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 כ"ב אייר תשע"ה  
  164545סימוכין:  

 
 

  
 51/25-51/51פרוטוקול ועדת כספים מס' 

 1.2.51..5א' כא' אייר תשע"ה מישיבת ועדת כספים מיום 
 

  משתתפים:
 מ"מ וס6ראש העיר  צביקה צרפתי
  ס6ראש העיר הנדין-עילאי הרסגור
 חבר הוועדה  ד"ר אמיר גבע
  חבר הוועדה  אהוד יובל לוי

  חבר הוועדה  אורן כהן
 חברת הוועדה  דבורה שני

 חברת הוועדה  פליאה קטנר
 
 
 יהודה בן חמו                ראש העירחסרים:            
 חבר הוועדה  שמעון פרץ                         

 חבר הוועדה  אמיר קולמן
  חברת הוועדה  ענת קלומל

 
 מנכ"לית העירייה  אושרת גני גונן נוכחים: 
 גזבר העירייה  שגיא רוכל   
 ועמ"ש העירייהי עו"ד אלון בן זקן    

 צבי אפרת                     ע. גזבר                                     
 מרי מינוסקין                מזכירת הוועדה                                

 
  

 
 על סדר היום: 
 

 9451לשנת  9תקציב רגיל העברות מסעיף לסעיף מספר  .5

 9451לשנת  5מסעיף לסעיף מספר תקציב פיתוח )תב"רים( העברות  .9
 
 

 2.51לשנת  2תקציב רגיל העברות מסעיף לסעיף מספר  - 5סעיף 
 
 

 אכיפת הגבייה מבקשת הסבר 1סעיף מס'  –דבורה שני 
 

מדובר בעדכון מפורט של התקציב לאור תוצאות המכרזים החדשים  –שגיא רוכל 
לתפעול מערך החניה , גביה ותוכנה במסגרת זו שונתה גם שיטת ההתחשבנות ויש 

צורך להתאים את הסעיפים התקציביים לתחזית , כרגע לא צפויות תוספת עלויות 
 לעירייה. 

 
 ה.מרעננה תלמידי מוסיק₪ מיליון  9קיבלנו  –דבורה שני 
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כנגד  זו הוצאה עבור תלמידים שלומדים ברעננה מוסיקה₪,  9,144זה  –שגיא רוכל 
 .כספים שהתקבלו למטרה זו

 
 ₪ . 71,444ניקיון קבלנים הוסף שם  – 55סעיף  –דבורה שני 

 
 .זו יצא עובד ונכנס קבלן. אין פערי עלותבסיטואציה  –שגיא רוכל 

  
 בני עקיבא והצופים. -  51סעיף  –דבורה שני 

 
עדכון זה מבוצע על ידי מחלקת הנוער כבכל שנה בהתאם לסקר מפקד  –שגיא רוכל 

 החניכים של תנועות הנוער.
 

 אל"ש שיטור קהילתי, למה מקטינים? 944 –יובל אהוד לוי 
 

זוהיא התאמת התקציב המפורט בהתאם לחיוק העזר שאישרנו  –שגיא רוכל 
תקנים של  50י בפועל , אין כאן הפחתה של משרות נאשרים אותם לביצוע החזו

סיירי בטחון ,  אלא התאמה לביצוע לתקופה שנותרה ופירוק מפורט לסעיפי הביצוע 
לתוכנית, אציין כי בעת עריכת התקציב השנתי לא היה כל המידע בידינו וערכנו 

 הערכה כללית בלבד.
 
 

 9451לשנת  9עיף לסעיף מספר תקציב רגיל העברות מס 5סעיף   החלטה:
 אושר פה אחד.               

  
 2.51לשנת  5תקציב פיתוח )תב"רים( העברות מסעיף לסעיף מספר  - 2סעיף 

 
 ישנה העברה שהיא לא מובנת –בתי הספר  14שכונת  –אהוד יובל לוי 

 
 44-ישנה תחזית להקדמת פתיחת ביה"ס. בניית שני בתי ספר אחד ב –שגיא רוכל 

. עשינו הערכה דמוגרפית של נתוני ההרשמה ובפועל ובהתאם לכך 14-והשני ב
, לא נדרשת תוספת תקציב השינוי הוא בין משנים את הקצב, הסתכלות מחדש

 .ללא תוספת עלות בשנה זו וגם לא בשנה הבאה 9454ל  9451השנים 
 

 החטיבות? –אהוד יובל לוי 
 

עפ"י הקצב, ויכולים לעמוד ולא לבקש תקציב ערוכים ל אנו ובסך הכ –שגיא רוכל 
נוסף מהמועצה. אנחנו בודקים שלא יהיו חריגות, יש אישורים והרשאות כספיות 

 חתומות.
 

 היטלי השבחה? הלוואות שעומדות להיפרע האם יהיה מקור כספי –אהוד יובל לוי 
 תי הספר? האם יישאר כסף?לבניית ב

 
 כרגע על פי התוכניות יש כסף לכל היעדים שהצבנו. –צביקה צרפתי 

 
 החלטה: 

: צביקה צרפתי, עילאי הרסגור הנדין, אמיר גבע, אורן כהן, דבורה שני, פליאה בעד
 קטנר

 
 : אהוד יובל לוינגד
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