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 2017אפריל  03 , ז' ניסן תשע"ז שני   יוםמ 4/2017מס' ועדת כספים ישיבת          

 הישיבה התקיימה בחדר הישיבות של העירייה

 .ברטה איילה ז'אנה כהן,וטמן, אפי ג :נוכחים

 ליאור אגאי. ,, ימית קרקוקלי:חסרים

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

 :על סדר היום

 .2016לשנת  4דו"ח כספי לרבעון  .1

 .₪ 250,000ע"ס  שיזף ת ספרישיפוץ ב - 1410תב"ר מס' אישור  .2

 .ש"ח 250,000ע"ס  סביונים ת ספרישיפוץ ב - 1414תב"ר מס' אישור  .3

 .ש"ח 250,000ע"ס  אלונים ת ספרישיפוץ ב - 1415תב"ר מס' אישור  .4

 .ש"ח 250,000ע"ס  אהוד מנור ת ספרישיפוץ ב - 1416תב"ר מס' אישור  .5

 .ש"ח 250,000ע"ס  סעדיה גאון ת ספרישיפוץ ב - 1417תב"ר מס' אישור  .6

 (18:13)הישיבה נפתחה בשעה 

 2016לשנת  4דו"ח כספי לרבעון  - 1סעיף מס' 

 :אפי גוטמן

 .מגיל גבריאל, גזבר העירייה, לתת הסבר לדו"חמבקש 

 :גבריאל גיל

שמהווה גרעון של כאחוז ממחזור ההכנסות.  ,2016,לשנת ₪  2,492,000הדו"ח הסתיים בגרעון של 
. סיבות עיקריות לאי העמידה באיזון התקציבי הינן 2015בשנת מלש"ח  3.4גרעון של  לעומתאני 

ולא נסגרו ממש, הם היו על השולחן לקראת סוף השנה. התקציב של בארנונה מספר פשרות 
היה תקציב יחסית אתגרי ולא עמדנו בו. יש בו חריגה של משהו כמו, אם  2016ההכנסות בשנת 

פחות ממה  -₪  8,500,000יית הארנונה, גם בפיגורים וגם בהכנסות של מסתכלים על העמידה בגב
-פרענו מלווות לזמן ארוך שהיו לנו ב₪.  112מיליון ובפועל  127התקציב היה  .שהגדרנו לנו בתקציב

 כתוצאה מזה היתרה בבנקים הצטמצמו. ₪. מיליון  7

 :כהן ז'אנה

 ?2015אז אנחנו במצב לא טוב לעומת 

 :גבריאל גיל

מיליון. זה יותר טוב. אומנם זה לא אפס, אבל זה יותר  2.4מיליון. ועכשיו  3.4היה גרעון של  2015
 טוב. 

 :אפי גוטמן

 .2016לשנת  4הדו"ח הכספי לרבעון מבקש להמליץ למועצה לאשר את 

  ?מי בעד

 פה אחד.   בעד:

 .2016לשנת  4לאשר את הדו"ח הכספי לרבעון למועצה  הועדה ממליצה החלטה:
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 :אפי גוטמן

כ"ב  שני מיום 7/2017מס'  ישיבת מועצההבהרה מקדימה לדיון ואשור התב"רים שעל סדר היום. ב
שיפוץ בתי ספר: שיזף, סביונים, אלונים, אהוד ל 1410תב"ר מס' , אושר 20.3.2017, אדר תשע"ז

וועדת כספים המליצה למועצה בישיבתה מאותו יום, לאשר   ₪. 1,250,000מנור וסעדיה גאון בסך 
על כן, אנו  את התב"ר. מפעל הפיס דורש אישור תב"רים נפרדים לכל פרויקט לשיפוץ כל בית ספר.

 התב"רים כנדרש על ידי מפעל הפיס. את אשרלמועצה ל המלצה מביאים היום לאישור

 :בן סעדון רמי

 זה אומר שגם צריכים חשבון בנק נפרד לכל תב"ר?

 :גבריאל גיל

לא בהכרח. עושים הפרדה דרך כרטיסי הנהלת חשבונות. זה מופיע כדבר נפרד. יש הכנסות של אותו 
תב"ר והוצאות של אותו תב"ר. כשנכנסים למערכת, רואים מה נכנס ומה יצא. הם לא מחייבים 

 ים כאלה קטנים. על פרויקטים גדולים אז הם יותר נחרצים. חשבון בנק לכל תב"ר, ובטח לא לתב"ר

 :אפי גוטמן

 בהנהלת חשבונות תציין בכל בית ספר?

 :גבריאל גיל

והם אמרו שלא. כל תב"ר מתנהל באופן נפרד ואפשר ₪  1,250,000 -כן. אנחנו ביקשנו לנהל את כל ה
 לבודד כל הוצאה והכנסה של תב"ר.

 ₪ 250,000שיפוץ בית ספר שיזף ע"ס  - 1410' אישור תב"ר מס - 2סעיף מס' 

 :אפי גוטמן

במימון מפעל  ₪ 250,000שיפוץ בית ספר שיזף ע"ס  - 1410תב"ר מס' מבקש להמליץ למועצה לאשר 
 ?מי בעד הפיס.

 פה אחד.   בעד:

 ₪ 250,000שיפוץ בית ספר שיזף ע"ס  - 1410"ר מס' תבלאשר למועצה  הועדה ממליצה החלטה:
 .במימון מפעל הפיס

 ₪ 250,000שיפוץ בית ספר סביונים ע"ס  - 1414אישור תב"ר מס'  - 3סעיף מס' 

 :אפי גוטמן

במימון  ₪ 250,000ע"ס  שיפוץ בית ספר סביונים - 1414תב"ר מס' מבקש להמליץ למועצה לאשר 
 ?מי בעד מפעל הפיס.

 פה אחד.   בעד:

 250,000ע"ס  שיפוץ בית ספר סביונים - 1414מס'  תב"רלאשר למועצה  הועדה ממליצה החלטה:
 .במימון מפעל הפיס ₪

 ₪ 250,000שיפוץ בית ספר אלונים ע"ס  - 1415אישור תב"ר מס'  - 4סעיף מס' 

 :אפי גוטמן

במימון  ₪ 250,000ע"ס  שיפוץ בית ספר אלונים - 1415תב"ר מס' מבקש להמליץ למועצה לאשר 
 ?מי בעד מפעל הפיס.

 פה אחד.   בעד:

 ₪ 250,000ע"ס  שיפוץ בית ספר אלונים - 1415תב"ר מס' לאשר למועצה  הועדה ממליצה החלטה:
 .במימון מפעל הפיס
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 ₪ 250,000שיפוץ בית ספר אהוד מנור ע"ס  - 1416אישור תב"ר מס'  - 5סעיף מס' 

במימון  ₪ 250,000ע"ס  שיפוץ בית ספר אהוד מנור - 1416תב"ר מס' מבקש להמליץ למועצה לאשר 
 ?מי בעד מפעל הפיס.

 פה אחד.   בעד:

 250,000ע"ס  שיפוץ בית ספר אהוד מנור - 1416תב"ר מס' לאשר למועצה  הועדה ממליצה החלטה:
 .במימון מפעל הפיס ₪

 ₪ 250,000שיפוץ בית ספר סעדיה גאון ע"ס  - 1417אישור תב"ר מס'  - 6סעיף מס' 

במימון  ₪ 250,000ע"ס  שיפוץ בית ספר סעדיה גאון - 1417תב"ר מס' מבקש להמליץ למועצה לאשר 
 ?מי בעד מפעל הפיס.

 פה אחד.   בעד:

ע"ס  שיפוץ בית ספר סעדיה גאון - 1417תב"ר מס' לאשר למועצה  הועדה ממליצה החלטה:
 .במימון מפעל הפיס ₪ 250,000

 (18:21הישיבה ננעלה בשעה )

    

 אפי גוטמן דוד חמאני
 אפי גוטמןסגן  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

 ויו"ר וועדת כספים מרכז ישיבות המועצה וועדת כספים


