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 271015מספרנו : 

 2019לשנת  1מס' פרוטוקול ועדת כספים 

 16:00בשעה , טתשע" שבט' כח , 03/02/2019, ראשוןיום שהתקיימה ב  

 נוכחים : -חברי ועדה
 ועדת כספים , יושב ראשהראש העיריי - מר משה פדלון

 וחברת ועדה רה"עומ"מ סגנית  - גב' איה פרישקולניק
 ועדההורה"ע וחבר ן סג - לוי עפרמר 

 ועדההוחבר מועצה וחבר  - מר צבי וייס
 ועדההוחבר מועצה וחבר  - מר משה וקנין
 ועדההוחבר מועצה וחבר  - מר רונן וסרמן
 ועדההוחבר מועצה וחבר  - מר אייל פביאן

   

 
 : מוזמנים קבועים
 מנכ"ל העירייה  - מר יהודה בן עזרא

  גזבר העירייה - רוני חדד רו"ח
 יועצת משפטית לעירייה - בהרבקרן עו"ד ענת 

 מנהלת אגף תקצוב וכלכלה וסגנית גזבר - רו"ח הילה רוזן
 יםחוזים ותב"ראגף  מנהלת - רנה גולדפריינדוגב' א

 מנהל אגף הכנסות העירייה - מר שלומי אסולין
 מנהלת ועדות עירוניות ומרכזת הוועדה - גב' מישל עצמון

 
 נוכחים:

 מנהל אגף הרווחה - מר אהרון סלצברג
 חשבת אגף רווחה - גב' ענת לזרוביץ

 מנהל מח' הספורט, אגף תנו"ס - מר מיקי גורנשטיין
 , אגף שאיפההסביבה לאיכות היחידה והסברה חינוך רכז - מר עומרי מישעלי

   
 :נעדרו 

 חבר מועצה וחבר וועדה     -  מר אלעד צדיקוב  
 ועדההוחבר מועצה וחבר  - מר יהונתן יסעור

 חברת הוועדהוחברת מועצה  - גב' מאיה כץ
 חברת הוועדהוחברת מועצה  - גב' דנה אורן ינאי

 חבר מועצה וחבר ועדה - מר יוסי קוממי
 סמנכ"ל בכיר לעירייה - מר ג'ו )יוסף( נסימוב

 חשבת העירייה - גב' יעל טבצניק
 מנהלת מח'  ארגון ותיאום, לשכת סמנכ"ל בכיר - גב' רינה זאבי

 
 
 ל סדר היום :ע

 אישור תב"רים .א

 
 לפקודת העיריות )נוסח חדש( 338שה למחיקת חובות לפי סעיפים בק .ב

 
)כולל תקציר  30.09.2018שנסתיים ביום  2018דו"חות כספיים לרבעון שלישי של שנת  .ג

 מנהלים(
 

 .א' -ת )מילואים( שינוייםוהצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספ .ד
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 .תכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספיםראש העיר מ
 

 אישור תב"רים .א

   גידור שיפוץ מגרשי ספורט  )אגף תנוס( – 1582תוספת  תב"ר מס'  .1
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
  763,000 763,000  31.12.2018עד 

2019  171,000 171,000 
 171,000 934,000 763,000 סה"כ

    
    2019מקורות מימון 

 171,000 171,000  קרן עבודות פיתוח
 171,000 171,000  סה"כ

. מימון קרן 2019לביצוע בשנת ₪  171,000: הגדלת היקף פרויקט בסכום של  לאשר הבקשה
 פיתוח.עבודות 

 החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

 הקמת גינות בי"ס קהילתיות  )אגף שאיפה(   – 1817תוספת תב"ר מס'  .2
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
  640,000 640,000  31.12.2018עד 

2019  232,000 232,000 
 232,000 872,000 640,000 סה"כ

    
    2019מקורות מימון 

 232,000 232,000  קרן "הועדה החקלאית"
 232,000 232,000  סה"כ

. מימון קרן "הועדה  2019לביצוע בשנת ₪   232,000הגדלת היקף בסכום של  : לאשר הבקשה
 החקלאית".

כספים , 2018הבקשה לאשר את יתרת תקציב של הוועדה החקלאית לשנת כספים ראש העיר : 
 לטובת מימון הפעילות בתב"ר לטובת המשך הקמת גינות בבתי הספר  והקהילותשהצטברו 

 
 החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

 

 לפקודת העיריות )נוסח חדש( 338בקשה למחיקת חובות לפי סעיפים  .ב

לאחר שמוצו כל פעולות הגבייה הנדרשות, בהתאם לכלים המצויים בידי הרשות שלומי אסולין: 

 338 ףלפי סעי ,חובות מקרי 22ה של מונחת לפניכם בקשה למחיקועפ"י נוהל משרד הפנים, 

 ₪.  2,050,800.80בסך של   לפקודת העיריות )נוסח חדש(

 התיישנות.הבהרה לגבי מחיקת החוב לבני עקיבא עקב  קשבמ רונן וסרמן:

 מדובר בתקופה שבין "פטורים".שלומי אסולין : 

 החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה
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)כולל תקציר  30.09.2018שנסתיים ביום  2018דו"חות כספיים לרבעון שלישי של שנת  .ג
 מנהלים(

 

 .סוקר את עיקרי הדוח כפי שמופיע בתקציר המנהלים שהוגש לוועדה :העירייה גזבר

 תקציר המנהלים. 2מבקש הבהרה לנתון כמפורט בסעיף משה ועקנין : 

בין השנים.  הכנסותבפערים הוצאות ופערים ב –גורמים  2 של מדובר בשילוב :העירייה גזבר
 תה גבוהה ביחס לאשתקד.יהי 2018, הגבייה ב  הפרשי עיתוימדובר ב

 
 המועצה לידיעתהחלטה: אושר פה אחד, יועלה 

 
 .א' -ת )מילואים( שינוייםו)העברות מסעיף לסעיף( ותוספהצעת שינויים  .ד

 

צורכי האגף, עפ"י  פנים אגפיים, השינויים 2019לשנת  1לפניכם הזזה תקציבית מס'  הילה רוזן:

  .ואין שינוי במסגרת התקציב

 

 החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

 

 

 הישיבה נעולה.
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 בכבוד רב,
 

 משה פדלון
 ראש העירייה

 ועדת כספיםיו"ר                


