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  6ישיבה מס'  -פרוטוקול ועדת כספים 
 16:00, בשעה , תשע"טאב' ג, 04/08/2019, ראשוןמיום 

 
 חברי ועדה: –נוכחים 

 הוועדהיו"ר , ראש העירייה - משה פדלון
 ועדהסגנית ומ"מ רה"ע, חברת  - איה פרישקולניק

 ועדההוחבר , חבר מועצה - קניןעמשה ו
 חברת מועצה, חברת הוועדה - דנה אורן ינאי

 ועדההוחבר , חבר מועצה - אייל פביאן
   

 מוזמנים קבועים:
 מ"מ מנכ"ל העירייה - נסימוב)יוסף( ג'ו 

 יועצת משפטית לעירייה - ענת בהרב קרן, עו"ד
 גזבר העירייה - רו"ח רוני חדד

 מנהלת אגף תקצוב וכלכלה וס. גזבר - רוזן הילה
 חשבת העירייה - יעל טבצ'ניק
 עדהומנהלת ועדות עירוניות, מרכזת הו - מישל עצמון

   
 

 מוזמנים נוכחים:
 מנהל אגף תב"ל - שמואל עקרב

 מנהל אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי - בועז מייזל
 אגף רווחה מנהל - אהרון סלצברג

 מנהל אגף החינוך - נחום, ד"ריעקב 
 מנהל אגף הכנסות העירייה - שלומי אסולין

 ראש אגף משאבי אנוש 'ס - סמדר אקון
 ס' ראש אגף בטחון - אבי ברויטמן

 חשבת מינהל הנדסה - טובה סלס
 חשבת אגף רווחה - ענת לזרוביץ

 חשבת אגף החינוך - אולגה לוקינסקי
   
 

 נעדרו מהדיון
  

 ועדההוחברת חברת מועצה,  - כץמאיה 
 ועדההוחבר , חבר מועצה - צבי וייס

 ועדההוחבר , חבר מועצה - יהונתן יסעור
 ועדההוחבר , רה"ע ן סג - לוי עפר

 חבר מועצה, חבר הוועדה - אלעד צדיקוב
 חבר מועצה, חבר הוועדה - רונן סרמן

 חבר מועצה, חבר הוועדה - יוסי קוממי
 מנכ"ל העירייה - יהודה בן עזרא

 מנהלת אגף חוזים ותב"רים - אורנה גולפריינד
 מנהל אגף בטחון - בועז מייזל

 חשבת אגף תבל ואגף בטחון - טלי שרפסקי
 גזברות, תאגידים בקרת' מח מנהלת - פתררו, רו"ח-ענבר מויאל

 
 ל סדר היום :ע

 שינויים ו' –הצעות לשינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספות  .א
 לפקודת העיריות )נוסח חדש( 339בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  .ב
 בקשה לפתיחת שני חשבונות בנק לגני ילדים .ג

 מחוץ לסדר היום : 

 תב"רים.אישור  .ד

 ושינויים  –הצעות לשינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספות  -תוספת  .ה
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 :  6מספר ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים 
 

 שינויים ו  –הצעות לשינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספות  .א

 ., על פי צורך וצפי שנתי2019ההזזות אחרונות לשנת הילה רוזן :  
 

 מענה לשאלות חברי הוועדה : 
 ינאי :-דנה אורן

, השתתפות בתקציב מועצה דתית. אם הרשות מעבירה כסף למועצה דתית 4מבקשת הבהרה לעמ'  -
וסדר במועצה. שכן מדובר בכסף עירוני ועלינו לוודא שינוהל ביושר. אני לא  יש לדרוש שקיפות

 מתנגדת לשירותי הדת, אולם השאיפה שכספי ציבור יועברו נכונה, בשקיפות.
המשרד לשירותי דת כפי  ב עפ"י חוק  ובהתאם להנחיותיתקצבעדכון הילה רוזן : הרשות מחויבת 

 .29.04.2019שפורסמו ביום 
 

 נמצאים כעת בשלב תקצוב ומחויבים לתקצב.ש : יועמ"
 

פורסם רק לפני  2019לפי לשון החוק על הרשות המקומית להעביר את התקציב. העדכון לשנת  גזבר :
מס' חודשים היות והמשרד לשירותי דת מעביר את הנתונים לאחר אישור התקציב. כאמור העדכון 
התקציבי מחויב עפ"י חוק ואם לא נפעל כנדרש יבוצעו קיזוזים בתקציבים אחרים. מדגיש כי בשלב 

 בר בעדכון התקציב ולא בהזרמה תקציבית.זה מדו
 

, זהו תקצוב 2019לתקציב המועצה הדתית עבור שנת  20%הנחיית משרד הדתות להוסיף  ראש העיר :
בלבד שהחוק מחייב ואין ביכולתי לעצור זאת. עם זאת, במקביל לאישור התקציב אפנה לראש המרכז 

 כל עוד לא נקבל הנחייה ממרכז השלטון המקומי, ההזרמה לא תועבר. לשלטון מקומי לשינוי השיטה.
 
 האם בכוחה של העירייה להטיל סנקציות על גופים שלא עוברים ביקורת ?  -

 יועמ"ש : השאלה תאורטית, מי הגוף ומה ההוראות ? במקרה זה מחויבים לתקצב.
 
 מבקשת הבהרה להיטל הטמנה. -

 שלמים לפי טון ובבדיקה עלה כי משלמים פחות.מדובר בהיטל מדינה, מ ראש העיר :
 
 בפיקוח על הבנייה, האם מדובר בתוספת תקנים ? תשובה : כן. ובפיקוח עירוני ? -

 קיים תקצוב אולם אין פקחים.העיר :  ראש
 
 סעיף רזרבות יזמות ופרויקטים בחינוך, הבהרה. -

 רלוונטים ללא שינוי בסל חינוך.הילה רוזן : אחת לשנה יש גמישות לאגף החינוך לפזר לסעיפים 
 

 : מבקש הבהרה לתקציב היסעים. משה ועקנין
 הילה רוזן : מדובר בעודפי תקציב לאחר שנעשתה בדיקה קפדנית עם אגף החינוך.

 
 אייל פביאן : 

 מבקש הבהרות לירידה תקציב רווחה -
: התעריף נקבע בתחילת השנה ומתעדכן לקראת חודש ספטמבר לפי ההיקפים וכמות  אהרון סלצברג

 ילדים בפועל.
 
 מרכז יום לאוטיסט ? -

 הילה רוזן : איחוד סעיפים ע"י משרד הרווחה, המרכז עובר למרכז יום לנכים.
 
 שכונה תומכת, מבקש הבהרה. -

, פעילות קהילתית לאנשים 3: פרויקט חדש שתוקצב לפי צפי, בשכונה תומכת לגיל ה  אהרון סלצברג
 פרויקט.ה בעיר המתאימים עבורעם מוגבלות וכד', ובפועל יש פחות תושבים 

 
 מבקש הסבר לתנודות בשכר. -
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 התאמות לפי ניוד עובדים, חל"ד, הסכמי שכר וכד'.ראש העיר : 
 
וחברי מועצת העיר, נצביע. מדובר בהחלטת ממשלה וחוק מועצה דתית : כחברי ועדת כספים  -

אולם לא מחייב אותנו בהצבעה. והיה ונצביע נגד, מה יהיה ? כמצביעים עפ"י צו מצפוננו, מדוע 
 שנאשר הגזמה שכזו ?

 
 איה פרישקולניק, ס' ומ"מ רה"ע : מדובר בדרישה במסגרת החוק.

 .אי תקצוב יגרום לקיזוז של משרד אחר ראש העיר :
 

יועמ"ש : החוק מחייב את הרשות בהעברות תקציב אלה ולכן לא אמליץ לחברי מועצת העיר לנהוג 
בניגוד לחוק ולהצביע בניגוד לחובות המוטלות עלינו. מלחמות יש לנהל באמצעות המרכז לשלטון 

 מקומית.
 

 .15.7%הילה רוזן : גובה התקצוב 
 

 התקציב מאוזן ובר ביצועהצהרת הגזבר : יש שינוי במסגרת התקציב, 

 הצבעה : 

 בעד משה פדלון ראש העיר

 בעד איה פרישקולניק סגנית ומ"מ רה"ע

 בעד משה ועקנין חבר מועצה 

 חברת מועצה 

 1851000810*סעיף 

 דנה אורן ינאי 

 השתתפות בתקציב מועצה דתית :

 בעד

 נמנעת

 חבר מועצה 

 1851000810*סעיף 

 אייל פביאן

 מועצה דתית :השתתפות בתקציב 

 בעד

 נגד

 

השתתפות בתקציב מועצה  - 1851000810סעיף למעט  . , יועלה לאישור המועצהפ"אאושר מהחלטה: 
 .1 –| נגד  1 –|  נמנע   3 –בעד דתית : 

 :תוספת להזזה ו'  תוספת לסדר היום 

  .שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצועלאחר השינוי, אין הצהרת הגזבר : 

  ., יועלה לאישור המועצהפ"אאושר מהחלטה: 
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 לפקודת העיריות )נוסח חדש( 339בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  .ב

 אייל פביאן : מבקש לדעת האם הבקשה מוגשת לאחר שמוצו כל ההליכים ?

: בבקשה זו המוגשת לאישורכם מדובר בפשרות, לאחר שמוצו כל התהליכים לגביית שלומי אסולין 
לפקודת  339לפי סעיף ₪  1,067,986הנכם מבקשים לאשר מחיקת חובות בסך של חובות הארנונה. 

 .העיריות
 

 , יועלה לאישור המועצהפ"אהחלטה: אושר 

 בקשה לפתיחת שני חשבונות בנק לגני ילדים .ג

 .חשבונות בנק לטובת גנ"י חדשים 2הוועדה מתבקשת לאשר פתיחת 
 ההגננת מורשית חתימה לבדה בחשבון, תוסמך לחתום על כל המסמכים כפי שיסוכמו עמ .1
 במשיכה אחת₪  1500 .2
 לחשבת אגף חינוך אפשרות לראות את כל ההוצאות. .3

 
 , יועלה לאישור המועצהפ"אהחלטה: אושר 

 מחוץ לסדר היום : 

 תב"ריםאישור  .ד

בסכום כולל   2019תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית  2של  2019לאשר עדכון תקציב פיתוח 
 ממקורות המימון כדלקמן :₪   1,620,000של 

 
 סכום מימון מקור

 ₪  1,000,000 פיתוח עבודות קרן

 ₪     620,000 עודפים קרן

 ₪  1,620,000 כ"סה

לאחר שזיהינו צורך לשיפוצים במוסדות חינוך, לביצוע בחופש תב"רים הבקשה לתוספת  ראש העיר :
 הגדול ובחופשת חג הסוכות. 

 
 שמואל עקרב : התב"ר לביצוע ב"מתיחת פנים" לאולם הספורט.

 
אייל פביאן : לגבי בי"ס הנדיב, להבנתי השבוע תתקיים פגישה, והיה ויתברר כי קיים צורך בשמשות 

 אטומות, האם מתוקצב ? 
 

העיר : בכל הארץ מתקיימת בנייה בסמוך לבתי"ס, והיום קבלנו מהממונה על הבטיחות במשרד ראש 
 החינוך אישור לכך שאין כל סכנה בטיחותית בביה"ס.

 
 לאישור המועצה ויועלהתב"רים , פ"אהחלטה: אושר 

 במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע שינויהצהרת הגזבר : יש 
 

 הישיבה נעולה
 
 

 רב, בכבוד
 

     משה פדלון
 ראש העירייה

ת כספיםיו"ר ועד  


