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 60126ס/
 
 

 2020 בספטמבר 7מיום  20/5פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר 
 
 

 . ויחיאל מושייב הבטמו אייאיו, עופר בוזי, אברהם בורוכוב, ליאת מועלם -יו"ר נוכחים: 
 

חסרים:  
 

רו"ח גיל גבריאל יועמ"ש לעירייה,   –עו"ד שלומית שפינדל מנכ"ל העירייה,  –אלי אהרוני : מוזמנים
אורן מנכ"ל מנהלת הסכם הגג ו –גלעד אורן מבקר העירייה,  –גזבר העירייה, מר רמי בן סעדון  –

 .מרכזת ישיבות מועצה –מלכה מיכאלי 
 
 

 על סדר היום:
 
, 503גנ"י בבית בפארק מגרש  5, הסכם גג תכנון וביצוע מוסדות חינוך הקמת 1610אישור תב"ר  .1

 מש"ח.  6,250תב"ר בסך 
 מש"ח.  3, טיפול בשכונות הדרומיות, הגדלה בסך 1568הגדלת תב"ר  .2
 ₪. , בניית בית כנסת לעולי אתיופיה, הגדלה בסך מיליון 1471הגדלת תב"ר  .3
גנ"י בבית בפארק  5, הסכם גג תכנון וביצוע מוסדות חינוך הקמת 1598"ר תבשינוי מקורות מימון ל .4

 ₪. 266,981בסך  שינוי, 505מגרש 
 .₪ 70,000 בסך הגדלה , , כתות וחצרות חדשניות ומרחבי הכלה שיזף1590 תב"רהגדלת  .5

 
 

 17:53הישיבה נפתחה בשעה 
 

גנ"י בבית בפארק מגרש  5חינוך הקמת , הסכם גג תכנון וביצוע מוסדות 1610אישור תב"ר  - 1סעיף 

 ש"ח. למ 6,250, תב"ר בסך 503

 יו"ר:  –עופר בוזי 
, 503גנ"י בבית בפארק מגרש  5, הסכם גג תכנון וביצוע מוסדות חינוך הקמת 1610תב"ר מבקש לאשר 

 מש"ח.  6,250תב"ר בסך 
  ₪.  3,944,025משרד החינוך ₪  2,305,975קרנות מקורות מימון: 

 
 גיל גבריאל:רו"ח 

 מדובר באשכול גנים השלישי שמאושר לנו על ידי משרד החינוך, ההיקף כפי שנאמר על ידי היו"ר. 
 

 :מושייב יחיאל
 זה לא היה לפני כן?

 
 רו"ח גיל גבריאל:

 לא, קיבלנו את זה עכשיו. 
 

 יחיאל מושייב:
 אני מקווה שזה סופי. 

 רו"ח גיל גבריאל:
 כמו כל פרויקט. 

 
 גלעד אורן: 

 כיתות שצריך לקבל. אני מאמין שנעמוד בזה.  10זה לא סופי כי יש עוד 
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 יו"ר:  –עופר בוזי 
יחיאל, כל פרויקט, במיוחד בהיקפים גדולים, אנחנו מתכננים להוציא סכום מסוים ויכול להיות 
שהסכום ישתנה כי במהלך הזמן התגלה שצריך משהו נוסף, אבל אנחנו משתדלים לצמצם את 

 התוספות האלה. 
 

 מי בעד?

 פה אחד.  :בעד
 

, הסכם גג תכנון וביצוע מוסדות 1610תב"ר ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את  :החלטה
 מש"ח.  6,250, תב"ר בסך 503גנ"י בבית בפארק מגרש  5חינוך הקמת 

 
 

 מש"ח.  3, טיפול בשכונות הדרומיות, הגדלה בסך 1568הגדלת תב"ר  -2סעיף 

 יו"ר:  –עופר בוזי 
 מש"ח.  3, טיפול בשכונות הדרומיות, הגדלה בסך 1568הגדלת תב"ר מבקש לאשר 

 קרנות. מקורות מימון: 
 

 גלעד אורן: 
התקבלה החלטה על ידי הנהלת העיר לבצע שדרוג ופיתוח ברחוב אילת השחר. התחלנו אך ורק 

מלש"ח. כאשר הגענו לשם והתקבלה החלטה  4-בפיתוח נופי וזה היה האומדן הראשוני של כ
, כבלים שרצים בין להעמיק את העבודה ולטפל גם בתשתיות החשמל, אינסטלציה של מים וביוב

הבתים, בזק וכיוצ"ב ועבודות התאורה בתוך החשמל וגם עבודות אזרחיות של חברת חשמל של 
מלש"ח. בתחילת העבודה התקבלה החלטה להרחיב את תכולת העבודה  3הטמנת קווים, זה עולה 

 ומפה נובעת ההגדלה. 
 

 יחיאל מושייב:
 דם. האם מדובר בשטחים פרטיים?אני בעד שיפוץ השכונות ואני רוצה שהשכונה תתק

מלש"ח אבל אני רוצה  20מלש"ח,  7לפי דעתי אני יודע שזה שטחים פרטיים ואני רוצה לאשר לא 
 להיות מכוסה. 

 
 גלעד אורן: 

במסגרת הסכם הגג מקבלים ישן מול חדש. על כל יחידה משווקת מקבלים כמה אלפים שקלים 
לטובת שדרוג תשתיות. הסעיף הזה מאפשר לעירייה מבחינה חוקית לשדרג תשתיות גם בשטחים 

 פרטיים. זה סעיף שמאפשר לך גם לשפץ חזיתות של בתים פרטיים. 
 

 יועמ"ש: –עו"ד שלומית שפינדל 
רתי קהילה, העירייה עשתה את זה כפרויקט ניסיוני, שמטרתו שיתוף פעולה קהילתי זה מיזם חב

 . 'וכובאמצעות הקמה של מרחבים קהילתיים ירוקים, גינות משותפות 
המטרה העיקרית של הפיילוט הזה הוא שיפור איכות חיי התושבים והמראה המוזנח הקשה של 

צאים במעמד סוציואקונומי מאוד נמוך חצרות הבניינים בשכונה הזאת, שהתושבים שלה נמ
והשכונה סובלת מהזנחה שנים רבות ובעיקר ממגבלות התח"ר. בשכונה הזאת אי אפשר להוציא 
היתרי בניה, לא לשפץ, לא לשדרג, שום פעולה בתוך הבתים או בקונטור החיצוני ואילו הסיבות 

וני. השטחים הירוקים בין שבגלל זה העירייה בחרה בשכונה הזאת להיות פרויקט ניסיוני ראש
הבניינים ששם העירייה רוצה לבצע את הפרויקט הם שטחים פרטיים פתוחים, שפ"צ. ככלל, 
העירייה לא מבצעת עבודות בשטחים פרטיים אבל כאן בגלל הנסיבות שפירטתי לעיל ובגלל שלא 

ם פתוחים מדובר בשיפוץ פנימי בתוך הדירה שעשוי להשביח את הנכס אלא מדובר בשדרוג שטחי
שמשמשים את כל התושבים ושיש בזה העצמה של התושבים ולא שדרוג הנכס, וכפי שאמר גלעד, 
השיפוץ הזה נעשה במסגרת הסכם הגג בהתאם לסעיף של ישן מול חדש, ששם יש סעיף מיוחד שעל 
פיו העירייה יכולה לבצע עבודות שדרוג גם בתשתיות וגם בשיפור והשיפוץ החיצוני של חזיתות 

 תים בשכונת ישנות גם בשטחים פרטיים. ב
 

 יחיאל מושייב:
 איפה זה מופיע בחוק? 
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 יועמ"ש: –עו"ד שלומית שפינדל 
בהחלטת המועצה. בגלל שבאמת השטחים הירוקים בין הבניינים אלו שטחים פרטיים  ,בהסכם הגג

ומאחר וחלק מהדירות נמצאות בבעלות עמידר, נדרשת הסכמת הדיירים ועמידר לכניסה של 
העירייה לתוך השטחים האלה ולכן, פנינו גם לדיירים וגם לעמידר וביקשנו חתימה להסכמתם 

 ה. שניכנס ובצע את העבודות האל
ברשויות אחרות יש פרויקטים שמקימים גינות קהילתיות גם בשטחים ציבוריים אבל גם הרבה 
פעמים בשטחים פרטיים והתרומה של הגינות הללו, כדוגמת מה שיהיה פה, זה עידוד אזרחות 
פעילה, שיפור קשרי קהילה ושיפור חזות השכונה ותדמיתה וזה המקרה שלנו פה ולכן, נוכח כל מה 

 י, אין מניעה לבצע את הפרויקט הזה. שפירטת
 

 יחיאל מושייב:
 בתקופת בוכובזה הוא רצה לעשות מעליות בבניין והעיפו אותו מהמדרגות. 

 
 גלעד אורן: 

 כי לא היה אז הסכם גג. 
 

 ו: יאייאהבטמו 
אני מברך על הפרויקט הזה של פיתוח השכונות הדרומיות. יחד עם זאת, ממה שאני מבין מדובר 

 רק על רחוב אחד, רחוב איילת השחר. מאוד חשוב שזה יקרה גם ברחוב עובדיה יוסף. 
 

 אלי אהרוני:
 טקהפרויזה פיילוט. הרחובות הבאים שאנחנו עושים דגניה כצנלסון ואחר כך נמשיך לעובדיה יוסף. 

 הזה הוגדר כפיילוט. 
 

 הבטמו אייאיו: 
איילת השחר זה נמצא בסמוך לעובדיה יוסף. אני יודע שבעובדיה יוסף המצב שם הרבה יותר גרוע 

ת מאיילת השחר ולכן מאוד חשוב להתחיל עכשיו יחד עם רחוב איילת השחר גם ומבחינת התשתי
 את עובדיה יוסף. 

 
 גלעד אורן: 

להגיע לכל המקומות ולחדש את כל השכונות הדרומיות. זה ברור לכולם  התכנון של ראש העיר זה
שלא ניתן בבת אחת הכל, יש גם הגבלה במקורות התקציביים אבל השלבים הבאים, כפי שאלי 
אמר, זה שכונות דגניה וכצנלסון ונגיע גם לעובדיה יוסף. בוא לא נשכח שאנחנו גם משקיעים שם 

 התחדשות עירונית. 
 

 מושייב:יחיאל 
 אז למה משקיעים עכשיו אם עושים התחדשות עירונית? 

 
 גלעד אורן: 

 שנים ולכן חשוב לעשות את זה עכשיו.  10-הפינוי בינוי שיהיה שם יהיה עוד כ
 

 יחיאל מושייב:
 אני רוצה מהיועצת המשפטית התחייבות שאין לנו חיוב אישי ובכפוף לזה אני אצביע בעד. 

 
 הבטמו אייאיו: 

 את רחוב עובדיה יוסף בעדיפות.  ושייקחאני מבקש 
 

 :אהרוני אלי
לוקח שנה לתכנן את הפרויקטים האלה. כל המטרה היא להקטין את הפערים בין השכונות החדשות 

 לישנות. 
 

 יו"ר:  –עופר בוזי 
בעיה חוקית להיכנס לעשות אפילו הדברה, גינון, דברים  ההייתיחיאל, לפני שהיה הסכם גג, לעירייה 

מינימאליים בתוך השטחים הפרטיים. הסכם הגג, כפי שאושר גם במועצת העיר, נתן את האפשרות 
 המשפטית החוקית להיכנס לשטחים פרטיים פתוחים ולעשות את זה. 
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 יועמ"ש: –עו"ד שלומית שפינדל 
 אני נתתי חוות דעת מאוד ברורה. לבקשת יחיאל להתחייבות, 

 
 יו"ר:  –עופר בוזי 

 מי בעד?

 פה אחד.  :בעד
 

, טיפול בשכונות 1568הגדלת תב"ר ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את  :החלטה
 מש"ח.  3הדרומיות, הגדלה בסך 

 
 

 ₪. , בניית בית כנסת לעולי אתיופיה, הגדלה בסך מיליון 1471הגדלת תב"ר  - 3סעיף 

 
 יו"ר:  –עופר בוזי 

 ₪. , בניית בית כנסת לעולי אתיופיה, הגדלה בסך מיליון 1471הגדלת תב"ר מבקש לאשר 
 קרנות הרשות. מקורות מימון: 

 
 גלעד אורן: 

מדובר על בית הכנסת לעולי אתיופיה ברחוב איילת השחר. אני מזכיר שלבניית בית הכנסת אנחנו 
מלש"ח כולל  3יצאנו פעמיים או שלוש למכרזים ולא הגיעו מציעים כאשר האומדן שלנו היה סביב 

הכל, כולל פיתוח, רמפה והכל ולכן ביקשנו ממשכ"ל להשתמש בשירותי המכרוז שלהם. הגיע 
מלש"ח והתברר שהוא לא לקח בחשבון  2.2מלש"ח,  2-ל משכ"ל ותכנן את העסק הזה בכהקבלן ש

 את הרמפה שאמורה להיות. 
 

 יחיאל מושייב:
 אלש"ח?  600-700איך לא לוקחים בחשבון דבר של 

 
 גלעד אורן: 

המכרזים של משכ"ל מתבססים מצד אחד על בינוי, שזה מחיר למטר ופיתוח שהוא לפי כתבי 
מדידה בפועל של הפיתוח ולפי זה משלמים. כשהם תמחרו את האומדנים של הבית כנסת כמויות ו

ברמה של ריצופים וכו' שצריך ולא לקחו בחשבון את הרמפה. במבחן התוצאה אין פה חריגה 
מלש"ח וזה היה גם האומדן של המכרזים שיצאו ולא  3מהאומדן שהיה לעירייה בתחילת הדרך של 

 תב"ר הזה תיקון לעניין הרמפה הזה. באו משתתפים ומבוצע ב
 

 יחיאל מושייב:
דיברתי על זה עם גיל, אין בעיה לאשר את זה, מה שקשור לדת, בית כנסת, אתיופים, אני הראשון. 

מלש"ח עבור ספר תורה. ודבר שני, מה לגבי הציוד?  100,000אם אפשר להוציא מהסכום הזה 
שאלתי את ליאת והיא אמרה שהם צריכים להסתדר לבד, לדעתי זה צריך לכלול את הציוד, 

 נכלל פה? לא אות, במה, מי עושה את כל זה? למה זה שולחנות, כיס
 

 ליאת מועלם:
 אתה רוצה שכל בתי הכנסת נדאג להם לציוד? 

 
 גלעד אורן: 

כרגע מה שהובא לפה במכרז שהיה הוא לבינוי ופיתוח. בכל נושא ההצטיידות, אם תעלה בקשה 
 ב"ר חדש. נוספת ממועצת העיר שנדאג להצטיידות, אז נטפל בזה, זה רק לפתוח ת

 
 יו"ר: –עופר בוזי 

את בית  וישאירבשעה טובה יש לנו את האישורים אחרי דרך מאוד ארוכה, דיה צרה בשעתה. לא 
 אלש"ח, לא תהיה בעיה.  200-300הכנסת ללא הצטיידות ראויה וגם אם נצטרך להעלות תב"ר של 

 
 מי בעד?

 
 פה אחד.  :בעד
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, בניית בית כנסת לעולי 1471הגדלת תב"ר את ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר  החלטה:

 ₪. אתיופיה, הגדלה בסך מיליון 
 
 

גנ"י בבית  5, הסכם גג תכנון וביצוע מוסדות חינוך הקמת 1598תב"ר שינוי מקורות מימון ל - 4סעיף 

 ₪. 266,981בסך  שינוי, 505בפארק מגרש 

 
 יו"ר:  –עופר בוזי 

גנ"י  5, הסכם גג תכנון וביצוע מוסדות חינוך הקמת 1598תב"ר שינוי מקורות מימון למבקש לאשר 
 ₪. 266,981בסך  שינוי, 505בבית בפארק מגרש 

 ₪. 266,981משרד החינוך (  -₪ ) 266,981 קרנות מקורות מימון: 
 

 רו"ח גיל גבריאל:
זה תב"ר שאישרתם בפעמים קודמות, מדובר בהפחתה של הקרנות וקיבלנו מימון נוסף ממשרד 

 החינוך. 
 

 יו"ר: –עופר בוזי 
 מי בעד?

 
 פה אחד.  :בעד

 
, הסכם גג 1598תב"ר את שינוי מקורות מימון לועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר  החלטה:

 ₪. 266,981בסך  שינוי, 505בבית בפארק מגרש גנ"י  5תכנון וביצוע מוסדות חינוך הקמת 
 
 
 .₪ 70,000 בסך הגדלה , , כתות וחצרות חדשניות ומרחבי הכלה שיזף1590 תב"רהגדלת  - 5עיף ס

 יו"ר:  –עופר בוזי 
 .₪ 70,000 בסך הגדלה , , כתות וחצרות חדשניות ומרחבי הכלה שיזף1590 תב"רהגדלת מבקש לאשר 

 משרד החינוך. מקורות מימון: 
 

 רו"ח גיל גבריאל:
 מדובר בתוספת. 

 
 יו"ר:  –עופר בוזי 

 מי בעד?

 פה אחד.  :בעד
 

, כתות וחצרות 1590 תב"רהגדלת ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את  :החלטה
 .₪ 70,000 בסך הגדלה , חדשניות ומרחבי הכלה שיזף

 
 

 18:13הישיבה ננעלה בשעה 
 
 
 
 
 
 

 
                                           ___________________                ____________________ 

        מלכה מיכאלי                                                                      
מרכזת ישיבות מועצה

         עופר בוזי          
יו"ר וועדת כספים                                                                                   




