
 4מתוך  1עמוד 

 6.2.2017, י' שבט תשע"ז שני יום  1/2017מס' ועדת כספים ישיבת          

 הישיבה התקיימה בחדר הישיבות של העירייה

 . , ז'אנה כהןברטה איילהליאור אגאי, וטמן, אפי ג :נוכחים

 ימית קרקוקלי.  :חסרים

 - שלומית שפינדלעו"ד , גזבר העירייה - גיל גבריאלמנכ"ל העירייה, רו"ח  -עופר תודר  :משתתפים
 . מפמ"ל - חמאני דודאיציק הרשקוביץ, אפרת סקעת, , יועצת משפטית לעירייה

 :על סדר היום

 ₪. 150,000הקמת פיס ירוק פארק סמטת היסמין בסך  - 1331הגדלה לתב"ר מס'  .1

 ₪. 1,499,384בסך  32חלקה  7215/א' גוש 1001דמי היוון להקצאת מגרש  - 1402מס'  תב"ר .2

 ₪. 230,588שינויים והתאמות בביה"ס אור אבנר בסך  - 1403תב"ר מס'  .3

 ₪. 150,000בטיחות מבנים בסך  - 1404תב"ר מס'  .4

 ₪. 46,800הנגשת תחנת אוטובוס ע"ס  - 1405תב"ר מס'  .5

 ₪. 300,000וד מיחשוב ע"ס שדרוג צי - 1406תב"ר מס'  .6

 ₪. 50,000ציוד וריהוט למועדון פיס לנוער ע"ס  - 1407תב"ר מס'  .7

 ₪. 375,700שינויים והתאמות ביה"ס אור חנה ע"ס  - 1409תב"ר מס'  .8

 (18:07)הישיבה נפתחה בשעה 

 ₪ 150,000הקמת פיס ירוק פארק סמטת היסמין בסך  - 1331הגדלה לתב"ר מס'  - 1סעיף מס' 

 :גוטמן אפי

הקמת פיס ירוק פארק סמטת היסמין בסך  - 1331הגדלה לתב"ר מס'  לאשרמבקש להמליץ למועצה 
150,000 ₪. 

 מפעל הפיס. מקורות מימון:

 :אנה כהן'ז

 מתי מסיימים את הפרויקטים?

 :עופר תודר

הוא פרטוש במסגרת מכרז של משכ"ל. הוא עושה עבודה טובה,  ,הקבלן שמבצע את פארק יסמין
 מתבצע מעקב שבועי. אמורים לסיים את העבודה בתחילת מרץ.

 :אנה כהן'ז

 קיבלתי פניות לגבי הפארק הזה, האם יש אפשרות לזרז את סיום הפרויקט?

 :עופר תודר

 אבדוק ואתן תשובה.

 :אפי גוטמן

 ?מי בעד

 פה אחד.  בעד:

הקמת פיס ירוק פארק סמטת  - 1331הגדלה לתב"ר מס'  למועצה לאשרהועדה ממליצה  :החלטה
 .₪ 150,000היסמין בסך 
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בסך  32חלקה  7215/א' גוש 1001היוון להקצאת מגרש דמי  - 1402 תב"ר מס' - 2סעיף מס' 
1,499,384 ₪ 

 :אפי גוטמן

חלקה  7215/א' גוש 1001רש דמי היוון להקצאת מג - 1402תב"ר מס'  לאשרמבקש להמליץ למועצה 
 .₪ 1,499,384בסך  32

 קרנות הרשות. מקורות מימון:

 מי בעד?

 פה אחד. בעד: 

/א' גוש 1001דמי היוון להקצאת מגרש  - 1402תב"ר מס'  לאשרהועדה ממליצה למועצה  החלטה:
 .₪ 1,499,384בסך  32חלקה  7215

 ₪ 230,588שינויים והתאמות בביה"ס אור אבנר בסך  - 1403מס'  תב"ר - 3סעיף מס' 

 :אפי גוטמן

 230,588בסך  אבנרשינויים והתאמות בביה"ס אור  - 1403מס'  תב"ר לאשרמבקש להמליץ למועצה 
₪. 

 .משרד החינוךמקורות מימון: 

 :אנה כהן'ז

 מה השינוי שהולכים לעשות?

 :עופר תודר

לשיפוץ  . יש מפרט עבודותחנה וגם לאור אבנר לשיפוץ המבניםהגשנו בקשות גם באשר לאור 
 המבנים.

 :אנה כהן'ז

 אני זוכרת שאור חנה תמיד היה בהשגחה של העירייה ואור אבנר לא היה.

 :עופר תודר

 שניהם מבנים של העירייה.

 :אנה כהן'ז

 איך החלוקה היום?

 :עו"ד שלומית שפינדל

לא זוכרת אם זה עבר להסכם אחד, צריך לבדוק את זה.  אני זוכרת שהיו בעבר שני הסכמים. אני
 מנהלת מחלקת חינוך תדע להשיב על זה.

 :אפי גוטמן

 מי בעד?

 פה אחד. בעד: 

בסך  אבנרשינויים והתאמות בביה"ס אור  - 1403מס'  תב"רהועדה ממליצה למועצה לאשר  החלטה:
230,588 ₪ 
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 ₪ 150,000בטיחות מבנים בסך  - 1404מס'  תב"ר - 4סעיף מס' 

 :אפי גוטמן

 .₪ 150,000בטיחות מבנים בסך  - 1404תב"ר מס' לאשר מבקש להמליץ למועצה 

 מקורות מימון: קרנות הרשות.

 :עופר תודר

איזה עבודות ספציפיות אנחנו  אנחנו מחליטים ,תב"רים של בטיחות זה תב"רי מסגרת. אחרי זה
 תב"רים של מוסדות חינוך וציבור.צריכים לבצע, כמו 

 :רמי בן סעדון

 המבנים הם מבני חינוך?

 :עופר תודר

 זה יכול להיות גם מבני ציבור.

 :אפי גוטמן

 מי בעד?

 פה אחד. בעד: 

 .₪ 150,000בטיחות מבנים בסך  - 1404תב"ר מס'  הועדה ממליצה למועצה לאשר החלטה:

 ₪ 46,800הנגשת תחנת אוטובוס ע"ס  - 1405מס'  תב"ר - 5סעיף מס' 

 :אפי גוטמן

 .₪ 46,800הנגשת תחנת אוטובוס ע"ס  - 1405תב"ר מס' לאשר מבקש להמליץ למועצה 

 מקורות מימון: משרד התחבורה.

 :אנה כהן'ז

 מחליפים את כל התחנות?

 :עופר תודר

בדבר אופן ההנגשה יעשה על ידי ממשרד התחבורה. ההחלטה ₪  46,800בלה תקציב של יהעירייה ק
 יועץ הנגישות בהתאם להוראות החוק.

 :אפי גוטמן

 מי בעד?

 פה אחד. בעד: 

 .₪ 46,800הנגשת תחנת אוטובוס ע"ס  - 1405תב"ר מס'  הועדה ממליצה למועצה לאשר החלטה:

 ₪ 300,000שדרוג ציוד מיחשוב ע"ס  - 1406תב"ר מס'  - 6סעיף מס' 

 :אפי גוטמן

 .₪ 300,000שדרוג ציוד מיחשוב ע"ס  - 1406תב"ר מס' לאשר מבקש להמליץ למועצה 

 : קרנות הרשות.מקורות מימון

מחשבים וזה הסכום  100 -יש הרבה מחשבים שלא מתאימים לתוכנות ההפעלה וצריך להחליף כ
 לשדרוג המחשבים.

 :עופר תודר

 היינו צריכים לשדרג גם ציוד נלווה.
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 :אפי גוטמן

 בעד?מי 

 פה אחד. בעד: 

 .₪ 300,000שדרוג ציוד מיחשוב ע"ס  - 1406תב"ר מס' הועדה ממליצה למועצה לאשר  החלטה:

 ₪ 000,50ציוד וריהוט למועדון פיס לנוער ע"ס  - 1407תב"ר מס'  - 7סעיף מס' 

 :אפי גוטמן

 .₪ 50,000ציוד וריהוט למועדון פיס לנוער ע"ס  - 1407מס'  תב"רלמועצה לאשר מבקש להמליץ 

 מקורות מימון: מפעל הפיס.

 מדובר בריהוט למועדון הצופים.

 :רמי בן סעדון

 זה במסגרת תמיכה?

 :עופר תודר

 לא, זה במסגרת תקציב של הפיס.

 :אפי גוטמן

 מי בעד?

 פה אחד. בעד: 

ציוד וריהוט למועדון פיס לנוער ע"ס  - 1407מס'  תב"ר הועדה ממליצה למועצה לאשר החלטה:
50,000 ₪. 

 ₪ 375,700שינויים והתאמות ביה"ס אור חנה ע"ס  - 1409תב"ר מס'  - 8סעיף מס' 

 :אפי גוטמן

 .₪ 375,700שינויים והתאמות ביה"ס אור חנה ע"ס  - 1409תב"ר מס' למועצה לאשר מבקש להמליץ 

 מקורות מימון: משרד החינוך.

 בעד?מי 

 פה אחד.בעד: 

שינויים והתאמות ביה"ס אור חנה ע"ס  - 1409תב"ר מס'  הועדה ממליצה למועצה לאשר החלטה:
375,700 ₪. 

 (18:19הישיבה ננעלה בשעה )

    

 אפי גוטמן דוד חמאני
 אפי גוטמןסגן  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

 ויו"ר וועדת כספים מרכז ישיבות המועצה וועדת כספים


