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תמליל מישיבת מליאת מוע צת העיר שלא מן המניין מס' 58/14
מיום רביעי  ,כ " ז בטבת תשע" ז 25.1.2017 ,
נוכחים:
.1

ראש העיר

 -מר צבי גוב-ארי

.2

סגן ומ"מ ראש העיר

 -ד"ר אהוד ויצמן

.3

סגן ראש העיר

 -מר פאלי כהן

.4

סגן ראש העיר

 -מר משה חזות

.5

חבר מועצת העיר

 -מר יניב עמרני

.6

חבר מועצת העיר

 -עו"ד מאיר דהן

.7

חברת מועצת העיר

 -גב' רונית ארנפרוינד-כהן

.8

חבר מועצת העיר

 -מר אליהו מזוז

.9

חבר מועצת עיר

 -מר מאיר בן הרוש

 .10חבר מועצת עיר

 -מר שחר סימנה

 .11חבר מועצת העיר

 -מר רחמים דוד

 .12חבר מועצת העיר

 -עו"ד עדי ינקילביץ

 .13חברת מועצת העיר
חסרים:

 -גב' לינה שרון

 .14חבר מועצת העיר

 -מר חובב אשרף

 .15חבר מועצת העיר
משתתפים:

 -מר רועי גבאי

.1

מנכ"ל העירייה

 -דוד שטרית

.2

גזברית העירייה

 -תמר קופר

.3

יועצת משפטית

 -טובה שפירא-אלטמן

.4

מבקר העירייה

 -שלום דמארי

.5

דובר העירייה

 -אריאל הלר

.6

רואה חשבון

 שמוליק גבע -יעל יצחק פור

מזכירות העירייה
.7
על סדר היום:
דיון בדו"ח הכספי רבעון שני – שנת 2016.
.1
.2

דיווח דו"ח כספי רבעון שלישי – שנת .2016
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.1

דיון בדו"ח הכספי רבעון שני – שנת .2016

.2

דיווח דו"ח כספי רבעון שלישי – שנת .2016

פותח דיון בהקשר לדוחות הכספיים .אנחנו מניחים על שולחן
צבי גוב-ארי:
המועצה את רבעון שניים ורבעון שלוש של שנת  .2016מבוקר .לגבי רבעון שני ,מילה אחת או
שניים .הרבעון משקף עלייה בהכנסות של  4%לפני כיסוי הגירעון המצטבר ,הכנסות משרד
החינוך לטובת עדכון שכר מורים.
באשר להוצאות ,השכר הכללי לא היתה בו סטייה ברבעון השני .הפעולות הכלליות היתה סטייה
של  382,000שקל ,זניח .כלומר סטייה כלפי מעלה .זה יכול להיות צריכת מים ,יכול להיות חשמל
או כל דבר אחר .הגדלנו את פעילות החינוך ברמה של  ₪ 1,836,000מעבר לתכנון .פתחנו חוגים
נוספים ,מסגרות נוספות ,כל הנושא של כיתות ג'... ,
הנחות בארנונה גדלו ברבעון ב .18%-שזה בסך הכל  ₪ 1,093,000לעומת השנה שעברה.
רונית ארנפרוינד-כהן:

גדלו בכמה?

צבי גוב-ארי:

בדיוק  .18%אתם יושבים שם ,רגע ,רגע .חברי ועדת ההנחות,

רונית ארנפרוינד-כהן:

מי הם?

צבי גוב-ארי:

מי? הגדירו בין היתר שוועדת ההנחות היא ועדת -

רונית ארנפרוינד-כהן:

אני יכולה לעזור לך ,אם אתה צריך.

מאיר בן הרוש:

ועדת חמלה.

רונית ארנפרוינד-כהן:

זו ועדת חמלה .ככה אני קוראת לזה.

צבי גוב-ארי:

אני מאוד מקווה שההחלטות הן בהחלט על פי התקנות.

רונית ארנפרוינד-כהן:

צביקה ,לא זוכרת שמשרד הפנים על הדברים האלה -

מאיר בן הרוש:

אפילו הורדת את השמות של המשפחות.
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זה מה שיש לגבי דוח מספר  .2אנחנו לא מצביעים על הדוחות
צבי גוב-ארי:
הללו .זה רק לעיונכם ,כמובן .מה שצריך להדגיש עכשיו ,חברים,
רונית ארנפרוינד-כהן:

אנחנו עומדים בחוק.

משה חזות:

לא ,לא וועדה.

משה ,די .ברבעון ג' הוצאות החינוך הגיעו ל .74,965,000-אני
צבי גוב-ארי:
בטוח שלקראת סוף השנה נגיע לאותם  99,800,000שקל .כמעט  100מיליון  ₪עולה אחזקת
החינוך .ובזאת אנחנו גאים .כל היתר ,הכנסות העצמיות ,פחות או יותר מדביקים את העניין.
פחות  .₪ 1,500,000כל היתר בסדר.
אהוד ,יו"ר ועדת הכספים ,תרצה להוסיף משהו? תודה על עבודת הוועדה .כמובן תודה על עבודת
הגזברית וראשי האגפים שצמודים עם המנכ"ל לתקציב כמו שצריך בארגון מסודר.
משפט .אנחנו ,ועדת הכספים ,ישבה ב .19.12-דנה בחציון 2016
ד"ר אהוד ויצמן:
ברבעון  ...אין לי הרבה מה להוסיף מעבר למה שאמר ראש העיר .אנחנו גם ברבעון  2וגם ב3-
מצויים בעודף טוב .לפחות קצב ההתקדמות של הגבייה היא כזו שאנחנו נעמוד בהכנסות .יש
מאמץ מיוחד לגבות גם חובות עבר .נושא השכר על פי המתוכנן ,כפי שכאן צוין על ידי ראש העיר.
אתם תראו ,ואנחנו גם הערנו את זה ,שבתחום של עצמיות ,בעצמיות יש איזשהו חוסר בנושא של
אגרות בנייה .מעבר לזה ,ועדת הכספים רוצה לאחל הצלחה להמשך עשייה פורייה לכל
העוסקים .זה העניין.
תודה רבה .חברים ,שתהיה לנו שנה מבורכת .לזכור ,שנת 2017
צבי גוב-ארי:
יצאה לדרך .תהיה מחלוקת אשר תהיה ,דבר אחד אנחנו הולכים  ...ביחד .תודה.

___________________
דוד שטרית
מנכ"ל העירייה

___________________
צבי גוב ארי
ראש העיר
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