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  2017.26., ז"שבט תשע' י שני  יום  20172/' מן המניין מס ישיבת מועצה        

  הישיבה התקיימה בחדר הישיבות של העירייה

, סבח יוסף, את בן בסטלי, עוזי אהרון, ימית קרקוקלי, אנה כהן'ז, אפי גוטמן, ליאת שוחט  :נוכחים
  . אילה ברטה, עופר בוזי

  . דוד חיון, יניב דאון, טל אשכנזי, יעקב נחום, ננה חן, ליאור אגאי  :חסרים

 -ד שלומית שפינדל "עו, גזבר העירייה -ח גיל גבריאל "רו, ל העירייה"מנכ - עופר תודר   :משתתפים
דובר  - ורן קורנפלד א, מבקר העירייה –רמי בן סעדון , יועצת משפטית לעירייה

   .ל"מפמ - חמאני דוד , העירייה

  :על סדר היום

 .היטלי השבחה בוועדה לבנין עיר' למנהל מח 35%אישור שכר בכירים בגובה  .1

לצורך פעילות אכיפה על פי פקודת המיסים  הכנסות לממונה על הגביה' מנהל מח מינוי אישור .2
 .גביה

בירור יתרות והעברות דרך  -בנקים חשבונות בניהול לגזבר העירייה למזכירתו ל אישור .3
 .צפיה בלבדל האינטרנט

  )18:21הישיבה נפתחה בשעה (

  :ראש העירייה

  . אני רוצה לברך את ליאת בן בסט ליום הולדתה

  היטלי השבחה בוועדה לבנין עיר' למנהל מח %35אישור שכר בכירים בגובה   - 1' סעיף מס

  :ראש העיריה

  .היטלי השבחה בוועדה לבנין עיר' למנהל מח 35%בגובה  שכר בכיריםמבקשת לאשר 

יש בעיה . עובד בנושא השבחה והיטליםש, מי שמתפקד בתפקיד כבר כמעט שנתיים הוא אלון להב
לקלוט עובדים טובים וחשוב לנו לשמר אותו שהוא יעבוד בעירייה ולכן אני רוצה להביא לאישורכם 

  . 35%ל שינוי מעובד רגיל לשכר בכירים בגובה ש

  :עופר בוזי

  ?זה מאושר על ידי משרד הפנים

  :עופר תודר

  . זה כפוף לאישור משרד הפנים

  ? מי בעד

  . פה אחד: בעד

 .היטלי השבחה בוועדה לבנין עיר' מנהל מח ,אלון להבל 35%שכר בכירים בגובה  מאושר :החלטה
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לצורך פעילות אכיפה על פי  הכנסות לממונה על הגביה' מנהל מחמינוי אישור   - 2' סעיף מס
  פקודת המיסים גביה

  :ראש העיריה

לצורך פעילות  לממונה על הגביה ,נח אברון'ד רן ג"עו, הכנסות' מנהל מחמינוי מבקשת לאשר 
  .אכיפה על פי פקודת המיסים גביה

במסגרת . טאבו והסעיף הזה נשכחכאחד החותמים לאישורי  ובישיבה קודמת הבאתי לאישור
  . ו הוא ממונה על הגבייה וכל מה שמשתמע בעניין פעילות אכיפההתפקיד של

  :עופר בוזי

  ? הוא מחליף את מה שקיים היום

  :ראש העירייה

  . מה שהיה קודם נסגר. הכל מופרט, אין רשות אכיפה נפרדת לעירייה

  :עופר בוזי

  ?לגםיהכוונה להביא את מ

  :ראש העירייה

צריך לציין ששתי עובדות מאוד ותיקות . נכנסו לעבודה העובדים שלהם, היה מכרז שבו מילגם זכתה
שתי  .שנות עבודה 30שולה חדד ושרה אהרוני פרשו במסגרת ההליך הזה לאחר כמעט , במחלקה

נכנסו עובדות חדשות גם במערך . נו מהתוצר שלהן בשנים האחרונותיעבודות מסורות וטובות שנהנ
  . הגבייה וגם במערך האכיפה של מילגם

  :וזיעופר ב

  ?האם כל עובדי רשות האכיפה פוטרו

  :גיל גבריאל

פלקס ישבו במקום אחד מהרעיון היה שכל הקו. גביה ואכיפה והם לא ישבו יחד .היו שני מערכים
  .  מתחת יש מנהל גבייה שהוא מטעם מילגם, רן הוא מנהל ההכנסות. ולאחד את השירותים

  :עופר בוזי

  ? הם דומים למה שהיו קודם, זהאחוזים שמילגם זכו בהם מבחינת המכר

  :גיל גבריאל

  . המכרז עכשיו היה מכרז אחר. לא בתוך המסגרת של הגבייה, בעבר הם היו רק באכיפה

  :עופר בוזי

  . ת אחוזים מן הסתם על הגביה השוטפתיאז זה מפח

  :גיל גבריאל

  . נכון

  :עופר בוזי

  ?מה לגבי פיגורי עבר

  :גיל גבריאל

אני אשלים לך את הנתונים אחר כך אם . היו אחוזים שונים על השוטף ואחוזים שונים על הפיגורים
  . תרצה ואיך זה נראה ביחס למה שהיה

  :ראש העירייה

  ? אישור רן כממונה על הגבייה מי בעד

  . פה אחד: בעד

לצורך פעילות אכיפה על  לממונה על הגביה ,נח אברון'ד רן ג"עו, הכנסות' מנהל מחמינוי  :החלטה
  .מאושר, פי פקודת המיסים גביה
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בירור יתרות והעברות  -בנקים חשבונות בניהול למזכירתו לולגזבר העירייה  אישור  - 3' סעיף מס
  צפיה בלבדלדרך האינטרנט 

  :ראש העיריה

 ,דרורליזי , למזכירתוו ח גיל גבריאל"רו, לגזבר העירייה בנק לאפשרלמתן אישור מבקשת לאשר 
  .בנקיםב העירייה חשבונותנהל ל

  .ללא אפשרות לביצוע פעולות , בירור יתרות והעברות דרך האינטרנטל בצפיה בלבד מדובר

  ? מי בעד

  . פה אחד: בעד

, ח גיל גבריאל ולמזכירתו"רו, לגזבר העירייה בנק לאפשרלמתן אישור  תשראמהמועצה   :החלטה
בירור יתרות והעברות דרך ל צפיה בלבדל, בנקיםחשבונות העירייה בנהל ל, ליזי דרור
 .ללא אפשרות לביצוע פעולות , האינטרנט

  )18:27הישיבה ננעלה בשעה (

        

  ד"עו, ליאת שוחט  דוד חמאני
  ראש העירייה  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

  ישיבות המועצה מרכז


