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 כ"א אדר א תשע"ט
  450320סימוכין:  

 
 

 פרוטוקול ישיבת ועדת כספים 
 תשע"טכ"א אדר א  25.2.19  שנינערך ביום 

 
 

 אורית דנאי גנדל: נרשם על ידי                                              עילאי הרסגור הנדין:     נוהל על ידי
 
 

 חברי ועדת הכספים:משתתפים 
 

  גן רה"ע ויו"ר הוועדהס       עילאי הרסגור הנדין        
  סגן ומ"מ רה"ע, חבר וועדה         דני הרוש                         

 חבר הוועדה          אורן כהן
          חבר הוועדה       אמיר קולמן                      

          הוועדה תחבר                 עדי לוי סקופ  'ד עו'                           
 חברת הוועדה         הדר לביא                                                     

   ימוןתהילה מרו''ח חברת הועדה מ"מ             חגואל-קרן גרשון עו''ד                            
    
  

 :בישיבה מוזמנים שנכחו 
                              

 גזבר העירייה               רו"ח שגיא רוכל   
 יועמ"ש העירייה      עו"ד אלון בן זקן           

 סגנית ומ"מ יועמ"ש העירייה       עו"ד שרון גמזו שורר                                       
 סגן גזבר       רו"ח צבי אפרת                                                
 רו"ח אורית דנאי גנדל      סגנית גזבר                                     
 רו"ח גלית שניידר מימרן  מנהלת אגף הכנסות וסגנית גזבר                                     
 דינה באואר                       מנהלת מחלקת שומה                                     

 
          

 על סדר היום: 
 

 דיון בדוחות כספיים : .1

a.  2017דוח שנתי מבוקר 

b.  2018 1דוח כספי רבעון 
c.  2018סקור  2דוח כספי רבעון 

d.  2108 3דוח כספי רבעון 

 2019צו ארנונה לשנת  .2

 )תיקון טכני( 2018 לשנת  5מספר  תקציב רגילמסעיף לסעיף  העברות  .3

 2018לשנת  5העברות מסעיף לסעיף תקציב פיתוח מספר  .4

 .קליעהמועדון המקדמה לתמיכות  .5
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 דיון והחלטות :

חברים הועדה והנוכחים לרגל ישיבתה הראשונה של ועדת מברך את  –עילאי הרסגור הנדין 

הכספים בקדנציה זו, מציע כי ראשית נתחיל בסבב הכרות ולאחריו נסכם את סדרי הדיון ומועדי 

  הישיבות בועדה. 

ראשון שלפני כינוס ישיבת מועצה  בימי  – ישיבות ועדת הכספים לכינוס  סוכמו מועדים 

 שלפני כן.בשבוע . במידה ולא יתאפשר תתכנס הוועדה ביום שני 18:00בשעה 

 סוכם כי יתואמו ישיבות מראש לכל השנה על מנת שהחברים יוכלו להערך ולשריין מראש. 

 

 דיון בדוחות כספיים :

a.  2017דוח שנתי מבוקר 

b. 2018 1כספי רבעון  דוח 
c.  2018סקור  2דוח כספי רבעון 

d.  2108 3דוח כספי רבעון 

ברשויות  החשבונאי הרישוםשיטת את עקרונות  סקרהציג את הדו"חות הכספיים.  - הגזבר

 וניתן מענה לשאלות החברים בנושאים השונים בדוחות  מקומיות. הוצגו נתונים עיקריים

גרעונות שנצברו משנים עברו, הפרשה למסופקים ותלויות כגון: ניצול עודפים בתקציב , 

 .  משפטיות , אשראי לז.א ועוד 

 

 2019צו ארנונה לשנת  .2

עלייה כפי שאישר  0.32%. הצו כולל עדכון של  סקרה את צו הארנונה - גלית שניידר מימרן

ניתן הסבר בנושא האזורים השונים בצו המיסים  משרד הפנים.) אישור אוטומטי(.

עותם, צווי ההקפאה ומדיניות התעריף האחיד למגורים בכל האזורים בעיר לכל מבנה משמ

 כמופיע בצו. 1.1998חדש בעיר שאוכלס  החל מ 

ומבקשת  2016מבקשת הסבר לנושא מדיניות ההנחות לנכים לגבי השינוי מ  – הדר לביא

 לקבל נתונים מפורטים בנושא זה.

 

 למועצת העיר לאשר את צו הארנונה כפי שהוצג לוועדה. ממליצים פה אחד  -החלטה

 

 תקציב שוטף 2018לשנת  5העברות מסעיף לסעיף מס.  .3

 

 מאשרים  פה אחד –החלטה 

 

 תב"רים  2018לשנת  5העברות מסעיף לסעיף מס.  .4

, השלמת תקציב נדרש לבניית מועדון  לפי הפירוט עדכונים והעברות 4לפנינו  -  צבי אפרת

תוספת תכולה לפרוייקט להקמת מועדון הגמלאים  בשל  ,שבוצע במערב העיר נוער וגמלאים 

תוספות בנייה מוסדות עירייה שלא נוצל  46016עבר לתכנון הראשוני , ימומן מיתרה בתבר מ

  . 2018ב 
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לשיפוץ והרחבת מועדון גיל הזהב ברחוב  נחשון שהסתיים זה מכבר , השלמת תקציב נדרש 

 בשל תוספות בלתי צפויות שהתגלו במהלך ביצוע הפרוייקט וזאת על פי חוות דעת המהנדס.

 העדר תביעות.כתב רק כנגד חתימת הקבלן על  תשלום שתוספת  מבקש  – אורן כהן

      

 פה אחד. מאשרים -החלטה

 

 

 

 

 קליעהמועדון העל חשבון תמיכות לעמותות מלוא הטנא ו מקדמות אישור .5

 

 פה אחד. מאשרים  -החלטה

 

 

 

 

 

 , רו"חשגיא רוכל

 גזבר העירייה
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