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   166/-0911/' פרוטוקול מס
  
  )09/1028/(ע "חשוון תש' י, מישיבת ועדת כספים מיום רביעי

  
 

  מ ראש העיר"סגן ומ – יש'צר ברוך "ד  :משתתפים
  וועדה חבר ה–יאיר אברהם     

  וועדה חבר ה–ד מנשה אליאס "עו
  וועדה חברת ה–אל -אתי גן    

  וועדהר ה חב–ר אמיר גבע "ד
   חבר הוועדה–איציק יואל     
   חבר הוועדה–יובל לוי אהוד     

   חבר הוועדה–אורן כהן 
   חבר הוועדה–צביקה צרפתי     

  
  

   חבר הוועדה–שמעון פרץ   :חסרים
 
  

  ל העירייה" מנכ–              אבי בן חמו   :נוכחים
   גזבר העירייה –                שגיא רוכל                  

   מבקר העירייה–   אליעזר פיירשטיין                    
   יועץ משפטי-     ד אלון בן זקן "עו                   

  יועץ תקשורת  -                         איתי גונאל               
  מנהלת חשבונות ראשית  -                         אורית גנדל               

  
  

                               
  

  :על סדר היום
  

  .1-6/09דוח כספי רבעוני  .1
 . 2009 תקציב שוטף לשנת 2' העברות מסעיף לסעיף מס .2
 .2009 תברים לשנת 2' העברות מסעיף לסעיף מס .3
 .150,000₪ס "סבא כדורגל ע-אישור ערבות להלואה להפועל כפר .4
 .אישור לקבלת תרומה לבית ספר כצנלסון  .5
    

  
   096-1/כספי רבעוני  דוח – 1סעיף 

  
  . מבקשת תקציב באקסל ודוחות רבעוני באקסל– אל-אתי גן

  
 דוח כספי חתום ומועבר בהתאם להנחיות משרד הפנים לעריכות  דוחות – שגיא רוכל
   .כספיים



 2

  
  .ל"בדואתקבל .   הדוח מוגש בהתאם למפרט משרד הפנים- אבי בן חמו

  
  .2010רים בתקציב   חוזרת על בקשתה לקבל הסב-  אל -אתי גן

  
  .אך לא בדוח רבעוני. נערכים לנושא.  יהיו הסברים2010בתקציב   -אבי בן חמו  

  
  .ז לקבלת התקציב וישיבות תקציב"  מבקש לו- יאיר אברהם

  
  . ישיבת מועצה לאישור תקציב25/12אחרי .   במהלך נובמבר ישיבות תקציב-   אבי בן חמו

  
  :   33'  מסהחלטה

  
  .ריכים לישיבות תקציבאבי יוציא תא

  
  ).ב"המצ(סקירה נרחבת והצגת הנתונים , ציג את הדוחמ  - שגיא רוכל

   
  .בצורה אחרת) 2עמוד ( מבקשת לערוך את הדוח  –אל -אתי גן

תביא דוגמא של . מבקשת סכומים של ועדת השקעות. אתי תבדוק את הנושא בעצמה
  .דוחות מבוקשים

  
מבקש פירוט לפחות של רשימה ללא פרוט . ות תלויות הפרשה בגין הוצא–אהוד יובל לוי 

  .סכומים
  

  . לא סבור שניתן להעביר מידע זה– שגיא רוכל
  

  . יבדוק אם אפשרי לתת רשימה– אבי בן חמו
  

  .ח" אלש4,618אל  מבקשת פירוט של סעיף הכנסות אחרות סך - אתי גן
  ).9' עמ (אדם-אל מבקשת לדעת פירוט יועצים חיצוניים ושירותי כח-אתי גן

  .שגיא ימציא את הנתונים כאמור
  

.  מבקש לבדוק האם יש לבצע הפרשה כנגד הכנסות ביתר מאגרות  שילוט–אהוד יובל לוי 
  .לבדוק מה הבסיס על פיו נגבה אגרות שילוט, כמו כן

  
  .י חוק עזר המאושר כחוק" הגביה באגרת שלטים הינה עפ– אבי בן חמו

  
               
  

   2009 תקציב שוטף לשנת 2' רות מסעיף לסעיף מס העב– 2סעיף 
  

  :תקציב שוטף
  
  ).מיון מחדש. ( ביקש לקבל הסבר על העברות מסעיף לסעיף לפארק– אהוד יובל לוי 

?  כיצד חזי מחלק תלושים לתושבי העיר עבור הנזקקים–) 3 מתוך 2' עמ(מתנות לחגים 
  ? מאיזה כסף שילם

  
  . לגופו של עניין לא יוצא מתקציב העירייה, לא ידוע על מה אתה מדבר–שגיא 

  



 3

 חושבת שלהצביע על העברות מסעיף לסעיף בלי מגבלה  של – הסתייגות – אל–אתי גן 
  .סכום זה מיתר את התקציב

  
 עונה לאתי שאין לה הערות עקרוניות מהותיות לאיזה שהוא סעיף מהותי – אורן כהן

  .ל"שבוצע במסגרת העברות הנ
  

  . כל הסכומים הגדולים הם מיונים טכניים– שגיא רוכל
  

  . מבקש לקבל מראש בדף בירורים להעברות מסעיף לסעיף וגם למאזנים- אהוד יובל לוי 
  

   : הצבעה
  

אתי , אמיר גבע, יואל איציק, יש'בוקי צ, יאיר אברהם, אורן כהן, צביקה צרפתי    : בעד
  אל-גן

  אהוד יובל לוי: מתנגד
  

  34' החלטה מס
  ב " לפי המצ-  2009  בתקציב רגיל לשנת 2העברות מסעיף לסעיף מס מאשרים 

  
  

  2009תברים לשנת  -  2 העברות מסעיף לסעיף מס – 3סעיף 
 

  . מבקשת הסבר על מה ההגדלה–" שער העיר" פרוייקט -  4 מתוך 3'  עמ– אל- אתי גן
  

  .הופסק הפרוייקט –שגיא רוכל 
הנושא נבדק משפטית . סי בחוזה שמגיע לוי  החלק היח"המתכנן ביקש את חלקו  עפ

  .התשלום טרם בוצע. וכעת יש לפתוח אותו מחדש) התקציב שאושר בעבר נמחק(
  

  . בקשו להעביר כסף מיוזמות לשפוצים– יוזמות חינוכיות 3'  עמ– יאיר אברהם
  ?מבקש לדעת על איזה יוזמות חינוכיות ויתר אגף החינוך

     
או שולמו הרוב הם /ר טרם בוצעו ו"אל שרוב הסעיפים בתב- מסביר לאתי גן–שגיא רוכל 

  .בוצעו רק שיפוצי קיץ אופק חדש והנגשת כיתות שמע. צרכים שהוגשו לאישור
  
  

-אתי גן, אמיר גבע, איציק יואל, יאיר אברהם, יש'בוקי צ ,אורן כהן ,צביקה צרפתי: בעד 
  אל

  
  אהוד יובל לוי: נגד

  
  35' החלטה מס

   ב" לפי המצ– 2009 תברים לשנת 2יף לסעיף מס מאשרים העברות מסע
   

  : ס לכדורגל" אישור ערבות הלוואה להפועל כפ–4סעיף 
  

  . מבקש לא להשתתף בדיון- אורן כהן 
  

  :הצגת הנושא
העירייה רק ערבה התמיכה  לאגודה תשמש כבטוחה היה .  150,000₪פ "ההלוואה מבנה

  .והאגודה לא תעמוד בתשלומי ההלוואה לבנק
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 מבקש לדעת כמה ערבויות יש לעירייה לטובת עמותות ספורט  כנגד – הוד יובל לויא

  .ס"הלוואות שקיבלו מחכ
  

  .2010 מבקש להגביל את הערבות עד סוף שנת הכספים – אמיר גבע
  

נגד שאגודות  הספורט מקבלות כאלו מסות של . המסמך לא תקין.  נגד– אל-אתי גן
  .של הכספיםסכומים ויש לחלק חלוקה הגיונית 

  
  ? מי הבעלים של  מועדון הכדורגל –אהוד יובל לוי 

  
  .הבעלים של העמותה זו האגודה. מועדון הכדורגל הוא עמותה

  
י המלצתו נערכה "ולכן עפ.  יתכן מצב שבו לא תאושר תמיכה בשנה הבאה– אלון בן זקן

ה הם ר וגזבר העמותה שבמידה ולא תאושר תמיכ"התחייבות אישית עליה יחתמו יו
  .ערבים אישית לפרעון ההלוואה

  
  הצבעה
  אמיר גבע, איציק יואל, יאיר אברהם, יש'בוקי צ, צביקה צרפתי: בעד

  
  אל-אתי גן: נגד

   
  .אורן כהן לא השתתף בדיון

  
    :36'  מסהחלטה

עד ליום  ₪  150,000 מאשרים ערבות  להלוואה של אגודת הפועל כפר סבא כדורגל על סך 
ר והגזבר של העמותה על " רק בכפוף לאישור מועצת עיר וחתימת יו  שתאושר31.12.09

  .התחייבות אישית
  
  

    אישור קבלת תרומה מגורם פרטי לבית ספר כצנלסון-  5סעיף 
  

. ס כצנלסון" מבקש להעלות בקשה לקבלת אישור לתרומה מגורם פרטי לבי– אבי בן חמו
  .  ציוד אורקולי למעבדה –ל להנצחת שמה "בקשתה של משפחת המורה  טליה גליק ז

     
   :37'  מסהחלטה

  .ס כצנלסון" ציוד אורקולי למעבדה לבה- קבלת תרומה  פה אחדמאשרים  
  
  
  
  
  
  

 שגיא רוכלחמו                                                                            -בן אבי
  גזבר העירייה                                           ל העירייה                        "מנכ

    
  
  
  

  '______________פרוטוקול מס____________ התאשר בישיבת מועצה מיום  


