
 
 

 www.arad.muni.il |  6699516-08טל.: |  , ערד 6הפלמ"ח | עיריית ערד  

 לשכת גזברית העירייה

08-9951604טל.   

08-9951710פקס.   
 martin@arad.muni.ilדוא"ל: 

 וועדת כספים                                                            

  בשבט תשע"חז'                                                                                                            

      2018בינואר  23                                                                                                            

 9.1.18מיום  1פרוטוקול וועדת כספים מס'               

 

 השתתפו ה"ה: מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר ויו"ר הוועדה

 עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר ומ"מ יו"ר הוועדה                     

 מר אלי מצליח, סגן ראש העיר וחבר הוועדה                     

 מר עופר ארצי, סגן ראש העיר וחבר הוועדה                     

 מר יצחק וייס, חבר הוועדה                                   

                      

 נכחו ה"ה:        גב' רינה יוסף, גזברית העירייה

 רו"ח שי אהרונוף, מבקר העירייה                      

 

 חסרים:            מר חיים מזרחי, חבר הוועדה  

 מר אברהם ארנרייך, חבר הוועדה                     

 

 :על סדר היום

 

 . )רצ"ב(.30.9.17ליום  2017לשנת  שלישיהצגת דו"ח רבעון .   1

 

 לטובת הגדלת כמויות המחזור בערד  ,והקצבת 1299דיון בפתיחת תב"ר מספר    .2

 מהמשרד להגנת הסביבה.₪  482,679סך       

 מצ"ב: מסמך.     
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 www.arad.muni.il |  6699516-08טל.: |  , ערד 6הפלמ"ח | עיריית ערד  

 לשכת גזברית העירייה

08-9951604טל.   

08-9951710פקס.   
 martin@arad.muni.ilדוא"ל: 

 

 

  500,000לטובת פרוייקט טיילת סף המדבר והקצבת סך  1231דיון בפתיחת תב"ר מספר . 3

 מרשות מקרקעי ישראל.    

 מצ"ב: מסמך.    

 

 .ןממשרד הבינוי והשיכו₪  500,000חוזה תכנון שכונות ותיקות, והקצבת סך  - 1269דיון בהגדלת תב"ר .  4

 מצ"ב: מסמך.    

 

 פני החלטה(:    מצב התב"ר )ל    

 5,000,000סה"כ תקציב:    

 -  סה"כ הכנסות:    

 -  סה"כ הוצאות:    

 

 ₪  500,000לטובת שיפוץ חצר בית ספר טללים והקצבת סך של  1232ת תב"ר מס' . דיון בפתיח5

 מהמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.   

 מצ"ב: מסמך.   

 

 ₪  770,745ל לטובת שיפוץ מגרש אתלטיקה והקצבת סך ש 1233. דיון בפתיחת תב"ר מס' 6

 משרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.מה   

 מצ"ב: מסמך.   
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 www.arad.muni.il |  6699516-08טל.: |  , ערד 6הפלמ"ח | עיריית ערד  

 לשכת גזברית העירייה

08-9951604טל.   

08-9951710פקס.   
 martin@arad.muni.ilדוא"ל: 

 

 

 

 ₪  75,000לטובת חוזה תכנון הנחיות מרחביות , והקצבת סך  1291דיון בפתיחת תב"ר מספר . 7

 .ממשרד הבינוי והשיכון    

 מצ"ב מסמך.    

 

.  .מקרן לעבודות פיתוח₪  80,000פרוייקטים של החברה הכלכלית והקצבת סך  -516ר דיון בהגדלת תב"8

 

 :)לפני החלטה( מצב התב"ר  

 1,255,254סה"כ תקציב:   

 1,255,254סה"כ הכנסות:  

 1,215,257 סה"כ הוצאות:  

 

 דיון על סגירת תב"רים.. 9
 מצ"ב: טבלה.    

 
 

107,000לטובת תוכנית רב שנתית לתרבות , הקצבת סך  1292דיון בפתיחת תב"ר מספר . 10  

פרוייקטים עירוניים.-1038מתב"ר  10,000ממפעל הפיס , והעברת סך        

 .ב מסמךמצ"    

 

ממפעל הפיס₪  602,222לטובת שיפוץ גן אגוז והקצבת סך  1234דיון בפתיחת תב"ר מספר 11  .. 

 מצ"ב מסמך.     
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 www.arad.muni.il |  6699516-08טל.: |  , ערד 6הפלמ"ח | עיריית ערד  

 לשכת גזברית העירייה

08-9951604טל.   

08-9951710פקס.   
 martin@arad.muni.ilדוא"ל: 

 

 ₪  642,222לטובת שיפוץ גן רננים משולב  והקצבת סך  1235דיון בפתיחת תב"ר מספר . 12
 .ממפעל הפיס     
 מצ"ב: מסמך.     

 
 .ממפעל הפיס₪  574,351לטובת שיפוץ גן ערבה  והקצבת סך  1236בפתיחת תב"ר מספר דיון . 13

 מצ"ב: מסמך.       
 

  בפרוטוקול. לכן אין הלימה בין  טעות זו תוקנהסופר במספרי התב"רים.  נפלה טעות  13, 12, 11, 6, 5, 3בסעיפים
 המופיעים בפרוטוקול. םהמופיעים בסדר יום למספרי מספרי התב"ר

 
 

 :להלן עיקרי הדיון
 
 
מלש"ח  1.8-הוצג לחברי ועדת כספים. הדוח כולל גרעון של כ 2017דו"ח רבעון שלישי לשנת  .1

בתקציב השוטף. הוסבר שהודות לכספים שהתקבלו בסוף השנה ממשרד הפנים, הרשות תסיים את 

 מפיגורים. 18%-ו 82%עם תקציב כמעט מאוזן. אחוז גביה מחובות שוטפים עומד על  2017שנת 

 . )רצ"ב(.30.9.17ליום  2017דו"ח רבעון שלישי לשנת וועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור 

 

 לטובת הגדלת כמויות  1299פתיחת תב"ר מספר . וועדת הכספים ממליצה פה אחד על 2

 מהמשרד להגנת הסביבה.₪  482,679סך  המיחזור בערד  ,והקצבת    

 מצ"ב: מסמך.     

 

 לטובת פרוייקט טיילת סף המדבר 1301פתיחת תב"ר מספר אחד על  . וועדת הכספים ממליצה פה3

 מרשות מקרקעי ישראל.  500,000והקצבת סך     

 מצ"ב: מסמך.    

 

  500,000חוזה תכנון שכונות ותיקות, והקצבת סך  - 1269הגדלת תב"ר ממליצה פה אחד על . וועדת הכספים 4

 .ממשרד הבינוי והשיכון₪     

 מצ"ב: מסמך.    

 החלטה(:     לאחרמצב התב"ר )    

 ₪  5,500,000 - סה"כ תקציב:    

 -  סה"כ הכנסות:    
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 לשכת גזברית העירייה

08-9951604טל.   

08-9951710פקס.   
 martin@arad.muni.ilדוא"ל: 

 -  סה"כ הוצאות:    

 

 

 לטובת שיפוץ חצר בית ספר טללים  1302פתיחת תב"ר מס' . וועדת הכספים ממליצה פה אחד על 5

 מהמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.₪  500,000והקצבת סך של     

 מצ"ב: מסמך.    

 

 לטובת שיפוץ מגרש אתלטיקה והקצבת סך 1303. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מס' 6

 מהמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.₪  770,745של     

 מצ"ב: מסמך.    

 

 לטובת חוזה תכנון הנחיות מרחביות ,  1291פתיחת תב"ר מספר . וועדת הכספים ממליצה פה אחד על 7

 .ממשרד הבינוי והשיכון₪  75,000והקצבת סך     

 מצ"ב מסמך.    

 

. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על  ₪  80,000ית והקצבת סך פרוייקטים של החברה הכלכל -516הגדלת תב"ר 8

 .מקרן לעבודות פיתוח   

 

 :החלטה( אחר)ל מצב התב"ר  

 ₪  1,335,254סה"כ תקציב:   

 ₪  1,255,254 סה"כ הכנסות:  

 ₪  1,215,257 סה"כ הוצאות:  

 

 סגירת תב"רים. אישור. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על 9
 מצ"ב: טבלה.    
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 לשכת גזברית העירייה

08-9951604טל.   

08-9951710פקס.   
 martin@arad.muni.ilדוא"ל: 

 

 

 

 
  לטובת תוכנית רב שנתית לתרבות ,  1292פתיחת תב"ר מספר . וועדת הכספים ממליצה על 10

עירוניים. פרוייקטים-1038מתב"ר  10,000ממפעל הפיס , והעברת סך ₪  107,000הקצבת סך         

 .מצ"ב מסמך      

 בעד: דודי אוחנונה, עו"ד ניסן בן חמו, אלי מצליח, עופר ארצי

 נמנע: יצחק וייס

 

 

. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על  לטובת שיפוץ גן אגוז והקצבת 1304ת תב"ר מספר פתיח11

 .ממפעל הפיס₪  602,222סך      

 מצ"ב מסמך.     

 

. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על  לטובת שיפוץ גן רננים  1305פתיחת תב"ר מספר 12

 .ממפעל הפיס₪  642,222משולב  והקצבת סך      
 מצ"ב: מסמך.     

 
 לטובת שיפוץ גן ערבה  והקצבת  1306פתיחת תב"ר מספר וועדת הכספים ממליצה פה אחד על . 13

 .ממפעל הפיס₪  574,351סך        
 מצ"ב: מסמך.       

 

 

 

 

 בברכה,                                                                                            

 

 אוחנונהדודי                                                                                   

 מ"מ וסגן ראש העיר ויו"ר הוועדה                                                                        
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