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 20ישיבה מס'  –פרוטוקול ועדת כספים 

 03:61, בשעה תשפ"א בשבט' חי, 1220/01/31מיום 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 - עפר לוי
    חבר מועצה, חבר ועדה - יהונתן יסעור

  ועדהחבר מועצה, חבר  - רונן סרמן
 חבר מועצה, חבר ועדה - אייל פביאן

 
 מוזמנים קבועים:

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

 מנהלת אגף חוזים ותב"רים - אורנה גולפריינד
 מרכזת הוועדהיועל"ן, מנהלת ועדות עירוניות,  - מישל עצמון

 
  מוזמנים נוכחים:

  העיר ראש לשכת, פרויקטים ל"סמנכ - אהוד לזר
  מנהל אגף תב"ל - שמואל עקרב

  מנהלת מח' תיאום  - רינה זאבי
  חשבת אגף החינוך - אולגה לוקינסקי

  חשבת האגף לשירותים חברתיים - ענת לזרוביץ
  חשב מינהל הנדסה - איתי לבנון

 
 נעדרו מהדיון

   

  חבר מועצה, חבר ועדה - צבי וייס
  חבר מועצה, חבר ועדה - אלעד צדיקוב

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

  חברת מועצה, חברת ועדה - דנה אורן ינאי
  חברת מועצה, חברת ועדה - מאיה כץ 
  סמנכ"ל בכיר לעירייה - ג'ו נסימוב 

 
 :  על סדר היום

 .ZOOMאמצעות אפליקציית מליאה ואישור קיום הישיבה ב .1

 

 אישור תב"רים  .2

  מצ"ב קובץ – 2020 -שינוי מימון תב"ר .א

  2020 -סגירת תב"רים  .ב

והחזרת עודפי תקציב לקרנות  2020תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת  5לאשר סגירת 
 ₪.  362,109הרשות בסכום של 

 : 2021 -אישור תב"ר  .ג

  2021מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית   של  תב"רים 2021לאשר עדכון תקציב פיתוח 
 ממקורות המימון כדלקמן :₪  2,169,304בסכום כולל של 

 סכום מקור מימון

 (720,500) קרן עבודות פיתוח

 2,889,804 אחרים

 2,169,304 סה"כ
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 ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 02 לשנת 2021 :

 
 , הגזבר, מכובדי כולם. הועדהחברי מנכ"ל, צהרים טובים לחברי המועצה, אחר ה ראש העיר :

 

  בשל המגבלות נגיף הקורונה "ZOOM"ב אישור קיום ישיבת הוועדה  .1
 

 החלטה: מאושר פה אחד.
 

 אישור תב"רים .2
 

  2020 -שינוי מימון וסגירת תב"ר  .א

שיפוצים. כל שנה אנחנו מקבלים ממשרד החינוך  : מדובר בשינוי מימון תב"ר פריינדדגולאורנה 

 אלש"ח ולכן אנחנו מבצעים שינוי מימון. 404מימון לשיפוים שונים. קיבלנו בסוף שנה מימון ע"ס 

 יועלה לאישור המועצה. חד,אה החלטה: מאושר פ

 :  2020סגירת תב"רים  .ב

, והחזרת כספים 2020שלא נוצלו בשנת  תב"רים 5ראש העיר : הנכם מתבקשים לאשר סגירת 

 ₪.  361,109כום של לקרנות, בס

 אייל פביאן הצטרף לישיבה.

 יועלה לאישור המועצה. חד,אה החלטה: מאושר פ

 רונן וסרמן הצטרף לישיבה.

  : 2021 -אישור תב"ר  .ג

מעבר לתוכנית הפיתוח   תב"רים של   2021עדכון תקציב פיתוח  ראש העיר : מתבקשים לאשר
 .₪ 2,169,304בסכום כולל של   2021השנתית 

 
  רים, להלן הפירוט : "תב 4מדובר ב  : פריינדדגולאורנה 

 150תוספת הרשאות תקציביות משרד החינוך בסכום של  - 2020נגישות אקוסטית  .1
 אלש"ח

שיפוץ חדר מורים בתיכון הנדסאים והצטיידות, הרשאה תקציבית ממשרד החינוך,  .2
 אלש"ח.  100בסכום של 

 ₪. 91,304, בסך של הרשאה שקיבלנו לאחרונה ממשרד הפנים –חופים ל וודוזימיול  .3

"ח. התוספת אלש 1,828תוספת של  –ציוד מחשוב היקפי ללמידה מרחוק  2188תב"ר   .4
 ולכן "חאלש 2,548בסכום כולל בסך  ב' שלבשלב א ו "קורא "קולברובה ממומנת מ

 .ח לקרנות הרשות"אלש 720מחזירים 

 יועלה לאישור המועצה. חד,אה החלטה: מאושר פ

להקפיד להשתמש בכולם ולהתחיל יש יש לנו הרבה הרשאות ממשרדי ממשלה, העיר: ראש 
  .איכ"סותחבורה בדגש על משרד האנרגיה,  , של כלל המשרדים "קולות קוראים"להשתמש ב

 
נקבל לראייה רכישת המיול, ברגע שנדווח ביצוע ושל סכומים.  ללא הבחנההכל מבצעים  גזבר : 

 ההחזר.את 
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? להציג בפנינו  2020ונה בשנת ות בגין הקורמבקש לקבל רשימה של כל ההוצאיסעור : יהונתן 

 בתחומים. משקיעים? חשוב להראות כמה את הנתונים 
 

 מדווח בכל תחילת ישיבת מועצה על ההוצאות.  ראש העיר : גזבר 
 

  תוכן רשימה ותוצג בפניכם. ראש העיר : 

 * הישיבה נעולה*
 

 בכבוד רב,
 

     משה פדלון                        
 ראש העירייה                     
 יו"ר ועדת כספים                   


