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 2020בפברואר  04
 docx.224196לשכת מנכ"ל 

 
 

 3/2/2020מיום   1/2020מספר כספים פרוטוקול ועדת 
 משתתפים: 

 ארקדי פומרנץ , ראש העיר 
 איימן שנאתי, יו"ר ועדת כספים 

 כמיל עודה, חבר ועדת כספים 
 יוגב אפוטה, סגן ראש העיר בתואר

 לידיה רזניקוב , חברת ועדת כספים 
 מוטי בן דוד, חבר ועדת כספים 

 שלמה סוויסה, חבר ועדת כספים 
 שמעון ביטון, חבר ועדת כספים 

 
  חסרים:

 יוסי ברדא, חבר ועדת כספים 
 

 משתתפים נוספים: 
 שמעון בן נעים, משתתף לבקשת יו"ר הוועדה עו"ד איימן שנאתי

 עמית לוין, מנכ"ל העירייה 
 עו"ד אורית טואף, יועצת משפטית 
 פואד אנדראוס, ראש מינהל כספים 

 אלכס קורנייב, מבקר העירייה 
 אוהד איתאי , סגן גזבר 

 
 על סדר היום: 

 יון במכתב יו"ר הועדה איימן שנאתי. ד .1

 אישור משיכות יתר מבנקים בהתאם לאישור הממונה על המחוז.  .2

 אישור תב"רים.  .3
 
 

 סדר הדיון:
 

  דיון במכתב יו"ר הועדה איימן שנאתי : 1סעיף מספר 
 

 איימן שנאתי:
פנינו במספר שאלות ונושאים, אני רוצה לציין שאנו בתור אופוזיציה לא באנו כדי 

מבקשים לברר מספר אנו להתנגח עם ההנהלה אלא מתוך אחריות כלפי הציבור, 
פרטים, אומנם הצגתם את התקציב, אנחנו נציג תקציב חלופי, מבקשים תשובות 

 .2019לשאלות שלנו, אינפורמציה לגבי 
 

 אתם תקבלו את כל האינפורמציה.  ראש העיר: 
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 פואד אנדראוס: 
  .מציגים במצגת נספחים לתקציב

ביקשתם לדעת מצב חובות העירייה שקשורים לבנקים ואת תזרים העירייה, פה מוצג 
רד לפניכם במצגת היקפי אשראי זמן קצר המאושר ע"י הממונה על המחוז במש

 הפנים, מצב יתרות עדכני להיום.
 

 עד מתי היא מאושרת? –סגרת האשראי בכל סעיף כמיל עודה: מ
 

  31/12/19עד אנדראוס:  פואד
 

 ומה קורה עכשיו? כמיל עודה: 
 

 פואד אנדראוס: 
מתבסס על היקף תקציב הרשות  ,2020לשנת  מה שאישר הממונה על המחוזיש 

 . בשנה קודמת שאושר
 מהיקף התקציב.  7.5%מדיניות המחוז לאשר עד 

 
 :איימן שנאתי

יתרה פנויה לניצול, אז מדוע ביקשתם לאשר משיכות  2,391ם אני מבין נכון, יש לך א
 יתר?

 
 אנדראוס: פואד

אנחנו מבקשים לאשר את מה שהממונה על המחוז אישר, כולנו יודעים שבתקציבי 
הרשויות המקומיות לעיתים הרשות מגשרת על כספים שתקועים במשרדי ממשלה 

עדיין לקופת את מימון הכספים שלא הגיעו שלא מגיעים, איך ננהל את התזרים או 
מגשרת על  רשותכך הבאמצעות משיכות יתר בבנקים ואשראי ספקים, העירייה. 
 זו פעולה שגרתית, מדי שנה. הפערים. 

 
 עודה: כמיל

, נניח שאנחנו בסוף שנה, מה אמור להיות מצבנו 2020 -ל עפ"י התקציב המוצע
  .מבחינת משיכות יתר

 
 .אין קשר, ההתנהלות המאוזנת השוטפת משפיעה על התקציב אנדראוס: פואד

 
 ראש העיר: 

יש לקחת בחשבון שזו שנה קשה מבחינת ממשלה וכן יכולות להיות בעיות, גם 
  . נבדק מחדשבמשרדי הממשלה שאישרו פרויקטים ותקציבים 

 
 כמיל עודה: 

בתחשיב הערכה גסה, נניח שסה"כ משיכות היתר אושר, כמה זה עולה לקופה 
 הציבורית משך שנה?

 
 פואד אנדראוס: 

מלש"ח, זה כולל עמלות,  1.5ספר התקציב, בערך הוצאות המימון רשומות גם ב
 משלמים לפי רמת הניצול
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 ניצלנו כל מה שאושר? 2019בשנת  כמיל עודה:
 

 פואד אנדראוס: מדובר בניצול על פי צורך. 
 

 מלש"ח 10אמרתי בעבר שיש פער תקציבי של : איימן שנאתי
 

 :עמית לוין 
 לא הכנסנו לתקציב כספים שתלויים במישהו אחר.

, זריםביקשתם שנציג לכם החובות נכון להיום, הבאנו לכם את החוב עם מקורות הת
 זה הכי נכון שיש, זה המצב אחרי שהכספים של ינואר התקבלו 

 
 שנאתי:איימן 

 יגיע מכל סיבה שהיא, אנחנו בבעיה.אם הכסף הזה שאתה מתכוון לקבל לא 
 

 . יד, תמפואד אנדראוס: זה חלק מההתנהלות של רשות מקומית
 

 תבואו ותעזרו, בואו איתנו למשרדי ממשלה להשיג כספים.  ראש העיר: 
 

 אתם שוב מסתמכים על כספים שלא בטוח שנקבל.  שמעון ביטון: 
 

 ראש העיר: 
וצים שלא אתם ררשות מקומית היתה ותהיה תלויה בכספים ממשרדי הממשלה. 

השיג ולכולם עובדים ביחד ורצים לירושלים לנסות נעבוד ולא נפתח את העיר? 
 כספים 

 
 אנדראוס: פואד

ואנחנו ומונעים מאיתנו לשחרר כספים ממשרדי הממשלה יש פה חסמים שנוצרו 
 עובדים כדי להסיר אותם. 

 
 עמית לוין:

מהכסף, אם לא נסתמך עליהם לא  2/3העירייה מקבלת חלק גדול ממשרדי ממשלה, 
  .להתנהלנוכל לעבוד בכלל ו

 
 את החומר הזה אפשר לקבל? שנאתי:  איימן

 
 כן  אנדראוס:  פואד

 
 מה שרואים פה, פואד היה צריך להראות בתקציב. : איימן שנאתי

 
 אנדראוס:  פואד

 לא, התקציב זו התנהלות שוטפת של הכנסות והוצאות
בישיבת המליאה הצגתי את נושא מקורות המימון לתקציב הפיתוח, רציתם לראות 

 הרשאות, אתם מוזמנים לבוא ולראות. 
 לא נצא לביצוע אם אין הרשאות ולא ניקח סיכונים. 

 



 עיריית  מעלות  תרשיחא
Municipality of Ma`alot Tarshiha 

8/4 
_____________________________________________________________ 

 04-9578788, פקס': 04-9578900, טל': 24952תרשיחא -מעלות 59, ת.ד. 1רחוב בן גוריון 
 1 Ben Gurion St. P.O.B. 59  Ma`alot Tarshiha 24952, Tl: 04-9578900, Fax: 04-9578788 

 Email:  samankal1@maltar.co.ilדואר אלקטרוני: 

 קיים היום מצב חירום ממשלתי, חייבים להבין זאת. ראש העיר: 
 

 אנדראוס:  פואד
 שלחנו אליכם את הרשימה.  תביעות משפטיות, –לגבי הסעיף הבא 

 . 2019 -כולם תביעות שנוהלו ב
 דו"ח כזה אנחנו תמיד מכינים ומגישים לרו"ח. 

 
 אורית טואף: 

והמחצית  2019 -והמשיכו להתנהל ב 2018בערך מחצית מהתביעות הוגשו במהלך 
 . 2019 -תביעות שהוגשו ב –ה יהשני

 
 אני רואה שמדובר בתביעות נזיקין ולא תביעות כספיות.  שנאתי:  איימן

 
 אורית טואף: 

למעט תביעה אחת ותביעה נוספת שלוותה גם בבקשה לצו מניעה של החברה 
 הצפונית. ההליך העיקרי והליך הביניים נמחק והחברה חוייבה בהוצאות העירייה. 

 
 אנדראוס:  פואד

 סופימלש"ח, רציתם לדעת אם זה הסכום  8.3לגבי  –הסעיף הבא 
תכנון מול ביצוע, אי אפשר להגיד שזה סופי, הסיבות הן אותם  2019מוצג לכם תקציב 

שלא קיבלנו וכו, הלוואת תאגיד, גידול בהוצאות חינוך ורווחה, אגרות בניה  –סיבות 
 הסברים על כך ניתנו בישיבת ועדת הכספים והמליאה. 

 
 מדוע לא יודעים צפי כבר בשלב זה?וד: מוטי בן ד

 
 פואד אנדראוס: 

 אנחנו נדווח בדו"ח הרבעוני, יבוא לדיון בועדת כספים. 
ואף , בעצם גיבשנו תוכנית  12חלקי  1לגבי השאלה של איך מתמודדים עם תקציב 

  כתבנו לכם במכתב התגובה. 
 

 שמעון ביטון: אפשר לראות את התוכנית?
 

 עמית לוין: 
ירדנו בכ"א ולא  2019 -וצה לעשות סדר בדברים, קודם כל רצינו להראות לכם שבאני ר

מלש"ח  9מנסים לאזן ללא פגיעה בשירותים , הורדנו סדר גודל של  2020עלינו, תקציב 
 ., הצגנו תקציב מאוזן שלא פוגע בשירות

 \יש לנו דרישות של חינוך ורווחה שמקשות עלינו ואין לנו ברירה 
 

 ד:מוטי בן דו
 .לא נתתם פתרון 5בסעיף 
מלש"ח, איך  13 -מלש"ח עדיין לא אושר במליאה ואתם רוצים עוד כ 165תקציב 

 תתמודדו אם אין אישור ?
 

 התוכנית שלנו זה התקציב שהצענו. לוין:  עמית
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 אנדראוס:  פואד
 י מרכיבים עיקריים, הוזמנתם להתייחס.בתוכנית שגיבשנו יש שנ

לקחו בחשבון שברבעון הראשון גם בשל המו"מ עם הועד זה  –מלש"ח שכר  6 .א
 עדיין לא יקרה 

 .ואז נתמודד  6%בכל תקציבי הפעולה שאפשר נתנו הנחיה לשחרר  .ב

 
אחרת  עשות אם לכם יש הצעה איך ל, ככל שתגובש ההצעה, כמה שיותר מהר, זה יקל

 בבקשה. 
 

 אנחנו רוצים לראות את התוכנית.  בן דוד: מוטי
 

 מה אתם רוצים? רשימה שמית של עובדים לא תוכלו לקבל.  עיר:ראש ה
 

 שנאתי:  איימן
 הכל בנוי על צפי ותקבולים עתידיים וכו' ול התקציב ברמת סיכון מאוד גבוהה. ניה

התשובה שלך שזה מופיע בתקציב, זה לא   ,5אני מציע שנקבל התייחסות לגבי סעיף 
 נכון. 

 
 נו תשובה. לא קיבל 5לסעיף   :שמעון ביטון

 
 אנדראוס:  פואד

 מלש"ח  165 -אנחנו מנהלים תקציב שמרני, נפעל במסגרת המקורות של ה
 

 ביקשנו לדעת כמה עובדים נקלטו? שנאתי:  איימן
 

משרות  56.7ות, יש לכם פה פירוט לפי מחלקות ויצאו משר 45נקלטו לוין:  עמית
 במוניציפלי. 

 
  אחד.  מולאחד בטבלה נראה שזה ממש בן דוד:  מוטי

 
 שנאתי:  איימן

 ₪  400,000 -אמרתי שיש פער בתקציב בהוצאה מול ביצוע בפועל יותר מ
 . 2018הנתונים מוצגים בהשוואה לשנת 

 
 אנדראוס:  פואד

 הצגתי נתונים רב שנתיים והסברתי למה. 
 ואיימן הסכים. , כפי שהובהר לאיימן 1.7ולא  0.7הסכום הוא  – 7סעיף 

 מפורטות התקשרויות חדשות 
 עיקר החריגה היתה בתקציב שפ"ע. 

 
 אני רוצה לקבל העתק מהמצגת הזו.  שנאתי: איימן 

 
 אין לך מניעה שנקבל את החומר הזה.אני מבין ש עודה: כמיל 
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 ראש העיר:
 תקבלו אחרי שנאשר את התקציב.  2020שקשור לתקציב שנת מסמך שנחוץ לכם כל 

 אני עדיין ממתין להצעות.  .ל זאתשקוידו במה אתם רוצים לצמצם ונתגאחרי שתקבלו 
 

 מוטי בן דוד: 
 .מבקשים את החומר אנחנו 

 ,אתה לא מתייחס למינוס הזה, אני לא מבין 2020, בתקציב 30מינוס באתה  2019 -ב
 

נחוץ לכם וביקשתם אותו כדי לראות  2019אם המידע לגבי התקשרויות טואף: אורית 
 תשאלו איזה סוגי התקשרויות יש לנו ותקבלו. , 2020 -מה נחוץ ומה לא ב

 
 בן דוד:  מוטי

 .2019תעקש שנקבל את החומר לתקציב אני מ
 

 ארנונה  – 8סעיף 
חדר ולא מה שמעון ביטון יוצאחבר המועצה לבקשת יועמ"ש העירייה, הערה: 

 משתתף.
 

 אני שואל על איזה גידול בשטחים אתם בונים?שנאתי:  איימן
 

 תזרים מזומנים – 9סעיף 
 פואד אנדראוס: 

  ., מה שאתם רואים בטבלהמה הם טרם אשרואתם שאלתם לגבי משרדי הממשלה, 
 

 שנאתי :  איימן
 כמה עובדים לא אושרו ע"י משרד הפנים, אפשר לדעת מי הם?

 
 : אורית טואף

שממתינים לאישור שכרם במשרד הפנים. עובדים  האנחנו מדברים על שלוש
 זה בתהליך.  ,בורמדגישה שאין סילשאלתכם 

ומהנדס העיר. העירייה מנהלת משאבי אנוש , סמנכ"ל הפרויקטיםהעובדים הם: 
סר הואני מעדכנת כי היום לגבי המהנדס להם שכר לפי הנחיות משרד הפנים. ת משלמ

משאבי אנוש בטיפול  –החסם לקבלת אישור משרד הפנים. שני התפקידים האחרים 
 על פי הדרישות. 

 
 לוין:  עמית

 סמנכ"ל פרויקטים ומנהלת אגף משאבי אנוש  לשאנחנו מקבלים מימון למשרות 
 ממשרד הפנים. 

 
 עודה:  כמיל

  .בתקציבמהתקציב שיהיה לתרשיחא, אין לזה ביטוי  20%עמית, אתה דיברת על 
 

 ₪? 417,000באיזה פורום התקבלה החלטה לגבי ביצוע חקירה,  בן דוד:  מוטי
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 יש פרוטוקול ועדת התקשרויות.  :טואף אורית
 

 לוין:  עמית
 הסיבות פה הן רגישות, הנושא לא חסוי, אך מצנעת הפרט זה לא נכון לפרסם. 

 ?יש הסכם התקשרותשנאתי:  איימן 
 

 כן. טואף:  אורית
 

 .אני מרגיש פה כמו ברוסיה בן דוד:  מוטי
 

 .גזעניתהד על האמירה אני מבקש ממוטי להתנצל מי: ראש העיר
 

 אישור משיכות יתר מבנקים בהתאם לאישור הממונה על המחוז – 2סעיף מספר 
 

 איימן שנאתי:
מלש"ח פנויים,  2.5אני לא מבין מדוע צריך עכשיו לאשר משיכות יתר עכשיו כשיש 

 לאשר.אני לא בעד 
 

 .כדי שתהיה לנו גמישות לפעול עמית לוין: 
 

 :ראש העיר
טרך לעשות אשרו ונצתאם נצטרך כסף לכל פעילות שהיא, אם לא תהיה גמישות ולא 

 משהו ולא נוכל זו בעיה.
 

 פואד אנדראוס: 
  . זו החלטה שמתקבלת בשגרה מידי שנה, לאחר אישור הממונה. מדובר רק בחידוש

 .אתם ממשיכים לאשר את מסגרת האשראי הניצול קיים רק אם
 

 אוהד איתאי: 
מה יקרה אם לא יהיה לנו המשמעות של דחיית הבקשה שלנו היא תקלה בהתנהלות. 

 כסף לשלם משכורות, או לשלם לספקים. 
 

 אני אומר שלא כדאי.  ,איימן שנאתי: משיקולי זהירות
 

 לפי האישור הקודם. תאשרו  ,םנו מבקשיפואד אנדראוס: א
 

 :עמית לוין
 התקבולים וההכנסות לא תמיד חופפים ולכן המסגרת הזו נותנת לנו גמישות. 

 והד, תראו את כל מספרי התזרים.מחר לשבת עם פואד וא פגשומציע שת
 

 ים.יאני רוצה ללמוד את הדברים על בורכמיל עודה: 
 

אישור  הוריד מסדר היום את נושאממליצים לעפ"י רוב, :  2החלטה בסעיף מס' 
  עד ללמידת החומר על  המסגרות )שאושר ע"י משרד הפנים( (       001)החלטה מס' 
 הנושא יובא לדיון בישיבת המליאה.   חברי הוועדה. כל ידי                              
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 אישור תב"רים – 3סעיף מספר 

 
 שלהלן:  גזבר העירייה מציג את התב"רים

  

 
 

 אשר את התב"רים. ממליצים לרוב, ל בהתאם:  3החלטה בסעיף מס' 
 (        002)החלטה מס' 

           
 

 רשמה: מצדה סרף                                                                         
 לשכת מנכ"ל                                                                         

 
 

________________    ___________________ 
  עו"ד איימן שנאתי      עמית לוין       

  יו"ר הוועדה                       מנכ"ל העירייה     

 גורם מממן סכום שם הפרויקט מס' תבר
שינויים והתאמות חווה  2084

 90,000הגדלה בסך  –משרד החינוך   ₪ 166,320 חקלאית
 ₪ 

 הגדלה -משרד הבטחון   ₪ 434,299 שיקום מקלטים 2104
אופק -שדה צופים 2125

 משרד החינוך  ₪ 222,800 חדש+הצטיידות+יביל
2126 

 רכישת ציוד לענף הכדורגל
179,548 ₪  

 125,684 –משרד התרבות והספורט 
מימון משלים שיש לגייס בסך ₪ + 

53,864  ₪ 
נגישות פיסית פרטנית אורט  2127

 משרד החינוך  ₪ 41,000 מעלות
 משרד החינוך  ₪ 43,000 נגישות פיסית פרטנית ארזים 2128
2059 

 שיפוץ מתנ"ס תרשיחא

1,500,269 
₪  

 רמ"י ישן מול חדש -₪  281,863
 נגב גליל -₪  500,000
משרד השיכון ישן   -₪  592,410

 מול חדש
 היטלי השבחה -₪  125,996

2131 
 ישן מול חדש –רמ"י    ₪ 245,092 חניונים בתרשיחא

 
2132 

 משרד הפנים -₪  30,000  ₪ 37,500 מצלמות למחסן חירום
 מימון משלים -₪  7,500

שיפוץ מחלקת רווחה  2133
 משרד הרווחה - ₪ 227,180  ₪ 302,907 בתרשיחא

 מימון משלים - ₪ 75,727
הצטיידות ושיפוץ ספריה  2134

 משרד החינוך  ₪ 123,760 אורט מעלות
 משרד החינוך   ₪ 70,000 מרחב הכלה ארזים 2135
 משרד החינוך  ₪ 70,000 מרחב הכלה אורט מעלות 2136
 משרד החינוך  ₪ 70,000 מרחב הכלה ישיבה תיכונית 2137
שינויים והתאמות ביס  2138

 משרד החינוך  ₪ 648,274 ראשונים


