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א' טבת תשפ"א
 16דצמבר 2020
סימוכין24544 :

פרוטוקול ועדת כספים מיום 27/10/2020
נוכחים:
רמי סקליטר

 -יו"ר הוועדה

סמדר מוצפי אהרוני

 -חברת וועדה

גיל אנוקוב

 -חבר וועדה

שאול רומנו

 -חבר וועדה

מאיה פז

 -חברת וועדה

חסרים:
אלי לוי ,אריאל אלמוג ,טלי חייט
מוזמנים:
בועז גמליאל ,אברהם הורן ,שלמה אליהו ,בני קשת ,ערן לבב
בועז גמליאל  -הסבר על הבקשה להגדלת תב"ר  1510חניון תת קרקעי – הייתה בקשה של 400
מאחר ונראה כי זה מתאים לאומדן של הפרויקטים של בניה ,מאחר ומדובר בפרויקט שונה ומורכב
ולאחר בדיקה של העלויות הצפיות הוגשה בקשה להגדלה בהתאם.
זה תכנון וביצוע של החניון והגינה הציבורית מעליו.
מאיה :מבקשת לשנות את שם הפרויקט שיכלול את הגינה הציבורית שתוקם מעל החניון
אברהם :לאחרונה אגף ההנדסה מגיש את הבקשות מפורטות לצורך הצגת האומדנים.
עלות תכנון החניון הנ"ל כ 14.6% -ולא כפי שבדרך כלל  10-12%וזאת לאור המורכבות של
הקונסטרוקציה הנדרשת לבניה תת קרקעית  .עוד יש לציין כי זה פרויקט מיוחד בסוגו לנס ציונה.
שאול רומנו הצטרף לישיבה
תב"ר  - 1459ניתן הסבר על ביצוע הפתוח של בית הכנסת בחזית הצפונית וכן כלל התוכניות לפתוח כלל
המתחם העתידי.
שלמה אליהו :ברחבת בית הכנסת שיפוע הפוך – נדרשת בדיקה .
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מאיה :מבקשת כי בני יציג את הצרכים הנדרשים כרגע במערכת החינוך לטובת למידה מקוונת
בני קשת :הועברו לבי"ס הנחיות והסברים כי תשתית התקשורת הקיימת לא תוכל לספק מעבר ל15 -
שיחות זום יוצאות במקביל של מורים .שודרגו התשתיות שלא על בסיס סיבים אופטיים.
משרד החינוך התחייב כי יספק תשתיות סיבים אופטיים .
מאיה :יש תלונות ממורים בעיקר ביה"ס בן גוריון כי מעל  5זומים זה לא עובד.
בני :הכנו מרכז עירייה לתשתיות תקשורת שיצא בימים הקרובים מאחר ומשרד החינוך ממש איטי
בנושא.
הצפי לעלות חודשית לכל בי"ס תיכון כ.₪ 1,800-2,000 -
רמי  :מבקש מסמדר כחברה בוועדת מכרזים לברר את סטטוס המכרז.

ערן  :סקירה של הרבעון והגרעון של כ 800-אלף  ₪זו טיוטה ראשונה בלבד .
רמי :מבקש לקבל דו"ח עם פרוט על הפערים בהוצאות שכר חינוך ועל תוכנית מול ביצוע בסעיפים של
פעולות עצמיות  .כמוכן ברווחה יש חוסר ניצול של התקציב .
סמדר :אני אבדוק מול האגף את ניצול התקציב .סוכם כי מנהל אגף הרווחה יגיע לוועדה הבאה בכדי
להסביר.
מאיה :גם בנושא חינוך יש לבדוק חוסר ניצול תקציבי פעולה מול גרעון בסעיפי השכר .
גיל :משבח את מהנדס העיריה והמנמ"ר על הצטרפותם לישיבה .
שאול :יש לעקוב מקרוב על הביצוע בתקופה הקרובה .
ערן :מספר עדכונים בנושא תברי"ם .
 .1תב"ר – 899זה תב"ר פתוח שכונת סביוני נצר אשר הסתיים לפני שנים ,לאחרונה הגישה חברת
אפריקה ישראל תביעה בסך של כ 11-מיליון  ₪בדרישה להחזר היטלי פתוח .העיריה הגיעה
לפשרה של תשלום בסך  ₪ 1,650,000אשר קיבל את אישור בית המשפט אתמול.
מבקשים להגדיל את סך התב"ר ב ₪ 1,454,360-לצורך התשלום הנ"ל .
 .2תב"ר  -1510אשר קיבלתם הסבר על ההגדלה שלו ממהנדס העירה ,מימון התב"ר יהיה ע"ח
קרן כופר החניה ולא מקרנות הפתוח וזאת בהתאם לתשלום כופר חניה של היזם ברחוב העליה
 4וצפי לקבלת תשלום נוסף מהיזם של נגבה .7
רשם :לבב ערן
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