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בס"ד

פרטי-כל ישיבה מס'  13של ועדת הכספים,
מיום שלישי ,ח' בטבת ה'תשע"ה )(30,12,14
השתתפו:
הרב חנוך זייברט ,ראש העיר;
הרב מנחם שפירא ,סגן רה"ע;
הרב ישראל משה פרידמן;
הרב שלמה זכריה קוסטליץ;
הרב נתן צבי כהן;
הרב יעקב וירז'בינסקי;
הרב גדליהו בן שמעון;
הרב עו"ד נתן בצלאל;
הרב חיים מנחם רוחמקין.
נכחו; אהרון אדלר ,רו"ח-גזבר העירייה; יהודה ליבוביץ ,עו"ד -היועה"מ; ישראל דרנגר,
רמ"ט רה"ע; יהודה לוי ,משנה למנהל האגף החינוך ומנהל מח' חינוך מיוחד; מאיר
שטיינרייך ,סגן מנהלת אגף תקציבים; יעקב רוזן ,מנהל מח' תרבות; נחמיה שקדי ,עוזר
מ"מ רה"ע; נתנאל נחום ,מנהל אגף התברואה; יעקב זכריהו ,עוזר סגן רה"ע הרב אליהו
דדון; שמעון קשש ,מנהל מח' ילדים ונוער בסיכון; אברהם וינברגר ,סגן מנהל האגף
לשירותים חברתיים לעניינים כספיים; גדליהו ליכטיג ,חשב אגף רכש ולוגיסטיקה; גב'
רחל שרמר ,מנהלת אגף תקציבים; רו"ח שושנה לרנר ,משנה למנהלת אגף תקציבים; גב'
רבקה רובינשטיין ,מנהלת מח' שילוט ופרסום.

רישום

פרטי -כל :אברהם טננבוים ,מזכיר העירייה ודוברה.

על סדר היום

:

א .הצעה לחוק-עזר לבני ברק )פרסום( ה'תשע"ה – ;2015
ב .הקטנת סכום מסגרת האשראי בבנק הפועלים לשנת ) 2015אושר במועצה (₪ 8,986,650
לסכום אשראי של  ₪ 7,786,650ולשעבד הכנסות שוטפות של העירייה לביטחון לאשראי
זה.
ג .הגדלת סכום מסגרת האשראי בבנק לאומי לשנת )2015אושר במועצה (₪ 1,800,00
לסכום אשראי של  ₪ 3,000,000ולשעבד הכנסות שוטפות של העירייה לביטחון לאשראי
זה.
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ד .אישור לחברה הכלכלית לבני ברק להעמדת ערבות על סך  ₪ 500,000לטובת משרד
הכלכלה לקבלת רישיון כוח-אדם קבלני ואישור שיעבוד הכספים הנזילים שבחשבונה
כבטוחה לערבות זו.
א.

הצעה לחוק עזר לבני ברק *פרסום) ה(תשע#ה 3126 -

הרב חנוך זייברט -ראש העיר :הבהיר כי הנושא אינו מועלה במסגרת זו כסעיף לדיון ולהחלטה,
אלא רק לשמיעת דעות חברים נוכחים ,שכן ,ישנם חברים נוספים שיש להם דעות בעניין ואנו
ממתינים לשמיעת דעותיהם.
בתשובה לשאלות של חברים נוכחים ,השיבה והבהירה פרטים והסברים גב' רבקה רובינשטיין,
מנהלת מח' שילוט ופרסום.

ב /הקטנת סכום מסגרת אשראי בבנק הפועלים לשנת (26
ממליצים ,פה אחד ,למועצת העירייה לאשר הקטנת סכום מסגרת האשראי בבנק הפועלים לשנת
) 2015אושר במועצה סכום של  (₪ 8,986,650לסכום אשראי של  ₪ 7,786,650ולשעבד הכנסות
שוטפות של העירייה לביטחון לאשראי זה.

ג /הגדלת סכום מסגרת אשראי בבל#ל לשנת ;(26
אהרון אדלר ,רו"ח גזבר העירייה הסביר את הנושא בכך שלאחר משא ומתן ממושך וקשה עלה בידי
העירייה להפחית את שיעור הריבית על האשראי בבל"ל מ p+3% -ל  p+2%לשנה ,ומשום כך הוגשה
לועדה הבקשה לאישור הגדלת מסגרת האשראי בבל"ל למקסימום )המקסימום שבל"ל אישר הוא סך
 3מליון .(₪
ממליצים  ,פה אחד ,למועצת העירייה לאשר הגדלת סכום מסגרת האשראי בבנק לאומי לשנת
) 2015אושר במועצה סכום של  (₪ 1,800,000לסכום אשראי של  ₪ ₪ 3,000,000ולשעבד
הכנסות שוטפות של העירייה לביטחון לאשראי זה.
ד.

אישור לחברה הכלכלית לבני ברק להעמדת ערבות לטובת משרד הכלכלה;

ממליצים ,פה אחד ,למועצת העירייה לאשר לחברה הכלכלית לבני ברק  ₪ 500,000לטובת
משרד הכלכלה ,לצורך קבלת רישיון כוח-אדם קבלני ,וממליצים גם ,פה אחד ,למועצת העירייה
לאשר לחברה הכלכלית גם לשעבד את הכספים הנזילים שבחשבונה כבטוחה לערבות זו .תוקף
הערבות לשנתיים שתסתיימנה ב.31,12,2016 -
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