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1. .  עדכון סעיפים בתקציב הרגיל )לרבות תקן כ"א(

 

. יש 27אנחנו פותחים ישיבה שלא מן המניין מספר   מר אבי גרובר:

לנו פה עדכון סעיפים בתקציב הרגיל, לרבות תקני כוח אדם וכמה שינויים 

ת תב"ר חדש. גידי, בוא תציג את זה. או שירלי, את רוצה בכמה תב"רים ופתיח

 עד להציג את זה? 

כן. אם גידי יהיה חולה, הוא יידע שיש לו מחליפה  :יגרמן-גב' שירלי פאר

נגיד  ... מחלקת הגינון בהמשך להסכם עם המשוקמים, עם רובם בוא  טובה. 

  -ככה

י. כי אחרת שירלי, אני מכיר את החומר, אבל תמשיכ  :מר רפי בראל

 אנחנו כאן עד הבוקר. 

רק נכנסו,  4משוקמים, כרגע  5אתה תתקן אותי.  :יגרמן-גב' שירלי פאר

אחד לא נכנס כרגע הוא למטה, כדורי. אז התקן הזה, אנחנו צריכים עבור השכר 

חודשים  4שלהם, שייקלטו כעובדים מן המניין. אחרי הרבה מאמצים, וכמעט 

ם. עם כדורי אין לנו פתרון, נתנו לו עוד כמה של שיחות בנושא, לא קל לה

  -פתרונות, בינתיים אנחנו לא מצליחים להגיע ל

 הוא היחידי שאין לו פתרון?   גב' נורית אבנר:

 כן.  :יגרמן-גב' שירלי פאר

 כואב עליהם.     ???:

הוא לא כל כך מוכן לפתרון המוצע לו. הוצעו לו  :יגרמן-גב' שירלי פאר

יועצים והרבה עורכי דין והוא לא מוכן, תונופתרהרבה מאוד  , ויש לו גם הרבה 

משרות של סייעות חינוך מיוחד.  2.5זה אחד. סייעות בגן התקשורתי החדש, 

הזהב ותכנית  זה חלק מהחובה של גן התקשורת שפתחנו. תוספת תקציב לגיל

שאנחנו רוצים להמשיך את החודשיים ₪  30,000ניצולי שואה, מדובר על 
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 רונים שנשאר בשנה לפרויקט ניצולי השואה של אזרחים ותיקים. האח

בשל כל מיני קיצוצים, כל תקציב של כיבוד, לא מדובר על כיבוד, מדובר על 

 הדברים הקטנים פה והחלב והציוד המשרדי. 

 ₪.  30,000  :מר רפי בראל

,  :יגרמן-גב' שירלי פאר לציוד משרדי, שזה בעצם טיונרים ₪  120,000כן

לכיבוד. דרך אגב, אנחנו קיצצנו בסעיף של הדפים ₪  30,000פים, ועוד וד

במקור בשל החשיבה שכבר נעבור למשרד ללא נייר. יש לנו תקצוב לזה, וכבר 

התחלנו את הפרויקט. אממה, עדיין לא הסתנכרנו בין האוטומציה למערכות 

לכן אנחנו שלנו, להטמעה של משרד ללא נייר, ובכך לחסוך גם בניירות בכלל, ו

כנ"ל הכיבוד ₪,  120,000מגדילים בחודשיים האחרונים, מבקשים הגדלה של 

 לישיבות, קפה וחלב שקצת נתקענו בלי. 

של פעולות יד לבנים, שאנחנו צריכים להגדיל לא בגלל שגדל ₪  152,000תרבות, 

ונעשה משהו אחר, אלא בגלל שקיצצנו, כי חשבנו שנקצץ פעילויות בתקציב 

מתוך זה יש הכנסה  120,000-תרבות ביקשו להחזיר את זה, כי בעצם לבמקור. ה

בגין אותה הוצאה, כך שבסופו של דבר זה אמנם הוצאה כי היא לא קיימת 

בתקציב, אבל יש לצידה הכנסה. זה מגיע מהוצאות למלחמה בכלבת לשאלתך, 

 כי זה תקציב שיש בו כסף שלא נוצל. 

? מה קורה? אתם יכולים להגיד למה הוא לא נוצל  גב' נורית אבנר:

 בכלל מה קורה שם? 

הווטרינר חוזר מחר לעבודה. רגע, יש שאלות עד  :יגרמן-גב' שירלי פאר

 כאן? 

 וטרינר חדש?   גב' נורית אבנר:

.   מר יעקב קורצקי:  לא, זה שנשכו אותו
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 ישן. -חדש    ???:

 הוא היה כמה חודשים בחופשת מחלה?   גב' נורית אבנר:

 כן, הוא היה, נשך אותו רוטווילר.   :ותי גרונסקיגב' ר

אז בשביל זה יש כסף בכלבת? כי תקשיבו, הנושא של   גב' נורית אבנר:

  -הכלבת

 לא, לא, לא.   מר אבי גרובר:

 לא, לא קשור, לא קשור. היה לנו וטרינר מחליף.  :יגרמן-גב' שירלי פאר

 כי אנשים לא באו לחסן פשוט.   גב' דברת וייזר:

אני מחסנת באופן פרטי, אני לא באה לעירייה בשביל  :יגרמן-גב' שירלי פאר

 לחסן. אז מה? 

.   גב' דברת וייזר: .  לא באו לנצל את ה.

 מה התקציב שהיה לכלבת?   גב' נורית אבנר:

 ₪.  450,000  מר אבי גרובר:

 ומשהו. ₪  300,000מדובר על משהו כמו  :יגרמן-גב' שירלי פאר

 לא, אבל זה לא רק כלבת, זה גם סירוסים, עיקורים.   ן:מר עידן למד

זה גם עיקור. חתולים אנחנו כן ממשיכים, הכל  :יגרמן-גב' שירלי פאר

 כרגיל ממשיך, גם כלבת. 

 ומה שנשאר מדברים אחרים.   מר עידן למדן:

 זה לא שאנחנו חוסכים בכלבת.  :יגרמן-גב' שירלי פאר

 יף. נשאר כסף בסע  גב' דברת וייזר:

פשוט שם לאור התקציב וקצב ההתקדמות של  :יגרמן-גב' שירלי פאר
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 החודשים האחרונים, לא ננצל אותו עד תום. 

מי רוצה להביא את הכלב שלו לחסן אותו בחדר מטר   גב' נורית אבנר:

 על מטר? כי זו גם בעיה. 

אני אחזור שוב. לא לנצל אותו עד תום לסוף שנה,  :יגרמן-גב' שירלי פאר

לכן, אם עכשיו אנחנו צריכים אותו למשהו אחר, יש לנו מקור תקציבי שפשר ו

 לעשות לו המרה בתקציב, זה הכל. 

כל כך הבנתי אני נורא מצטערת, שירלי, אבל אני לא   גב' נורית אבנר:

 ₪.  150,000-למה לתרבות צריך לתת את ה

דצמבר, של -רשוב, זה פעילויות שתוכננו רגיל, נובמב :יגרמן-גב' שירלי פאר

  -מכניסים כסף מתוכםיד לבנים, של כל מיני הצגות שבגינן 

 משלמים בשביל ההצגות האלה.   גב' נורית אבנר:

.. להתחייב.  :יגרמן-גב' שירלי פאר  כן, נכון. אבל.

 אבל כרגע הם צריכים לשלם אותן.   :גב' רותי גרונסקי

רת, צריך בתקציב להביא הצגת ילדים כזאת או אח :יגרמן-גב' שירלי פאר

 כסף. 

אם לא יבוא אף אחד, סתם כאילו, את חייבת שיהיה   :גב' רותי גרונסקי

 ..  לך כיסוי. אחר כך.

נו מה? את מציגה את זה בתור -הולכים סחור  גב' שירה אבין: סחור? 

 בית יד לבנים, כאילו שזה משהו לבית יד לבנים. 

 ם. לא, זה פעילויות לתושבי :יגרמן-גב' שירלי פאר

מה היה עד עכשיו? ככה זה עבד כל הזמן. מה   גב' נורית אבנר:

 השתנה? 
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 היה חסר כסף.   :גב' רותי גרונסקי

הוא לא עמד בתקציב והוא דורש עוד. נו מה? זה   גב' שירה אבין:

 ..  חוסר עמידה תקציב שהיה, ודרישה ש.

 60 והוא הביא 100מספיק שהוא חשב שהוא יביא  :יגרמן-גב' שירלי פאר

 איש. אז ירדו לו בהכנסות.  40איש, אז הוא לא הביא הכנסות של 

משהו פה לא בסדר. משהו פה לקוי. משהו פה לא   גב' נורית אבנר:

 נראה לי. 

משהו לא תוקצב בכמה הוא מזמין, לא בכמה הוא   מר אבי גרובר:

 מכניס. זה לא מה שאמרת, שירלי. 

 מקרה. לא. הערכה עושים בכל   גב' שירה אבין:

הוא העריך כמה יעלה לו להזמין את כל ההזמנות.   מר אבי גרובר:

יש לו גם הכנסות. וכדי שהוא יוכל להתחייב, הוא לא יכול להתחייב מעבר למה 

. על ידי  שמופיע בסעיף בצד של ההוצאות. גם יש לו הכנסות. חלק מזה גם..

לא יוכל, אנחנו  הכנסות. יוצא שיש דלתא. אם לא נאשר את התוספת הזו, גידי

 לא נוכל לחתום לו לבצע את ההזמנות האלה. 

יוכל לעשות עוד דברים.   גב' שירה אבין:  הוא לא 

 בדיוק.  :יגרמן-גב' שירלי פאר

 וזה דברים ש... יתחייב להם.   מר אבי גרובר:

  -בסוף זה יתקזז כנראה, אולי איזה דלתא קטנה ש  :גב' רותי גרונסקי

מניח שאם גיא היה פה, והוא לא היה צריך  אני  מר אבי גרובר:

יודע להסביר יותר טוב בדיוק את העניין.   לטוס, אז הוא היה 

שירלי, אבל יש לי שאלה אחרת, שלא קשורה לבית   גב' שירה אבין:

יד לבנים. התחלת לדבר על הקטע של סירוס. אנחנו יודעים מה קורה עד עכשיו. 
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  -א יודעים צפי כמה אנשים הוא כןברגע שהווטרינר יחזור, אנחנו גם ל

.  :יגרמן-גב' שירלי פאר .  יש מספיק כסף בהתאם.

.   גב' שירה אבין: .  הציגו את זה שהוא עכשיו חוזר.

 לא, לא, לא, לא.  :יגרמן-גב' שירלי פאר

 יש לו עוד כסף.   מר יעקב קורצקי:

רו, השאלה, אם אני מסתכלת רק על החודשיים שנות :יגרמן-גב' שירלי פאר

, עוד יישאר 2015-2016-ואני מסתכלת על ההתנהגות של הוצאת התקציב מ

 דצמבר. -עודף בתקציב הזה אחרי כל מילוי התחייבותה בנובמבר

 חודשים גם, אל תשכחו.  3נשארו רק   :מר רפי בראל

אמרתי שהיה מחליף, שילמנו לו כסף. קיבלנו  :יגרמן-גב' שירלי פאר

את הכל. זאת אומרת, עבדנו עם  חקלאותהמהווטרינר הארצי של משרד 

 ווטרינר. 

זה שנשך את הכלב שלי, עד היום נשאר במקום.   גב' נורית אבנר:

האמסטף הזה שנשך אותו, עד היום נשאר שם, כמה חודשים. וכל השכונה וכל 

 כלבים מסוכנים, שפשוט טרור לרחוב שלם...  2הרחוב שם בפחד מהכלב הזה. 

 ידי לי של מי זה. תג  מר שמואל גריידי:

 בפינה, איפה שהמקלט של רקפת. זה לא סיפור גדול.   גב' נורית אבנר:

 אז שהווטרינר יטפל בהם. מה הבעיה?   :עו"ד מיכה בלום

 ... טיפל בו.   גב' נורית אבנר:

.   גב' שירה אבין: .  הוא לא יכל כנראה לטפל, כי הוא בעצמו חתך.

 שונה שומע. שנייה, אני פעם רא  מר אבי גרובר:

 )מדברים ביחד( 
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 אני לא שמעתי.  :יגרמן-גב' שירלי פאר

.   גב' דברת וייזר: .  הוא קרע לה את הכלב.

.   גב' נורית אבנר: . .  קרע לי את הכלב. שעתיים היא תפרה אותו

.   גב' דברת וייזר: .  ... עם הווטרינר.

 אותו כלב?   גב' שירה אבין:

 הכלבים האלה מסוכנים ועדיין נמצאים שם.   גב' נורית אבנר:

 נורית, אני אטפל בזה.  :יגרמן-גב' שירלי פאר

.   גב' דברת וייזר: .  מה זה לא יכול להיות?. אם הווטרינר לא.

 החוק בא ולוקח אותו?   מר אבי גרובר:

.   גב' דברת וייזר: .  מה זה החוק? החוק בא ולוקח אם אין מישהו ש.

 כן. את הכלב שלי לקחו.  :ןיגרמ-גב' שירלי פאר

 )מדברים ביחד( 

 נורית.  :יגרמן-גב' שירלי פאר

.   גב' נורית אבנר: .  זה הבית האחרון ברח' רקפת, יש שם.

.  :יגרמן-גב' שירלי פאר  אני אדבר עם הווטרינר, נעלה אותך על הקו

 בלילה.  2בסדר, הוא יספר לך את הסיפור.   גב' נורית אבנר:

 אבל מה, לא התלוננתם במשטרה?   גב' שירה אבין:

 בדיוק לפני שנה, באוקטובר.   גב' נורית אבנר:

 אנחנו נברר את זה בצרוה רצינית.   מר אבי גרובר:

אני יכול להגיד לך שהכלב שלי היה בקטטת כלבים,  :יגרמן-גב' שירלי פאר

  -והוא לא היה קשור
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 . 22:30-רים בטוב, אין לי כוח לשמוע את כל הסיפו  גב' דברת וייזר:

 אבי, להמשיך? שינויים בתב"רים?  :יגרמן-גב' שירלי פאר

 לא, יש למישהו שאלות על התקציב הרגיל?   מר אבי גרובר:

 לא, אין לנו שאלות.   גב' דברת וייזר:

 לא, אין לנו, הלאה, הצבעה.   :גב' רותי גרונסקי

 כלום? מי בעד? שאלות על התקציב הרגיל,   מר אבי גרובר:

 הצבעה, מי בעד?  :יגרמן-ב' שירלי פארג

 יש הצבעה? :מר אהרון אלמוג אסולין

כן, צריך להצביע. התקציב הרגיל, השינויים   מר אבי גרובר:

 בתקציב הרגיל. 

 כולל תקן כוח אדם.   מר גידי טביב:

 בסדר היום. הצבעה על מה שהסברתי עכשיו.  1מספר  :יגרמן-גב' שירלי פאר

 אוקיי.  :סוליןמר אהרון אלמוג א

 מי בעד?   מר אבי גרובר:

 פה אחד.  :יגרמן-גב' שירלי פאר

 פה אחד, תודה רבה.   מר אבי גרובר:

 

הוחלט פה אחד לאשר עדכון סעיפים בתקציב הרגיל כפי : 84מס'  החלטה

 שפורטו )לרבות תקן כ"א(.

 

 שינויים בתב"רים ופתיחת תב"ר חדש.  .2
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 ו? זהו, סיימנ  גב' דברת וייזר:

 לא, לא, לא. יש את התב"רים. התב"רים גם חשוב.   מר אבי גרובר:

 כולנו למדנו את זה, את לא צריכה להסביר.   :גב' רותי גרונסקי

 זה נורא חשוב.  :יגרמן-גב' שירלי פאר

 אתם קואליציה, תשובה.   :מר רפי בראל

מימון ה₪, מיליון  2בניית גני עזרא, תב"ר מאושר  :יגרמן-גב' שירלי פאר

 ₪...  600,000שלנו 

 לא, אל תקראי כל אחד, קראו את הדף.   מר אבי גרובר:

 קראנו את הדף.   גב' דברת וייזר:

 ₪. מיליון  4אנחנו צריכים הגדלה,  :יגרמן-גב' שירלי פאר

 )מדברים ביחד( 

יש שאלות על התב"רים? לאהרון יש שאלה על  :יגרמן-גב' שירלי פאר

 התב"ר. 

 אני אשאל על תב"ר שלא מופיע כאן.  :וג אסוליןמר אהרון אלמ

 מקלטים?  :יגרמן-גב' שירלי פאר

 אני אשאל על תב"ר שלא מופיע כאן.  :מר אהרון אלמוג אסולין

 אתה צפוי.  :יגרמן-גב' שירלי פאר

 הסתובבתי ביום חמישי עם העוזרת שלך במקלטים.  :מר אהרון אלמוג אסולין

 יר. עוזרת ראש הע  מר אבי גרובר:

העוזרת שלך. אם 'שלך', לא מתייחס לראש העיר, אז  :מר אהרון אלמוג אסולין

 העוזרת של ראש העיר. 
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 אוקיי.   מר אבי גרובר:

סוגי תקלות  2העוזרת שלך ורד. וראינו בעצם  :מר אהרון אלמוג אסולין

שבעצם התב"ר לתחזוקה של המקלטים ריק, ככה הוסבר לנו על ידי מנהל 

הבעיות שחוזרות על עצמן, שמחייבות איזושהי התייחסות,  2. מחלקת מקלטים

וולט, ובעיות של רטיבות שנגמרות לרוב במשגים  220-זה החלפת לוחות חשמל ל

גינון, לרוב. זאת אומרת, שליד מקלט מגביהים שטח שהוא גינה, משקים  של 

 אותו, בחוק ההתנגדות הקלה, המים חודרים לתוך המקלט. 

 המים יורדים למטה כאילו?   מר אבי גרובר:

 כן. ולפעמים דרך פתחי המילוט.  :מר אהרון אלמוג אסולין

 זה חדש?   מר אבי גרובר:

 כל זמן שהיו... זה חדש.  :מר אהרון אלמוג אסולין

 ככה שוטפים את המקלט. לחסוך מים.   :גב' רותי גרונסקי

ש דיווח של ראהרעיון הוא, גידי, תקן אותנו אם ה :מר אהרון אלמוג אסולין

 אם אני זוכר טוב.  538מחלקת מקלטים תקף, זה שתב"ר 

 ₪.  14,000נכון, תב"ר מקלטים ציבוריים, ויש לו  :יגרמן-גב' שירלי פאר

 כמה?   :מר רפי בראל

 ₪.  14,000 :יגרמן-גב' שירלי פאר

 למה? להחליף מנעולים? גם מנעולים זה לא יספיק.   :מר רפי בראל

השנה. ₪  700,000-אני חייבת להגיד שעשו עבודות ב :גרמןי-גב' שירלי פאר

אין לי פה ₪.  700,000-או ב₪,  900,000-זאת אומרת, זה לא שלא עשו. או ב

 את הנתון המדויק. 

אני בא ואומר לא על מה נעשה, על מה צריך עוד  :מר אהרון אלמוג אסולין
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 לעשות. 

 .2017נו,  :יגרמן-גב' שירלי פאר

₪ מיליון  10ודאי שלא צריך להשקיע עכשיו  :ג אסוליןמר אהרון אלמו

וכח לפחות בצוק כמות האוכלוסייה שהם משמשים, כך ה –במקלטים. אחד 

ובוודאי שצריכה להתבצע עבודה פרטנית של איזה מקלטים  איתן, איננה רבה,

דחופים יותר ומשרתים יותר אנשים ושם להשקיע. אבל להשאיר את המקלטים 

אנחנו מסכימים שזה תב"ר אפס ₪  16,000תב"ר אפס, במצבם הקיים ב

  -למקלטים, זה לדעתי מחויב המציאות ושעה אחת קודם. אין לנו שום ערובה

 שלא נצטרך אותם.   :מר רפי בראל

שלא נצטרך את זה. כי אף אחד לא יודע לחזות כאן  :מר אהרון אלמוג אסולין

  -חושב שמתי יהיה המבצע או המלחמה או האירוע הבא. אני 

 המדינה צריכה לדאוג... תקציבים לזה?     ???:

 לא.  :מר אהרון אלמוג אסולין

 בוודאות אתה אומר?     ???:

לא, שאלתי את ראש מחלקת מקלטים, הוא אמר  :מר אהרון אלמוג אסולין

 שלא. 

 אנחנו נתנו אז דרך החירום גם סכומים גדולים.   גב' שירה אבין:

.  :יגרמן-גב' שירלי פאר .  נכון. יש, יש.

 אבל צריך לראות, להיערך לזה לשנה הקרובה.   גב' שירה אבין:

לכן, לפני שמשקיעים בגלריה ובכל מיני מקומות  :מר אהרון אלמוג אסולין

כאלה, אני חושב שמחויבת איזושהי התייחסות גם לנושא של חירום בעיר 

 הזאת. 
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וק באמת הגיש לי ממש אני רק רוצה להגיד לך שצד :יגרמן-גב' שירלי פאר

 . 16.11-לא מזמן מייל סיכום. אכן יש כל מיני מקלטים. יש לנו ועדת מקלטים ב

 הוא מאוד מדאיג, הוא ממש מדאיג.  :מר אהרון אלמוג אסולין

 יש את הכל.  :יגרמן-גב' שירלי פאר

עוד מילה. חלק מהמקלטים הם גם מושכרים.  :מר אהרון אלמוג אסולין

ערבוב של נזילות וחשמל לא ראוי, זה יכול גם להיגמר לא והמקלטים האלה ב

 טוב. 

אני חייבת אבל להעיר משהו על החלפת לוחות  :יגרמן-גב' שירלי פאר

  -מקלטים משהו כזה שיש לנו 60חשמל. מתוך 

 מקלטים.  91 :מר אהרון אלמוג אסולין

 צריכים החלפת לוחות חשמל.  90. 91 :יגרמן-גב' שירלי פאר

 לא, לא, לא.  :אלמוג אסולין מר אהרון

 רגע, רגע.  :יגרמן-גב' שירלי פאר

 הוחלפו ולא מעט.  :מר אהרון אלמוג אסולין

שנייה. עדיין, לפי מה שהוא כותב, בוא תראה,  :יגרמן-גב' שירלי פאר

 תסתכל על הדו"ח, כולם החלפת לוחות חשמל, בוא תסתכל על זה, של צדוק. 

י, אבל היינו שם וראינו. אני אומר לך, זה לא שירל :מר אהרון אלמוג אסולין

 המקום לעשות את הדיון איזה מקלטים. חייבים למלא את התב"ר הזה. 

בוא תעבור איתי, אם אתה לא רואה את המילה  :יגרמן-גב' שירלי פאר

, את המקבל ממני מה שאתה רוצה.   'החלפת'

נו, עזבו את זה עכשיו. אתם   מר אבי גרובר: מתחילים יאללה בואו, 

 עכשיו... 
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. לא מופיעים שם.  :מר אהרון אלמוג אסולין  אלה ש..

.   מר אבי גרובר:  חבר'ה, שנשאיר אתכם שנייה לבד? יאללה, נו בואו

אלה שלא מופיעים שם, לא צריך. ולכן, זה פחות  :מר אהרון אלמוג אסולין

 . 91מאשר 

מקלטים,  חבר'ה, אנחנו ניתן את הדעת גם לנושא של  מר אבי גרובר:

 כמו שאנחנו נותנים את הדעת להרבה דברים. 

 10-מקלטים צריכים החלפה. זה הרבה יותר מ 76 :יגרמן-גב' שירלי פאר

 מיליון, דרך אגב. 

. צריך לעשות עבודה 76-לכן אמרתי, לא צריך את ה :מר אהרון אלמוג אסולין

 פרטנית. אבל לא לשים שקל בכלל זה לא לעניין. 

 מספיק, די. הבנו. הנקודה הובהרה. סבבה. הלאה.   מר אבי גרובר:

אני רוצה רק להדגיש לעניין התב"ר החדש של   מר עידן למדן:

 . . הפיצוי הפקעת מקרקעין, התייחסתי לזה בקצרה בישיבה. זה לא מספיק נכנס.

בפרוטוקול. לטעמי אנחנו חייבים שם. כפי שידוע, יש כל מיני חובות כאלה 

הגזבר, הוא הפריד את בין הנושא הזה של התב"ר לבין  ואחרים. וכפי שהבהיר

הנושאים האחרים, בין אם זה היטלי השבחה, בין אם זה ארנונות, ובין אם 

 חובות אחרים, וצריך כן לתת לזה את הטיפול. 

אם הוא דיבר על פרוטוקולים, אני רוצה להוסיף   :מר רפי בראל

כי פשוט אני זוכר שאתה מילה. אם אפשר שוועדות כספים יהיו מוקלטות. 

נלחמת בשביל זה כשהיית בכסא השני. אני הסתכלתי על הפרוטוקול, הוא לא 

משקף את כל מה שנאמר, ואי אפשר להתחיל לנחש מי אמר ומה. אז אני מבקש 

 שתהיה הקלטה של הפרוטוקולים של ועדות הכספים. 

 יאללה.   מר יעקב קורצקי:
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מה יאללה. מי בעד? פה אחד?  רגע, צריך להצביע.  מר אבי גרובר:

 תודה רבה. חתימה טובה. 

 צום קל.   גב' דברת וייזר:

 

שינויים בתב"רים ופתיחת תב"ר חדש הוחלט פה אחד לאשר : 85מס'  החלטה

 פי שפורט. כ

 

_________________ 
 אבי גרובר

 ראש העירייה
 

__________________ 
 שירלי פאר

 מנכ"לית העירייה
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 קובץ החלטות

 

1. .  עדכון סעיפים בתקציב הרגיל )לרבות תקן כ"א(

 

: הוחלט פה אחד לאשר עדכון סעיפים בתקציב הרגיל כפי 84החלטה מס' 

 שפורטו )לרבות תקן כ"א(.

 

 שינויים בתב"רים ופתיחת תב"ר חדש.  .2

 

הוחלט פה אחד לאשר שינויים בתב"רים ופתיחת תב"ר חדש : 85מס'  החלטה

 כפי שפורט. 

 

 

 


