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 81.1.8.61מיום  61/61פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 

ליאת שוחט, ננה חן, ז'אנה כהן, איגור יקובוב, חיון דוד, נחום יעקב, טל אשכנזי, נוכחים: 
יוסף, עופר בוזי, ליאור אגאי, ליאת בן בסט, עוזי אהרון, אפי גוטמן, ימית קרקוקלי, סבח 

 אילה ברטה.

                 מנכ"ל העירייה, –יועמ"ש העירייה, עופר תודר  – שפינדל עו"ד שלומיתנוכחים: 
                                            מבקר העירייה,–סעדון - רמי בן גזבר העירייה, –רו"ח גיל גבריאל 

מנהלת לשכת ראש  –דובר העירייה, יונית דלאל  –אורן קורנפלד   תקציבאית, –אפרת סקעת
 העירייה. 

 על סדר היום: 

 כיול תקציב .6
 שינוי שמות מורשה חתימה בחשבונות בתי הספר  .8

 
 1.:60הישיבה נפתחה בשעה 

 ראש העירייה:
 

ועדת הכספים החלה לדון בנושא ולא קיבלה החלטה. ולפיכך, מובא לאישור המועצה. גזבר 
 העירייה, בבקשה להציג. 

 
 אפי גוטמן:

ועדת הכספים לא דנה בנושא ולא התחילה לדון בנושא. אני הייתי מוכן לדון רק בנושא שכר 
 סגנים. 

 
 ראש העירייה:

 אתה לא רוצה לדון ולהעביר כספים ל"כנפיים של קרמבו"? 
 

 אפי גוטמן:
 תפסיקי עם השטויות שלך. 

 
 טל אשכנזי הצטרף לישיבה

 ראש העירייה:
 כנפיים של קרמבו והנשים זה שטויות שלי? שלומית, היה דיון בועדת כספים? 

 
 עו"ד שלומית שפינדל:

 היתה התחלה. 
 
 



 
 
 
 
 
 

 רו"ח גיל גבריאל:
במסמך ששלחנו יש שלושה אלמנטים, אחד יישום החלטת המועצה הפניית כספי הסגנים 
למתן הנחות לקייטנות קיץ והיתרה לפעילות רווחה. בתוך המסמך שהעברנו אנו מבטלים 

לגבי המלגות לסטודנטים, שכן הפיס מעביר ישירות את המלגות  71ואת שורה  0את שורה 
יש עוד כמה שורות של העברות כספים שאנו מבקשים ולא דרך הספרים שלנו. חוץ מזה, 

לאשר כתוצאה מהפעילות השוטפת, דרישות חוקיות כמו הג"א ומידע נוסף שהובא 
 לידיעתנו. סכום הכיול בסה"כ מאופס. האם יש שאלות? 

 
 אפי גוטמן:

ראש העיר פועלת באופן בלתי חוקי כשהיא מסתירה דוחות כספיים, היא היתה צריכה 
היא לא מספקת כדי שלא ידעו את עומק הגרעון,  7102ואת הדוחות של שנת  51.5לספק עד 

 זה מה שאת מחביאה ואני לא יודע למה. 
 

 ראש העירייה:
אני אתן לך להגיד את הדברים ואני לא אוציא אותם מהפרוטוקול, אבל זה לא קשור 

 לישיבה. האם יש שאלות לגבי כיול התקציב? 
 

 עוזי אהרון:
הביא סעיף של כיול תקציב כאשר עדיין לא קיבלנו את הדוחות הכספיים, לא איך ניתן ל

 ?7102ולא את הרבעוניים לשנת  7102הדוח המאושר לשנת 
 

 רו"ח גיל גבריאל:
 תקבלו את זה בישיבה הבאה. 

 
 עוזי אהרון:

 אז נדון בישיבה הבאה. 
 

 ראש העירייה:
את הדוחות תקבלו בישיבה הבאה, אף אחד לא מסתיר כלום, אבל הכיול לא קשור לתקציב 
השנתי, לא הוספנו הוצאות, אלא עשינו עדכון תקציב שמקזזים הוצאות עם הכנסות. אם 

 תעשו את השורה התחתונה של מה שמופיע שם, זה מאופס. 
 

 אפי גוטמן:
שנשאר,  454-ה לפנסיה של עוזי. מתוך האתם לוקחים כסף של סגנים ורוצים להעביר את ז

 מה הולך לקייטנות וכל השאר לרווחה. 
 

 ראש העירייה:
 עוזי, כפי שאמרתי, ההכנסות וההוצאות אותו דבר. 

 
 עוזי אהרון:

. עד 7102קורה פה משהו לא סביר. מתחילת יולי העבירו את הדוח הכספי המאושר לשנת 
 היום לא קיבלנו את זה. 

 
 



 
 
 
 
 
 

 העירייה:ראש 
 ותקבלו את זה לישיבה הבאה.  2.2-זה הגיע ב

 
 אפי גוטמן:

משכר סגנים עובר לקייטנות כמו שסוכם והיתרה  450,111אני רוצה לציין שיתרת הכסף של 
 לרווחה ולא הולכת לשום סעיף אחר. האם זה כך, גיל? 

 
 רו"ח גיל גבריאל:

 441,111ומשהו שקל. זה  511,111בפעם הקודמת אנחנו דיברנו על תקציב הסגנים שהיה 
, אנחנו מדברים במונחי נטו. ברגע שאני מבטל את שכר הסגנים, או שאני 001,111פחות 

משתמש בכסף הזה, יש לי עלות מיידית שאני חייב לקחת אותה על חשבון. לכן, התקציב 
 השתתפות לילד והשאר ₪ 511, שזה ₪ 551,111שהולך לייעוד שאמרנו הוא סדר גודל של 

לרווחה. אמרנו שהמתנ"ס יישא חלק ואנחנו חלק. חוץ מזה יש עוד כמה סעיפים, כפי 
 שאמרתי לעיל. 

 
 60:68יעקב נחום הצטרף לישיבה בשעה 

 
 ראש העירייה:

אני מבהירה לכולם שמדובר בהחלטת מועצה מהישיבה הקודמת להביא לעדכון תקציב 
ם שילמו עליהם כבר ביולי. מצא את הפרשי שכר הסגנים לטובת הנחות לקייטנות שההורי

הגזבר לנכון לעדכן תקציב גם בסעיפים נוספים שאין בהם כל פגיעה או שינוי מהיקף 
 התקציב הכולל. 

 
 יעקב נחום וליאור אגאי יצאו מהישיבה

 ננה חן:
למה אנחנו לא עושים הפרדה בין נושא שדנו ואישרנו אותו שזה נושאי הקייטנות לבין 

 שאר הסעיפים?
 

 העירייה: ראש
 מה שנשאר זה הג"א, אני מוכנה לוותר על זה. 

 
 אפי גוטמן:

 את לא מוכנה לענות על שאלות אז אנחנו נעלה הצעה נגדית. 
 

 יעקב נחום וליאור אגאי חזרו לישיבה
  60:61סבח יוסף הצטרף לישיבה בשעה 

 
 ראש העירייה:

קיבלנו הכנסות מהמשרד לשוויון חברתי לטובת פעילות נשים וקיבלנו ממשרד להסדר 
לטובת פעילות ספורט לנשים. מצאנו לנכון להביא את זה כעת,  714,111הימורים בספורט 

 אם אתם רוצים אין בעיה להביא את זה בסוף השנה. 
 
 
 



 
 
 
 
 

 ננה חן:
 קיבלתי תשובות, תודה. מבקשת  שתי דקות להתייעצות. 

 
 ראש העירייה:

 מי בעד אישור כיול התקציב?
 בעד: פה אחד. 

 החלטה: מאשרים פה אחד את כיול התקציב. 
 

 שינוי שמות מורשה חתימה לחשבונות בתי הספר: – 8סעיף 
 ראש העירייה:

י מנהלות שיצאו לשנת שבתון מנהלים חדשים לבתי הספר בעיר. שת 5במהלך הקיץ נבחרו 
ושאר המנהלים שהחליפו. מאחר ובעוד שבוע נפתחת שנת הלימודים, אנו צריכים לשנות 
את חשבונות כספי ההורים וחשבונות כספי העירייה ולתת זכות מורשה חתימה למנהלים 

 החדשים. 
 

 ליאור אגאי:
 אפשר לדעת למה התחלפו המנהלים?

 
 ראש העירייה:

באלונים היא רצתה להתקדם ובאור מנחם ביקשנו להחליף את המנהל.  יצאו לשבתון, 7
 בסעדיה גאון המנהלת חוזרת משנת שבתון. 

 
 מי בעד אישור שינוי שמות מורשה חתימה לחשבונות בתי ספר?

 בעד: פה אחד. 
 החלטה: מאשרים פה אחד את שינוי שמות מורשה החתימה לחשבונות בית הספר

 
 

 60:61הישיבה ננעלה בשעה 
 
 
 

                     _________________                                        __________________ 
 

          יונית דלאל                                                       
 מנהלת לשכת ראש העיר 

  ליאת שוחט, עו"ד 
                                             ראש העירייה 

 
 

 




