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   2016ספטמבר  05 

 ב' אלול תשע"ו  
  284346סימוכין:  

 
 

 פרוטוקול ועדת כספים מס' 
  4.9.2016מישיבת ועדת כספים מיום ראשון 

 
 יהודה בן חמו                ראש העיר משתתפים:

 מ"מ וס/ראש העיר  צביקה צרפתי
 חבר הוועדה  ד"ר אמיר גבע
 ס/ראש העיר הנדין-עילאי הרסגור

  חברת הוועדה  ענת קלומל
 חברת הוועדה  דבורה שני

 חברת הוועדה  פליאה קטנר
  חבר הוועדה  אהוד יובל לוי

 
 חבר הוועדה  חסרים:            שמעון פרץ

  חבר הוועדה  אורן כהן
 חבר הוועדה  אמיר קולמן

 
 אשרת גני גונן                מנכ"לית  העירייה נוכחים: 
 גזבר העירייה  שגיא רוכל   
 יועמ"ש העירייה עו"ד אלון בן זקן     
 צבי אפרת                     ע. גזבר                                       

 מרי מינוסקין                מזכירת הוועדה                                   
  

 על סדר היום: 
 .2016לשנת  4העברות תקציב רגיל  מספר  .1
 .2016  6העברות תקציב תב"רים מספר  .2

 .2016לשנת  2 -ו 1רבעוניים דיון בדוחות כספיים  .3
 

 דיון והחלטות:

 
 .2016לשנת  4העברות תקציב רגיל  מספר  .1

 

 מה הסיבה לגידול? –תקציב הבולים  –הנדין -עילאי הרסגור

בפועל אין גידול אלא למעשה ההוצאה היא בדומה לשנה קודמת, הוצב יעד  –שגיא רוכל 

 תקציבי נמוך מידי, העדכון מבטא את ההוצאה הצפויה, והיא דומה לשנה קודמת. 

חשוב להתייעל בנושא זה, מבקש לדאוג שעובדי העירייה מקבלים רק   –יהודה בן חמו 

 דואר פנים ארגוני ללא עלות משלוח.

 מדוע יש גידול בהוצאות עבודות קבלניות הנקיון? – הנדיןעילאי הרסגור 

התוספת דרושה בגין ההתייקרות שחלה במכרז  - ניות בנוגע לסעיף הקבל –שגיא רוכל 

 החדש. זו התוספת מחודש ספטמבר עד דצמבר בגין ההתייקרויות. התייקרויות אלו 
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זכויות העובדים שחלו ובשל מובנות לאור השינויים שחלו בתחום חוק עובדי קבלן, עדכון 

 כך העלאת שכר המינימום.

 

 הצבעה: 

 יהודה בן חמו, צביקה צרפתי, אמיר גבע, דבורה שניבעד: 

 הנדין, ענת קלומל, פליאה קטנר, אהוד יובל לוי-עילאי הרסגורנגד: 

 עובר ללא המלצה להחלטת מועצת העיר.

 

 .2016  6העברות תקציב תב"רים מספר  .2

 מיליון 218עומס מלוות על סך  הלוואות נוספות, לא גייסנו אשראי חדש, אין –שגיא רוכל  

לא הונפקו ולא נרשמו, כאמור זה בסעיף אלו שטרי הון  בתבר סעו נפתחבעבר הרחוק 

, זה תיקון תב"ר מאוזן. שטר הון זה הוצאה בפועל, , אין לו משמעות תקציביתההוצאה , 

 .טכני

 האם זה היה מתוכנן? –דבורה עומר  -סעיף מוסדות חינוך  –הנדין -עילאי הרסגור

 לצורך הצללה, פיתוח,  מתקנים, שדרוג למפרט. היא  התוספת–שגיא רוכל 

 הצבעה:

 הנדין, -יהודה בן חמו, צביקה צרפתי, אמיר גבע, דבורה שני, עילאי הרסגורבעד:  

 פליאה קטנר

 אהוד יובל לוי, ענת קלומלנגד:  

 ברוב קולות.התקבל החלטה:  

 2016לשנת  2 -ו 1דיון בדוחות כספיים רבעוניים  .3

 .2-ו 1דיון בדוחות הכספיים רבעוניים, שני דוחות רבעון  –שגיא רוכל 

 ₪.מיליון  2.46הסתיים בעודף של  – 1רבעון 

 למחצית השנה. ₪מיליון  2.9בעודף של  – 2רבעון דוח  

 מבקש לציין שהמאזנים יוצאים ללא ביאורים. – אהוד יובל לוי

 המאזנים נערכים בדיוק לפי הנחיות הממונה על הביקורת במשרד הפנים. –שגיא רוכל 

 

                                         כתבה: מירי מינוסקין

 יא רוכל, רו"חשג                                                                              

 גזבר העירייה                                                                              
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