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41475סימוכין: 

8.5.2022מיום 5/2022מספר פרוטוקול ועדת כספים

:נוכחים

רה"ע--שמואל בוקסר

יו"ר הוועדה -רמי סקליטר

וועדהחברת -מאיה פז

חברת וועדה-סמדר מוצפי  אהרוני 

חבר וועדה-שאול רומנו

חבר וועדה-גיל אנוקוב

חסרים:

חברת וועדה-טלי חייט

חבר וועדה -אליהו לוי

חבר וועדה-אריאל אלמוג

מוזמנים:

מנכל"ית העירייה -עו"ד דפנה קירו כהן 

גזבר העירייה-לבב ערן

ת התברים:רשימנעבור על ערן:

מיליון לביצוע כלל העבודות של סלילה 1.9הגדלה לסכום כולל של -שיקום רחוב עדן שלב א-1558תב"ר 
ותאורה לאורך כל הרחוב.

לצורך הכנת נהלי העירייה בתחום השירות. 150,000₪הגדלה בסך -כתיבת נהלי העירייה-1358תב"ר 

.זה בניהול מנכלית העירייה

דפנה הצטרפה לישיבה.

150,000-כאשר בי"ס היה אמור לממן כ500,000₪ר נפתח לפי "בתב–התאמות ביה"ס הדר-1467תב"ר 

ובית הספר התברר יכול לממן רק 765,000₪-. לאחר בדיקת הצרכים, סכום העבודות עלה ל₪

40,000₪.
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ושיתוף של יש כאן ליווי צמוד שלי שיבולים. אלו כיתות שמוחזרות בי"ס הדר לאחר שימוש של בי"ס דפנה:

מבצעים מספר רב של התאמות במבנה להביא את בי"ס לסטנדרט של ומנהלת בית הספר.נציגות ההורים
.ירייה. זה כולל קירוי מגרש אחוריהע

460,000₪הגדלת השתתפות משרד החינוך והקטנת השתתפות העירייה בסך –1387תב"ר 

.וסגירת התב"ר

התאם להכנסות ממשרדי ממשלה ב293,000₪ת הוצאות והכנסות בסך הגדל–ציוד לשע"ח-1464תב"ר 
וסגירת התב"ר.

והגדלת הכנסות ממשרד 247,000₪הגדלת ההוצאות בסך –שיפוץ ושדרוג מוסדות חינוך –1467תב"ר 
.447,000₪החינוך בסך 

נהל מקרקעי ישראל ומהגדלת הכנסות ממשרד  החינוך–עבודות בינוי ופיתוח במבני חינוך -1477תב"ר 
ר."וסגירת התב606,000₪בסך כולל של 

הגדלת הכנסות והוצאות בהתאם להכנסות ממשרד החינוך בסך -מוסדות חינוך קורונה גל שני -1511תב"ר 
וסגירת התב"ר.820,000₪

שמו.ולשנות את1,400,000₪-התב"ר בשיקום רחוב עדן שלב א' רוצים להגדיל את -1558תב"ר ערן:

תאריך 
פתיחת 
התב"ר 

מס' 
תב"ר 

סכום שם תב"ר 
מאוש

ר 
באלפי 

₪

הגדלה 
מבוקש

ת 
(אלפי 

₪(

סכום 
לאחר 

הגדלה 
(אלפי 

₪(

שינוי 
מימון 

קרנות 
הפיתוח

מימון 
אחר 

מקור 
מימון 
אחר 

הערות 

פרויקט 171387-מאי
הנגשה 
פרטנית 

במוסדות 
חינוך 

משרד 10021002460-460
החינוך 

סגירת תב"ר 

שיפוץ 191467-יוני
ושדרוג 
מוסדות 

חינוך 

משרד 3,0002473,247206-447
החינוך 

סגירת תב"ר 

קורונה גל 201511-ספט
מוסדות שני 

חינוך 

משרד 5008201,320820
החינוך

סגירת תב"ר 

-666סה"כ
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:בתברי"ם חדשים

ממשרד החינוך.₪אלף 80מימון מלא -)M21עיצוב סביבת למידה קריית החינוך ב"ג (

ממשרד החינוך ומקרנות המועצה ₪אלף630קיבלנו -חידוש מבנים ביה"ס אשכול 

חודשיים שכולל קוראים לחידוש מבנים ישנים, שיבולים , אשכול וקיבלנו אישור לפני השגת קולותדפנה:

את כל מפרט העבודות.

מציגים את מפרט וכתב כמויות של אשכול .

תאריך 
פתיחת 
התב"ר

מס' 
תב"ר

סכום שם תב"ר
מאושר 

באלפי (
₪(

הגדלה 
מבוקשת 

₪(אלפי 
(

סכום 
לאחר 

הגדלה 
)₪(אלפי 

שינוי 
מימון 

קרנות 
הפיתוח

מימו
ן 

אחר

מקור 
מימון 
אחר

הערות

שיקום רח' 221558-מרץ
עדן שלב א'

שינוי שם תב"ר 5001,4001,9001,400
שיקום רח' עדן

כתיבת 171385-מאי
נהלי עירייה

כתיבת נהלים 100150250150
בתחום השירות 

עבור מרכז 
שירות לתושב

התאמות 221559-אפר
ביה"ס הדר

ניהול -50026576527510
עצמי 

ביה"ס 
הדר

-ספט
2021

-מ. החינוך 1,5002931,350293-293ציוד לשע"ח1464
120,065
-מ.הפנים

168,392
עבודות 191477-נוב

בינוי 
ופיתוח 
במבני 
חינוך

586רמ"י 3,1006063,706606
-מ.החינוך

20

1,532סה"כ 

בקשה שם תב"ר
)₪(באלפי 

מימון קרנות 
הפיתוח

מקור מימון אחרמימון אחר

עיצוב סביבת למידה קריית 
)M21החינוך ב"ג (

מ.החינוך8080

מ.החינוך900270630חידוש מבנים ביה"ס אשכול
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מדוע באשכול מקבלים מימון משרד החינוך והדר לא ?מאיה:

הגשנו מבנים להריסה וכעת אנחנו בתהליך מה קול קורא כזה מגישים פעם בשנה ובינתחומי הדר דפנה:

עשות במקום הריסהל

של השיפוצים ?מה הלו"זרמי:

תפוז עד אמצע אוגוסט , אשכול מתכננים לקיץ הקרוב לא מתחייבים לפני סיום שנת הלימודים.דפנה:

טובת הילדים שייכנסו לביה"ס משופץ.רמי:

לגבי ביה"ס אשכול אישרנו מרחבים מוגנים לפני זמן מה ופיקוד העורף לא אישר את המבנים .גיל:

רחבים מוגנים אלא את הכי מוגן שיש , לקחנו מקלט והשמשנו אותו ,הוא לא אדייק , לא אישרנו מדפנה:

מרחב תקני אבל הכי מוגן שיש , המשמעות לבניית מרחב מוגן באשכול מבחינת עלויות הוא פנומנלי.

לא קנו חלונות פלדה כמו במקלטים , הוא באשכול זה מרתף תת קרקעי ויש חלונות אנגליים , התרה"ע :

כי מוגן שיש .תקני אבל ה

וזה מרחב תקני.₪בראשונים השקענו חצי מיליון דפנה:

.פה זה מרתף ולא מקלט , בראשונים זה מראש היה מקלט רה"ע :

גולדה.ת יקט חשוב קול קורא משרד החינוך שדרוג חצרות הגשנו בכמה התניות לחטיבפרודפנה:

50-את ההצעה לשיפוץ מבנים ב,קיבלתם מועצה תסבירו את נקודות הזמן שהממליצה בישיבת מאיה:

מתחילת הקדנציה .₪מיליון 

חלק מהמבנים עדיין נראה צורם (ספריית בן גוריון) 

דבר נוסף זה ההשקעה שבוצעה בבן צבי .

אנו משקיעים בתשתיות בצורה מעמיקה ולא קוסמטית.מאיה:

האם הגדלת שיפוצי הקיץ עלה כבר?דפנה:

.2,000,000₪-היה בישיבה קודמת לערן:

, ההלוואה מותנת בתקציב ועדיין אין תוצאות רבעון .2022שוחחנו על בחינת תקציב רמי:
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מקווה שבשבוע הקרוב אעביר ונביא לוועדת כספים הבאה , תיקבע ועדה מיוחדת לזה .ערן:

.18:45-נעל את הישיבה ברמי:

שם: לבב ערןר


