
ס נ ת  י י ר י ה-ע נ ו י  08-9383848טלפון:  צ

Municipality of Ness-Ziona :08-9300454  פקס 

 gizbar@nzc.org.il  דואל:   Finance Department אגף כספים

 

 

www.nzc.org.il 08-9383838 רחוב הבנים 9 נס ציונה מיקוד 7407109 טלפון  
 

  

 23306סימוכין: 

 בזום 2020.16.7פרוטוקול ועדת כספים מיום 

 נוכחים:

 יו"ר הוועדה  –רמי סקליטר 

 , סמדר מוצפי, שאול רומנו.מאיה פז, גיל אנוקוב

 , רו"ח שלמה אליהו מוזמנים: לבב ערן

 :  חסרים

  אלי לוי , אריאל אלמוגטלי חייט, 

 :2020על ביצוע תקציב התמיכות לשנת ניתנה סקירה כללית  - ערן לבב

כלל העמותות קיבלו את כספי התמיכה בהתאם לפרוטוקול הוועדה ואישור המליאה, עמותת הכדור יד והכדור 

ובהתאם מבצעת העירייה העברת כספים. עמותת  12/2020סך הגישו בקשה לפריסת התקציב עד ליום 

ם לשמש אשר אמורי₪  500,000הכדורגל הגישה בקשה לקבלת כלל כספי התמיכה מידית למעט סכום של 

 השנה. 2021שלא לבקש מקדמות לשנת  להחזר ההלוואה בבנק. מול העברות הכספים, התחייבו העמותות 

א.כ. בתקווה כי הדוח יוגש  -בימים אלו מבצע רו"ח העירייה ביקורת עומק לשתי עמותות, לסקציה ולבנוסף, 

 לוועדת התמיכות ולוועדת הכספים בקרוב.

השנה מקדמות לעמותות לפני  יינתנולאור הדיונים של ועדת הכספים ומליאת העיר, לא  – רמי סקליטר

 בכדי לאפשר לעמותות לקיים את שגרת הפעילות יש לאשר את התבחינים  .2021חלוקת התמיכות לשנת 

והמלצה לתקציב  תמיכות ולאשרו במועצת  , יש לקיים ועדת תמיכות2020נובמבר -לא יאוחר מ  .2021-ל

 .2020העיר בדצמבר 

בנושא הביקורת, לנו אין יכולת שליטה ובקרה על השימוש בכספי העירייה בעמותות, מדובר בסכומים 

הכוונה בכל שנה לבצע ביקורת בכלל העמותות מהותיים ולכן נדרשת בקרה חיצונית על התנהלות העמותות. 

 העמותות והשימוש בכספי העירייה.זה יאפשר לנו ביקורת על התנהלות אשר מקבלות סכומים מהותיים .

ם לב לנושא ההלוואות והערבויות של העירייה לעמותות, רצוי לצמצם את הנושא עד כמה שאפשר. זו ייש לש

 הרי רק דחיה של ההחזרים.

חלק מערבויות העירייה ניתנות לעמותות מול המנהלות שלהן, זה הכרחי כדי לאפשר להן  – גיל אנוקוב

 .לשחק בליגות השונות
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 אני מבקש לבדוק את השפעת ירידת הליגה של קבוצת הכדורגל, האם זה משפיע על התקציב ?

 .2021זה יהיה חלק מהתבחינים ל  -סרליטר  רמי

לצערי משרד הפנים טרם מינה לנו מבקרים להכנת הדוח לשנת , 2019לשנת  בנושא הביקורת – ערן לבב

נכין את הדוח ואת כלל החומרים הנדרשים למבקר משרד  . בתאום עם רו"ח העירייה, החלטנו כי אנחנו2019

ים אלו המנהלים מהפנים )הרו"ח שלנו מבצע בעצמו ביקורת ברשות אחרת ולכן מכיר את הנושא מקרוב(. בי

 בעירייה מכינים את החומרים בהתאם.

כדי שנוכל  2020וכן דוח חציון ראשון לשנת  2019מתי נוכל לקבל טיוטת דוח כספי לשנת   - רמי סקליטר

 לראות את המגמות השונות.

תאריך היעד לוועדה  אני מאמין כי עד לישיבת הוועדה הקרובה יהיו הטיוטות לנציג בפני הוועדה. – ערן לבב

 הוא?

 תברים:

  – תשתיות מחשוב למוסדות חינוך -1460הגדלת תבר 

בהתאם  ,י עם מנהלת אגף החינוך, בסכום ההגדלה המבוקש לעפ"י החומר שהוגש לי ושיחה ש -רמי

כך  ששנת הלימודים  לתוכנית תלת שנתית שנקבעה יש תשתיות לבי"ס  תוך מיקוד בלמידה "תחת קורונה"

תוכל להיפתח גם אם נדרש לתת מענה  מיטבי ללמידה מרחוק. מה שלא נכלל הסכום הנ"ל הוא מתן הדרכות 

בת מועצת העיר  )כאשר משרד החינוך לא נותן מענה בנושא הנ"ל( וכן למורים בהתאם לסיכום בישי

הצטיידות בתשתיות למבנים נוספים של העירייה כגון ספריה עירונית וכו' כך שתיווצר האופציה  להשתמש 

במבנים אלו  ללימודים לתת מענה ללמידה מרחוק. כולנו מבינים שקיום מסגרות לימודים הוא חיוני תחת 

 ורונה".  "שיגרת הק

נוספים לצורך מתן מענה לצרכים ₪  300,000נוספים את התב"ר הנ"ל קרי בסך  20% -אני ממליץ להגדיל ב

 לכל נושא. 10%הנ"ל. 

 כלל חברי הוועדה הנוכחים תמכים בהצעתו של רמי.

ו"ד שולמית עלאחר הסבר שניתן ע"י ₪.  100,000בסך  –הכורכר  גבעות לאומי גן פתיחת תב"ר שמאות

 )הצטרפה לישיבה לתת הסבר( כי מדובר בשמאות לצורך פנימי בלבד של הוועדה המקומית, מאושר.

של מהנדס העיר  והפרוט לאור ההסבר₪.  500,000בסך  –וגולן  אדום רחובות פתיחת תב"ר פתוח

 -₪ מיליון  1.7 -בתים, מול הצורך לפתוח מלא של המתחם בעלות של כ לאכלוסשהוגש והצורך לתת מענה 

 מאושר.
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בבעלות העיריה איתר מבנה  רה"ע .₪ 400,000בסך  -נוער פעילות עבור מבנה פתיחת תב"ר שיפוץ

 חרש. העלות היא להכשרת המבנה והחצר גם לנושא בטיחות.ברחוב הבאזור התעסוקה 

מדובר במבנה שיש בו גם חצר וגם אזור סגור שייתן מענה לפעילויות הנוער בערבים, דבר שחסר  – מאיה פז

 מאד כיום במיוחד בתקופת הקורונה.

 הבקשה מאושרת.

 בר"בהתאם לבקשה של אגף ההנדסה לת₪.  150,000נקודתיות בסך  עיר בנין פתיחת תב"ר תוכניות

 מאושר. -סמדר ירון בנושא "יש"ח ופרוט העלויות המצומצם שהוגש ע 300,000בסך 

זו ת"בר של מדידת  ₪ 200,000, הגדלה בסך (גבייה) ומבנים קרקעות מדידת פרויקט -1435ר "תב

 מאושר –נכסים לצורך חיובי ארנונה. כיום אנו מודדים בעיקר נכסים שלא למגורים 

 מבקשת לפעול בעצימות נמוכה, זו תקופה קשה לכולם ואין צורך לעורר תגובות אנטי של הציבור. – יה פזאמ

. בימים האחרונים התקבל שינוי מקורות מימון -שקד ס"בי וספרבוס ספורט מגרשי קירוי 1457תב"ר 

הנ"ל  בהתאם אני מבקש להקטין את השתתפות הקרן בסכום₪,  1,620,000אישור מפעל הפיס למימון בסך 

 מאושר -והגדלת מימון הפיס בהתאם 

 רשם: לבב ערן
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