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 8201 ינואר 01 , תשע"ח טבת י"ד שני יוםמ 801/201מס' ועדת כספים ישיבת         

 הישיבה התקיימה בחדר הישיבות של העירייה

 אילה ברטה, ז'אנה כהן. אפי גוטמן,  :נוכחים

 ימית קרקוקלי. ליאור אגאי,  חסרים:

-עו"ד שלומית שפינדל גזבר העירייה,  -רו"ח גיל גבריאל מנכ"ל העירייה,  –עופר תודר  :משתתפים
 . מנהל אגף הכנסות –רן אברון מבקר העירייה,  -רמי בן סעדון יועמ"ש, 

 :על סדר היום

 .2018עדכון צו הארנונה לשנת  .1

 .2017לשנת  3דו"ח כספי לרבעון  .2

 (18:11)הישיבה נפתחה בשעה 

 2018עדכון צו הארנונה לשנת  - 1סעיף מס' 

 :אפי גוטמן

 .2018עדכון צו הארנונה לשנת  לאשרמבקש מהוועדה להמליץ למועצה 

 רן אברון:

שקל למטר. זה עבר  2-מ"ר ל 90המועצה אישרה הנחה בסיווגים של מגורים בדירות קטנות עד 
לאישור משרד הפנים וקיבלנו את האישור החריג בהתאם לסיווגים שקיבלנו באופן מלא. מדובר 

 33%-אלש"ח. החיוב בנטו יורד בכ 312אלש"ח בשנה, שזה יוצא בנטו  464בהפחתה בברוטו של 
 אלש"ח.  152ן וגם בשני. ברמת פנקס זה קצת פחות. ההפרש בין הברוטו לנטו זה בסיווג הראשו

 אפי גוטמן:

 אלש"ח בשנה?  312כלומר, העירייה ויתרה על סך של 

 רן אברון:

 כן. 

 :אפי גוטמן

 על כמה בתי אב זה חל? 

 רן אברון:

 71)דירות ששטחם בין  112 דירות, סיווג 1,472מ'( סה"כ  70)דירה עד  111מספר הנישומים: בסיווג 
דירות,  14מ"ר ברמת פנקס( סה"כ  70)דירות ששטחם עד  161דירות, סיווג  1,112סה"כ  מ"ר 90-ל

 דירות.  17מ"ר ברמת פנקס( סה"כ  90-ל 71)דירות ששטחם בין  162ובסיווג 

 :אפי גוטמן

למועצה לאשר את אני מברך על הצעד שהעירייה נקטה למתן הנחה לאוכלוסיות חלשות ואני ממליץ 
 . מי בעד?2018עדכון צו הארנונה לשנת 

 פה אחד.  :עדב

  .2018עדכון צו הארנונה לשנת  לאשרהוועדה ממליצה למועצה  :החלטה
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 2017לשנת  3דו"ח כספי לרבעון  - 2סעיף מס' 

 :אפי גוטמן

 .2017לשנת  3כספי לרבעון הדו"ח את ה לאשרמבקש מהוועדה להמליץ למועצה 

 מהגזבר לתת הסבר לוועדה.מבקש 

 :רו"ח גיל גבריאל

מלש"ח, אך  0.6מלש"ח, הרבעון הסתיים בעודף של  87.5מחזור ההכנסות המצטבר ברבעון הינו 
מלש"ח. מדובר בתשעה חודשים. ברבעון נכללו הקטנת הוצאות של פריסת  6.1בגרעון מצטבר של 

מיליון. כפי שאמרתי בדיון על התקציב, הגרעון נובע מכמה נקודות, אחת מהן זה  2.5הלוואות בסך 
והכנסות מקנסות ודמי  2018מידה בגביית הארנונה פיגורים, פרויקטים גדולים שנדחו לשנת אי ע

 חניה, אשר בהם היעדים היו גבוהים בצורה משמעותית מהיכולת שלנו לבצע. 

 :אפי גוטמן 

 ?2017לשנת  3כספי לרבעון הדו"ח האת  למועצה לאשר להמליץמי בעד 

 פה אחד.  :בעד

 .2017לשנת  3כספי לרבעון הדו"ח האת  לאשרהוועדה ממליצה למועצה  :החלטה

 (18:20הישיבה ננעלה בשעה )

 

דוד חמאני
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

מרכז ישיבות המועצה

   

       אפי גוטמן 
 סגן ראש העירייה 

 ויו"ר וועדת כספים 


