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

Municipality of Ness-Ziona   :08-9300454פקס 

 gizbar@nzc.org.il דואל:Finance Departmentאגף כספים

 

 

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

 ח' שבט תשפ"א

 2021ינואר  21

  26137סימוכין: 

 תוכן עניינים

 1 ..................................................................................................  2.12.2020פרוטוקול ועדת כספים מיום 

 2 .................................................................................................. דוח עדכני למועד הוועדה מפורט בטבלה 

 3 ................................................  02.12.2020מצגת מנהלת התחדשות עירונית מתאריך  – 2021כספים  עדתו

 4 .................................................................................................................................... תברים חדשים:

 5 ................................................................................................................................... שינויים וסגירה: 

 

 2.12.2020פרוטוקול ועדת כספים מיום 

 

 :נוכחים

 יו"ר הוועדה  -   רמי סקליטר

 חברת וועדה -  מוצפי  אהרוני סמדר 

 חבר וועדה -   גיל אנוקוב

 חבר וועדה -   שאול רומנו

 חברת וועדה -   מאיה פז

 חברת וועדה -   טלי חייט

 חבר וועדה -   אריאל אלמוג

 חסרים:

 חבר וועדה -   אליהו לוי

 :מוזמנים

 מנהלת התחדשות עירונית - , לנה פייפרמןמנהלת אגף החינוך -ריבה קלייןגזבר העיריה -ערן לבב

 חינוך

 בהתאם לבקשת חברי הוועדה אני מבקשת להציג את פעילויות אגף החינוך בתקופת הקורונה.  : ריבה

 בידע פעריםעדיין   יש) הצוותים,הכשרת  למתווה ממתווהתכופים ובהתראה קצרה   ייםנושי, מאתגרת שנה

 .בהתאם ונערכנו ( ובתשתיות

אני , משמרותכיתות ופתחנו כיתות ברחבי העיר ,לעמוד בדרישות של משרד החינוך והבריאות כולל למידה פיצלנו 

 אציג את נתוני הביצוע של סעיפי התקציב שביקשתם לראות.
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ביקשה לפרט בביצוע התקציב את הסבות התקציב שבוצעו בהתאם לצרכי שנת הקורונה. חברת המועצה מאיה פז 

שנחסכו עלויות וחשוב שהציבור ידע מה השימוש בתקציבים כמו תגבור, הסעות, שהם מה ההבנה הציבורית היא 

 ימי הוראה בכיתות הנמוכות.  5-תומכי ההוראה ו 150שאפשר את גיוס 

בנוסף, הדגישה חשיבות של פעילויות במסגרת החינוך עקב מגבלות הקורונה. פעילויות בלתי פורמליות כמו תנועות 

 לא יכולות לצאת לפועל במסגרת החוק. הנוער, תרבות וכו'

פעילויות עירוניות כמו מרוץ יכולות לקבל הסבה ולהיכנס בתכנית החינוך לקבוצות ריצה לדוגמה, לחיזוק חברתי וחוסן 

  בריאותי בימים אלו. 

 חה באופן פרטני את פעילות השרות הפסיכולוגי בחברת המועצה טלי חייט שי

 מפורט בטבלהדוח עדכני למועד הוועדה  .1

תיאור 
 תקציב שנתי שם חשבון חשבון מחלקה

ביצוע + 
שריון שנתי 

 11.20-ל
יתרת תקציב 

 שנתי

צפי ביצוע 
עד סוף 

2020 
יתרה שלא 

 תמומש

 הערות

מינהל 
 1814003786 חט"ב

תוכנית עירונית 
  500,000  357,404  857,404  479,596  1,337,000 חדשנות

תוקצב בטעות 
בסעיפי פעולה, 

בפועל בוצע כנגד 
 שכר עובדים

מינהל 
 1814003784 חט"ב

ייעוץ בתחום 
      -  70,779  70,779  319,221  390,000 חינוך טכנולוגי

מינהל 
  10,000    -  10,000    -  10,000 אירוח וכיבודים 1811000780 חינוך

אירוח משלחות 
מעיר תאומה 

יתרה שלא 
 מומשה 

הסעות 
  1,796,871  2,379,129  4,176,000 הסעות ח. מיוחד 1817800711 חינוך

   
1,796,871  -0  

הוצאות לספקים 
בהסכמים מול 

הרשות ולספקים 
 דרך משכ"ל

הסעות 
  763,113  740,000  1,503,113  1,238,887  2,742,000 הסעות ח. רגיל 1817800710 חינוך

כנגד, צמצום 
בהכנסות משרד 

 החינוך

הסעות 
  0  253,636  253,636  387,364  641,000 ליווי הסעות ח.מ 1817800751 חינוך

הוצאות לספקים 
בהסכמים מול 

הרשות ולספקים 
דרך משכ"ל/ 
 636תקציב ליווי 

 1812200721 גני ילדים
חמרי לימוד גני 

      -  97,839  97,839  370,161  468,000 בוקר

 1812500720 צהרונים
חומרי לימוד 

  127,093    -  127,093  195,907  323,000 צהרונים

צהרונים  40 
עברו להפעלה 

באמצעות 
מפעילים 

חיצוניים החל 
 9/2020מחודש 

מינהל 
 1811000785 חינוך

 -ועדת מלגות 
  178,791    178,791  171,209  350,000 פיס

יתכן וועדת 
המלגות תתכנס 

עד סוף השנה 
 לחלוקה נוספת

    0-  27,269  7,269  172,731  200,000 רכישת ציוד 1812200743 גני ילדים

מינהל גני 
      -        5,000  5,000 אירועים 1812100754 ילדים

  340,043    -  340,043  456,957  797,000 מזון יולי 1812800758 קיטנות קיץ

הזנת בוקר 
וצהרון שלא 
מומש בשל 

 הקורונה

  259,000     -  259,000    -  259,000 יוליפעילות  1812800781 קיטנות קיץ
הפעלה הועברה 

 למפעיל חיצוני
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תיאור 
 תקציב שנתי שם חשבון חשבון מחלקה

ביצוע + 
שריון שנתי 

 11.20-ל
יתרת תקציב 

 שנתי

צפי ביצוע 
עד סוף 

2020 
יתרה שלא 

 תמומש

 הערות

  455,140     455,140     754,860  1,210,000 חוגים בגנים 1812200755 גני ילדים

תוקצב בטעות 
בסעיפי פעולה, 

בפועל בוצע כנגד 
 שכר עובדים

  117,948   28,342  146,290     141,710  288,000    שכר מעגן 1812702110 גני ילדים

לא מומש באופן 
מלא בשל 
 הקורונה. 

 1812201784 גני ילדים
תכנית טיפול 

    -     43,500  43,500   17,500    61,000  לילדים מוחלשים

כולל: סיוע לצוות 
הגן במענה 

לילדים מאתגרים 
+קידום פרטני 30

אוכלוסיות 
 31מוחלשות 

 ימומש בדצמבר   0-     16,123  16,123   173,877  190,000    סל תרבות 1812200781 גני ילדים

נהל מ
      -     76,000  76,000     -    76,000  כתת מצויינות 1814002789 חט"ב

נהל מ
 1814003780 חט"ב

שעות תגבור 
      -     278,885    278,885     170,115  449,000    חט"ב

נהל מ
 1813202786 חט"ב

שעות תגבור 
      -     782,028    782,028     517,972  1,300,000 יסודיים

מנהל 
 1815002781 חט"ע

הוראה 
    0  221,545    221,545     878,455  1,100,000 לבגרויות,י.א.דעת

נהל מ
  341,354   701,273    1,042,627  2,017,373   3,060,000 חמד'ע 1815002782 חט"ע

היתרה מצמצום 
הוצאות להסעות 

 תלמידים בלבד

חט"ע בן 
  133,234     91,766    225,000    שכר אומץ 1815201110 גוריון

   
18,353.20   114,881  

לא מומש באופן 
מלא בשל 
 הקורונה. 

      -     608,799    608,799     1,031,201   1,640,000 תכנית קרב 1813203784 נהל יסודימ

צהרונים 
 1813900780 יסודי

השתתפות 
  1,206,124  843,876  2,050,000 בצהרונים/ניצנים

   
1,206,124     -0    

מינהל 
  678-       -  678-   12,678    12,000  חידון התנ"ך 1813201783 יסודי

 50,000תקציב 
הועבר ₪ 

38,000  ₪
 למתנות כיתה א'

מינהל 
 1813800750 יסודי

מסגרת קיץ פר 
    0-     376,041    376,041     1,403,959   1,780,000 מוסד

נהל מ
 1829100781 הספורט

אירועים -ספורט
    -     154,000    154,000       154,000    ופעילות

רוץ לא מומש מ
הקורונה  בשל

נעשתה הסבת 
קט תקציב לפרוי
מתאווררים 

 80ונהנים 
, אימון אלשח

אישי לילדים עם 
צרכים מיוחדים 

 אלש"ח   75

נהל מ
  61,702     35,383  97,085   176,915  274,000    שכר זוזו 1829340110 הספורט

לא מומש באופן 
מלא בשל 
 הקורונה. 

קט פרוי
  160,240     160,240     69,760    230,000    פרויקט שחיה 1817900781 שחיה

לא הופעלו 
מחזורי שחייה 

בשנהל תשפ"א 
 בשל הקורונה

    410-       410-   49,410    49,000  הרצאות והדרכות 1817300750 שפ"ח

    1,000     -  1,000       -    1,000    השתלמויות  1814200521 אשכול פיס

    -     28,312  28,312   24,688    53,000  פעילות 1814200780 אשכול פיס
הרצאות מכון 

 דוידסון

 1814200784 אשכול פיס
קיטנת מדע 

    3,760     -  3,760     6,240  10,000  ורובוטיקה
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תיאור 
 תקציב שנתי שם חשבון חשבון מחלקה

ביצוע + 
שריון שנתי 

 11.20-ל
יתרת תקציב 

 שנתי

צפי ביצוע 
עד סוף 

2020 
יתרה שלא 

 תמומש

 הערות

 1814200782 אשכול פיס
תכנית -רובוטיקה

    0  136,206    136,206     163,794  300,000    עירונית

    0-     9,118    9,118     882     10,000  ציוד וחומרים 1814200720 אשכול פיס

      -     6,440    6,440     9,560  16,000  יוזמות 1817301750 מת"ל

 סה"כ     
  

26,236,000  
   

14,732,753  
  

11,503,247  
   

8,070,271  
  

3,432,977    

 

 .נערך דיון בנתוני הטבלה 

 אלמוג הצטרף  אריאל

  ינוצלו לא ₪ מיליון 2-כהתחזית היא   : קליין ריבה

 התחדשות עירונית

כנית העבודה והיעדים העיקריים של ברי הוועדה אני מבקשת להציג את תבהתאם לבקשת ח : פייפרמן  לנה

 התחדשות העירונית שהוקמה השנה. מנהלת 

 02.12.2020נהלת התחדשות עירונית מתאריך ממצגת  – 2021עדת כספים ו

 

 בפריסה ארצית:מנהלות 

 

 תפקידי המנהלת :

 קידום מדניות תכנונית .1

 פרסום נוהל עבודה ליזמים .2

 מוקד מידע וידע .3

 קידום מיזמי התחדשות עירונית .4

 תרשים מנהלת נס ציונה:
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 שחר-לנה פייפרמן –נהלת ר' המ

 איציק מויאל  –מח' תחום חברה וקהילה 

 מלי ברוזי –מח' תרבות הדיור 

 גויס טרם –מח' תחום תכנון 

 מתחמי ההתחדשות העירונית :

 יד אליעזר )תכנית בתוקף( 

 יח"ד הושלמו. 149היתרים בביצוע, 

 שלב ב' בבחינה תכנונית, תנועתית ופרוגרמתית. בנוסף עקב פניות לעירייה, החלה עבודה חברתית במתחם.

 נחמיה )מסלול רשויות(

 דיירי עמידר. הבא כנס נוסף לתושבים+נבחרה חלופת בינוי, לפני דיון במקומית. יתקיים בחודש 

 ת בדיקה של היזמים הפועלים במתחםיכרגע החלה בניית נציגות ונעש

 מרגולין )מסלול מיסוי(-אצ"ל

 בחינה שמאית, תנועתית, חברתית ופרוגרמתית למתחם. בוצע רה תכנון, כרגע בשלב חלופה מועדפת+

 77-78התקבלה החלטה להכרזת המתחם ופרסום 

 )מסלול מיסוי(בן צבי 

 נבחנו חלופות נוספות

ראש העיר

לית"מנכ

מנהלת התחדשות  
עירונית

כלל אגפי העירייה

הרשות  
להתחדשות  

עירונית

יזמים

תושבים
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 כרגע בשלב חלופה מועדפת

 +בחינה שמאית, תנועתית, חברתית ופרוגרמתית למתחם.

 77-78מתחם מוכרז + פורסם 

 עצמאות )מסלול מיסוי(

 תכנית נסגרה במחוז. 

 בחינה שמאית בוצע רה תכנון, כרגע בשלב חלופה מועדפת+

 תנועתית, חברתית ופרוגרמתית.

 דקה נציגות, קיים יזם לתכניתטרם נב

 הבנים/וייצמן )תכנית בתוקף(

 202קיימת תכנית מאושרת נס/

 קיימת נציגות במתחם +יזם דרש בחינה מחדש בהסתכלות כוללת.יעקב תוואי המטרו ותחנות הממוקמות במתחם. ת

 לב העיר )תכנית בתוקף(

 136/3קיימת תכנית למתחם נס 

לקידומה. טרם התקבלה החלטה להמשך קידומה, תבחן חלוקת המתחם לתתי הרשות נתקלה בקשיים  2015-מ

 מתחמים.

 : 2020תכנית עבודה 

 בוצע :

 נהלת, דוחות רבעוניים, תכנית עבודה קורס וימי עיון רלוונטיים.בניית תשתית למ – נהלתהקמת מ( 01.03.20)

קשר עם התושבים, בדיקות היתכנות ע"פ  מיפוי, לימוד, יצירת -מתחמי התחדשות עירונית  7( בחינת 06.04.20)

 מדיניות עירונית. 

הצגת מתחמים, גיבוש ראשוני לעקרונות תכנון  - הקמת פורום התחדשות עירונית בראשות ר' העיר( 01.06.20)

 לכלל המתחמים.

 כתבות במקומון ועדכון לגבי הכנס של נחמיה. - עיתונות מקומית( 06.06.20)

 שיתופי ציבור בנכסי עירייה )גבעת התור, אירוסים, פארק הספורט( - מה לשיתוף ציבורבניית פלטפור( 29.06.20)

 כנס תושבים ראשון למתחם נחמיה.  קיום -כנס תושבים ( 15.07.20)

 גיבוש חלופות בינוי לשלושה מתחמי התחדשות ע"פ עקרונות שנקבעו בפורום.  –קידום תכנון( 15.08.20)

 פריסת יח"ד עבור קרקע משלימה למתחמי התחדשות לצורך קידום הסכם גג. – קרקע משלימה( 02.09.20)

mailto:gizbar@nzc.org.il
http://www.nzc.org.il/
http://www.nzc.org.il/


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

Municipality of Ness-Ziona   :08-9300454פקס 

 gizbar@nzc.org.il דואל:Finance Departmentאגף כספים

 

 

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

 בנושא התחדשות עירונית במגזין נדל"ן ומגדילים.  כתבות -פרסום חוץ ( 13.09.20)

 נהלת ותרבות הדיור + סטטוס לכלל מתחמי התחדשות.פרטי המ - עדכון באתר העירוני( 13.10.20)

 רי קהילה.  גיוס מ' קש - גיוס כ"א( 25.10.20)

 מתחמי התחדשות עירונית.  3גיוס שמאי עבור  -גיוס יועצים למנהלת ( 26.10.20)

 תיקים.ובים החדשים והושוחברתית מול הת עבודה -מתחם יד אליעזר( 29.10.20)

 קטים עירוניים )מתקני הספורט(.ליווי פרוי -מרחב ציבורי תחילה ( 09.11.20)

 גישור ושי"ל. מרכזי– גופים עירונייםשיתוף פעולה עם ( 30.11.20)

 .הי מתחמי התחדשות, כרגע ברמת טיוטעבור שנ–קידום דו"חות חברתיים( 02.12.20)

 .38הכנת תכנית לחיזוק והתחדשות מבנים תכנית המחליפה תמ"א –הגשת קול קורא( 06.12.20)

 

 

 נותר לבצע :

מתחמי התחדשות, אישורן  7מתוך  3 קידום ואישור לפחות – המשך קידום מתחמי התחדשות עירונית •

 וקיום כנסי הסברה לתושבים, בניית נציגות. 

 קידום מדיניות לצורך הגברת וודאות תכנונית ליזמים ותושבים בעיר. – קידום מדיניות להתחדשות עירונית •

 קידום נוהל עבודה לצורך הגברת וודאות  -(GO/NO GOקידום נוהל עבודה לפרוייקטי התחדשות בעיר ) •

 תכנונית ליזמים ותושבים.

מתן מענה שוטף וקיום פגישות לתושבי העיר בנושא התחדשות  -מעקב ומתן מענה לפניות הציבור  •

 עירונית.

 ליווי משפטי בתיאום עם הלשכה המשפטית. -גיוס יועצים למנהלת  •

 זמים ותושבים.ליווי היתרים וקידום נוהל עבודה לצורך הגברת וודאות תכנונית לי -  38פרוייקטי תמ"א  •

קידום מהלכים של שיתוף ציבור וליווי חברתי בשלושה  –שיתופי ציבור במתחמי התחדשות עירונית  •

 מתחמים לפחות.

 גיבוש דוח"ות חברתיים בשלושה מתחמי התחדשות לפחות. –ליווי חברתי במתחמי התחדשות עירונית  •

סים קיימים ועתידיים בעיר וליווי למתחמי ליווי ומיפוי נכ –פרוגרמה עירונית )תחזית צמיחה דמוגרפית(  •

 התחדשות עירונית.

 ליווי תכנית המתאר העירונית בנושא התחדשות עירונית. -2040תכנית המתאר  •

 ושיפוץ חזיתות. 38קליטת נתונים, הוספת שכבות רלוונטיות למתחמי פינוי בינוי ותמ"א  – GISמערכת  •

ע"פ דרישה )מתכננים, שמאי, פרוגרמטור, יועצים חברתיים, ליווי  –התקשרויות עם יועצים חיצוניים  •

 משפטי, מנהל פרויקט(

 לשלושת המתחמים + כנס נפרד עבור דיירי עמידר. -קיום כנסים לתושבים ובניית נציגויות   •
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 ליווי מח' תכנון בניין עיר, וקישור למתחמי התחדשות עירונית. –תכניות בניין עיר )פיתוח(  •

נהלי עבודה, מסמכי מדיניות, הדרכות, הרצאות,  –דאות תכנונית מול תושבים ויזמים הגברת וו •

 השתלמויות וכנסים.

תקשורת שוטפת עם התושב, חומרי שיווק, הסברה לתושבים  –חומרי שיווק ופרסום, כלים דיגיטליים  •

 ויזמים, עדכון דרך הפיס ואתר עירוני.

 וח, הנגשת מידע לתושבים.קידום מהלכים במסלול קצר טו -תרבות הדיור •

 הגשה וניהול. –קול קורא למסמכי מדיוניות ותכניות  •

 ליווי תכנית השימור בעיר. –ועדת שימור אתרים  •

 ועדה מחוזית, ערר, משנה ומכינות. –השתתפות בועדות  •

 רווחה, נכסים, גזברות וכו' –שיתופי פעולה עם האגפים והמחלקות השונות 

 

 )ועדת הכספים ומליאה(: 2020-2021לתכנית עבודה  בקשה לתב"ר

 סכום פירוט נושא

 משכורות

תקן מ' תחום  תקנים קיימים+ 2

  870,000 תכנון

  200,000 הקמה שיפוץ+ שיפוץ

  210,000 שוטף מיקום עתידי אחזקת משרד

 נלוות לשכר

חניות, טלפונים,  רווחה, מפגשים 

  15,000 ארגוניים

  12,000 ליווי שנתי הנהלת חשבונות

  20,000 לצוות  קורסים

הגברת וודאות תכנונית לתושבים 

 ויזמים

מסמכים מדיניות,  הדרכות, 

 הרצאות, השתלמויות וכנסים
100,000  

  20,000 שי"ל, גישור שיתוף פעולה עם גופים עירוניים

חומרי שיווק, גרפיקה ופרסום, כלים 

  60,000 סרטוני הסברהפייס, אתר עירוני,  דיגיטליים

 התקשרויות עם יועצים חיצוניים
מתכננים, שמאות, שיתוף ציבור, 

 יועצים חברתיים, משפטי
500,000  

  2,007,000   2020-2021סה"כ מבוקש לשנת 

mailto:gizbar@nzc.org.il
http://www.nzc.org.il/
http://www.nzc.org.il/


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

Municipality of Ness-Ziona   :08-9300454פקס 

 gizbar@nzc.org.il דואל:Finance Departmentאגף כספים

 

 

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

 

₪  1,790,000 -עלות ההפעלה בהתאם להצעתה לקול קורא עומד על סך  15.07.19-ע"פ חוזה שנחתם ב  •

 לשנה 

  לשנה.₪  895,000 –  50%השתתפות של הרשות הממשלתית עומד על שיעור 

 ןף המצגת.ס

 בתחום הטיפול של המנהלת 38 א"תמנושא של  גם

 .חדשה מבנייה ונפרדת אחרת חשיבה דורשת עירונית שהתחדשות מוכיחה בשטח שהמציאות ספק אין: מיה

 ?מחלקת ההנדסהמדוע כל הפעולות הללו לא נעשות ע"י 

 3מהפרויקט ובהסכם יש מחויבות לגייס  50%יש לנו הסכם מול המנהלת שמממנת  :דפנה

 את עובדי המנהלת לצרכים עירוניים נוספים שלנו כמו יםלהפך, אנחנו מפעיל עובדים 

 GIS . וכדומה 

 ולכן נדרש לגיוס כ"א מקצועי .שדורשת מיומנות אחרת זו עבודה מקצועית 

יש חיכוכים בכניסה של הפעילות של הרכז החברתי ברוכה ונותנת מענה בשטח לדוגמה ביד אליעזר . :סמדר

 תושבים חדשים לאזורים וותיקים, שצריך לתת להם מענה קהילתי.

מדוע בסופו של דבר זו עבודה של הקבלן ואנחנו בעצם לוקחים את המשימות שלו עלינו ועל חשבוננו.  :מאיה

  סוף נתונים, זה נראה בזבוז כ"א מקצועי ויקר.נדרשים לאונית התחדשות עיר עובדי

הנתונים שיש בעירייה לתוך התוכנית הכוללת  ומתכללים את בעירייה אגפים השונים אנחנו עובדים בצמוד ל :לנה

המציאות מוכיחה שהתחדשות עירונית דורשת הבנה אחרת של השטח והצרכים מעבר ליזמות לשכבות מלאות  .

ים לתושב. שיתוף ציבור, מענה חינוכי, מענה קהילתי, פתרון חניה, מענה נגישות, חיבור ומענה רווחה. של שירות

כשבאים לבנות בניין גבוה במקום בניין נמוך, ויש קשישים שאין להם יכולת לשלם עלויות קבועות וגבוהות של 

אינטרס הציבורי בעצם המיפוי תחזוקה, צריך לדעת מראש ולבוא עם מענה מתאים. אנחנו באים לשמור על ה

 והגדרת הצרכים. 

 מה בנוגע לשכירות משרדים ושיפורים במושכר. – אנוקוב גיל

 אנו יושבים במשרדי העירייה, יש בתקציב סכום שמוקצה לשכירות ושיפוץ משרדים כרגע :לנה

 תקציבי פיתוח:

 

        :תברים חדשים  תתברים חדשים: שים:לחיחעיכי
 

מימון קרנות  ₪  תקציב באלפי   שם תבר
 הפיתוח

מקור מימון  מימון אחר
 אחר

 

 1,128,500  1,128,500   2,257,000 מנהלת להתחדשות עירונית  

הרשות 
הממשלתית 
להתחדשות 

 עירונית 
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על גגות מבני  PVמערכות  
 עירייה

7,217,573    7,217,573 

הלוואה 
בריבית 

מסובסדת של 
מפעל הפיס 

 (1%-)פריים

  

ייעוץ ופיקוח לפרויקט מהיר  
 412לעיר כביש 

 בביצוע נתיבי איילון      200,000  200,000

      200,000  200,000 ייעוץ ופיקוח לפרויקט מטרו 
בביצוע משרד 

 התחבורה

ייעוץ ופיקוח לפרויקט כביש  
 שלב ג' 423

 בביצוע נתיבי ישראל      200,000  200,000

   1,128,500  1,728,500  סה"כ    

 

 ינויים וסגירה:ש

תאריך 
אישור 

 המליאה 

מס' 
 תב"ר 

סכום מאושר   שם תבר
 ₪( )באלפי 

הגדלה 
מבוקשת 

 ₪ ()אלפי 

סכום לאחר 
הגדלה )אלפי 

) ₪ 

שינוי מימון 
קרנות 
 הפיתוח

מקור  מימון אחר
מימון 
 אחר

 הערות

2.6.2002 899 
פיתוח 

תשתיות 
 20/7גז/

34,282,299  1,454,360 35,736,659 1,454,360      

הסכם 
פשרה עם 
אפריקה 
 ישראל 

21.12.17 1209 

תכנון 
ושימור 

בית 
הכנסת 
 הגדול 

   רמ"י  94,110  94,110-      6,100,000

29.7.15 1335 

פיתוח 
שצ"פ 
ברח' 

אהרון 
 בוקסר 

 רמ"י  337,868  337,868- 678,962    678,962

שינוי 
מימון 

וסגירת 
 התב"ר 

28.7.20 1360 

סימון 
כבישים 
והתקני 
 בטיחות 

2,473,760    2,473,760 -50,000  50,000 
מ.התח
 בורה 

  

  1441 

שיפוץ 
ושיקום 

מגרשים 
ואולמות 

 ספורט

710,000  90,000  800,000  90,000      

לצורך  
ביצוע 

עבודות 
התיקום 
בהתאם 
לדוחות 

 הביקורת 

15.1.19 1443 

עבודות 
בינוי 

ופיתוח 
במבני 
חינוך 

 וציבור 

   רמ"י  70,000  70,000-      1,000,000

15.1.19 1444 

הקמת 
מבנה 

שירותים 
לבית 

הכנסת 
 הגדול 

 רמ"י  115,445  115,445- 650,000    650,000

שינוי 
מימון 

וסגירת 
 התב"ר 
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תאריך 
אישור 

 המליאה 

מס' 
 תב"ר 

סכום מאושר   שם תבר
 ₪( )באלפי 

הגדלה 
מבוקשת 

 ₪ ()אלפי 

סכום לאחר 
הגדלה )אלפי 

) ₪ 

שינוי מימון 
קרנות 
 הפיתוח

מקור  מימון אחר
מימון 
 אחר

 הערות

2.4.19 1459 

ביצוע 
עבודות 
פיתוח 

ותשתית 
והנגשה 

לבית 
הכנסת 
 הגדול 

1,600,000  500,000 2,100,000 500,000        

16.5.19 1463 

עבודות 
פיתוח 

התחדשו
ת עירונית 
 יד אליעזר 

   רמ"י  654,153  654,153- 7,000,000    7,000,000

16.5.19 1465 
הקמת 

מממ"ם 
 בגנ"י 

 רמ"י  927,000  577,000- 1,600,000 350,000  1,250,000

הגדלת 
בתב"ר 
ושינוי 
 מימון 

23.7.19 1470 

שימור 
ושקום 
עצים 

עתיקים, 
 סקר

98,000  225,583 923,583 225,583        

24.12.19 1485 
תכנון אגף 
לשרותים 
 חברתיים 

1,500,000  21,267,000 22,767,000 13,267,000  8,000,000 

קרן 
מכירת 
מקרקעי

 ן

הגדלת 
בתב"ר 

ושינוי שם 
לתכנון 
וביצוע 
מבנה 
רווחה 
 וחינוך

23.2.20 1500 

התאמת 
כיתות 
בי"ס 

 גולדה 

   רמ"י  130,660  130,660- 500,000    500,000

5.5.20 1502 
תכנון 
מגרש 

 אימונים 
800,000  9,000,000 9,800,000 3,729,227  5,270,773 

מפעל 
 הפיס

שינוי שם 
לתכנון 
וביצוע 
מגרש 

אימונים. 
בהמשך 
יתקבל 
מימון 
חלקי 

ממפעל 
 הפיס 

8.9.20 1510 

תכנון 
חניון תת 

קרקעי 
העליה 
 נגבה 

400,000  200,000 600,000   600,000 
קרן 
 חניה 

שינוי 
 מימון 

    17,236,934    סה"כ  

 

 ברי הוועדה מבקשים לקבל פרוט נוסף לתברים הבאים:ח
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 באחריות אגף הנדסה. -השלמות פיתוח ברחבי העיר .1

 באחריות אגף הנדסה. -שדרוג ובטיחות מוסדות חינוך .2

 .באחריות אגף שפ"ע כולל הצגת הנושא לפני מליאת העיר -רכישת כלי עצירה .3

 .הנדסה אגף באחריות -3/96/נס .4

 רשם: לבב ערן
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