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 1202לשנת  11ישיבה מס'  –פרוטוקול ועדת כספים 

 03:61בשעה , "א חשון, תשפ"בכ, 2021/10/27, רביעימיום 
 

הוועדה ". ניהול zoomבשל ההתפשטות מחדש של נגיף הקורונה התקיימה הישיבה באמצעות אפליקציית "
 בוצע באופן שמשתתפי הדיון יכולים לראות ולשמוע את כולם, וההחלטה שתתקבל תהא בהתאם לכך.

 
 

 חברי ועדת כספים: - נוכחים
 ראש העירייה, יו"ר ועדת כספים -  משה פדלון

 מ"מ וסגנית רה"ע, חברת ועדה - איה פרישקולניק
 חבר ועדהמשנה לרה"ע,  -  יוסי קוממי

 
 מוזמנים קבועים:

 מנכ"ל העירייה -  אהוד לזר, עו"ד
 סמנכ"ל בכיר לעירייה - ( ניסימובג'ו )יוסף

 גזבר העירייה -  רוני חדד, רו"ח
 

 לעירייה יועמ"ש -  , עו"דענת בהרב
 מנהלת אגף תב"רים - גולדפריינדאורנה 

 רכזת הוועדה ועדות עירוניות,אגף   מנהלת -  מישל עצמון
 

 מוזמנים : 
 ראש מינהל תפעול -  בועז מייזל

 מינהל תפעולחשבת  -  טלי שרפסקי
  מ"מ ראש אגף תב"ל -  ליאור קורנפלד
 זברותגמנהלת מחלקת חוזים ופיקוח תקציבי,  -  קארין קלדרון 

 מנהלת מחלקת ארגון ותאוםס' ראש אגף ארגון,  -  רינה זאבי
 

 נעדרו מהדיון:
 סגן רה"ע, חבר ועדה -   עופר לוי

 חבר מועצה, חבר ועדה -  משה ועקנין
 חבר מועצה, חבר ועדה -  ד"ר דרור בן עמי

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

 חברת מועצה, חברת ועדה -  מאיה כץ
 חבר מועצה, חבר ועדה -  רונן וסרמן
 ה, חבר ועדהחבר מועצ -  אייל פביאן
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 על סדר היום : 

 
 : 2021 -אישור תב"רים  .1

בסכום   2021תב"רים  מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית  3של  2021לאשר עדכון תקציב פיתוח 

 ממקורות המימון כדלקמן :₪  13,061,802כולל של  

 סכום מקור מימון

 ₪ 13,074,517 קרן עבודות פיתוח

 ₪  -12,715 אחרים

 ₪ 13,061,802 סה"כ

 

 :  2021 -סגירת תב"רים   .2

והחזרת עודפי תקציב לקרנות  2021תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת  31לאשר סגירת 

 ₪.  2,325,328הרשות בסכום של 

 

 תוספת לסדר היום : 
 : 2021 -אישור תב"רים  .3

   2021מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית   תב"רים 3של  2021לאשר עדכון תקציב פיתוח 

 ממקורות המימון כדלקמן :

 סכום מקור מימון

 ₪ 4,700,000 קרן עבודות פיתוח

 ₪ -4,700,000 אחרים

 - סה"כ

 

 צרופות הועברו לעיונכם המוקדם. •

 : 1202לשנת  11מספר ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים 
 

 תב"רים : אישור .1
 

, בסך הרוב מקרן עבודות פיתוח₪,  13,061,802של רים בסכום "תב 3 של עדכון :גולדפריינדאורנה 
 ₪.  12,715והקטנה של אחרים  ₪ 13,074,517 של 

 להלן: 
מסגרת הסכם תקציב נוסף הנדרש ב 1903הר/ עבודות פינוי ומחזור פסולת ב : 1443תבר  -

 עם איזורים והאחים עופר פשרה

, במסגרת התחשבנות בגין פינוי איזורים והאחים עופר בין העירייה לבין נחתם הסכם פשרה  גזבר :
נדרשת ו₪ מיליון  53 –עד עתה נערכה התחשבנות בסך של כ  ₪. 78,000,000 סך כולל שלפסולת ב

 ₪. 12,861,802תוספת תקציב של 

 ?שנה ? האם נסגר עם זה התיק בהיבט משפטי 20הסתיימה הסגה הנמשכת  אתהאם בז : ראש העיר

, ככל ולא יהיו כולל הכל₪  78,000,000 שנחתם הינו  ההסכםו נסגר התיק המשפטי בהיבט : גזבר
  .הסיום זה כרגע אך. בעתיד יקבלו, להם שמגיעים. במידה ויהיו כספים העברות יותר
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 יישר כוח.  -ש וצוותה וגזבר וצוותו "מברך על סגירת התיק, מודה ליועמ  ראש העיר :

לצורך סגירת י ומסתיים. "במימון רמכולו  התב"ר -תכנון מתחם אפולוניה: 1936תבר  -
 .י"שלא התקבל מרמסכום  ₪ , 12,715בסכום של שינוי מימון התב"ר נדרש 

 
לפיכך הבקשה נדרש בדחיפות,  חדשתב"ר שיפוץ מטבחים ומוסדות רווחה : 2241תבר  -

 .2022ר ב והיתאלש"ח  200  2021 –ב לתקציב 

 

 אושר פ"א, יועלה לאישור המועצההחלטה: 
 

 :  2021 -סגירת תב"רים  .2

והחזרת עודפי תקציב לקרנות  2021תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת  31מתבקשים לאשר סגירת 

 .קרנות הרשותלמשימה הסתיימה והעודף חוזר  -₪  2,325,328הרשות בסכום של 

 

 אושר פ"א, יועלה לאישור המועצההחלטה: 
 

 תוספת לסדר היום : .3

  ,2021, מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2021לאשר עדכון תקציב פיתוח מתבקשים  :ראש העיר
 כפי שמפורט בטבלה.ממקורות המימון 

 
מתחם גליל ים. מאחר של מוסדות חינוך כיתות גן ומעון, ב תב"רים 3ל עמדובר :  אורנה גולדפריינד

, הבקשה היא  והחברה לפיתוח נדרשת לתקציבממשרד החינוך  ו ההרשאות  התקציביותוטרם התקבל
 שינוי מימון ממשרד החינוך לקרנות הרשות.ל
 

 אושר פ"א, יועלה לאישור המועצההחלטה: 
 
 

 *הישיבה נעולה*

 

 

 
 

 בכבוד רב,
 

 משה פדלון
 ראש העירייה

 יו"ר ועדת כספים


