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   06/6/2022מיום     2022/4פרוטוקול ישיבת  ועדת כספים מספר 
 
 

 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 

 מ"מ וסגן ראש העיר וחבר ועדת כספים  - מר שמעון בן נעים 
 

 חבר ועדת כספים -מר שמעון ביטון : חסרים
 חבר ועדת כספים  -מר נזיל אנדראוס            
 חבר ועדת כספים  –מר מוטי בן דוד            

 
 משתתפים נוספים: 

 מנכ"ל העירייה  –מר אמנון אשל אסולין 
 יועמ"ש העירייה –מון עו"ד ענבר בן סי

 גזברית העירייה –הגב' אירית מורן 
 מבקר העירייה –מר בסאם מרעי 

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

 על סדר היום: 
 

 א. הצגת דו"ח רבעון ראשון.
 ב. אישור תב"רים 

 
 

 ה בנושא עדכון והצגת דו"ח רבעון ראשון.ראש העיר: פותח את הישיב
 

 : הצגת דו"ח רבען ראשון:  1סעיף מספר  
 

מדברים על דו"ח רבעון ראשון תחילה של פעילות למרות שמסיימים אירית מורן: 
מלש"ח הוא לא מייצג כי רוב הפעילות מתבצעת בחציון או רבעון  1.200 -רווח של כ

וחינוך  שלישי. לגבי שכר מתקדמים לפי התוכנית החלק יחסי הוא בסדר גמור, רווחה 
 גם בסדר. 

 בארנונה אנו רואים עלייה יפה בעיקר בגין חובות העבר ולא רק שוטף. 
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 מה זאת אומרת חובות העבר? שמעון בן נעים: 
 

 יחסית.  2021 –2020אירית מורן: אלו הן חובות משנת 
 

כמה הייתה גבייה של החובות האבודים  נתון שמעון בן נעים: את יכולה לתת לי 
 האלה? 

 
 אירית מורן: יש לך נתונים בחוברת. 

 
 שמעון בן נעים: אני לא חושב שהעלייה באה משם.

 
 מנכ"ל העירייה: לא רק, יש לנו גם איכלוסים. 

 
 שמעון בן נעים: נכון משם כן באה העלייה. זה לא רק גביית החובות. 

 
ר ובנוסף חובות העב  2022 -שנכנסו ל 2021י קורונה שהיו בגין קנמעאירית מורן: 

 בשוטף מתקדמים יפה לפי ביצוע.
 

 גידול בגין חובות העבר? הראש העיר: כמה  
 עם הנתון הזה. מסמךהלמליאה תכיני בבקשה את 

 
 מנכ"ל העירייה: מה שחשוב הוא  לדעת מה יצר את הגידול חובות עבר או איכלוס. 

 
   שמעון בן נעים: אני אשמח מאוד שזה יהיה מחובות העבר.

 
לגבי הוצאות   .עושים מאמצים גדולים לנהל את התזרים בצורה טובה אירית מורן: 

ה אותו קצב, עומס מלוות קצת פחות אל תשכחו שהריבית במשק גדלה, גם  שפרי
 התקשרויות לא כמו פעם. ה המדד עולה, כל ההוצאות עולים ו

תקציב בצורה מבוקרת על כל ההוצאות כיוון שהמצב במשק  ה  אחרממשיכים לעקוב 
 דאות. הוא חסר ו

 
שהמדדים יעלו ויעלו הרבה, הריביות מתחילות לתפוס שמעון בן נעים: קחי בחשבון 

 תאוצה. 
 

ברכישות, זה בא לידי ביטוי  גםמרגישים  מנכ"ל העירייה: אנחנו כבר סופגים את זה
 בכל דבר. 

 
ע לא רואה גידול מהותי  "שמעון בן נעים: אני הייתי רוצה להתייחס לנושא השפ

ע   "למנכ"ל איפה שאפשר לתגבר את הנושא של השפוראש העיר בשפ"ע, פונה ל
 ע יטופל כמו שצריך לטובת העיר והתושבים."תתגברו, עדיף שהשפ
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לפני  ועשינו עבודה ע, מנכ"ל העירייה: שמעון, בהמשך לקו שהובלת בנושא השפ"
 לטובת טיפול בכבישים ניקיון ועוד.. ,מלש"ח לטובת שפ"ע 1ו נשבוע אישר

 
 שוטף. האירית מורן: זה יצא מתקציב תב"ר לא מ 

 
 : גם אם לקחת חלק מסוים מהשוטף ולהעביר לטובת שפ"ע.שמעון בן נעים

 
יהיו פה   ניקיון, יש שם תיקוני בורות,  מיד הקול קורא שנציג את התב"רים ראש העיר: 

 פרוייקטים חשובים לטובת העיר והתושבים.
התייעלות ומבקרים אותנו על כל שקל ושקל, זה לטובה אין  אנחנו נמצאים בשנת 

 שום בעיה עם זה. זה לא משנה אם זה יצא מתב"ר או שוטף. 
 

נחלה טנוס: צריך לעודד ולתמוך בשפ"ע אני חושב שיש חלק לא קטן על המנהלים יש 
 ביקורת על המנהלים ואת זה צריך לבדוק ולטפל. 

 
 

 : אישור תב"רים: 2סעיף מספר  
 

מפרט ומסביר על מל"ש  10 -בשעה טובה קיבלנו את ההרשאות של ההעירייה:   מנכ"ל
 ר, הרעיון הכללי ליצור דו קיום בעיר מעורבת. כל תב"ר ותב" 

מס'  
 תבר 

 גורם מממן  סכום  שם הפרויקט 

אמצעים ותכניות להגברת  2245
 הביטחון האישי 

2,300,000  ₪  המשרד לפיתוח הנגב והגליל 

₪   2,200,000  ופיתוח המדרחוב שדרוג  2246  המשרד לפיתוח הנגב והגליל 

פיתוח סביבתי של מוזיאון   2247
 קהילתי 

150,000   ₪  המשרד לפיתוח הנגב והגליל 

₪   600,000 שיפוץ מרכז עוצמה  2248  המשרד לפיתוח הנגב והגליל 

₪   450,000 הקמת מגרש מיני פיג' 2249  המשרד לפיתוח הנגב והגליל 

הקמת מועדון נוער   2250
 בתרשיחא 

900,000   ₪  המשרד לפיתוח הנגב והגליל 

שיפוץ מתקני שעשועים   2251
 תקולים

350,000   ₪  המשרד לפיתוח הנגב והגליל 
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תרגום האתר העירוני   2252
 מעברית לערבית 

150,000   ₪  המשרד לפיתוח הנגב והגליל 

הקמת פארק משחקים   2253
 מונגש "פארק השלום "

500,000   ₪  המשרד לפיתוח הנגב והגליל 

הקמת מרכז יזמות   2254
 בתרשיחא 

300,000   ₪  המשרד לפיתוח הנגב והגליל 

פעילות משותפת יהודים   2255
 וערבים במרכזי היזמות 

170,000   ₪  המשרד לפיתוח הנגב והגליל 

הקמת מתחמי מתמטיקה   2256
 אינטראקטיביים

342,000   ₪  הנגב והגלילהמשרד לפיתוח  

הצטיידות בית הקשיש   2257
 תרשיחא 

26,700   ₪  המשרד לפיתוח הנגב והגליל 

₪   324,000 הנגשת מוסדות ציבור ופנאי 2258  המשרד לפיתוח הנגב והגליל 

פרויקט חיים משותפים   2259
 בתחום קיימות והסביבה 

70,000   ₪  המשרד לפיתוח הנגב והגליל 

הקמת מנהלות רובע   2260
 ותפעולן 

348,000   ₪  המשרד לפיתוח הנגב והגליל 

₪   240,000 העצמה בין דתית  2261  המשרד לפיתוח הנגב והגליל 

₪   40,000 הקמת קבוצות תאטרון רחוב 2262  המשרד לפיתוח הנגב והגליל 

יריד אומנים מעלות  2263
 תרשיחא 

20,000   ₪  המשרד לפיתוח הנגב והגליל 

₪   90,000 משותפים הפקת אירועי קיץ  2264  המשרד לפיתוח הנגב והגליל 

פסטיבל החגים חנוכה  2265
 וכריסמס 

317,000   ₪  המשרד לפיתוח הנגב והגליל 

₪   108,000 פסטיבל טעם בגליל  2266  המשרד לפיתוח הנגב והגליל 

₪   60,000 טיולים לגמלאים  2267  המשרד לפיתוח הנגב והגליל 

ברחבי עבודות פיתוח שונות  2268
 העיר 

 הכנסות מקרנות הרשות   1,000,000
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ילדים? אני הכנתי מכתב אם תגיד לי -שמעון בן נעים: אפשר להתקין מתקנים גם בגני
 ילדים אני יעצור את המכתב. -שאתה הולך לעשות גם בגני

 
מנכ"ל העירייה: בשבוע שעבר נערך סיור פה אחד עם סמנכ"ל בטחון וחינוך, הסוגיות  

 . "צעקה"ילדים הנושא הזה זה עלה ב-שהועלו סוגיות הבטיחות בגני
 

ילדים מי  -תזדהזהו מה קורה בגניתראו תמונות אתם אתם  , שמעון בן נעים: זה גרוע
 . כזו, אל תחכה למחר תעשה את זה אתמולשתחזוקה  אחראי על

 
ת ובכך  תוכנימכין ממונה מוסדות חינוך וסי ימנכ"ל העירייה: ברגע שיאושר התקציב 

 לצאת לדרך בנושא המבנים.
בהרבה תחומים  די  ,זו בשורה של שינוי מאוד משמעותי לטובת העיר והתושבים

 מוכנים רק לצאת להליך מכרזי.  
 

 מלש"ח לטובת שפ"ע זה קצת. 1שמעון בן נעים: רק 
 

 מלש"ח לשפ"ע הם לא אישור לנו.  5מנכ"ל העירייה: רציתי לשים 
 

 אפשר לצאת לפעול עם כל הפרויקטים הללו? נחלה טנוס: מתי 
 

 מנכ"ל העירייה: מיד לאחר אישור מליאת העיר, ולאחר מכן אישור משרד הפנים.
 

שמעון בן נעים: חבל שלא קיבלתי פירוט הייתי מבין כל תב"ר ותב"ר לאן ייעודו ועל 
 מה אני מצביע. 

 צביע.דעת על מה אני מאני אשמח לקבל פירוט ול
 

 הצבעה:  
 : ראש העיר, נחלה טנוס, יורי קוצ'ר, טוביה גלזר, יוגב אפוטה, הצביעו בעד

 : שמעון בן נעיםנמנע
 

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

 ראש העיר: נועל את הישיבה.
 

 רושמת הפרוטוקול: דפנה עייש       
 מזכירת לשכת מנכ"ל       

 
 
 

     _______________                                               _______________ 
 אמנון אשל אסולין                                                     ארקדי פומרנץ      
 מנכ"ל העירייה                                                           ראש העיר      


