
 
 

 
 מונוסון-עיריית יהוד                 

 
 ועדת כספים פרוטוקול ישיבת 

 
 

 17ועדת כספים יוני     1 מתוך 1 עמוד
 

 18:00  שעה: 2017 ביוני 1 חמישי יום   תאריך הישיבה:
 משה לוי  נכתב ע"י: 2017/2  מספר פרוטוקול:

 עיריית יהוד מונוסון מקום:
 מימוןהדר  , נתן בז'ה  ,יו"ר-חברי מועצת העיר: משה לוי שמות המשתתפים:

 רוטמן שמואל ,ערן קקון :שמות החסרים
  :בהשתתפות

  תב"רים המובאים למועצת העיר לאישור, שונות נושאים לדיון:
 

כמתוכנן בפורום חוקי, בפתח בניין העיריה לאחר שמנכ"לית העיריה התעלמה  18:00הישיבה נפתחת בשעה 
 הישיבה.מהפניה של יו"ר הועדה לדאוג לחדר  בעיריה לשם ניהול 

 
, מחליטים להמליץ למועצת ישיבתה הקרובהבדיון בנושא התב"רים המובאים לאישור במועצת העיר לאחר 

 העיר את האמור להלן:
 

קבעה לאישור מועצת העיר בישיבה מן המניין שנתוכננים להיות מובאים התכנסנו היום לדיון בתב"רים המ
 .12.6.17 -דחייתה ע"י רוב חברי המועצה ליום תבקשה ונ 5/6/17ליום 

דת )א( לתוספת השניה לפקו5סעיף  לענין זה, דהיינו, ע"פהתאם להוראות החוק קשת הדחיה הינה בב
, הבקשה הוגשה לפני שבוע ימים. 7-לדחות את הישיבה בהעיריה  העיריות נתבקשה ראשת העיר ומנכ"ל

 .ומשום מה לא נענתה עד כה
כך , אין בידינו לקבל החלטה בשלב זהכמו גם לעובדה כי החומר שהוגש אינו מספק הרי ש בשים לב לאמור

 שככל והדיון לא יידחה כפי הוראות החוק אזיי לא יהא מנוס להמליץ על הצבעה כנגד.
 

פירוט בדבר , כמו גם ו/או וועדי ההוריםהבקשות שהוגשו ע"י בתי הספר הינו והנדרש החומר החסר 
כ"א מהפעולות שלגיהן מתבקשים אנו לאשר סכומים מקופת רמת דחיפותם  של וצורכיהם האמיתיים 

 הנמצאת במחסור בהיטלי השבחה.והעיריה הדלה 
 

הפירוט הדרוש כאמור במייל ישלח אלינו בשלב ראשון כי אנו מבקשים נוכח הדחיפות בביצוע העבודות, 
בין הדברים  הכוללודירוגם  /תיעדוףבדבר רמת נחיצותם סגנההעיר/הסברים מטעם מהנדסת לעיל כמו גם 

עם קבלת  – והכל בהתחשב ביתרות היטלי ההשבחה בקופת העיריה בשיפוצי הקיץעתה כבר הדחופים 
 .החומר תתכנס שוב ועדת הכספים לדיון בנושא

 
צוע של תהליכי הביעל ועדת משנה לשם ליווי ופיקוח נה מבין חבריה ועדת הכספים מממעבר לאמור, 

 .בעבר לא מוצו ע"פ יעודםתב"רים שאושרו לניסיון העבר לפיו התב"רים שיאושרו וזאת בשים לב 
 

החלטה : חברי הועדה בישיבה ממליצים לחברי מועצת העיר להתנגד לתב"רים כפי שמובאים תוך 
ת ע"י התעלמות מתמשכת של ראשת העיר והנהלתה מפניית חברי ועדת הכספים הן בדבר  הדחיה המבוקש

הדורשים רוב חברי מועצת והן בהתעלמותם  מהחלטת ועדת הכספים בישיבתה הקודמת באותם נושאים 
 דיון מעמיק כאמור לעיל.

 
 חברי הועדה מצביעים פה אחד בעד ההחלטה.

 
 

 בברכה,         
  

 יו"ר ועדת הכספים                                     –משה לוי 
 ראש העיר – מקליסגב' יעלה העתק:    

 מנכ"ל – גב' שירה דקל כץ
 גזבר –מר גל לניאדו 

 המבקר העירי –יק סמר י.פר
 חברי הועדה 


