
 3מתוך  1עמוד 

 20173.6., י' שבט תשע"ז שני יום  20172/מס' ועדת כספים ישיבת          

 הישיבה התקיימה בחדר הישיבות של העירייה

 , ז'אנה כהן, ימית קרקוקלי. וטמן, ברטה איילהאפי ג :נוכחים

 . ליאור אגאי :חסרים

 - שלומית שפינדלעו"ד , גזבר העירייה - גיל גבריאלמנכ"ל העירייה, רו"ח  -עופר תודר  :משתתפים
 . מפמ"ל - חמאני דודמבקר העירייה,  –רמי בן סעדון , יועצת משפטית לעירייה

 :על סדר היום

 אישור שעבוד הכנסות לגבי מסגרות חח"ד בבנקים לאומי ומרכנתיל. .1

בבנקים לאומי ומרכנתיל, המיועדות לפרויקט התייעלות אנרגטית אישור קבלת הלוואות  .2
 .ושעבוד הכנסות בהתאם מלש"ח 10 - 8לתאורת רחובות בכל העיר בהיקף כספי בין 

 אישורי שכר בכירים לגזבר העירייה, למנהל אגף הכנסות ולמנהל תשתיות וביצוע. .3

 ₪. 82,231, ע"ס  2016 סימון כבישים והתקני בטיחות - 1375סגירת תב"ר מס' לאישור  .4

 .תכנון שכונת מגורים ברמת פנקס -  1203תב"ר מס' סגירת לאישור  .5

העודף יועבר ₪.  417,000התב"ר הסתיים בעודף סופי של ₪.  1,596,510אושר ע"י משרד הפנים  .6
 לקרן לעבודות פיתוח.

 (18:15)הישיבה נפתחה בשעה 

 חח"ד בבנקים לאומי ומרכנתילאישור שעבוד הכנסות לגבי מסגרות  - 1סעיף מס' 

 :אפי גוטמן

 מבקש לאשר שעבוד הכנסות לגבי מסגרות חח"ד בבנקים לאומי ומרכנתיל. 

מלש"ח לאשראי זמן קצר  6 -מלש"ח ו 5לפני כשתי ישיבות אישרנו גובה מסגרת להלוואות בסך 
 והבנק רוצה שיהיה לו שעבוד של הכנסות שלנו ככיסוי. 

 ?מי בעד

 פה אחד.  בעד:

שעבוד הכנסות לגבי מסגרות חח"ד בבנקים לאומי  למועצה לאשרהועדה ממליצה  :החלטה
 .ומרכנתיל

אישור קבלת הלוואות בבנקים לאומי ומרכנתיל, המיועדות לפרויקט התייעלות  - 2סעיף מס' 
מלש"ח ושעבוד  10 - 8אנרגטית לתאורת רחובות בכל העיר בהיקף כספי בין 

 הכנסות בהתאם

 :אפי גוטמן

יועדות לפרויקט התייעלות אנרגטית ממבקש לאשר קבלת הלוואות בבנקים לאומי ומרכנתיל, ה
 מלש"ח ושעבוד הכנסות בהתאם.  10 - 8לתאורת רחובות בכל העיר בהיקף כספי בין 

זה לא חשמל רגיל, אלא  .יצאנו למכרז להקמת תאורת לדים שתחסוך הרבה כסף מבחינה אנרגטית
 שנים.  8 -ל 5ה בין מאוד חסכוני וזה הלווא

 ז'אנה כהן:

 לא היו לנו הלוואות כאלה בעבר?
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 עופר תודר:

 היה לחובות ספציפיים, עכשיו מדובר על הלוואות. 
 אפי גוטמן:

 מי בעד?

 פה אחד. בעד: 

קבלת הלוואות בבנקים לאומי ומרכנתיל, היועדות  לאשרהועדה ממליצה למועצה  החלטה:
מלש"ח  8-10לפרויקט התייעלות אנרגטית לתאורת רחובות בכל העיר בהיקף כספי בין 

 ושעבוד הכנסות בהתאם.

 (18:20)גיל גבריאל יצא מהישיבה. ימית קרקורלי הצטרפה לישיבה בשעה 

 אישורי שכר בכירים לגזבר העירייה, למנהל אגף הכנסות ולמנהל תשתיות וביצוע - 3סעיף מס' 

 אפי גוטמן:

מבקש לאשר שכר בכירים לגזבר העירייה, למנהל אגף הכנסות ולמנהל תשתיות ביצוע בהתאם 
 לפירוט הבא:

 גזבר העירייה - גבריאל גילרו"ח 

 ₪  27,481.00 =  שכר בכירים, 85%

 ₪ 802.40=  כלכלה

 ₪  136.00=  טלפון

 מנהל אגף הכנסות -אברון גנאח רןעו"ד 

 ₪  17,872.00שכר בכירים =  55%

 ₪  519.2 כלכלה =

 ₪  88.00טלפון = 

 מנהל תשתיות וביצוע 

 ₪  19,398.00שכר בכירים = 60%

 ₪  566.40 = כלכלה

 ₪ 96.00 טלפון =

 עופר תודר:

לשכר בכירים צריך אישור מועצת אישור ולאחר מכן אישור משרד הפנים שהוא זה שקובע. יש 
 הגדרות בכל רשות כמה בעלי תפקידים רשאים להיות בשכר בכירים ואנו עומדים במסגרת הזאת. 

 אפי גוטמן:

 מי בעד?

 פה אחד. בעד: 

למנהל אגף הכנסות ולמנהל לגזבר העירייה, הועדה ממליצה למועצה לאשר שכר בכירים  החלטה:
  תשתיות ביצוע

 (גיל גבריאל חזר לישיבה)
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 ₪ 82,231ע"ס   2016סימון כבישים והתקני בטיחות ל 1375אישור לסגירת תב"ר מס'  - 4סעיף מס' 

 :אפי גוטמן

 .82,231ע"ס  2016לסימון כבישים והתקני בטיחות  1375מאשר לאשר סגירת תב"ר מס'  

 :אפי גוטמן

 מי בעד?

 פה אחד. בעד: 

 .לסימון כבישים והתקני בטיחות 1375לסגירת תב"ר מס' הועדה ממליצה למועצה לאשר  החלטה:

 תכנון שכונת מגורים ברמת פנקסל  1203אישור לסגירת תב"ר מס'  - 5סעיף מס'

 :אפי גוטמן

הפנים לתכנון שכונת מגורים ברמת פנקס. אושר על ידי משרד  1203מבקש לאשר סגירת תב"ר מס' 
 העודף יועבר לקרן לעבודות פיתוח.₪.  417,000בעודף סופי של  התב"ר הסתיים₪.  1,596,510

 מי בעד?

 פה אחד. בעד: 

 .תכנון שכונת מגורים ברמת פנקסל  1203לסגירת תב"ר מס' ממליצה למועצה לאשר הועדה  החלטה:

 (18:25הישיבה ננעלה בשעה )

    

 אפי גוטמן דוד חמאני
 אפי גוטמןסגן  פעולות מינהל ולוגיסטיקהמתאם 

 ויו"ר וועדת כספים מרכז ישיבות המועצה וועדת כספים


