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 2019באוגוסט   5מיום  19/7פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר  

 . עופר בוזי, אברהם בורוכוב, ליאת מועלם, יחיאל מושייב :נוכחים

 ו. יהבטמו אייא: חסרים

 יועמ"ש העירייה, –מנכ"ל העירייה, עו"ד שלומית שפינדל  –אלי אהרוני : מוזמנים
מנכ"ל  -מבקר העירייה, גלעד אורן  –רמי בן סעדון , גזבר העירייה –גיל גבריאל 

מרכזת ישיבות  –מלכה מיכאלי דובר העירייה ו –אורן קורנפלד  , מנהלת הסכם הגג
 מועצה. 

 

 על סדר היום:
 ₪.הגדלת תב"ר בסך מיליון  תכנון ויעוץ שונים 1527תב"ר  הגדלת .1
 ₪. 4,340,466הגדלת תב"ר בסך הסכמי גג מבני ציבור  1465תב"ר  הגדלת .2
 ₪. 4,748,311הגדלת תב"ר בסך  הסכמי גג ישן מול חדש 1464תב"ר  הגדלת .3
גנים )סעדיה גאון( הגדלת תב"ר בסך  2מכתב מאליהו תוספת  1556הגדלת תב"ר  .4

 מש"ח.   2.6
 

 17:51 הישיבה נפתחה בשעה

 
 ₪.ויעוץ שונים הגדלת תב"ר בסך מיליון תכנון  1527תב"ר  הגדלת - 1סעיף 

 
 : יו"ר –עופר בוזי 

 ₪.תכנון ויעוץ שונים הגדלת תב"ר בסך מיליון  1527תב"ר מבקש לאשר הגדלת 
 קרנות. מקורות מימון: 

 
 גזבר העירייה: –רו"ח גיל גבריאל 

תב"רים, מדובר בתב"ר שמגדילים מעת לעת בגין ייעוץ, תכנון ובדיקת  4יש כאן 
היתכנות פרויקטים חדשים בעיר, שכאשר אין את התב"ר היעודי בגין הפרויקט קודם 

 כל אנו מתחילים עם התב"ר הזה וברגע שיש היתכנות לפרויקט, אנחנו מעבירים. 
 

 יחיאל מושייב:
 באיזה פרויקטים מדובר? 
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 גזבר העירייה: –רו"ח גיל גבריאל 
 יש הרבה פרויקטים. 

 
 יחיאל מושייב:

 פעם שעברה אישרנו לגבי יועצים, עוד כסף? 
 

 רמי בן סעדון:
 על כמה יעמוד התב"ר בסך הכול? 

 
 גזבר העירייה: –רו"ח גיל גבריאל 

 ₪. מיליון 
 

 גלעד אורן:
זה לא פרויקט שמתוקצב אבל כדי לתכנן אותו צריך לעשות בדיקת היתכנות, לקחת 

 יועצים וכדומה. זה סוג של תב"ר סל כי אנחנו חייבים כל דבר להצמיד לפרויקט. 
 הרעיון שיהיה לנו סל לפעולות אד הוק. 

 
 

 17:54הצטרף לישיבה בשעה אייאיו  הבטמו 
 
 

 ליאת מועלם:
 פרויקטים?מיועד לכמה ₪ המיליון 

 
 גזבר העירייה: –רו"ח גיל גבריאל 

זה הקצאה של קרנות שאנחנו מניחים בצד ומשתמשים בה. לדוגמא, ברח' יוסף קארו 
עוד לא היה תב"ר, עוד לא היה פרויקט, נעשתה בדיקת היתכנות וצריך לצורך כך 

 לשלם ליועצים. 
 

 יחיאל מושייב:
 אבל פעם שעברה אישרנו מיליונים בנושא הזה.

  
 עופר בוזי:

היום יש קופה של מיליון שקל לפני האישור שלנו כאן לייעוץ ופרויקטים בעיקר 
פיזיים, אם זה סלילה, כמו לדוגמא עכשיו ליאת שוחט ראתה בבית ספר סעדיה גאון 

שככל הנראה לא ₪ ך לשפץ, אנחנו רוצים לתקן שם, יש היום קופה של מיליון ורצ
 מלש"ח.  2-מספיקה לכל הפרויקטים, ברגע שהיא הסתיימה, רוצים להגדיל אותה ל

 
 יחיאל מושייב:

 כמה כסף יש בקופה היום? 
 

 עופר בוזי:
 מיליון ועוד מיליון. 

 
 ליאת מועלם:

 ם ייעודים וגיל אומר משהו אחר. אתה אומר שזה הולך לקופה לפרויקטי
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 עופר בוזי:
, מוציאים ממנה ומחזירים חזרה. מוציאים כאשר מחסניתמדובר בקופה שהיא כמו 

נוצר צורך לפרויקט מסוים לעשות בדיקת היתכנות, יועצים וכו'. ברגע שיצאנו 
 מלש"ח ומחזירים.  2-לפרויקט הזה, לוקחים את הכסף שנלקח מה

 
 ליאת מועלם:

 האם יש כבר פרויקטים יעודיים שאפשר לדעת שאליהם הולך הכסף? 
 

 גזבר העירייה: –רו"ח גיל גבריאל 
 יש כמה  פרויקטים, אם זה פרויקט סקיה, שלב ב' יהדות קנדה. 

 
 יחיאל מושייב:

 אבל בפעם שעברה אישרנו והגדלנו כסף. 
 

 עופר בוזי:
 אבל כעת מגדילים. 

  
 יחיאל מושייב:

על מה אתם רוצים לשלם ייעוץ? שיוציאו היתרים ואחר כך יפתחו כביש, לך תראה 
מה קורה ברחוב הרצל, שעתיים עובדים ושבוע לא. אין לי בעיה לאשר, אבל יש דברים 

 שלא זזים, אז על מה משלמים יעוץ? 
 

 : יו"ר –עופר בוזי 
 מי בעד?

 עופר בוזי, אברהם בורוכוב, הבטמו אייאיו.  :בעד
 יחיאל מושייב.  :נגד

 ליאת מועלם.  :נמנעת
 

תכנון  1527תב"ר  הגדלת ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את :החלטה
 ₪.ויעוץ שונים הגדלת תב"ר בסך מיליון 

 
 ₪. 4,340,466הסכמי גג מבני ציבור  הגדלת תב"ר בסך 1465תב"ר  הגדלת-2סעיף 

 
 : יו"ר –עופר בוזי 

 ₪. 4,340,466הסכמי גג מבני ציבור  הגדלת תב"ר בסך 1465תב"ר מבקש לאשר הגדלת 
 רמ"י.  מקורות מימון:

 
 גזבר העירייה: –רו"ח גיל גבריאל 

 זה כספים שאנו מקבלים מרמ"י דרך הסכם הגג, מימון מלא של רמ"י. 
 

 : יו"ר –עופר בוזי 
 מי בעד?

 פה אחד.  :בעד
 

הסכמי  1465תב"ר  הגדלתהעיר לאשר את ועדת הכספים ממליצה למועצת  :החלטה
 ₪. 4,340,466גג מבני ציבור  הגדלת תב"ר בסך
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 ₪. 4,748,311הסכמי גג ישן מול חדש הגדלת תב"ר בסך  1464תב"ר  הגדלת-3סעיף 

 
 : יו"ר –עופר בוזי 

 4,748,311הסכמי גג ישן מול חדש הגדלת תב"ר בסך  1464תב"ר מבקש לאשר הגדלת 
 ₪. 1,179,968רמ"י ₪  3,568,343קרנות  מימון:מקורות  ₪.

 
 גזבר העירייה: –רו"ח גיל גבריאל 

, 3,000במסגרת ההתקשרות שלנו בהסכם גג מול רמ"י יש ישן מול חדש, רמ"י נותנים 
יחס של רבע לשלושת רבעי, כאשר הסל הזה הולך למטרה אחת בלבד והיא הקטנת 

, גם שיפוצים וגם דברים ות החדשותלבין השכונ הוותיקות השכונותהפערים בין 
 אחרים, כל מה שנדרש. 

 
 :מושייב יחיאל

 מה עשיתם עד עכשיו?
 

 גזבר העירייה: –רו"ח גיל גבריאל 
אנחנו מכניסים חלק מהשיפוצים, כל מיני דברים שעושים ברמה השוטפת. בהגדרה 

יש סל ₪.  9,000שהם נותנים ליחידה, אנחנו צריכים לתת ₪   3,000בהסכם של רמ"י 
 הקטנת הפער.  לטובתליחידה וזה  ₪  12,000של 

 
 :מושייב יחיאל

 כמה כסף כבר קיבלתם?
 

 גזבר העירייה: –רו"ח גיל גבריאל 
 מיליון.  300-אזור הב
 

 :מושייב יחיאל
 לאן הלך הכסף? 

 
 גזבר העירייה: –רו"ח גיל גבריאל 

אנחנו  ,מלש"ח בגין זה. בגין תשתיות על 292היה לנו אגרות והיטלים, קיבלנו 
 מתחילים לקבל, זה בהתאם לקצב ההתקדמות שלנו. 

 
 : יו"ר –עופר בוזי 

 מי בעד?
 , ליאת מועלם. אייאיו הבטמו עופר בוזי, אברהם בורוכוב, בעד:
 יחיאל מושייב.  :נמנע

 
הסכמי  1464תב"ר  ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את הגדלת החלטה:

 ₪. 4,748,311גג ישן מול חדש הגדלת תב"ר בסך 
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גנים )סעדיה גאון( הגדלת  2מכתב מאליהו תוספת  1556הגדלת תב"ר  - 4סעיף 
 מש"ח.   2.6תב"ר בסך 

 
 : יו"ר –עופר בוזי 

גנים )סעדיה גאון( הגדלת  2מכתב מאליהו תוספת  1556תב"ר מבקש לאשר הגדלת 
מקורות מימון: קרנות )אם יאושר מימון משרד החינוך יעודכן מש"ח.   2.6תב"ר בסך 

 בהתאם(
זה בעיקרון תוספת שמוכרת במשרד החינוך אבל בגלל עניין הבחירות, הם כרגע לא 
מעבירים את ההקצבה עצמה, אנו לוקחים על עצמנו סוג של מימון ביניים, ברגע 

 שטכנית הם יוכלו להעביר את זה, הם יעבירו. 
 

 גזבר העירייה: –רו"ח גיל גבריאל 
בירושלים לגבי הסעיף הספציפי הזה, הגשנו לפני שלושה שבועות גלעד, אלי ואני היינו 

את כל הניירת ואת כל הבקשות, יש עוד שני גנים שאישרנו אותם בעבר וזה שני גנים 
גנים. אנחנו רוצים להשיג את הכסף הזה, אין לנו  4נוספים, סך הכל המתחם הוא 

 הרשאה רשמית ממשרד החינוך. 
 

 :מושייב יחיאל
 אבל אם הובטח לכם הכסף אז בסדר. 

 
 : יו"ר –עופר בוזי 

 מי בעד?
 פה אחד.  בעד:

 
מכתב  1556ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר הגדלת תב"ר  החלטה:

 מש"ח.   2.6גנים )סעדיה גאון( הגדלת תב"ר בסך  2מאליהו תוספת 
 

 
 18:05הישיבה ננעלה בשעה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ___________________                                         ____________________ 

 מלכה מיכאלי                                                                      עופר בוזי           
 מרכזת ישיבות מועצה                                                        יו"ר וועדת כספים         
 


