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 לאור תקלה טכנית לא נשמר תמלול של הישיבה. 

אדרת: בן  רב,    צחי  הוועדהתהילהשלום  יו"ר  בישיבה  ,  תהיה  שלא  האם  הודיעה   מוסכם . 

 ?במקומה שלירית תהיה יו"ר הישיבה

 פה אחד.  – החלטה

 . : נעבור לנושא מחיקת החובותשפיר שמש  לירית

 . מדובר בחובות מלפני שנים רבותרשימת החובות מוצגת בפני חברי הועדה. : צחי בן אדרת 

כמו כן פעלנו בהתאם לחוזר מנכ"ל בעניין מחיקת חובות. אני מזכיר כי טרם הבאת הרשימה  

 לוועדת הכספים, מאשרים את הרשימה הצוות המקצועי ולאחר מכן בוועדת הנחות.

 של פרטיים?  : האם הרוב זה חובות של חברות או יעל סער

 ?בטבלה " ריקים" מה זה  :שפיר שמש  לירית

   23.8.2022מס' ישיבה:  כספים   פרוטוקול ישיבת ועדת נושא:  כ

 627617  אסמכתא :     2022/8/23תאריך הישיבה  נערך ביום: 

 מירי מינוסקין  נרשם ע"י :  לירית שפיר שמש  נוהל ע"י: 

שמות חברי  
הוועדה 

 הנוכחים: 

 דני הרוש, אורן כהן, אמיר קולמן, לירית שפיר שמש, עדי לוי סקופ,  

 יעל סער  

שמות חברי  
הוועדה 

 שלא נכחו: 

 תהילה מימון, צביקה צרפתי 

שמות  
 מוזמנים 
 שנכחו: 

יובל בודניצקי, צחי בן אדרת, עו"ד אלון בן זקן, עו"ד שרון זיו,  צבי אפרת, אלמבנצ'י  
 מינוסקין אילין דסה, דנה בר,  מירי 

 

 

 

 משתתפים, רכז/ת ועדות העיריה,  סגן מבקר העירייה  תפוצה:



 

   

כל    "ריקים" זה חוב של פרטיים. ניתן לראות בהתאם לח.פ.הרוב זה ארנונה,    :בן אדרת  צחי

ישנים מאוד, מלבד חוב אחד לפני   ניהול קרנות זה הסיווג העסקי    5חובות הארנונה  שנים. 

 שהעסק רשם ברשומות.  

לפתוח עסק ולרשום בסוג העסק מה שהוא רוצה. אני יכול לרשום   : כל אחד יכולעו"ד שרון זיו

 ניהול קרנות ולעסוק במסעדנות. 

אפשר  האם ניתן לקבל דוח חובות בהתאם לסוג העסקים וזאת על מנת שיהיה    : עדי לוי סקופ

 לחשוב על אפשרויות גבייה לפני שהחובות גדלים. 

אך יחד עם זאת חשוב להבהיר  : אפשר לעשות רשימה לפי סוגים של עסקים.  צחי בן אדרת

לחובות  מלאפשר  להימנע  מנת  על  ויסודית  ברורה  מתודית  בצורה  עובדים  אנחנו  כיום  כי 

 להתיישן. אך יחד עם זאת לא ניתן למנוע את זה לחלוטין. 

מכאן אני    .  וצל"פבאמצעות ה   אני בעברי עבדתי אצל עו"ד בגביית חובות  שפיר שמש:  לירית

ודעת שלצערנו מגיעים למצבים של חוסר יכולת לגבות חבות כספי חבות אחרי שנים רבות של  

מאמץ משפטי ואנו נאלצים להכריז על חובות כאבודים. אכן ישנם כאן חובות ישנים רבים מאוד  

כדי  שחבל שנצברו כך. אני ממליצה, מקווה ומאמינה שמכאן נעבוד בצורה סדורה הרבה יותר  

 לא להגיע לדיון כזה שוב בעוד הרבה שנים על חובות שנצברים מהיום.  

: אני רואה שמסעדות צוברות חובות יותר מעסקים אחרים. אפשר אולי למנוע  עדי לוי סקופ

 את זה מראש. 

: מסעדה זה עסק בעייתי, רוב המסעדות נסגרות אחרי שנה עם חובות. מה אפשר  דני הרוש  

 לעשות? אפשר להצביע.

 אפשר להצביע מי בעד לאשר את רשימת החובות למחיקה?: שפיר שמש  לירית

 פה אחד.: מאשרים  החלטה

 העברות מסעיף לסעיף תקציב שוטף . 2

  13,000תכנון אסטרטגי, הזמנת ביתן במוני אקספו בעלות של    -   1: העברה    צחי בן אדרת

 ₪ מרזרבה לפעולות.  

ספורט    35,000תכנון אסטרטגי,    –  2העברה   מיטבי של מגרשי  זמן  ניצול  בנושא  יעוץ   ,₪

 ומוסדות ציבור מרזרבה לפעולות.

 ₪, הכנסות מול הוצאות.  610,000ביטחון, התאמה לביצוע חזוי בסך של  – 3העברה 

 ₪.  25,000, רשות הספורט, מיון פנימי לבקשת האגף בסך של 4העברה 

 הכנסות מול הוצאות. -אלפי ₪  1,060תאמה לביצוע חזוי, , רשות הספורט, ה5העברה 



 

   

 מדובר בתוספת תקציבית? 3: האם בהעברה  לירית שפיר שמש 

 מדובר על תוספת הכנסות אל מול תוספת הוצאות באותו הסכום. – רתדצחי בן א

 מאשרים פה אחד.   -החלטה 

 תב"רתקציב  2022העברות מסעיף לסעיף .  3

נתקבלו פיצויים מחברת הביטוח בגין אירוע שריפה בגג קריית ספיר.    –  1העברה  צבי אפרת:  

סך הכנסות    התב"ר הוגדל בסכום הפיצוי וההשתתפות העצמית לצורך השבת המצב לקדמותו.

 אות בהתאם.צאלפי ₪ מול הגדלת הו 928מפיצוי וקרנות , 

ביצוע חניון בסמוך לשוק העלייה כולל תאורה והשבת הגינון מקרן חניה בסך של   –  2העברה  

 אלפי ₪.  420

 מבקשת לדעת האם יש רשימת תיעדוף של חניונים ?  עדי לוי סקופ:

: יש כזו    יובל בודניצקי  -אני לא מכיר רשימה של מקומות המיועדים להפוך לחניונים ,אם 

כן,   כמו  לעיוני.  לקבלה  מועדון  אשמח  בקרבת  לחנייה  המקום  בנושא  לשאלתך,  בהמשך 

 העירייה מתעתדת להכשיר את השטח לחניון.- 60-הגמלאים והמרכז קהילתי ב

 אלפי ₪, נדרש סכום נוסף לבדיקות. 50הגדלה של  –מרכז שוורץ רייסמן  – 3העברה 

 : איך הנושא של שוורץ רייסמן מתקדם? יש תקציב? יעל סער

רגע אנחנו בשלב של טיוטת הסכם. בעקרון קיימות שתי תרומות בסכום  כ  –  יובל בודניצקי

  -לשאלתך  עבור הפעלת המרכז.  א' ש"ח  300-מלש"ח ובנוסף יש סכום של כ  29-מצטבר של כ

 ליון ₪ לערך. ימ 6עלות שלב א הינה כ 

כיסוי  אני מבינה שההנחה לגבי ההוצאות כולן בסופו של דבר היא על סמך   :לירית שפיר שמש 

  מלא מתרומות?

 לבנייה. אין אומדנים סופיים : צחי בן אדרת

אלפי ₪, הגדלת התקציב   1.130הרחבה ושיפוץ של בית ספר חב"ד בסך של    –  4העברה  

 בהתאם לאומדן.

הקמת מעון שיקומי לילד. לצערנו לא זכינו בקול קורא ולכן אנחנו מחזירים לקרנות   –  5העברה  

אלפי ₪ לשיפוץ והרחבת מועדון    300אנחנו מחזירים את ה    6  אלפי ₪ ובהעברה  300הרשות  

 יוספטל. 

בית ספר תורה ומדע, התוכנית להקמת בית מדרש בבית הספר משתנה והוגשה  –  7העברה 

 בקשה לאולם התכנסויות. בינתיים נשחרר את המימון העצמי לשיפוצי קיץ. 



 

   

 הרשות.  מיליון מקרנות 3הגדלת תב"ר שיפוצי קיץ בסך שך  – 8העברה 

חב"ד.    :סער  יעל ספר  בית  חוץ  בעניין ההרחבה של  על תלמידי  לשלם  צריכים  אנחנו  למה 

 תלמידי חוץ.   180תלמידים מתוכם  280סבאיים? בבית חב"ד יש  שאינם כפר

יגיעו עוד     ?אני מבינה שצריך לקבל תלמידי חוץ, אבל למה צריך לעשות הרחבה על חשבוננו

 תלמידי חוץ.  

זה חינוך ממלכתי דתי. גם רעננה יכולה לומר שהם לא מוכנים לשלם על תלמידי   :הרוש  דני

 כפר סבא. יש תלמידי חינוך מיוחד בכפר סבא שנוסעים לערים אחרות.  

שנוותר אז  אני מבין שאם לא נבצע את זה לא נקבל את השתתפות משרד החינוך.  :  כהן  אורן

 רד החינוך נותן לנו? שמש על הכסף

: אני מתנגדת בגלל בעיות תנועה. יש עומס תנועה שלא נפתר, בזמנו עילאי   שפיר שמש   לירית

הובטח לו שהבעיות יטופלו ולא טופלו. כעת  .  עמד על כךהרסגור הנדין, מחזיק תיק התחבורה,  

ימוד  היה תוספת של עומס תנועה. אני מסכימה שלכל תלמיד מגיעים תנאי לתעם ההרחבה  

 טובים, גם תלמידי חוץ, אבל בגלל שעומס התנועה לא נפתר אני מתנגדת.

  4בית חב"ד. ועל סעיף    4: אפשר להצביע על כל ההעברות ביחד, חוץ מסעיף  אלון בן זקן

 להצביע בנפרד, הצבעה שמית.

הרחבה ושיפוץ בית ספר   -  4האם כל ההעברות מאושרות )מלבד סעיף  :שפיר שמש  לירית

 חב"ד (?

 . 4: עבר פה אחד מלבד סעיף החלטה

 מאושרת? )הרחבה ושיפוץ בית ספר חב"ד(  4האם העברה  לירית שפיר שמש :

 אמיר קולמן  , כהן אורן  , הרושדני עדי לוי סקופ ,  -בעד   החלטה : 

 סער  יעל  , שפיר שמש לירית - נגד                 

 הסעיף עבר.  . נגד 2, חברים בעד 4 : החלטה

: תודה שאפשרתם לנו לבטא את ההתנגדות. מותר שיהיו דעות שונות בין  שפיר שמש   לירית

 החברים.  

 
 
 

               ......................................                            ..................................... 
   יו"ר הועדהמ"מ  חתימת 

 לירית שפיר שמש 
 גזבר העירייה 
 צחי בן אדרת 

 


