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כ"ה/תשרי/תשפ"ג

42361סימוכין: 

באמצעות הזום2.8.2022מיום 20228/מספר פרוטוקול ועדת כספים

:נוכחים

יו"ר הוועדה -רמי סקליטר

חבר וועדה-שאול רומנו

חבר וועדה-גיל אנוקוב

חברת וועדה-סמדר מוצפי  אהרוני 

חסרים:

חברת וועדה-טלי חייט

חבר וועדה -אליהו לוי

חבר וועדה-אריאל אלמוג

חברת וועדה-מאיה פז

מוזמנים:

ראש העיר-שמואל בוקסר

גזבר העירייה-לבב ערן

מבקר העירייה -אליהושלמה 

ערן מציג את טבלת התברי"ם החדשה
תברי"ם חדשים :
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תקציב ר"שם תב
₪באלפי 

מימון קרנות 
הפתוח

הערותמקור מימון אחרמימון אחר

מימון ביניים של 500500הנגשה פרטנית
העירייה עד לביצוע 

ודיווח למשרד החינוך 
הכספיםוקבלת 

אולם -שיפוץ פרקט
לב המושבה

132132

נגישות אקוסטית 
כיתות5-נגישות למשרד החינוך150150בי"ס גולדה

סוף הערות 632150סה"כ

הנגשה פרטנית.2

,שנים3-ל₪אלף 750-תה לי. הבקשה היבהתאם לדרישות המתי"א הנגשה –תב"ר הנגשה פרטנית ערן:

החזר. 100%דיווח למשרד החינוך ומקבלים כמעט תמיד העירייה מגישה חצי מיליון ,אני מבקש לאשר רק

כרגע יש מימון ביניים של העירייה עד לקבלת החשבוניות והדיווח למשרד החינוך.

זה מיועד לשנת הלימודים הקרובה והמימון יהיה כשנגיש את כל החשבוניות .מי:ר

שיפוץ פרקט אולם לב המושבה..3

ט .נהלת לא תאשר המשך שימוש באולמות לספורלא נשפץ המאם –תב"ר שיפוץ פרקט לב המושבה ערן:

תקציב שם תברר"מספר תבתאריך
מאושר

ביצוע 
בפועל

בקשה 
להגדלה/ 
הקטנה

מקורות סה"כ
מימון

20171324
להסדרת תב"ע

שטחים וגבולות 
254נס/מק/

קרנות 40503171
הפתוח
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האם קריית התרבות מנהלת את לב המושבה?רמי:

כל אולמות הספורט מתוחזקים ומנוהלים ע"י קריית התרבות.ערן:

האם יש מכתב מהמנהלת שלא מאשרת ?גיל:

.יוצג לכם בהנהלהיש מכתב, בלט, לדברי גיל ערן:

תב"ר נגישות אקוסטית ביה"ס גולדה .4

מת ויש צורך לבצע שיפוץ בכל מסויבשונה מהנגשה פרטנית נגישות אקוסטית זה כשיש ילד בכיתה ערן:

כיתות , זה כולל גם 5-ל₪אלף 150בסךסאות , יש לנו הרשאה יהכיתה למשל החלפת מזגן או בד לבד בכ

יועץ אקוסטי שמאשר בסוף למשרד החינוך ואנחנו מקבלים את הכסף .

, יש חריגה של ₪אלף 40נפתח על 2017עדכון תב"ר משנת –הסדרת שטחים 1324תב"ר .5

היום אנחנו כבר לא פותחים לכל תב"ע קטנה תב"ר ..₪אלף 31-מבקשים להגדיל ב,10,000₪

האם התב"ר עדיין פעיל? מה מבצעים שם?רמי:

בד"כ אדריכלים או מודדים.עדין פעיל, ערן:

ועדת תמיכות פרוטוקול .6

.כדור יד-בקשות לערבויות : כדורסל, כדורגל ו3הוגשו , 1.8.22מציג את הפרוטוקול מיום ערן:

-, נכון להיום יש להם ערבות על חצי מיליון שפג תוקפה ב₪מיליון 1.4עמותת הכדורגל הגישו בקשה על סך 

שגם עד לפני שנה זה ₪מיליון 1.4-. מחר הם עולים לליגת העל ולכן המנהלת דורשת להגדיל ל31.8.2022

מה שהיה להם.

עמותת הכדורסל זה לא ערבות אלה כתב ערבות בלתי חוזרת שאני ורה"ע חותמים על מסמך לאחר אישור 

.1,850,000₪מליאה וכמו כל שנה הסכום הוא 

, כל שנה אנו מחדשים להם את ₪אלף 100הלוואה ממכבי הארצי בסך ערבות לקשה לעמותת א.כ הגישו ב

אנו נעלה לדיון 2023, זה עלה לוועדה ומאחר שמדובר בתקציב 8/2023-חזר בסיים ערבות הם אמורים לה

תמיכות ונאשר בנפרד.עדתובו

?2023אז זה מתקציב שאול:

.2023-וחלק מ2022חלק מתקציב ערן:
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, כמו בחינוך.התקציב שלהם זה לפי עונותרה"ע :

בביאורים של הדוחות הכספיים יש רשימת ערבויות שהעירייה נתנה לגופים כאלה ואחרים?גיל:

., ערבויות שנתנו בבנקים מופיעותכןערן:

האם יש הגבלה של משרד הפנים לזה?גיל:

יין , גם לחברה הכלכלית נתנו ערבות להלוואה.העירייה ואנחנו לא שם עדתקציב מ%5זכרוני למיטב ערן:

האם העמותות עברו בקרה תקציבית?רמי:

בכדורגל שוחחתי אישית עם רו"ח ומה שחסר להם זו רק הערבות , גם הכדורסל עברו בקרה .ערן:

האם יש מסמך פורמלי?רמי:

זה שהם משחקים בליגה זה אומר שעברו את הבקרה .ערן:

יש צורך במסמך פורמלי.רמי:

ערן ,לאחר קבלת הערבות שיביאו את מה שהגישו ואושר.רה"ע:

איזה חלק מהתקציב היחסי הערבות מכסה?רמי:

.₪מיליון 13, 12לא ראיתי את התקציבים , זה סביב רה"ע:

באיזה תנאים הערבות תמומש?רמי:

ה תצהיר לגבי חובות עבר הערבויות אמורות לכסות את השחקנים הזרים, האם מקבלים מהסקציגיל:

לשחקנים, תביעות משפטיות?

הם מציגים למנהלת .ערן:

אנחנו רוצים להבין על מה הערבות ומתי מפעילים אותה .גיל:

נבדוק את זה .אם היו חובות היו כבר לוקחים את הערבות , גם בכדורגל וגם בכדורסל רה"ע:

רשמתי לי לפנות לקבלת הסברים.ערן:

רמי נועל את הישיבה

שם: לבב ערןר


