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 תשע"ט אייר, א' 
  2019במאי,  6     

 55941ס/                                                                                              
    

            
 

 2019במאי   6מיום  19/4פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר  

 הבטמו אייאיו. עופר בוזי, אברהם בורוכוב, ליאת מועלם,נוכחים: 

 . יחיאל מושייב 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,  –רו"ח גיל גבריאל 

יבות מרכזת יש –מלכה מיכאלי יועץ לראש העיר ו –מנהלת הסכם הגג, יואל לוי 
 מועצה. 

 על סדר היום:
 מלש"ח. 2בסך של  תכנון ויעוץ שונים, הגדלה 1527אישור תב"ר  .1
 ₪.   2,777,325 בסך של הסכמי גג מבני ציבור, הגדלה 1465אישור תב"ר  .2

 מלש"ח.  20הסכם גג, הגדלה בסך של  1423אישור תב"ר  .3

 מלש"ח.  8פרוייקט להקמת מערכות סולאריות, בסך של  1550אישור תב"ר  .4

 מלש"ח.  15,499,959הסכמי גג ישן מול חדש, הגדלה  1464אישור תב"ר  .5

 17:45 הישיבה נפתחה בשעה

 מלש"ח. 2תכנון ויעוץ שונים, הגדלה בסך של  1527אישור תב"ר  - 1סעיף 
 

 : יו"ר –עופר בוזי 
 מלש"ח. 2תכנון ויעוץ שונים, הגדלה בסך של  1527לאשר תב"ר מבקש 

 .קרנותמקורות מימון: 
 

 גזבר העירייה: –רו"ח גיל גבריאל 
מדובר בתב"ר כללי שהוא לייעוץ ותכנון. כאשר אנו הולכים לבצע פרויקט אנו קודם 
מתכננים אותו ולעתים אנו משלמים ליועצים. זה מעין תב"ר שאמור לשמש לנו 
לתחילת הדרך. ברגע שהחלטנו ללכת לפרויקט והוא ישים, אזי הכסף יוצא מהתב"ר 

 לי לאותו תב"ר ספציפי. הכל
 

 : יו"ר –עופר בוזי 
 יש סדר גודל של פרויקט ממוצע?

 
 גזבר העירייה: –רו"ח גיל גבריאל 

לדוגמא פרויקט בנין עירייה, כרגע אין לי תב"ר של בניין עירייה, אולם אם אנחנו 
רוצים להתקדם אנחנו צריכים להכין תוכנית, שמישהו ילווה אותנו בתהליך. זה לא 
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אה שוטפת, זה צריך ללכת למרכיב פיתוח. ברגע שאין משהו ייעודי לשים אותו, הוצ
 אנחנו שמים אותו פה עד שמתווה הפרויקט הייעודי ואז שמים את זה שם. 

 
 

 רמי בן סעדון:
 ואז אתה תגרור אותו לסך ההוצאות של אותו פרויקט?

 
 גזבר העירייה: –רו"ח גיל גבריאל 

 כן, על מנת שיהיה לי סל עלויות של אותו פרויקט ספציפי. 
 

 : יו"ר –עופר בוזי 
 מי בעד?

 פה אחד. בעד:
תכנון ויעוץ  1527 תב"ר  אתלאשר למועצת העיר  ממליצהועדת הכספים  החלטה:

 מלש"ח. 2שונים, הגדלה בסך של 
 

 ₪.   2,777,325הסכמי גג מבני ציבור, הגדלה בסך של  1465 אישור תב"ר - 2סעיף 
 

 : יו"ר –עופר בוזי 
  ₪.  2,777,325הסכמי גג מבני ציבור, הגדלה בסך של  1465מבקש לאשר תב"ר 

 רמ"י  מקורות מימון:
 

 גזבר העירייה: –רו"ח גיל גבריאל 
ליח"ד,  11,000-משלמים כ אנו מקבלים את הכסף מרמ"י בהתאם להסכם הגג, רמ"י

 הם כבר שילמו לנו בעבר. 
 

 : יו"ר –עופר בוזי 
 זה יחידות שנבנו בפועל?

 
 מנכ"ל מינהלת הסכם גג: –גלעד אורן 

 לא, הן רק שווקו. 
 

 : יו"ר –עופר בוזי 
 מי בעד?

 פה אחד. בעד:
הסכמי גג מבני  1465תב"ר  אתלאשר למועצת העיר  ממליצהועדת הכספים  החלטה:

  ₪.  2,777,325ציבור, הגדלה בסך של 
 
 

 מלש"ח.  20הסכם גג, הגדלה בסך של  1423אישור תב"ר  - 3סעיף 
 

 : יו"ר –עופר בוזי 
 מלש"ח.  20הסכם גג, הגדלה בסך של  1423לאשר תב"ר מבקש 

 .קרנותמקורות מימון: 
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 גזבר העירייה: –רו"ח גיל גבריאל 
פרויקט בית בפארק, אנו מתקדמים במשימות שם, עשינו את עבודות העפר, עבודות 
תשתית, אנו נכנסים עוד מעט למהלך פיתוח שצ"פים, הסדרי תנועה. זה ממש לבנות 
את בית בפארק מבחינת התשתיות. אגרות והיטלים בבית בפארק, אנחנו היינו 

נקודת הזמן הזאת, ומתוך זה, מלש"ח ב 92מלש"ח, בפועל קיבלנו  230אמורים לקבל 
 מלש"ח, כי זה נכנס כבר לקופה של הקרנות.  20זה מממן את הבניה של אותם 

 
 : יו"ר –עופר בוזי 

 מי בעד?
 פה אחד. בעד:

הסכם גג,  1423 תב"ר  אתלאשר למועצת העיר  ממליצהועדת הכספים  החלטה:
 מלש"ח.  20הגדלה בסך של 

 
 

 8פרוייקט להקמת מערכות סולאריות, בסך של  1550אישור תב"ר  - 4סעיף 
 מלש"ח. 

 
 : יו"ר –עופר בוזי 

  מלש"ח. 8פרוייקט להקמת מערכות סולאריות, בסך של  1550לאשר תב"ר מבקש 
 .קרנותמקורות מימון: 

 
 יואל לוי:

במסגרת מגוון פעילות התייעלות אנרגטית וצמצום ההוצאות שלנו באנרגיה, אנו 
מתכוונים לצאת לפרויקט של התקנת תאים להפקת חשמל מאור השמש על גגות מבני 
ציבור. בימים אלו מושלם כתיבת המכרז בייעוץ מקצועי, גם משפטי וגם טכני. 

וון שלם של אילוצים, גיל בתקופה הקרובה נצא למכרז ונתחיל בביצוע בכפוף למג
 הגגות, גודל הגגות, כמות האנרגיה שאפשר להפיק מכל גג. 

 
 : יו"ר –עופר בוזי 

 זה טעון היתר? 
 

 יואל לוי:
 כמובן, היתר כפול, גם בבניה וגם מול רשות החשמל. 

 
 : יו"ר –עופר בוזי 

 הפעילות הכלכלית בסופו של יום היא מול רשות החשמל, נכון? 
 

 מנכ"ל מינהלת הסכם גג: –גלעד אורן 
 מדובר על מסלול שכביכול רוכשים את הפנלים הסולארים. 

 
 יואל לוי:

עד לפני חמש שנים היו מתקינים פנלים סולארים על הגג, אם היית מקבל יותר ממה 
שאתה צורך, חברת החשמל היתה קונה את זה ממך. אין לנו שטחי גג גדולים, אנחנו 

 מהחשמל שאנו צורכים.  30%י ביותר נייצר בתשריט האופטימ
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 : יו"ר –עופר בוזי 

 וכל יחידה כזו על מבנה ציבור היא תהיה יחידה אוטונומית. 
 

 יואל לוי:
נכון. עושים איגוד של כל המונים שהעירייה משלמת, כל הגגות שמייצרים חשמל 

 ועושים איזשהו מאזן. 
 

 : יו"ר –עופר בוזי 
 את המתנ"ס מהעירייה?האם אנחנו מפרידים 

 
 יואל לוי:

המתנ"ס כרגע לא בתוך התחשיבים, כמובן שנבחן את זה. אם זה מבנים שהם בבעלות 
 העירייה, אז נבחן את זה. 

 
 מנכ"ל מינהלת הסכם גג: –גלעד אורן 

 עם המתנ"ס אין מה לעשות דבר כזה כי הוא גוף נפרד. 
 

 : יו"ר –עופר בוזי 
 נבחן את זה ואז אפשר להעביר את זה אליהם, שיעש את זה עצמאי. 

 
 יואל לוי:

מלש"ח במקסימום. אחת הבעיות הקשות הן כשעולים על  7היקף הפרויקט הוא 
 הגגות ומאחר והן ישנים מגלים שיש גם צורך באיטומים. 

 
 : יו"ר –עופר בוזי 

 מי בעד?
 פה אחד. בעד:

פרוייקט  1550תב"ר  אתלאשר למועצת העיר  ממליצהועדת הכספים  החלטה:
  מלש"ח. 8להקמת מערכות סולאריות, בסך של 

 
 

 . ₪ 15,499,959הסכמי גג ישן מול חדש, הגדלה  1464אישור תב"ר  - 5סעיף 
 

 : יו"ר –עופר בוזי 
 . ₪ 15,499,959הסכמי גג ישן מול חדש, הגדלה  1464לאשר תב"ר מבקש 

 ₪. 14,176,891קרנות  ₪  1,323,068 רמ"י מקורות מימון:
 

 גזבר העירייה: –רו"ח גיל גבריאל 
במסגרת התקשרות עם רמ"י בהסכם הגג יש מה שנקרא חדש מול ישן, שלא ייוצר 

שקל ואנחנו נותנים  3,000פער בין השכונות. הם נותנים על כל יחידה חדשה מכיסם 
מלש"ח, עכשיו קיבלנו עוד  3.4 ואז עושים קופה מהסכומים הללו. בעבר קיבלנו 9,000

 המלש"ח שייעודו לטובת העיר הוותיק 18.8מלש"ח מרמ"י. מגיעים לתב"ר של  1.3
 לעשות כל מיני פרויקטים על מנת לצמצם את הפער בין הישן לחדש. 
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 : יו"ר –עופר בוזי 

 האם מדובר בפרויקטים שהם בעיקר תשתיות? 
 

 רו"ח גיל גבריאל:
 אין מגבלה. בפרויקט הזה יש אפשרות להיכנס לתוך חזיתות של בתים. 

 
 אבטמו הצטרף

 : יו"ר –עופר בוזי 
 מי בעד?

 פה אחד. בעד:
הסכמי גג ישן  1464תב"ר  אתלאשר למועצת העיר  ממליצהועדת הכספים  החלטה:

 מלש"ח.  15,499,959מול חדש, הגדלה 
 
 

 18:00הישיבה ננעלה בשעה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________________                                           ___________________ 

           מלכה מיכאלי                                                           
      מרכזת ישיבות מועצה  

           עופר בוזי 
                                                          יו"ר וועדת כספים

 

 




