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 משתתפים:  
 ראש העיר ויו"ר הועדה   -מר ארקדי פומרנץ 

 סגן ראש העיר וחבר הנהלה  -מר נחלה טנוס 
 משנה לרה"ע וחבר הנהלה   -מר יורי קוצ'ר 

 חבר הנהלה  –מר טוביה גלזר 
 הנהלה סגן ראש העיר בתואר וחבר  -מר יוגב אפוטה 
 חבר הנהלה   –מר שמעון משה 
 חבר ועדת כספים  –מר מוטי בן דוד 

 
 

 חבר ועדת כספים -מר שמעון ביטון חסרים: 
 מ"מ וסגן ראש העיר וחבר ועדת כספים -מר שמעון בן נעים           
 חבר ועדת כספים  -מר נזיל אנדראוס           

 
 

 משתתפים נוספים: 
 "ל העירייה מנכ –מר אמנון אשל אסולין 

 יועמ"ש העירייה –עו"ד ענבר בן סימון 
 גזברית העירייה –הגב' אירית מורן 
 מבקר העירייה –מר בסאם מרעי 

 מ"מ סגן גזברית העירייה –הגב' ירדן כהן טומרצ'ק  
 
 

 על סדר היום:  
 
 2021( הצגת דו"ח רבעון רביעי לשנת 1
 ( סגירת תב"רים. 2
 
 

 2021רבעון לשנת  : הצגת דו"ח  1סעיף מספר  
 
 

מבקש מהגזברית  2021ח רבעון לשנת הצגת דו" פותח את הישיבה במנכ"ל העירייה: 
 להציג בפני החברים את הדו"ח. 
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היתה שנה מאתגרת, בכניסתי לתפקיד כל צוות הגזברות   2021שנת  :גזברית העירייה
 התחלף היו אתגרים לא פשוטים. 

באופן טוב יחסי  ושותפים לכך ראש העיר  2021למרות האתגרים סיימנו את שנת 
 ומנכ"ל העירייה. 

ביוני חתמנו על תוכנית התייעלות  שמטרתה להכניס את הרשות למסגרת ולמנוע את  
 המשך הידרדרותה. 

במשרד הפנים הציבו לנו יעדים ובכל רבעון אנו משדרים אתה הדוחות הכספיים 
 זכאים להלוואה בכל רבעון ורבעון. למשרד הפנים ואם אנו עומדים ביעדים אז אנו 

עד כה עמדנו בשלושת הרבעונים וביעדים ואף קיבלנו הלוואות בכל רבעון ורבעון 
 מלש"ח.  5 -ובכך שילמנו חובות לספקים בכ

 היום יש לנו אויר לנשימה לפחות לחודשיים.
מלש"ח משרד הפנים אישור לנו לעמוד על   1.716סיימנו בגרעון של   2021את שנת 

שסיימנו את השנה הרבה יותר טוב ממה שמשרד הפנים  אמל"ש ז" 4.166עון של  גר
 אישר לנו. 

בשפ"ע הייתה קצת חריגה מעבר לתכנון, נאלצנו לחנוק את התקציב כיוון שידענו 
 שבסוף שנה נעמוד ביעדים ואז אפשרנו לעצמנו לחרוג בשפ"ע.

 כל נושא התב"רים לא משלמים ע"ח שוטף. 
מלש"ח גם בתחום זה  50. מלש"ח סיימנו את השנה עם 48  - על כ יעדי ארנונה עמדו

 עשינו שיפור ניכר עם עבודה קשה והגענו להישגים.
בדו"ח רואים חריגות קטנות בשפ"ע כתוצאה מהקרונה השנה היה צורך של תגבור של 

 עובדים. 
אלש"ח השנה כתוצאה   600 -מלש"ח דברים שלבתי תלויים ברשות, ביטוחים כ  1.700

 מלש"ח.   1 -השנה תקצבנו כ שגדלותירועים ותאונות מא
מבחינת חובות לעובדים סיימנו אותם כבר באוגוסט נכון להיום אנו משלמים את 
התשלומים השוטפים, חייבת לציין שגם במס הכנסה וביטוח לאומי פרסנו את כל  

 התשלומים ואף נקבל החזרים על אקסטרות ששילמנו בזמן. 
 . 2021י לשנת מצ"ב דו"ח רבעון רביע

 
 נחלה טנוס: אנו עומדים בהחזר הלוואת לבנקים?

 
 גזברית העירייה: בוודאי עומדים. 

 
מלש"ח משרד הפנים   1.7מל"ש בסוף שנה והיום מסיימים  4 - ראש העיר: דיברנו על כ

 מלש"ח.  3 - אישר לנו הלוואת בעלים של תאגיד המים ולא השתמשנו וגם ירדנו בכ
 

 . 2021רביעי לשנת מצ"ב דו"ח רבעון 
 

מלש"ח זה לא גרעון קטן ממה זה? המצב  1.6בשפ"ע קיים גרעון של מוטי בן דוד: 
בעיר גרוע מבחינת שפ"ע הלכלוך נמצא בכל מקום אשמח שתפרטו לי על מה הכסף  

 הלך? 
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מלש"ח  זה שכר חלק מהשכר שינוי תמחיי של   1.66גזברית העירייה: קיים גרעון  של 
יכים בשפ"ע אלו אותם שלושה אבות בית זה ישב על שפ"ע. פינוי  שלושה עובדים משו

 לעברון ופינוי גזם. 
 

 מוטי בן דוד: לגבי חריגה בביטוחים.
 

ה, איילון נתנה גזברית העירייה: יש מכרז, ישנם מציאים שמשתתפים איילון ועוד חבר
 אונות. אל"ש זה בכל הארץ כך כתוצאה מריבוי ת 300 -את המחיר הכי נמוך, זה עלה ב

 
מנכ"ל העירייה: מה שאתה מעלה זו סוגיה ששלטון המקומי יחד עם משרד הפנים  

מנסים לטפל מול חברות הביטוח, ישנה תופעה פה, הרשויות עוד רגע קורסות תחת  
הנטל בעקבות עלויות הביטוחים, למשל באגם כמויות הכסף שהוא צריך לשלם 

מאוד כבדה   תזו בעיה רגולטורי .לביטוח לא סביר חברת ביטוח בחו"ל מבטחת אותם
 על הרשויות. 

 
מלש"ח   1.7 - מלש"ח שמצוין בסעיף זה צפי לפיצויים זה כחלק מ 1.300ה מוטי בן דוד: 
 או חוץ מזה? 

 
 גזברית העירייה: לא, זה מה ששילמנו מתוכם קיבלנו מענקים ממשרד הפנים של  

 חצי מלש"ח. -כ
 

 : סגירת תב"רים: 2סעיף מספר  
 

מנכ"ל העירייה: בדרך כלל אנו רגילים לפתוח תב"רים אבל גם צריך לסגור אותם מביא  
 , כל התבר"ים מאוזנים.לאישור סגירת תב"רים, מרביתם הם פיתוח ביישוב

 
מס'  
 תבר 

 סכום  שם הפרויקט 

₪  114,360 הפחתת מפגעי ליישמניאזיס     2065  

רכבי שפע   4 - הלוואה ל 2114
 ומיול  

900,000   ₪  

₪   135,000 תכנון תב"ע כביש עוקף    1529  

₪   797,622 תשתיות מדרחוב תרשיחא  1963  

₪   1,304,848 עבודות פיתוח שכונת הבנים  2099  
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 הצבעה:  

 : ראש העיר, נחלה טנוס, יורי קוצ'ר, טוביה גלזר, יוגב אפוטה, הצביעו בעד
 מוטי בן דוד. 

 
 עפ"י הצבעת החברים מאשרים פה אחד את סגירת התב"רים.   : 2החלטה בסעיף מספר  

 
 ראש העיר: סוגר את הישיבה.

 
   
 רושמת הפרוטוקול: דפנה עייש        
 לשכת מנכ"ל מזכירת        

 
 
 

        ________________                                 ________________ 
 

 אמנון אשל אסולין                                         ארקדי פומרנץ         
 מנכ"ל העירייה                                              ראש העיר          

 
 

תשתיות גני משחקים רחבי   2109
 העיר  

341,770   ₪  

פעולות בטיחות בדרכים  2151
2020 

23,000   ₪  

שינויים והתאמות במוסדות   2083
 חינוך  

182,665   ₪  

₪   560,448 גן יצהר   2090  

₪   27,960 נגישות פיזית באר חיים   2179  

₪   15,000 חיבור חשמל גנרטור לרשת  1985  

₪   700,000 פרויקט יעוץ ארגוני   2129  

₪   114,360 הצטיידות איכות הסביבה   2045  


