
 

 2מתוך  1עמוד 
 

 

 י"ג בכסלו, תשפ"ג 
  2022דצמבר,  7

 68621ס/

 
 7.12.2022מיום  12/22פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 

 
עו"ד ליאת שוחט,  אברהם בורוכוב,  הבטמו אייאיו, ז'אנה כהן, יוסף סויד, יחיאל מושייב,    נוכחים:

 ימית קרקוקלי, ליאת מועלם, עופר בוזי, שלמה זלמן סיונוב.  
 

 אלירן אליה, ליאור אגאי, ד"ר ניסים ארביב, עו"ד עוזי אהרון, ציון גזלה.   חסרים:
 

  - יועצת משפטית, רו"ח גיל גבריאל    –מנכ"ל העירייה, עו"ד שלומית שפינדל    –גיל ממון    מוזמנים:
עדי    –מנהלת אגף החינוך, ד"ר אסתי אשל    –גזבר העירייה, דלילה אשכנזי   מנהלת אגף שח"ק, 

סגן גזבר העירייה,  משה פטל    –מנכ"לית החברה לפיתוח אור יהודה, רו"ח אבי בללי    –בלומנפלד  
מנהלת לשכת ראש העיר, אילנית    –דובר העירייה, יונית דלאל    –אש העיר, אורן קורנפלד  עוזר ר  –

 .  מרכזת ישיבות מועצה –מלכה מיכאלי , מנהלת מחלקת תקשורת והסברה –הראל 
 

 על סדר היום: 
 .  2022עדכון תקציב  .1
 .     2022סגירת תב"רים  .2

 

 
 18:08הישיבה נפתחה בשעה: 

 2022תקציב עדכון  – 1סעיף 
 

 ראש העירייה:
 ₪.   5,141,000קיבלתם לידיכם את רשימת הסעיפים לכיול תקציב,  סה"כ 

 .  מועד הישיבה ימים לפני 10החומר נשלח אליכם כחוק  
 

 רו"ח גיל גבריאל: 
לשנת   שלנו  הפעילות  העברות    2022כל  עשינו  והוצאות,  הכנסות  של  בסעיפים  ביטוי  לידי  שבאה 

ים את התקציב בהתאם לשינויים שחלו. העדכון יחסית מינורי ביחס לסכום  סעיפים על מנת להתא 
 שיעברו בין סעיפי הכנסות והוצאות.   5,141,000הכולל,  
 הוא כמובן מאוזן, כמו שהיה התקציב המקורי ואנו מבקשים לאשר את עדכון התקציב.   22תקציב 

 
 ראש העירייה:

 ועדת הכספים דנה והמליצה לאשר. 
 יש למישהו שאלות? 

מופיעה בטבלה שצורפה כחלק בלתי נפרד מהפרוטוקול.   עדכון התקציב
(https://www.oryehuda.muni.il/1328/?preview=d5ew6s16a41w15 

 מי בעד אישור עדכון התקציב?
 

 פה אחד.   בעד:
 

 . 2022המועצה מאשרת את עדכון התקציב לשנת   החלטה:

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.oryehuda.muni.il%2F1328%2F%3Fpreview%3Dd5ew6s16a41w15&data=05%7C01%7Cmali%40or-ye.org.il%7C22c61ad8c9424afc39ad08dad91398d9%7Ceaf9353f3129490e86a743832a33c1f1%7C0%7C0%7C638060975434698142%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MCh8SuofKmZhcPEOQIzjvtjwdQ6XMEKlPadu39yiZkU%3D&reserved=0


 

 2מתוך  2עמוד 
 

 2022סגירת תב"רים לשנת  - 2סעיף 
 

 ראש העירייה:
 קיבלתם רשימה של כל התב"רים שנסגרו, שנמשכו מספר שנים ומועד סגירתם הגיע. 

 
 רו"ח גיל גבריאל: 

 רשימה של תב"רים שסיימנו את הפרויקטים בהם, שמנו את תקציב התב"ר וסיימנו את הפרויקט.  
יש תב"רים שיש בהם יתרות קטנות ואנו סוגרים את התב"רים על מנת שבהנהלת החשבונות נוכל  

. הרשימה נשלחה אליכם, אין פה פערים משמעותיים, מדובר  את העודפים  להחזיר חזרה לקרנות
 .  י. את היתרות הקטנות אנו מחזירים לקרנותשנסגרים בלי גרעון רשות פה בתב"רים

 
 : מושייב  יחיאל

 כמה כסף זה מצטבר?  
 

 רו"ח גיל גבריאל: 
 מאוד ואנו מבקשים לסגור אותם.  הקטנ  אמה שמעניין כאן זה היתרות שלא נוצלו, הדלת

 
 ראש העירייה:

 ועדת הכספים דנה והמליצה לאשר. 
 

רשימת התב"רים מופיעה בטבלה שצורפה כחלק בלתי נפרד מהפרוטוקול.  
(://www.oryehuda.muni.il/1327/?preview=d5ew6s16a41w15https 

 
 מי בעד אישור סגירת התב"רים?

 
 פה אחד.   בעד:

 
  .2022המועצה מאשר את סגירת התב"רים לשנת : החלטה

 
 
 

 18:11הישיבה ננעלה בשעה: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ____________________  ___________________ 

                                                           
   
 מלכה מיכאלי         
 מרכזת ישיבות מועצה   

 ליאת שוחט, עו"ד  
 ראש העירייה  

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.oryehuda.muni.il%2F1327%2F%3Fpreview%3Dd5ew6s16a41w15&data=05%7C01%7Cmali%40or-ye.org.il%7C22c61ad8c9424afc39ad08dad91398d9%7Ceaf9353f3129490e86a743832a33c1f1%7C0%7C0%7C638060975434698142%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1DjF21kjoPFSyS5DPSZyrQvJxUGD3wu3Anq%2BjEDtofY%3D&reserved=0

