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 2020 יוניל 1מיום  2/20פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר 
 
 

 . עופר בוזי, אברהם בורוכוב, הבטמו אייאיו ויחיאל מושייב: נוכחים
 

 .ליאת מועלםחסרים: 
 

 –גזבר העירייה, מר רמי בן סעדון  –מנכ"ל העירייה, רו"ח גיל גבריאל  –אלי אהרוני : מוזמנים
 דובר העירייה. –אורן קורנפלד מבקר העירייה, 

 
 על סדר היום:

 ₪. 52,000(, תב"ר בסך מתחם אגבבהבנווה רבין )גנים  2 1470תב"ר שינוי מקורות מימון ל .1

 מש"ח. 1,218,592 , תב"ר בסךבשיזףכתות  6הוספת  1503 תב"רהגדלת  .2

 ₪. 500,000 , תב"ר בסךפיתוח בי"ס שיזף אגף חדש מיני פיצ 1548תב"ר הגדלת  .3

 .מש"ח 6 , תב"ר בסךאולם התעמלות אומנותית ביובלים 1558תב"ר שינוי מקורות מימון ל .4

 ₪.   400,000, תב"ר בסך הערכות לחירום משרד הפנים 1593תב"ר  .5

 ₪.  2,491,328הסכמי גג ישן מול חדש, תב"ר בסך  1464הגדלת תב"ר  .6

 ₪.  400,000קירוי והצללה בשיזף )מבנה קיים(, תב"ר בסך  1596תב"ר  .7

 ₪.  7,000,428, תב"ר בסך 50172740מספר תיק ברמ"י  507רכישת מגרש  1597תב"ר  .8

  ₪. 200,00תכנון הסדרי בטיחות ותנועה רחוב החצב ע"ס  1601תב"ר  .9

 

 17:41הישיבה נפתחה בשעה 
 
 

 ₪. 52,000(, תב"ר בסך מתחם אגבבהבנווה רבין )גנים  2 1470תב"ר שינוי מקורות מימון ל - 1סעיף 
 

 יו"ר:  –עופר בוזי 
 52,000(, תב"ר בסך מתחם אגבבהבנווה רבין )גנים  2 ,1470תב"ר שינוי מקורות מימון למבקש לאשר 

.₪ 
 . ₪ – 52,000קרנות ₪  52,000מפעל הפיס מקורות מימון: 

 
 

 גזבר העירייה: –רו"ח גיל גבריאל 
של עוד  בעלויות הציוד אין שינוי בהיקף הכללי של התב"ר, מדובר בשיפטינג, קיבלנו השתתפות

 המימון של התב"ר.  מקורותואנחנו מתקנים בהתאם את ממפעל הפיס  ₪  52,000
 

 יו"ר:  –עופר בוזי 
 מי בעד?

 פה אחד.  :בעד
 

גנים  2 ,1470תב"ר שינוי מקורות מימון לועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את  :החלטה
 ₪. 52,000(, תב"ר בסך מתחם אגבבהבנווה רבין )
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 מש"ח. 1,218,592 , תב"ר בסךכתות בשיזף 6הוספת  1503 תב"רהגדלת  -2סעיף 
 

 יו"ר:  –עופר בוזי 
 מש"ח.  1,218,592, תב"ר בסךכתות בשיזף 6הוספת  ,1503 תב"רהגדלת מבקש לאשר 

  ₪. 218,592מש"ח מפעל הפיס )למחשוב(  1קרנות מקורות מימון: 
 

 גזבר העירייה: –רו"ח גיל גבריאל 
מלש"ח  1מימון הפיס לצרכי המחשוב לתוך אותן כיתות שהפיס מממן. ₪  220,000-מדובר בכ

נוספים זה בגין הרחבה של הפרויקט כאשר זה כולל עבודות גידור וביטחון, כיתות שמע, תקשורת 
 וחיווט, הרחבת עבודות הפיתוח, טריבונה להתכנסות, כיתות הפעלה ותשתיות לחדרי מחשבים. 

 
 ייב:יחיאל מוש

 כמה זה בסך הכל? 
 

 גזבר העירייה: –רו"ח גיל גבריאל 
במימון עירייה, אנחנו מלש"ח  2.5-מלש"ח ממשרד החינוך ו 5.5-מלש"ח, מתוכו כ 8הפרויקט כולו 

 מלש"ח.  1והעירייה ₪  220,000מלש"ח, הפיס  1.2-מרחיבים בכ
 

 שלומית שפינדל הצטרפה לישיבהעו"ד 
 

 יו"ר:  –עופר בוזי 
 בעד?מי 

 פה אחד.  :בעד
 

, כתות בשיזף 6הוספת  1503 תב"רהגדלת ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את  :החלטה
 מש"ח. 1,218,592תב"ר בסך

 
 

 ₪. 500,000 , תב"ר בסךפיתוח בי"ס שיזף אגף חדש מיני פיצ 1548תב"ר הגדלת  -3סעיף 
 

 יו"ר:  –עופר בוזי 
 ₪. 500,000 , תב"ר בסך, פיתוח בי"ס שיזף אגף חדש מיני פיצ1548תב"ר הגדלת מבקש לאשר 

 . מקורות מימון: קרנות
 

 גזבר העירייה: –רו"ח גיל גבריאל 
 מלש"ח.  500,000מדובר בהצללות וקירוי למגרש. זה הגדלה של עוד 

 
 יחיאל מושייב:

 ₪?  500,000האם בדקתם אם הצללה וקירוי עולים 
 

 גזבר העירייה: –רו"ח גיל גבריאל 
 כמובן. 

 
 יחיאל מושייב:

 כמה כסף הפרויקט? 
 

 גזבר העירייה: –רו"ח גיל גבריאל 
 בגלל הקירוי.  500,000מלש"ח, שההרחבה היא של  2זה פרויקט של 

 
 יחיאל מושייב:

 והקירוי לא היה בתוכנית הקודמת? 
 

 גזבר העירייה: –רו"ח גיל גבריאל 
 לא. 
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 יו"ר:  –עופר בוזי 

 בעד?מי 
 

 פה אחד.  :בעד
 

פיתוח בי"ס שיזף אגף  1548תב"ר הגדלת ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את  :החלטה
 ₪. 500,000 , תב"ר בסךחדש מיני פיצ

 
 

 6 , תב"ר בסךאולם התעמלות אומנותית ביובלים 1558תב"ר שינוי מקורות מימון ל - 4סעיף 
 .מש"ח

 
 יו"ר:  –עופר בוזי 

, מש"ח 6 , בסךאולם התעמלות אומנותית ביובלים ,1558תב"ר שינוי מקורות מימון למבקש לאשר 
 הקרנות.  מימון מלש"ח במקום 6שיפטינג במימון, מפעל הפיס יממן 

 
 גזבר העירייה: –רו"ח גיל גבריאל 

 8.5תה אמורה לשלם ימטוטו וינר, העירייה הי 3.5מלש"ח במימון של  12אתם אישרתם תב"ר של 
מלש"ח  6כאשר כל הפרויקט ממומן  8.5-מלש"ח מתוך ה 6מלש"ח. במקום זה מפעל הפיס נכנס עם 

 מלש"ח העירייה.  2.5-טוטו ווינר ו 3.5-הפיס ו
 אנחנו לא מגדילים את התב"ר אלא משנים את רכיבי המימון שלו. 

 
 יו"ר: –עופר בוזי 

ים, הפרויקט הראשון בארץ שהם עשו במשותף היה אצטדיון טוטו ווינר והפיס הם שני גופים מתחר
הכדורגל. אני לא יודע אם שיתוף הפעולה הזה היה במקומות נוספים בארץ, אבל אני שמח שהם 

 ממשיכים לשתף פעולה. 
 

 מי בעד?
 

 פה אחד.  :בעד
 

אולם  1558תב"ר את שינוי מקורות מימון לועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר  החלטה:
 .מש"ח 6 , תב"ר בסךהתעמלות אומנותית ביובלים

 
 

   ₪. 400,000, תב"ר בסך הערכות לחירום משרד הפנים 1593תב"ר  - 5סעיף 
  

 יו"ר:  –עופר בוזי 
 ₪.   400,000, תב"ר בסך הערכות לחירום משרד הפנים 1593מבקש לאשר תב"ר 

 ₪.  320,000 משרד הפנים₪  80,000קרנות מקורות מימון: 
 

 גזבר העירייה: –רו"ח גיל גבריאל 
 במימון משרד הפנים להקת ציוד לחירום, מכשירי קשר וכיוצ"ב. 

 
 יו"ר: –עופר בוזי 

 מי בעד?
 

 פה אחד.  :בעד
 

הערכות לחירום משרד  1593תב"ר את ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר  החלטה:
 ₪.   400,000, תב"ר בסך הפנים

 
 גלעד אורן הצטרף לישיבה. 
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 ₪. 2,491,328הסכמי גג ישן מול חדש, תב"ר בסך  1464הגדלת תב"ר  - 6סעיף 
 

 יו"ר: –עופר בוזי 
 ₪. 2,491,328הסכמי גג ישן מול חדש, תב"ר בסך  1464הגדלת תב"ר מבקש לאשר 

 ₪.  1,868,496קרנות ₪  622,832רמ"י מקורות מימון: 
 

 העירייה: גזבר –רו"ח גיל גבריאל 
בכפוף ובהתניה ₪  3,000משווקת רמ"י נותנת שבמסגרת ההסכם עם רמ"י על כל יחידת דיור 

ולפי השיווק בונים תב"ר שהמהות שלו ₪  12,000מר בגין כל יחידה וכל₪,  9,000שהעירייה תיתן 
ב"ר תיקה לחדשה. זה נקרא תותיקה על מנת שלא ייווצרו פערים בין העיר הווזה להשקיע בעיר הו

 של ישן מול חדש וזו המטרה. 
אני  אלש"ח,  622-כ יח"ד חדשות, קיבלנו הרשאה של 200כאן שיווקו ככל הנראה סדר גודל של 
 מכפיל את זה בשלוש, זה החלק שלנו. 

 
 יו"ר: –עופר בוזי 

 מי בעד?
 

 בורוכוב. אברהם , אייאיו בטמוה, בוזי עופר :בעד

 . מושייב יחיאל נמנע:

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

 ₪. 2,491,328חדש, תב"ר בסך 
 
 

  ₪. 400,000קירוי והצללה בשיזף )מבנה קיים(, תב"ר בסך  1596תב"ר  - 7סעיף 
 

 יו"ר: –עופר בוזי 
 ₪.  400,000קירוי והצללה בשיזף )מבנה קיים(, תב"ר בסך  1596תב"ר מבקש לאשר 

 ₪.  400,000מפעל הפיס מקורות מימון: 
 

 גזבר העירייה: –רו"ח גיל גבריאל 
 400,000מדובר בבית הספר שיזף, הצללה בבית הספר הישן, קיבלנו אישור ממפעל הפיס מימון בסך 

 .₪ 
 

 :בן סעדון רמי
 , כפי שגיל הסביר, אמור לשלם להצללה במיני פיצ בשיזף, מה ההבדל בין התב"ר הזה? 1548התב"ר 

 
 יו"ר: –עופר בוזי 

 הראשון הוא למיני פיצ והשני הוא למגרשים הישנים בחלק הישן של בית הספר. 
 

 מי בעד?
 

 פה אחד.  :בעד
 

קירוי והצללה בשיזף )מבנה  1596את תב"ר ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר  החלטה:
 ₪.  400,000קיים(, תב"ר בסך 

 
 

 ₪.  7,000,428, תב"ר בסך 50172740מספר תיק ברמ"י  507רכישת מגרש  1597תב"ר  - 8סעיף 
 

 יו"ר: –עופר בוזי 
 ₪.  7,000,428, תב"ר בסך 50172740מספר תיק ברמ"י  507רכישת מגרש  1597תב"ר מבקש לאשר 

 ₪.  7,000,428קרנות מקורות מימון: 
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 גזבר העירייה: –רו"ח גיל גבריאל 
 . 7,429,000זה צריך להיות ₪.  429,000יש בעיה עם הסכום מאחר ולא כללנו כאן מס רכישה בסך 

 
 :מושייב יחיאל

 למה מיועד השטח הזה? 
 

 גלעד אורן:
מ' שהן מסחריות באופן מלא, זה  1300פארק יש בו זכויות מסחריות של בערך בבית ב 507מגרש 

 חלק מתוך מגרש שיש בו גם זכויות ציבוריות, מגרש חום. 
אנו הצלחנו לשכנע את המינהל למכור לנו את הזכויות הציבוריות בלי מכרז, מה שהוא בדרך כלל 

בוריות על בסיס שמאות, כאשר לא עושה, הצלחנו לשכנע את המחוז שנקבל את הזכויות הצי
למטר, אם אנחנו נבנה ₪  5,000-תה במחיר טוב, יצא שהמחיר למטר קרקע סביב היהשמאות הי

לכן ראינו ₪.  20,000שקלים ואנחנו מקבלים נכס ששווה בערך  5,000כולל כל המסביב זה יהיה עוד 
 להביא נכס כלכלי לעירייה.  לנכון שכדאי לשים יד על הקרקע הזאת ולעשות מיזם מסחרי בעתיד כדי

 
 יחיאל מושייב:

 מה הייעוד? 
 

 גלעד אורן:
 פארם, סופרמרקט, בתי קפה וכו'.  שימוש מסחרי זה פתוח להכל, זה יכול להיות סופר

ראינו לנכון שאם יש אפשרות לעירייה לרכוש זכויות ציבוריות בשכונת בית ופארק, שאין ספק שיש 
 פארם.  רור שלא נעשה סופרשם צרכים מסחריים לתושבים, ב

 
 יחיאל מושייב:

 מי מנהל את הנכס? 
 

 גלעד אורן:
 משכירים אותו. 

 
 גזבר העירייה: –רו"ח גיל גבריאל 

 המשמעות שזה נכס מניב. 
 

 יחיאל מושייב:
 למה צריכים שיהיה בבעלותנו נכסים שאנחנו משכירים לאנשים?

 
 גלעד אורן: 

אנחנו מדברים על עסקה שאנו מדברים על תשואות שהן הרבה מעבר למה שמכירים בשוק. זה עניין 
 עסקי נטו. 

 
 גזבר העירייה: –רו"ח גיל גבריאל 

צריך להתחיל להסתכל על הכנסות שהן מעבר לארנונה. בכל רשויות אחרות מקובל שיש הכנסות 
תה הזדמנות ייהשוטף וזה מה שרצינו ליצור כאן. ה מנכסים מניבים שבאופן קבוע נכנסים לתזרים

 עם רמ"י, לא כל יום יש הזדמנויות כאלה ולקחנו אותן. 
 

 יו"ר: –עופר בוזי 
, מה שהיה נהוג לפני שלושים, ארבעים םיחיאל אומר שיש נכסים שהעירייה שמה את ידה עליה

לא זה , קיימתכבר לא  התופעה הזאת יותר יות או מבנים, וכסיוע לתושבים חנשנה, היו נותנים 
 יהיה. 

 
גלעד, אני מבין ממה שגיל אמר, שיש זכויות בייעוד ציבורי, זאת אומרת שיהיה שם קומפלקס 

 מסחרי עם מבני ציבור? 
 

 יועמ"ש לעירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 
 כן, זה בעיקר זכויות ציבוריות וחלק קטן זכויות מסחריות. 
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 יו"ר: –עופר בוזי 

 תוך כמה שנים מחזירים את ההשקעה?
 

 גלעד אורן:
 אני מאמין שבתוך כשבע שנים. 

 
 יחיאל מושייב:

 יש מצב שמשנים את הייעוד?
 

 יו"ר: –עופר בוזי 
 לא.

 מי בעד?
 

 פה אחד.  :בעד
 

מספר תיק  507רכישת מגרש  1597את תב"ר ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר  החלטה:
 ₪.  7,429,000, תב"ר בסך 50172740 ברמ"י

 
 

  ₪. 200,00תכנון הסדרי בטיחות ותנועה רחוב החצב ע"ס  1601תב"ר  - 9סעיף 
 

 יו"ר: –עופר בוזי 
 ₪.  200,000תכנון הסדרי בטיחות ותנועה רחוב החצב ע"ס  1601תב"ר מבקש לאשר 

 ₪.  40,000קרנות ₪  160,000משרד התחבורה מקורות מימון: 
 

 יו"ר: –עופר בוזי 
 מי בעד?

 פה אחד.  :בעד
 

קירוי והצללה בשיזף )מבנה  1596את תב"ר ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר  החלטה:
 ₪.  400,000קיים(, תב"ר בסך 

 
 
 

 18:03הישיבה ננעלה בשעה 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                           _______________________________________ 

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

 


