ט"ז טבת תשע"ט
 42דצמבר 4102
פרוטוקול ועדת כספים 94.09.9100 :
נוכחים חברים:
יו"ר
ח"מ
ח"מ
ח"מ
ח"מ
ח"מ
ח"מ
ח"מ
ח"מ
ח"מ

– רחמים מלול רה"ע
פינחס הומינר – מחזיק תיק כספים
גיא צור
עו"ד שמואל בר דנזאן
אווה גור
אורית שרגאי
עו"ד אבי מוזס
שאול צגהון
קארין ברגינס קי
אביב איטח

נוכחים סגל :
זוהר בלום – מ"מ רה"ע ומחזיק תיק החינוך
דורון מילברג – מנכ"ל העירייה
דניאלה ליבי – גזברית העירייה
עו"ד מיכל דגן – היועמ"ש
זורי שעובי  -מנכ"ל הבאר השלישית
אליצור זרחי – מנהל אגף בטחון חירום תקשוב ורכש
אפרת צוקרמן – מנהלת אגף החינוך
ניסים סלמן  -מנכ"ל הל"ר
נפתלי אקרמן – מבקר העירייה
ידידה אקטע – מנהלת מחלקת תב"רים
דודי אשכנזי – מנהל אגף מוניציפאלי
רה"ע  :מתכבד לפתוח את ועדת הכספים הראשונה לקדנציה זו ,ונותן הסבר מפורט לתקציבי הפיתוח
ולמקורותיהם" .העירייה מבצעת פרויקטים עירוניים בהלימה להכנסות המגיעות כתוצאה מהיטלי בניה
 411-451מליון  ₪בשנה .העירייה נדרשת ל"מ'צ'ינג" סכום השלמה שלעיתים יכול להגיע ל  51%-מהפרויקט
כאשר מדובר על מוסדות חינוך .בישיבה זו אנו נדרשים לדון ולאשר תב"רים בתחומים שונים .כל אחד
מהמנהלים שנמצאים כאן יסקור בפירוט הפרויקטים השונים והמימון הנדרש להם .החברים יכולים לשאול
שאלות ולקבל התייחסות בהתאם".
דורון מילברג :התב"רים הינם רב שנתיים ,ז"א התב"ר המאושר היום יכול להיות מבוצע במהלך 4102
ומעבר לכך לדוגמא התב"ר של בית העם נפרס על פני מס' שנים .כאן אנו נדרשים לאשר סכומי מסגרת אשר
הניצול שלהם הינו עפ"י דרישה.
תב"רים :
אגף ביטחון :
תב"ר חדש עבור בטיחות בעבודה :הדרכות עובדים ,בדיקות רפואיות ,ניטור סביבתי ,ציוד בטיחות ,שירות
ממונה בטיחות חיצוני וכיו"ב ,סה"כ לתב"ר  011א'  ,₪ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.
אושר פה אחד !

קובץ:
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תב"ר חדש עבור פרויקט מצלמות  :סה"כ לתב"ר  1מלש"ח ,ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.
אושר פה אחד !
תב"ר חדש עבור מיגון ומערכות גלוי אש :סה"כ לתב"ר  0מלש"ח ,ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.
אושר פה אחד !
תב"ר חדש עבור תשתיות מחשוב :סה"כ לתב"ר  0.5מלש"ח ,ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.
אושר פה אחד !
תב"ר חדש עבור גידור מוסדות חינוך :סה"כ לתב"ר  4מלש"ח 0 :מלש"ח ע"ח משרד החינוך 0 ,מלש"ח ע"ח
קרנות הפיתוח של הרשות.
אושר פה אחד !
תב"ר חדש עבור חידוש ושיפור מערכות מחשוב :סה"כ לתב"ר  0.5מלש"ח ,ע"ח קרנות הפיתוח של
הרשות.
אושר פה אחד !
תב"ר חדש עבור חידוש ושדרוג חדר מחשבים מרכזי ואתרי עירייה סה"כ לתב"ר 211 :א'  ,₪ע"ח קרנות
הפיתוח של הרשות.
אושר פה אחד !
מנהל ההנדסה :
תב"ר חדש עבור פיקוח בנייה נגישות ומבנים מסוכנים :סה"כ לתב"ר  511א'  ,₪ע"ח קרנות הפיתוח של
הרשות.
אושר פה אחד !
אגף תשתיות:
תב"ר  ,0904פנוי בנוי שכ' שעריים –  ₪ 2221עבור תכנון – ספירת תנועה ,ע"ח משרד הבנוי והשיכון.
אושר פה אחד !
תב"ר חדש ,ביצוע צומת עזרא נורדאו 051 :א'  ₪סה"כ 01% :ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות (,)₪ 025,111
ו –  01%ע"ח משרד התחבורה ( .)₪ 255,111הרשאה מס' .0110001225
אושר פה אחד !
תב"ר חדש ,ביצוע הסדרי בטיחות הרצל דרך יבנה – אייזנברג סה"כ לתב"ר 511 :אש"ח'  01% :ע"ח
קרנות הפיתוח של הרשות ( ,)₪ 051,111ו –  01%ע"ח משרד התחבורה ( .)₪ 051,111הרשאה מס'
.0110001220
אושר פה אחד !
תב"ר חדש :תכנון צומת בית הפועלים סה"כ לתב"ר 01% ,₪ 51,111 :ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות
( ,)₪ 05,111ו –  01%ע"ח משרד התחבורה ( )₪ 05,111הרשאה.0110001220 :
אושר פה אחד !
תב"ר חדש ,תכנון רוזנסקי דרך הים פנייה ימינה :סה"כ  51אש"ח 01% :ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות
( ,)₪ 05,111ו –  01%ע"ח משרד התחבורה ( .)₪ 05,111הרשאה מס' .0110001220
אושר פה אחד !

קובץ:
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תב"ר חדש ,תכנון יום הכיפורים – ששת הימים – מרבד הקסמים ,במקום תב"ר שנסגר  4220סה"כ
לתב"ר 411 :אש"ח  01%ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות ( ,)₪ 01,111ו –  01%ע"ח משרד התחבורה
( .)₪ 021,111הרשאה מס' .0111210002
אושר פה אחד !
תב"ר חדש ,גשר הולכי רגל וחניון תחנת רכבת כניסה צפונית הפרדה מפלסית :002
סה"כ לתב"ר  ,₪ 0,115,421.22ע"ח רכבת ישראל בהתאם לחוזה.
אושר פה אחד !
תב"ר  ,9080פרויקט תחבורה הסדרת רחוב יעקב סה"כ  541אש"ח ,ע"ח משרד התחבורה ,השלמה ל 4.0
מלש"ח להרשאה.0111424042 :
אושר פה אחד !
הגדלת תב"ר  ,0923שביל אופניים בגין ,הגדלה של  211אש"ח ,ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות( .השלמה ל
 0.5מלש"ח).
אושר פה אחד !
תברים ,בנייה ציבורית :
מימון גורמי
חוץ

מימון
עירייה

3317

תוספת כיתות לביס וייצמן  050 -מ"ר

 4מלש"ח

₪ 031,111

3319

תוספת כיתות לביס בכור לוי 225 -מ"ר

 3מלש"ח

 0מלש"ח

חדש

גני ילדים מייקל לויט  4 -כיתות 450 -
מ"ר
גני ילדים פרופ דב לאוטמן  4 -כיתות -
 450מ"ר
גני ילדים ביצחק בן ארי  4 -כיתות 450 -
מ"ר

1,800,000

 0מלש"ח

1,800,000

 0מלש"ח

1,800,000

 0מלש"ח

חדש

כיתות גן בתחיה 0 -כיתות  022 -מ"ר

2,600,000

 0.3מלש"ח

חדש

גני ילדים רמב"ם  0 -כיתות גן 022 -
מ"ר
גני
2,500,000
ילדים ה' באייר  2 -כיתות  +הריסה 3,000,000 -
 504מ"ר
תוספת כיתות ביס יצחק נבון  /הר
9,000,000 1,000,000
הזיתים  0,121 -מ"ר
100,000
 4גנים בכובשי החרמון

תב"ר פרויקט

חדש
חדש

חדש
3267
3177

2,600,000

חדש כיתת גן ברח' יעקב (בית יוספזון) 042 -
מ"ר
כיתות גן בשלום פרץ  4 -כיתות 450 -
חדש מ"ר
אושר פה אחד !

קובץ:

הערות והסברים

 0.3מלש"ח

950,000

500,000

1,800,000

 0מלש"ח

הגדלת גורמי חוץ
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אגף חינוך :
תב"ר חדש – שיפוצי מוסדות חינוך וציבור (שיפוצי קיץ) :סה"כ לתב"ר  01מלש"ח ,מקורות 01 :מלש"ח
משרד החינוך ,מפעל הפיס ועוד 41 ,מלש"ח ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.
אושר פה אחד !
תב"ר חדש – מגמת סייבר תיכון ע"ש עמוס דה שליט ,סה"כ לתב"ר  9מלש"ח ,מקורות 9 :מלש"ח ,ע"ח
מגבית קנדה.
אושר פה אחד !
ערך ורשם  :דודי אשכנזי  -מנהל אגף מוניציפאלי.
**הקלטת הישיבה אצל דודי אשכנזי ותימסר עפ"י.

בברכה,
פנחס הומינר ח"מ
מחזיק תיק כספים

קובץ:

רחמים מלול
ראש העיר
ויו"ר ועדת כספים
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