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 כ"ז אדר א תשע"ו שני יום    
 2016מרץ  07         

 20167.3.מיום  71מספר  כספיםפרוטוקול ועדת 

 אפי גוטמן, ברטה אילה, יחזקאל שקד.  :נוכחים

 טל אשכנזי, ימית קרקוקלי.  חסרים:

 בן סעדון, חמאני דוד, עופר תודר, איציק הרשקוביץ.  שפינדל, רמיעו"ד שלומית  :משתתפים

 היום:על סדר 

 .2016אישור תקציב העירייה לשנת  .1

 .2016וצורפה אליה חוברת תקציב העירייה לשנת  25.2.2016 -הזמנה לישיבה זו נשלחה אליכם ב

 רכישת כלי אצירה. - 1206עדכון תב"ר מס'  .2

 1,000,000שוק פריקסט ושוק גולדמן ע"ס  -שיקום שני מתחמים חזות והנגשה  - 1359אישור תב"ר  .3
.₪ 

 בניית גני ילדים נווה רבין. 1236תב"ר מס'  - 2016דכון לטבלת סגירת תב"רים לשנת אישור ע .4

 .לכספי מפעל הפיס שאינם מועברים בחשבונות עזרבבנק דקסיה חשבון ייעודי  תחיפת .5

 אישור פתיחת חשבון בנק ייעודי לנושא הלוואות לסטודנטים. .6

 (18:00)הישיבה נפתחה בשעה 

 2016העירייה לשנת אישור תקציב  - 1סעיף מס' 

 :אפי גוטמן

 .2016מבקש להמליץ למועצה לאשר את תקציב העירייה לשנת 

 מי בעד?

  פה אחד.: בעד

 .2016את תקציב העירייה לשנת  הועדה ממליצה למועצה לאשר :החלטה

 רכישת כלי אצירה - 1206תב"ר מס' עדכון  - 2סעיף מס' 

 :אפי גוטמן

לרכישת כלי אצירה, שהסתיים בגירעון בסך  1206ב"ר מס' מבקש להמליץ למועצה לאשר סגירת ת
181,947 .₪ 

 הגירעון בתב"ר סופי, ויש להעבירו לסעיף גרעונות סופיים בתב"רים.

 מי בעד?

  פה אחד.: בעד

 .לרכישת כלי אצירה 1206סגירת תב"ר מס' הועדה ממליצה למועצה לאשר  :החלטה

קסט ושוק גולדמן שוק פרי -מתחמים חזות והנגשה  שיקום שני - 1359אישור תב"ר  - 3סעיף מס' 
 ₪ 1,000,000ע"ס 
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 :אפי גוטמן

שוק פריקסט ושוק  -לשיקום שני מתחמים חזות והנגשה  1359מבקש להמליץ למועצה לאשר תב"ר מס' 
 ₪. 1,000,000גולדמן ע"ס 

 ₪. 500,000בסך  2015רזרבת מנכ"ל משרד הפנים  מקורות מימון:

 ₪. 500,000קרנות הרשות: 

 מי בעד?

  פה אחד.: בעד

שוק  -לשיקום שני מתחמים חזות והנגשה  1359תב"ר מס' הועדה ממליצה למועצה לאשר  :החלטה
 ₪. 1,000,000פריקסט ושוק גולדמן ע"ס 

בניית גני ילדים  1236תב"ר מס'  - 2016אישור עדכון לטבלת סגירת תב"רים לשנת  - 4סעיף מס' 
 נווה רבין

 :אפי גוטמן

בניית גני ילדים  1236תב"ר מס'  - 2016מבקש להמליץ למועצה לאשר עדכון לטבלת סגירת תב"רים לשנת 
 נווה רבין.

 ₪. 2,678,550 - סכום התב"ר שאושר ע"י משרד ומועצת העירייה

 ₪. 2,912,584 - 12/6סה"כ תקבולים 

 ₪. 2,533,090 - 12/6סה"כ תשלומים 

 ₪. 234,034 - הגדלה/הפחתה לאישור המועצה

 ₪. 379,493 - הפחתה –מקור מימון קרנות 

 

 העבודות במסגרת התב"ר הסתיימו ומבוקש לאשר סגירת התב"רמי בעד?

 מי בעד?

 פה אחד.: בעד

 .בניית גני ילדים נווה רבין 1236סגירת תב"ר מס'  הועדה ממליצה למועצה לאשר החלטה:

 פעל הפיס שאינם מועברים בחשבונות עזרלכספי מבבנק דקסיה חשבון ייעודי  תחיפת - 5סעיף מס' 

 :אפי גוטמן

לכספי מפעל הפיס שאינם מועברים בחשבונות בבנק דקסיה חשבון ייעודי  מבקש להמליץ למועצה לאשר
 .עזר

עיקר פעילות חשבונות מפעל הפיס לפרויקטים שונים: מחשבים, אולמות ספורט, בנייה ציבורית, כותר פיס, 
 , מתנהלת בבנק דקסיה ישראל.בתי ספר, גני ילדים וכו'

, לפתיחת חשבונות פיתוח 1985 -לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה  50בהתאם להוראות תיקון מס' 
, הרשויות המקומיות מחויבות לנהל את 1.12.2015להקצבות מפעל הפיס, אשר נכנס לתוקף בתאריך 

 .הקצבות הפיתוח המועברות אליהן על ידי מפעל הפיס,בחשבון בנק נפרד

במכתב מבנק דקסיה נרשם כי נערך לשינויים בחוק והשיק חשבון בנק יחודי, בו תוכל הרשות המקומית 
לנהל הקצבות אלו, לרבות היות הקצבות הפיס המועברות לחשבון הפיתוח מוגנות מעיקולים, בהתאם 

 להוראות החוק.

 מי בעד?

 פה אחד.: בעד
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לכספי מפעל הפיס שאינם בבנק דקסיה ייעודי חשבון  תחיפת הועדה ממליצה למועצה לאשר החלטה:
 .מועברים בחשבונות עזר

 עודי לנושא הלוואות לסטודנטיםיאישור פתיחת חשבון בנק י - 6סעיף מס' 

 :אפי גוטמן

 בנק יעודי לנושא הלוואות לסטודנטים. חשבון מבקש להמליץ למועצה לאשר

 מי בעד?

 פה אחד.: בעד

 .לנושא הלוואות לסטודנטים חשבון ייעודי תחיפת הועדה ממליצה למועצה לאשר החלטה:

 (18:10ננעלה בשעה  הישיבה) 

    

 אפי גוטמן דוד חמאני
 ראש העירייהסגן  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

 ישיבות המועצה מרכז


