר� ביוב שת דחס� לתחנת סניקה ברושרכי

 37,000 קרנות הרשות  על במת ההיכל הופעותהתקנת מס+
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  .תקציב המועצה הדתית. 3
  .אישור הסכמי� ע� החברה הכלכלית. 4
  : הצעות לסדר כדלקמ�. 5

  . הגיש משה אב� ח�–מתקני� לשקיות ניילו� :      א
  . הגיש גיא ב� גל– 1963 –) רוכלי�(תיקו� חוק עזר לכפר סבא :      ב
  . הגיש גיא ב� גל–שדרוג ארכיו� העירייה והרחבת נגישותו לציבור :      ג
  ועלי�  סבסוד עלות שימוש באולמות עירוניי� לטובת גופי� וארגוני� ציבוריי� הפ:      ד

  . הגיש גיא ב� גל–          למע� הקהילה בעיר 
   
  

 החלטות
  

   רי�"אישור תב .1
 

   : 68' החלטה מס

ר כתיבת ספר " בכפו, להבאת הסברי� לתבי� שהובאו לדיו� אושרו פה אחד1התבר
   .ר שיקו� אתר פסולת" וכ� הסבר לתבמחקרי ושילוט אתרי� היסטוריי�

  
   2005ת  לשנ6העברות מסעי$ לסעי$ מספר  .2

  

  :  78' החלטה מס
   .)מצור, לפרוטוקול (מאשרי� העברות מסעי, לסעי,

  

  תקציב המועצה הדתית .3
  

  :  88' החלטה מס
   .הדיו� בתקציב המועצה הדתית יתקיי� בישיבת ועדת הכספי� הקרובה

  
  אישור הסכמי� ע� החברה הכלכלית  .4
  

  :  89' החלטה מס
ע� "  סבא הצעירה–כפר "ויקט י� פה אחד את הסכ� הפארק והסכ� פרשרמא

  . המצורפי� לפרוטוקולהחברה הכלכלית
  

   הצעות לסדר.  5
  

  :90' החלטה מס
    .      הדיו� בהצעות לסדר יובאו לישיבת ועדת הכספי� הקרובה

  
  
  

  

 יהודה ב� חמו

 ראש העיר 
 

 אייל יוניא�
 ל העירייה   "מנכ

  
  

  

  ' ________________ול מספרוטוק_____________  תאשר בישיבת מועצה מיו� 
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