
  5מתוך  1עמוד 

 

  2017מבר דצ 25, תשע"ח טבת ז' שני יוםמ 2017/23מס' מן המניין לא מיוחדת  ישיבת מועצה

  הישיבה התקיימה בחדר הישיבות של העירייה

בוזי, טל אשכנזי, עו"ד עוזי אהרון,  ליאת שוחט, ברטה אילה, סבח יוסף, אפי גוטמן, עופר  :נוכחים
  ית קרקוקלי, ננה חן, ליאור אגאי, יעקב נחום. ימ

  ניב דאון, דוד חיון,  אפי גוטמן. ליאת בן בסט, ז'אנה כהן, י חסרים:

יועמ"ש העירייה, רו"ח גיל  - מנכ"ל העירייה, עו"ד שלומית שפינדל  - עופר תודר   :משתתפים
ה, דובר העיריי - מבקר העירייה, אורן קורנפלד  - ן סעדון גזבר העירייה, רמי ב - גבריאל 

    מפמ"ל. - איציק הרשקוביץ, אפרת סקעת, חמאני דוד 

  :על סדר היום

  .2018אישור פתיחת תב"רים לשנת  . 1

  .2017אישור סגירת תב"רים לשנת תקציב  . 2

 ₪.  1,080,000ע"ס  רכישת כלי אצירה -  1479אישור תב"ר מס'  . 3

  ₪. 980,000ע"ס  הקמה והצטיידות כיתות מח"ר -  1480אישור תב"ר מס'  . 4

  )19:35(הישיבה נפתחה בשעה 

  2018אישור פתיחת תב"רים לשנת  -  1סעיף מס' 

  מהישיבה) וליאור אגאי יצאואשכנזי טל (

  ראש העירייה:

  , המפורטים בטבלה המצורפת להלן.2018מבקשת לאשר פתיחת תב"רים לשנת 

  .2018פתיחת התב"רים לשנת  ועדת הכספים המליצה למועצה לאשר

  מס'
  שם התבר  מחלקה סידורי

  סה"כ 
מקורות 

  מימון
משרד 

  התחבורה
משרד 
  החינוך

קרנות או 
הלוואות 

  תקציב רגיל
מ.הפנים/ 

  מחוז

    240,000              240,000         בצוע סקרים ע"פי התכנית השנתית נגישות 1

    5,000,000           5,000,000      פרויקטי נגישות נגישות 2

    1,000,000           1,000,000      שיפוץ מקלטים  בטחון 3

    200,000              200,000         ציוד לחירום ,חילוץ,נגררים וכו' בטחון 4

5 
תיקי השטח לבתי הספר (תיקים הנדרשים  בטחון

  ממשרד החינוך והמשטרה)
         83,000         

62,000  
         21,000    

    300,000              300,000         סריקת תיקים כללי כ"א 6

    8,320,000        1,680,000   10,000,000    שדרוג ופתוח רחוב אלכסנדרוני  מנהלת 7

   100,000,000      100,000,000  4612כביש  מנהלת 8

    4,500,000           4,500,000      כיתות שיזף 6הוספת  מנהלת 9

    4,000,000           4,000,000      אולם לריקודים אומנותיים  מנהלת 10

    1,000,000           1,000,000      בית ספר סביונים  מנהלת 11

    2,250,000           2,250,000      כיתות גן 2מכתב מאליהו  מנהלת 12

    6,000,000           6,000,000      שיפוץ מבני ציבור  מנהלת 13

    6,000,000           6,000,000      שיפוץ מבני חינוך מנהלת 14

    3,000,000           3,000,000      קרצוף וריבוד כבישים תשתיות 15



  5מתוך  2עמוד 

 

  מס'
  שם התבר  מחלקה סידורי

  סה"כ 
מקורות 

  מימון
משרד 

  התחבורה
משרד 
  החינוך

קרנות או 
הלוואות 

  תקציב רגיל
מ.הפנים/ 

  מחוז

    3,000,000           3,000,000      שדרוג מרכז מסחרי סקיה א תשתיות 16

17 
 תשתיות

שכונת סקיה א (רחובות שלום שדרוג 
עליכם,עזרא הסופר, תפארת ישראל,הדדי, 

 גלבוע)
    7,000,000           7,000,000    

תוספת - מגרש שחב"ק  תשתיות 18         500,000              500,000    

    2,900,000           2,900,000     הסדרי תנועה וחניה אזור תעשיה דרומי תשתיות.  19

הסדרה וחידוש  - רחוב דוד אלעזר  תשתיות 20      3,000,000           3,000,000    

הסדרה וחידוש  - רחוב ההגנה  תשתיות. 21      4,000,000           4,000,000    

    1,500,000           1,500,000     תכנון וייעוץ שונים תשתיות. 22

    3,000,000           3,000,000     שדרוג רחוב יוסף חיים  תשתיות. 23

24 
לרחוב  412- רחוב יהדות קנדה קטע דרומי מ תשתיות.

 העבודה
    4,000,000           4,000,000    

תכנון ובצוע מגרש חנייה ליד הבריכה  תשתיות. 25
    1,500,000           1,500,000     העירונית

פרוייקט גינת הירדן  תשתיות. 26         150,000              150,000    

    650,000              650,000        מגרש חניה רח העצמאות פינת דוד אלעזר תשתיות. 27

    250,000              250,000         86פתוח מדרכה סביב לרחוב העצמאות  תשתיות. 28

    3,500,000           3,500,000     עבודות נגישות במרחב הציבורי   תשתיות. 29

    60,000             240,000      300,000        תכנון הסדרה בטיחותית רח יוסף חיים תשתיות 30

    60,000             240,000      300,000        תכנון הסדרה בטיחותית רח הראשונים תשתיות 31

32 
 תשתיות.

תכנון וביצוע חניון מתחם סחלב דרומית 
 לרח סיני 

    1,500,000           1,500,000    

    1,000,000           1,000,000     שדרוג מערכות מיחשוב מיחשוב 33

    1,215,000           1,215,000     מיחשוב מוסדות חינוך מיחשוב 34

 33000  131,000              164,000        תוכנית אסטרטגית בחינוך חינוך 35

    M21        285,000     240,000           45,000כתות  חינוך 36

    1,000,000           1,000,000     בטיחות מבנים בטיחות 37

כתות גן בנווה רבין (מצלאווי)  2בניית  מנהלת 38      2,250,000           2,250,000    

    1,500,000           1,500,000     שיפוץ אולם ספורט אור חנה מנהלת 39

    425,000              425,000        סעדיה גאון מגרש ספורט מנהלת 40

    10,000,000         10,000,000   פתוח שצ"פים ברחבי העיר מנהלת 41

42 
  10,000,000          10,000,000  פתוח שצ"פים ברחבי העיר מנהלת

כפילות  
עם שורה 

41 

    6,000,000           6,000,000     מדעים ויהדות מנהלת 43

    3,000,000           3,000,000     בית יעקב מנהלת 44

    2,000,000           2,000,000     מכתב מאליהו בנות מנהלת 45

    2,000,000           2,000,000     שיפוץ קומה ב רמת פנקס מנהלת 46



  5מתוך  3עמוד 

 

  מס'
  שם התבר  מחלקה סידורי

  סה"כ 
מקורות 

  מימון
משרד 

  התחבורה
משרד 
  החינוך

קרנות או 
הלוואות 

  תקציב רגיל
מ.הפנים/ 

  מחוז

    7,000,000           7,000,000     פתוח שכונת סקיה א מנהלת 47

    280,000              280,000        פתוח תשתיות רח הגליל מנהלת 48

    215,000              215,000        עבודות ניקוז ברמת פנקס מנהלת 49

    2,000,000           2,000,000     גן מילווקי מנהלת 50

עבודות עפר ופריצת דרכים - הסכם גג  מנהלת 51    10,000,000         10,000,000    

תשתיות תת קרקעיות - הסכם גג  מנהלת 52    25,000,000         25,000,000    

תכנון מוסדות חינוך - הסכם גג  מנהלת 53      4,000,000           4,000,000    

תכנון בית בפארק - הסכם גג  מנהלת 54      4,000,000           4,000,000    

תכנון פארק איילון - הסכם גג  מנהלת 55      4,000,000           4,000,000    

תכנון תשתיות על - הסכם גג  מנהלת 56      2,000,000           2,000,000    

בצוע תשתיות על - הסכם גג  מנהלת 57      6,000,000           6,000,000    

התיעלות אנרגטית- שדרוג תאורת רחוב שפע 58      8,000,000           8,000,000    

    500,000              500,000        החלפת מרכזיות חשמל ברחובות שפע 59

    500,000              500,000        חידוש והחלפת תמרורים שפע 60

    7,000,000           7,000,000     פתוח וחידוש מדרכות שבילים וגינון שפע 61

    1,000,000           1,000,000     שיקום מדרכות ותעלות ניקוז שפע 62

    1,600,000           1,600,000     סימון וצביעת כבישים ברחבי העיר שפע 63

עמודי חשמל ושטחים ציבורייםצביעת  שפע 64      1,500,000           1,500,000    

    500,000              500,000        פינוי פסולת אסבסט וחומרים מסוכנים שפע 65

    1,500,000           1,500,000     פינוי פסולת ברחבי העיר שפע 66

    500,000              500,000        רכישת טמוני קרקע שפע 67

    1,000,000           1,000,000     פחים כתומים חוק האריזות שפע 68

    250,000              250,000        רכישת מתקני מיחזור שפע 69

    5,000,000           5,000,000     שיקום ופתוח גינות ציבוריות שפע 70

    1,000,000           1,000,000     שיקום מערכות השקייה שפע 71

    1,000,000           1,000,000     שדרוג מתקני כושר בפארקים שפע 72

    1,000,000           1,000,000     הצללה בגנים ציבוריים שפע 73

    500,000              500,000        ייעור עירוני עצים וגינות לימודיות שפע 74

    1,000,000           1,000,000     ריהוט רחוב שפע 75

    500,000              500,000        הריסת מבנים שפע 76

    100,000              100,000        גינון מקיים גינות קהילתיות שפע 77

    1,200,000           1,200,000     רכישת כלי רכב תפעוליים שפע 78

      321,107,000 2,160,000  302,000  318,612,000    33,000  
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  :גבריאל גיל

  , זו שורה כפולה ולכן צריך למחוק אותה. 42- ו 41היתה טעות סופר בשורה 

  :ננה חן

  מלש"ח.  300אפשר לקבל סקירה לאן הולכים? יש פה הוצאה של מעל 

  :ראש העירייה

זה מראה לך לאן העירייה הולכת. אף תב"ר לא ייצא אם אין כסף .זה לא הוצאה, זה תכניות,
  בקרנות. 

  :גבריאל גיל

  בחלקם זה תב"רים שאנו אמורים לקבל השתתפויות. 

  :ננה חן

  אם שליש מהסכום שאנו אמורים לקבל כבר מופיע כאן, אז אבקש לקבל הסבר לאן העיר הולכת. 

  :ראש העירייה

  לכל תב"ר יש את הפירוט שלו. 

  :ה חןננ

אני שואלת ברמה הכוללת. בסופו של דבר אנו מקבלים מיליארד שקל במסגרת הסכם הגג. הסכום 
  הזה צריך להיות מחולק בצורה מאוד ברורה. 

  :ראש העירייה

ברור, יש אבני דרך וזה לא קשור, זה תב"רים של קרנות רשות. הסכם הגג מתוך המיליארד וחצי 
ותיקות. והכל ות השכונות החדשות וחלק הולך לשכונות החלק מהכספים הולכים לתשתיות והקמ

  מפורט בתב"רים. 

  :גבריאל גיל

יש פירוט של התב"רים של הסכם הגג. ברגע שהתב"ר מאושר כאן והתב"ר יהיה באותו פורמט, כולל 
  מרכיבי המימון, הוא לא מגיע שוב לאישור המועצה, אלא אם יש שינוי. 

  ראש העירייה:

  ?2018פתיחת התב"רים לשנת אישור  מי בעד

  ליאת שוחט, אילה ברטה, ימית קרקוקלי, עוזי אהרון, יעקב נחום, עופר בוזי, סבח יוסף.  :בעד

  ננה חן.  :נמנעים

  .להלן, המפורטים בטבלה המצורפת 2018פתיחת התב"רים לשנת  מאשרת המועצה  :החלטה

  ₪ 000,1,080 רכישת כלי אצירה ע"ס -  1479אישור תב"ר מס'  -  2סעיף מס' 

  ראש העירייה:

  .₪ 1,080,000ע"ס  רכישת כלי אצירה -  1479תב"ר מס'  מבקשת לאשר

  מקור מימון: קרנות הרשות.

  ועדת כספים המליצה למועצה לאשר את התב"ר.

  מדובר בפריסה של מחלקת שפ"ע בכל העיר. 

  אשכנזי חזרו לישיבה)ליאור אגאי וטל (

  ?התב"רמי בעד אישור 

   אחד.פה  :בעד

  .₪ 000,1,080ע"ס  רכישת כלי אצירה -  1479תב"ר מס'  מאשרת המועצה  :החלטה
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  ₪ 0,00098הקמה והצטיידות כיתות מח"ר ע"ס  -  1480אישור תב"ר מס'  -  3סעיף מס' 

  ₪. 980,000הקמה והצטיידות כיתות מח"ר ע"ס  -  1480תב"ר מס'  מבקשת לאשר

  מקור מימון: קרנות הרשות.

  המליצה למועצה לאשר את התב"ר.ועדת כספים 

  פירטתי כבר מספר פעמים את הפרויקט הזה, זה עלות בכל בתי הספר שהם פועלים. 

  ?התב"רמי בעד אישור 

  פה אחד.  :בעד

  ₪. 0,00098הקמה והצטיידות כיתות מח"ר ע"ס  -  1480תב"ר מס'  מאשרת המועצה  :החלטה

  2017אישור סגירת תב"רים לשנת תקציב  -  4סעיף מס' 

  ראש העירייה:

  , המפורטים בטבלה להלן. 2017סגירת תב"רים לשנת תקציב מבקשת לאשר 

  הופצה לחברי המועצה על פי החוק. הרשימה

  .2017ועדת הכספים המליצה למועצה לאשר סגירת התב"רים לשנת תקציב 

' מס
  שם התבר ר”תב

 אושר ע"י
  משרד הפנים

סכום 
  הערות  לסגירה

₪  3,807עודף סופי בסך   22,666,472   22,670,279      6מתחם ב.ת.תכנון ופתוח  1063
 ר "לקרנות וסגירת תב מוחזר

    2,060,000      2,060,000        מתיחת פנים שיפוצים שכונת שפרינצק 1275
  ר”תבסגירת    34,932           35,200             אופק חדש אור אבנר 1301

 72,140הגדלת קרנות    1,505,890      1,533,945        הבנים מיתון תנועה 'רח 1243
  100,195הקטנה ממשלה 

  ר”תבסגירת    300,000         300,000 שיפוץ והתאמת מבנה העירייה 1337
  ר”תבסגירת    1,600,000      1,600,000        2015שיפוץ מוסדות חינוך  1339
    200,000         200,000           פארק נווה סביון הקמת גן משחקים 1348
   ר”תבסגירת    249,890         250,000           טיפוח ושיקום גינות ציבוריות והצללה 1366
   ר”תבסגירת    220,000         220,000           רכישת טמוני קרקע לאיסוף אשפה 1368
   ר”תבסגירת    413,000         413,000           מרדכימימוש הסכם פינוי עזרא  1379
   ר”תבסגירת    70,000           70,000            רכישת מבנה יביל לב"ס שיזף 1385

א גוש /1001דמי היוון להקצאת מגרש  1402
 32חלקה  7215

   ר”תבסגירת    1,499,384      1,499,384       

   ר”תבסגירת    400,000        400,000         שלטים אלקטרוניים בכניסות לעיר  1428
    27,810,730    מיחזור הלוואות 1434
   ר”תבסגירת    163,595        163,595         הצטיידות לבית ספר אהוד מנור 1445

      59,193,893    

  ?2017סגירת התב"רים לשנת תקציב מי בעד אישור 

  פה אחד.  :בעד

  ., המפורטים בטבלה לעיל2017סגירת תב"רים לשנת תקציב  מאשרת המועצה  :החלטה

  )19:43הישיבה ננעלה בשעה ( 

        

  ליאת שוחט, עו"ד  דוד חמאני
  ראש העירייה  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

  ישיבות המועצה מרכז


