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   2022לשנת  8ישיבה מס'   –פרוטוקול ועדת כספים  
 16:00בשעה , "ה תמוז, תשפ"בכ, 24/07/2022, ראשוןמיום 

 
 אולם המליאה  בהישיבה התקיימה 
 

 
 :ת כספים חברי ועד –נוכחים 

 ועדת כספים ראש העירייה, יו"ר  - משה פדלון 
 

 מוזמנים קבועים:
 מנכ"ל העירייה  - אהוד לזר, עו"ד 
 גזבר העירייה  - רוני חדד, רו"ח 

 יועצת משפטית לעירייה  - ענת בהרב קרן, עו"ד 
 ס' גזבר העירייה ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה  - הילה רוזן 

 מנהלת אגף תב"רים  - אורנה גולדפרנייד 
   מנהל אגף הכנסות העירייה - שלומי אסולין 

 ועדות עירוניות ומרכזת הוועדה  אגף מנהלת - מישל עצמון 
 חשבת אגף לשירותים חברתיים  - ענת לזרוביץ 
 מינהל תפעול חשבת  - טלי שרפסקי 

 ראש אגף תב"ל  - ליאור קורנפלד 
 מנהלת מחלקת חוזים ופיקוח תקציבי  - גאולה שילן 

 ס.ראש אגף החינוך לענייני מינהל וכספים  - אולגה לוקינסקי 
 חשבת אגף שאיפ"ה  - איילה ממן 

 ס' מנהל אגף תפעול וחשבות  - דנה אוניקובסקי 
   

    נעדרו מהדיון :
 ס' ומ"מ רה"ע, חברת ועדה  - איה פרישקולניק 

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

 סגן רה"ע , חבר ועדה  - עפר לוי 
 חברת מועצה, חברת ועדה   - דנה אורן ינאי  

 חבר מועצה, חבר ועדה     - דרור בן עמי 
 חבר מועצה, חבר ועדה  - צבי וייס 

 חבר מועצה, חבר ועדה  - אלעד צדיקוב 
 חברת מועצה, חברת ועדה  - מאיה כץ 

 חבר מועצה, חבר ועדה  - אייל פביאן 
 העירייה כ"ל  נמשנה למ  - ג'ו )יוסף( נסימוב 
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 על סדר היום : 

 
 : 2022  -אישור תב"רים    .1

בסכום של    2022מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית   תב"רים  8של    2022לאשר עדכון תקציב פיתוח 

 ₪ ממקורות המימון כדלקמן :  1,860,553

 סכום  מקור מימון

 21,250,000 קרן עבודות פיתוח

 178,611 קרן עודפי תקציב רגיל 

 431,942 אחרים 

 21,860,553 סה"כ

 מצ"ב קובץ.  •

 תוספת לסדר היום :

  בסכום כולל   2022תב"רים  מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית    2של   2022לאשר עדכון תקציב פיתוח   

 ( ₪ מימון קרן עבודות פיתוח.   500,000של ) 

 מצ"ב קובץ.  •

 

 ו'  –הצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספות )מילואים( שינויים  .2

 

 העיריות )נוסח חדש( לפקודת   338בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  .3
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 :  2022לשנת  8מספר ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים  

 
 :    אישור תב"רים .1

  1,860,553בסך כולל של  תב"רים    8  של עדכון תקציבהוועדה מתבקשת לאשור ראש העיר :  .א
  שהועבר לעיון ממקורות המימון שפורטו במסמך    2022, מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית  ₪

 מוקדם.
 

 החלטה : אושר פ"א, יועלה לאישור מועצת העיר. 
 

 תוספת לסדר היום :  .ב
₪, עבור   500,000בסך של    תב"רים  2הוועדה מתבקשת לאשר הקטנה של אורנה גולדפריינד :  

יום, מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית   ומעונות  כיתות חינוך מיוחד  קרן  2022בניית  מימון   ,
 עבודות פיתוח.  

 
 החלטה : אושר פ"א, יועלה לאישור מועצת העיר. 

 
 

 .ה –הצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספות )מילואים( שינויים  .2

 
  ןנובע מעדכו. עיקר הגידול ₪  3,948,000בסכום כולל של    במסגרת התקציב י יש שינו: הילה רוזן 

השתתפות  , ממשתתפים , גידול בהכנסות עקב גבייהכנגד הכנסות ממשרד הרווחה רווחהתקציבי 

קול קורא "מנהיגות נוער  משיכה מהקרנות בגין הוצאות שמאים, חינוך מיוחד, משרד החינוך ל

   החזר הלוואה.משיכה מהקרנות עבור סביבתי" ו

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

 מבקש להודות להילה רוזן וכל הצוות על העבודה המקצועית שנעשתה.  

 

 יועלה לאישור המועצההחלטה: אושר פה אחד, 

 
 .לפקודת העיריות )נוסח חדש(  338בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  .1

מקרים, מובאת לאישור ועדת    11לאחר שמוצו כל פעולות האכיפה לגביית חובות של    :    שלומי אסולין

לפקודת העיריות )נוסח    ₪338, לפי סעיף    12,335,782הכספים בקשה למחיקת חובות בסך כולל של  

 חדש(.

 

 החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

 

 

 

 *  הישיבה נעולה*

 בכבוד רב,  
  משה פדלון

 ראש העירייה 
 יו"ר ועדת כספים


