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 ה      ל           ה         נ           ה         ה  

העירייה  מנכ"ל             
 09-7649119                  טל:  

 09-7649389פקס:               
תשפ"ב סיון,   י"ד 

 2022יוני,    13
 608333 אסמכתא:

 
 :לכבוד

 חברי מועצה 
 
 

 שלום רב, 
 

 
 לפקודת העיריות ]נוסח חדש[  47החלטה שלא בישיבת מועצה לפי סעיף    הנדון:

 13/06/2022אישור ועדת כספים שנערכה במייל ביום 
 

 רקע ודברי הסבר 

הכולל   13/06/2022מועבר לאישורכם פרוטוקול וועדת כספים שנערכה במייל ביום  .1
 . 7העברה מסעיף לסעיף תב"רים מספר 

 סיבת הבקשה :  .2
ה  משרד החינוך אישר, באופן יוצא דופן, מימון נוסף לחטיבת הביניים בשכונה הירוק 2.1

 בגין תשתיות היקפיות. 

 סכום זה לא תוקצב בתב"ר ומאפשר שינוי מקורות, הקטנת חלקנו בפרויקט.  2.2

מ' מסכום שיפוצי מוסדות   3.6ההקטנה הנ"ל מאפשרת לנו לשחרר סכום נוסף של  2.3

 חינוך שהוקפא כמותנה הכנסה.

)מרביתם  שיפוצי מוסדות חינוך  דחיפות ההחלטה נובעת מכך שההתקשרויות של  2.4

וקיימת חשיבות רבה לבצען כבר בימים אלה ולאפשר    בחופשת הקיץ( בשיאן

 לקבלנים להיערך.  

 

 הצעת החלטה 

 תב"רים  7העברה מסעיף לסעיף מס'  - 13/6/2022את המלצת ועדת הכספים  מיום מאשרים 

 . מהסכום המותנה של תב"ר שיפוצי מוסדות חינוך  3.6שחרור סכום נוסף של 

 
 
 

    
בברכה,                                                                                      
      

 מנכ"ל  יובל בודניצקי, 
 סבא -עיריית כפר
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תשפ"ב  כ"ח  סיון, 

 2022יוני,    27
 608394 אסמכתא:

 

 
   -תוצאות ההצבעה

שנתקבלה  13/06/2022את המלצת ועדת הכספים מיום  אשרת פה אחדמועצת העיר מ

בהתאם   2022לתקציב הבלתי רגיל   7ומאשרים את העברה מסעיף לסעיף מס'  בדוא"ל 

 לפרוטוקול ולנספח המצורפים.

 
 להלן טבלה מפורטת: 

 תאריך הצבעה שם חבר/ת מועצה  מספר 

 14/6/2022 מאשר רפי סער 1
 14/6/2022 מאשר דני הרוש  2

 16/6/2022 מאשרת ד"ר אסנת ספורטה  3

 14/6/2022 מאשר עו"ד איתן צנעני  4

 14/6/2022 מאשר אמיר קולמן 5

 15/6/2022 מאשר ד"ר רפאל קובי  6

 15/06/2022 מאשר עילאי הרסגור הנדין  7

 14/6/2022 מאשרת פליאה קטנר 8

 14/6/2022 מאשר מאיר מנדלוביץ  9

 14/6/2022 מאשרת שפיר שמש לירית  10

 27/06/2022 מאשר עו"ד אהוד יובל לוי  11
 14/6/2022 מאשר ממה שיינפיין 12

 14/6/2022 מאשר  אורן כהן 13

 14/6/2022 מאשרת עו"ד עדי לוי סקופ  14

 14/6/2022 מאשרת הדר לביא 15

 14/6/2022 מאשר פינחס כהנא 16

 14/6/2022 מאשרת יעל סער 17

 14/6/2022 מאשר צביקה צרפתי 18

 15/6/2022 מאשר עו"ד יוסי סדבון  19

 14/6/2022 מאשרת חגואל  -עו"ד קרן גרשון   20

 14/6/2022 מאשרת רו"ח תהילה מימון  21

 


