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   2022לשנת  9ישיבה מס'   –פרוטוקול ועדת כספים  
 15:00בשעה  , "ה אב, תשפ"בכ, 21/08/2022, ראשוןמיום 

 
 

 :ת כספים חברי ועד –נוכחים 
 ועדת כספים ראש העירייה, יו"ר  - משה פדלון 
 משנה לרה"ע, חבר מועצה, חבר ועדה  - יוסי קוממי 

 
 קבועים:מוזמנים 

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

 ועצת משפטית לעירייהמ"מ י - , עו"ד אייל רייך
 ס' גזבר העירייה ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה  - הילה רוזן 

 תב"ר חוזים ו מנהלת אגף  - אורנה גולדפרנייד 
 ועדות עירוניות ומרכזת הוועדה  אגף מנהלת - מישל עצמון 

   מוזמנים
מנהלת אגף תקצוב וכלכלה ומנהלת מח' בקרת תקציב רגיל  ס'   - איבון בן צור 

 א ותקני כ"
 ראש מינהל תפעול  - בועז מייזל  

 מנהל אגף לשירותים חברתיים - אהרון סלצברג 
 ראש אגף תב"ל  - ליאור קורנפלד 

 חוזים ופיקוח תקציבי מנהלת מחלקת   - גאולה שילן 
 אגף החינוך לענייני מינהל וכספים מנהל   ס. - אולגה לוקינסקי 

 חשבת אגף שאיפ"ה  - איילה ממן 
 ס' מנהל אגף תפעול וחשבות  - דנה אוניקובסקי 

 מחלקת אבטחת מידע ותקשורת ס' מנהל  - שי לופו 
   

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

 , חבר מועצה, חבר ועדה לרה"עמשנה  - משה ועקנין 
 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 

 מועצה, חברת ועדה חברת  - מאיה כץ 
 חבר מועצה, חבר ועדה  - אייל פביאן 

 כ"ל העירייה נמשנה למ  - ג'ו )יוסף( נסימוב 
 יועצת משפטית לעירייה  - ענת בהרב קרן, עו"ד 

 
 על סדר היום : 

 : 2022  -אישור תב"רים    .1

בסכום של    2022מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית    תב"רים  8של   :  2022לאשר עדכון תקציב פיתוח  
 ₪ ממקורות המימון כדלקמן :  1,665,000

 סכום  מקור מימון

 447,431 קרן עבודות פיתוח

 400,000 קרן עודפי תקציב רגיל 

 817,569 אחרים 

 1,665,000 סה"כ

 מצ"ב קובץ.  •

 'ז  –הצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספות )מילואים( שינויים  .2
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 :  2022לשנת  9מספר ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים  

 
 :    אישור תב"רים .1

, מעבר  ₪  1,665,000בסך כולל של   תב"רים      8  של  עדכון תקציבראש העיר : הוועדה מתבקשת לאשור  
 מוקדם. ממקורות המימון שפורטו במסמך שהועבר לעיון 2022השנתית  לתוכנית הפיתוח 

 
 :   דיינגולדפראורנה  

 פרויקטים : 3בחברה לפיתוח הרצליה,  
 הבקשה לשינוי מקור מימון בעקבות תקבולי קדם מימון משרד החינוך. :  1914תב"ר  (1
 . לפיכך נדרשת תוספת תקציב יסתיים עד סוף השנה.  יבוצע ו: הפרויקט  2119תב"ר  (2
 .2023: הקטנה לאור דחיית העבודה ל   2152תב"ר  (3

 
שם התב"ר יש לשנות את    6. לגבי סעיף  כמפורט במסמך  -    2022פרויקטים לביצוע ב    3 מינהל תפעול  

 משרדי לב העיר כולל מעון לאנשים עם מוגבלות.שיפוץ ל
 

 מפעל עבודה שיקומי.  –ההגדרה הנכונה היא  מע"ש  אהרון סלצברג :
 

 שיפוץ משרדי לב העיר כולל מע"ש. יתוקן בהתאם. :  דיינגולדפראורנה  
 

 המצ"ב. כמפורט במסמך  –תנו"ס ומחשוב 
 

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

 

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

 
רוזן   שינו :  הילה  התקציב  ייש  של     במסגרת  כולל  שהובא   ₪  6,991,000בסכום  במסמך  כמפורט   ,

שיפוי קורונה  בגין  הכנסות ממשרד הכלכלה    ם הבאים:עדכוניה נובע מעיקר הגידול  לעיונכם המוקדם.  

עליית    , תחזוקת ציוד מחשוב,פנסיונרים ועוזרי חינוךהעסקת  , העסקת סייעות,  שמנוצלים לטובת  

הכנסות שצפויות להתקבל ממשרד התרבות עבור    בנוסף יש עדכון.  שכר מאבטחי מוס"ח ואירוע אתנה

 והכנסות ממשרד החינוך עבור היסעים. אירועי תרבות, השתתפות הורים בפרויקט מחוננים, 

 זו יש גם טיפול חשבונאי בפתיחת סעיפים והתאמות התקציבים לגפ"ן.  בהזזה

 

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

מ ענקית  הזזה  על  וממדובר  רוזןפורטת,  ורכבת  להילה  להודות  ולקמליהמבקש  לאיבון  לאורנה  ,   ,
 וכל הצוות על העבודה המקצועית.    גולדפריינד

 

 החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

 
 

 *  הישיבה נעולה*

 

 בכבוד רב,  
  משה פדלון

 ראש העירייה 
 יו"ר ועדת כספים


