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 .1821לשנת  5ף לסעיף תקציב רגיל מספר העברות מסעי.  1

  
 

 מונחות בפני חברי הוועדה הרשימות. ההעברות מאוזנות, לא חזוי גרעון. – שגיא רוכל
 

 7סעיף  –לימודי יהדות  – דבורה שני
 

בשנים האחרונות בתי הספר ניסו להשיג תקציבים, זה תקציב נוסף הם  – שגיא רוכל
ה מועבר לביה"ס ישירות, שעות הוראה. ביה"ס רבין פונים למשרד החינוך ואם נענים ז

 היה הראשון, גם גלילי וגם הרצוג הגישו.
 

 :  2החלטה מס' 
המצורף  1821לשנת  5מאשרים פה אחד העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל מספר 

 לפרוטוקול.
 
 
 1821לשנת  6העברות מסעיף לסעיף תברים מס' .  2

 
 :  1החלטה מס' 

 המצורף לפרוטוקול. 1821לשנת  6העברות מסעיף לסעיף תבר"ים מס' מאשרים פה אחד 
 
 1821לשנת  2דיון בדוח כספי רבעוני רבעון .  3
 

 הבתיים בצורה טובה. 2812 1רבעון  – שגיא רוכל
במשק. הצפויים מל"ח. נצטרך לשים לב לאור הקיצוצים  2.2הדו"ח הסתיים עם עודף של 

 ושא.היערך לנעדיין לא יודעים כיצד ל
 

אנו הזדרזנו ובקשנו תקצוב לבתי הספר והגנים, וזאת בעיקר לזכותו של   - אשל ארמוני
דב רקוביץ. אנחנו מסודרים. את רוב הגנים בנינו ואנחנו במצב טוב. לשנה הבאה מתוכנן 

ואז עד זה כסף שלנו, אחר כך פרויקט החטיבות.   08/98 -וזה השלמה ב 98 -ביה"ס נוסף ב
 סוף הקדנציה חלק מהפרויקטים של פינוי בינוי יצאו לדרך.

 
 האם צריך עוד בתי ספר בעיר?  – מתי פז

 
כמו  39יתכן וידרשו לאור פרויקטים עתידיים של פינוי בינוי ותמ"א   - אשל ארמוני

 פרוייקט תקומה.
 
 

 סעיף זה מוצג בפני חברי הוועדה, אין צורך בהצבעה.
 
 
 פסל של האומן ציהולי –ה משפחת אקרמן אישור תרומ.  2
 

 דולר. 72,888תרומת משפחת אקרמן, פסל ששוויו 
סבא, הבן שותף בגלריה בלונדון המייצגת מספר -אם המשפחה גרה בכפר -אמיר גבע  

אומנים ובהם צ'יהולי.  האומן צ'יהולי הוא אומן בינלאומי המפורסם באומנות הזכוכית. 
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לריות והמייצגים ברחבי העולם.  הפסל נתרם ע"י הבן מטעם עבודותיו מוצגות במיטב הג
דולר. העירייה  תציב את הפסל על מעמד שייבנה במיוחד  72,888אותה גלריה. פסל ששוויו 

עבורו ויוצב במבואת היכל התרבות במקום שנבחר במשותף עם האדריכל אמנון רכטר. 
כנגד כל הסיכונים עלות משוערת וכן ביטוח הפסל ₪  19,888הוצאות העירייה למעמד הינו 

 ₪.שנתית של אלפיים 
 

 :  4החלטה מס' 
 פסל של האומן צ'יהולי. –מאשרים פה אחד תרומת משפחת אקרמן 

 
 

 התייחסות לשאלותיה של ענת קלומל:
 

  – 22סעיף 
הסתמכנו על שנה קודמת. המחירים עלו במכרז החדש, עשינו התאמה.  –ביטוחים  –שגיא 

ברשויות המקומיות,  קושי להשיג ביטוחהתייקרו, ויש מגמה של חלק מהפוליסות 
הפרמיות עולות בצורה  ם המבטחיםמספיק רווחי לטע בשוק שאינוובהיעדר תחרות 

 בהשתתפות העצמית. גם גבוהה.  ההגדלות הן 
 
 

 מדוע הסעיף הוא במזכירות ולא באיכות הסביבה. –ייעוץ ארגוני 
 יש סעיף אחד מרכז במשאבי אנוש.ות הסביבה. אין סעיף קבוע באיכ –שגיא רוכל 

 
 

 לפי שנה קודמת.אנו עושים אומדנים,  –ליסינג  -שגיא רוכל 
 

 לקרוא לזה שירותים למפגר. לאדיברנו על זה בעבר  –שירותים למפגר 
 .שירותים לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדיםהוסכם שהגזבר יתקן את המלל : 

 
  –הגדלת חוגים 

מעמידים יעד הכנסות לבעלי הבית ואז  .הטכניקה תקצוב –ת תרבות גלר בי –שגיא רוכל 
 הפעילות.הגדלת הם מקבלים הגדלה כנגד פעילות. זה מעודד את 

 
  29סעיף 

 2 פתחואל"ש הפעלת מרכזים קהילתיים חדשים בשכונות מערב העיר. י 318 –שגיא רוכל 
 בתי הספר. חםמתלא מקיימים בתים פיזיים אלא ב ,מרכזים. מענה קהילתי

 
  –רווחה  7עמוד 

 אני אבדוק.  –שגיא רוכל 
 זה מסוג ההערות  שניתן לפנות גם למנהלת הרווחה.

 

 

 

 

 שגיא רוכל

 גזבר העירייה


