עיריי ת נס-צ י ונ ה

טלפון08-9383848 :

Municipality of Ness-Ziona

פקס08-9300454 :

אגף כספים Finance Departmentדואלgizbar@nzc.org.il :

סימוכין37956 :
פרוטוקול ועדת כספים מספר  4/2021מיום 11.5.21
נוכחים:
שמואל בוקסר
רמי סקליטר
מאיה פז
סמדר מוצפי אהרוני
גיל אנוקוב

 ראש העיר יו"ר הוועדה חברת וועדה חברת וועדה -חבר וועדה

חסרים:
עו"ד שאול רומנו
טלי חייט
אליהו לוי
אריאל אלמוג

 חבר וועדה חברת וועדה חבר וועדה -חבר וועדה

מוזמנים:
עו"ד דפנה קירו כהן
לבב ערן

 מנכלית העירייה -גזבר העירייה

אישור תקציבי הפתוח.
ערן  :להלן טבלת הבקשות
תברי"ם חדשים
שם התבר

תקציב ₪

החלפת מצננים )אשכול פיס

364,000

מימון קרנות

מימון אחר

מקור מימון אחר

הפיתוח
364,000

ומשכן האומנויות(
אירוע טיול משפחות בטירת

20,500

41,000

שלום
מקווה טירת שלום
סה"כ

המשרד לאיכות
הסביבה

3,184,094

20,500

תקציב רגיל

2,000,000

1,184,094

המשרד לשירותי דת

2,364,000

1,184,094
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שינויים וסגירה
מס'

שם תב"ר

תב"ר

סכום מאושר

הגדלה

סכום לאחר

שינוי מימון

מימון

₪

מבוקשת ₪

הגדלה ₪

קרנות

אחר

2,100,000

2,000,000

4,100,000

הערות

הפתוח
1459

עבודות פתוח

ושינוי שם התב"ר

2,000,000

ותשתיות לבית

עבודות פתוח

הכנסת הגדול

במתחם בית הכנסת
וגבעת האהבה

1520

שדרוג ובטיחות

1,000,000

1,500,000

2,500,000

1,500,000

מוסדות חינוך
1447

תכנון וביצוע שלב

33,400,000 1,100,000 30,000,000

3,400,000

ג' ביה"ס מדעי
2,300,000

הצטיידות

השתתפות משרד

וריהוט

החינוך כ-

ראשוני

₪ 14,930,000

השלמת
בינוי
ומיתקן
אתלטיקה
סה"כ



6,900,000

החלפת מצננים – מדובר על מערכת המיזוג של אשכול הפיס וחלק ממערכת המיזוג של משכן
האומנויות ,בשני המקומות לאחר בדיקות נמצא כי יש צורך בהחלפת היחידות .באשכול הפיס לא
ניתן לקיים כל פעילות מאחר ולכל הבניין אין כרגע מערכת מיזוג .בהתאם ,ניתן צו התחלת עבודה
לקבלן טרם האישור של הוועדה.



טיול משפחות -כאן מדובר בתקציב קטן אך הביצוע יהיה רק בשנת  2022ולכן רצוי לפתוח תב"ר
ולא תקציב רגיל -יש מימון של  50%מהמשרד להגנת הסביבה.



מקווה טירת שלום – קיים תקציב של המשרד לשרותיי דת בסך  ₪ 1,184,000והעירייה תממן
כ 2 -מיליון  ₪כדי להביא את הפרויקט הנ"ל לידי סיום .הכוונה היא שמועצה דתית תבנה את
המקווה והעירייה רק תבצע מימון מול המועצה הדתית.



תב"ר  – 1459שדרוג ובטיחות
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שמואל :מדובר בתקציב חלקי מול כלל הצרכים ,האומדן לשדרוג ושיפוץ כלל מבני החינוך עומד על כ50 -
מיליון .₪
דפנה  :השנה בוצע עבודה מראש והוכנה טבלת צרכים לשדרוג עפ"י בקשות צוותי בתי הספר ,העלות
המוערכת בכ 4 -מיליון  .₪בהתאם ליתרה בקרנות העירייה ביקש ראש העיר לעדכן את היקף העבודות ל-
 2.5מיליון בלבד .בהתאם ,תיקנו את הטבלה ולפי סדרי הקדימות קח שנעמוד בתקציב המאושר.
מאיה :אני חושב כי ראוי היה לפרסם את סדר העדיפות להורים -כי יש טענות של שיפוץ חדרי מורים לפני
שיפוץ עבור התלמידים.
רמי  :יש חוסר תאום בין העירייה ,חברי המליאה וועדי ההורים.


תבר  -1459פתוח ותשתית לבית הכנסת הגדול

שמואל  :מדובר בהמשך ביצוע הפתוח בגבעת האהבה .כרגע זה שלב ג בעלות של כ 2 -מיליון .₪

ערן:

תבר  -1447תכנון וביצוע שלב ג

מבקשים הגדלת היקף התב"ר לצורך סיום הצטיידות ופתוח של בית הספר.

החלטה :לאשר את הרשימה לעיל
 .1עדכון תקציב לשנת  -2021מועצה דתית
סעיף
מועצה דתית
רזרבה

מס' סעיף
1851000810
1613000960

תקציב מאושר
2,100,000
2,000,000

שינוי
488,854
-488,854

סה"כ
2,588,854
1,511,146

ערן :בהתאם לתקציב שפרסם המשרד לשירותי דת בשנת  ,2018חלקה של העירייה בתקציב המועצה
הדתית עומד על  .₪ 2,588,854העירייה תקצבה בשנים הנ"ל את הסעיף בסך  2.1מיליון  ₪בלבד .לאחר
פסיקת בג"צ כי הערעור של הרשויות על גובהה התקציב לא התקבל ,אנו נאלצים לעדכן השנה את היקף
התקציב בהתאם לפרסות בתקנות.
החלטה :לאשר את השינויים.
רשם :לבב ערן
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