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 כ"ח כסלו תשפ"א 

 2020דצמבר  14שני  יום
  77415/  2020אגף הגזברות / ועדת כספים / שנת 

 
 

 נוכחים:

 יו"ר הועדה   –יחיאל טוהמי 

 חבר הועדה  –פבל פולב 

 גזבר  –שלמה בנימין 

 מנכ"ל   –שלמה רואימי 

 מנהל חשבונות ראשי-יעקב רנד 

 רו"ח העירייה  - רוני דנה

 

 חסרים: 

 חברת הועדה  – ורד טוויל 

 יועמ"ש  –עו"ד דוד זיו 

 מבקר העירייה -אריה ברסקי

 

 

 202010.12.מיום  2020/03פרוטוקול ועדת כספים 

   2021ל סדר היום: תקציב  ע

 יחיאל פותח את הישיבה. 

 מהתקציב   ₪63%  ₪52,000,000  מתוכו השכר   144,634,000: מסתכם בשלמה בנימין

 מהתקציב והממשלה מממנת את השאר. ₪54% שזה  78,000,000בסך הכל העירייה מממנת עצמיות 

 הנושא שלא תקצבתי הוא ארנונה כיוון שלא ניתן לאמוד זאת. 

 פבל: מה זה נכס אחר? 

 נכסים כאלה(. 78סלולריות )שלמה בנימין: לדוגמא: אנטנות 

₪ ועוד לא קיבלנו   3,000,000של הקאנטרי   1הלוואות שאישרתם ש 2פרעון מלוות: הגדלתי במיליון כיוון שיש 

₪ אומדן ושצ"פ בגבעת   ₪2,000,000 גגות סולריים . אנחנו ניקח באישורכם לנגישות  4,000,000ושל כ

 ₪ להשלים. 5,000,000האוניברסיטה עוד 

 ₪ עומס מלוות.  10,000,000ושבים על אנחנו י 

 כך. -עמודים אחרונים בעניין השכר ודן על  2שלמה אומר כי עדכן 

 ש"ח  3,000,000פבל: הנדסה יש הפרשים מדובר על  

 כך: אגרות בנייה בגלל הצפי. - שלמה בנימין ושלמה רואימי עונים על

 אריאל דרום תוכנן השנה ומגישים תוכניות בנייה. 

 ה אריאל דרום הוצאות אותם אנחנו מגדירים כי אנחנו רוצים להביא מפקח נוסף. ישנה הכנסה רוב

 ₪ כולל אגרת שילוט ואנחנו עכשיו לא מכניסים זאת לתקציב   144,634,000שלמה רואימי: התקציב כיום 

 שלמה מסביר את הסיבה.  

 פבל: דוחים החלטה לא גבייה.
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הוצאה יכולה להכביד על העסקים ולגרום להתמוטטות ולכן  אנחנו נמצאים בתקופת קורונה כל  שלמה רואימי: 

 אנו כרגע הכנסנו לתקציב ובחודש יוני נחליט האם גובים או לא. 

 פבל: לכן צריך להוציא נוסח לעסקים.  

 

 המליצה על עדכון התקציב שהגזבר הציג  הועדהיחיאל: 

 

 רשמה: שלי פרנקו 

 


