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  4ישיבה מס' –פרוטוקול ועדת כספים 
 15:00, בשעה תשפ"א בניסן ח', 21/03/2021מיום ראשון, 

 ."zoom" יתיצבאמצעות אפליקהתקיימה משבר הקורונה הישיבה המגבלות בשל 

 
 :ת כספיםחברי ועד –נוכחים 

 ועדת כספיםראש העירייה, יו"ר  - פדלוןמשה 
 סגנית רה"ע, חברת ועדהמ"מ ו - איה פרישקולניק

 סגן רה"ע , חבר ועדה - פר לויוע
  חבר מועצה, חבר ועדה - רונן סרמן

 חבר מועצה, חבר ועדה - אייל פביאן
 

 מוזמנים קבועים:
 מ"מ מנכ"ל העירייה - אהוד לזר, עו"ד

  סמנכ"ל בכיר לעירייה - ג'ו נסימוב 
 יועצת משפטית לעירייה - ענת בהרב, עו"ד

 גזבר העירייה - רו"ח, רוני חדד
 אגף תקצוב וכלכלהס. גזבר העירייה ומנהלת  - הילה רוזן, רו"ח

 חשבת העירייה - יעל טבנצ'ניק
 מרכזת הוועדהיועל"ן, מנהלת ועדות עירוניות,  - מישל עצמון

 
  מוזמנים נוכחים:

  מנהל אגף בטחון וסד"צ - בועז מייזל
  ובטחון חשבת אגף תב"ל - טלי שרפסקי

   האגף לשירותים חברתיים מנהל - אהרון סלצברג
  חשבת האגף לשירותים חברתיים - ענת לזרוביץ

  חשבת אגף החינוך - אולגה לוקינסקי
  חשב מינהל הנדסה - איתי לבנון

 
 נעדרו מהדיון

   

     חבר מועצה, חבר ועדה - יהונתן יסעור
  חבר מועצה, חבר ועדה - צבי וייס

  חבר מועצה, חבר ועדה - אלעד צדיקוב
  חברת מועצה, חברת ועדה - דנה אורן ינאי

  חבר ועדהמשנה לרה"ע, חבר מועצה,  - יוסי קוממי
  חבר מועצה, חבר ועדה - משה ועקנין

  חברת מועצה, חברת ועדה - מאיה כץ 
 
 
 .ב - ת )מילואים( שינוייםוהצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספ   ל סדר היום:ע
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 : 2021לשנת  4מספר ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים 
 

 א. -הצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספות )מילואים( שינויים  .1
 
 

בעיקר כספים המתקבלים ₪,  613,000מדובר בשינוי במסגרת התקציב בסך של  הילה רוזן:
בחומר שהועבר  2ממשרדי ממשלה, זה מה שמרכיב את הגידול במסגרת התקציב כמפורט בעמוד 

 לעיונכם המוקדם : 
 100,000ע"ס  –משרד החקלאות לעיקור וסירוס חתולי רחוב  ₪ 
 150,000ע"ס  –משרד החינוך שכר סייעות צהרונים  ₪ 
  363,000 –אירוע זיהום חופי הים  –המשרד לאיכ"ס  ₪ 
 העברה ממשרד למשרד.₪  455,000–המשרד לחיזוק קהילתי פרויקט מציל"ה 

 
בוצע קיזוז בסך של  2021סעיפים של עדליידע  3ב  –שאלה בנוגע לאירועי תרבות פסח רונן וסרמן : 

דליידע ? הרי ידענו שלא נוכל לממשו עקב שאלתי היא מדוע יש בכלל תקצוב לע₪,  300,000כ  
 משבר הקורונה. 

 
באישור התקציב תקצבנו את העדליידע בידיעה שנבצע שינויים במהלך השנה כך  הילה רוזן :

 שיתרות שנותרו מאירועי פורים מועברים לפסח.
 

 מדובר במהלך טכני בלבד. בחג הפסח וחול המועד יהיו הצגות לילדים, אירועיראש העיר : 
 מוסיקה, קונצרטים, כל מה שיכול לשמח את תושבי העיר. 

 
 גזבר העירייה: יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע.

 
 החלטה: מאושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה.

 ראש העיר מבקש להודות לכולם למאחל לכל חברי הוועדה והמשתפים חג אביב שמח.

 
 **הישיבה נעולה 

 

 

 רב,בכבוד 
  

 משה פדלון
 ראש העירייה

 יו"ר ועדת כספים
 


