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40971סימוכין: 

6.3.22מיום 3/2022מספר פרוטוקול ועדת כספים

:נוכחים

יו"ר הוועדה-רמי סקליטר
חברת וועדה-אהרוני סמדר מוצפי 

חבר וועדה-אלי לוי
חברת וועדה-מאיה פז

חבר וועדה-גיל אנוקוב

חסרים:
אריאל אלמוג, טלי חייטשאול רומנו, 

מוזמנים:
גזבר העירייה-לבב ערן

בקר העירייהמ-רו"ח שלמה אליהו

נתחיל לדון בבקשות לתקציבי הפתוח::ערן

מס' 
תב"ר 

סכום ר"שם תב
מאושר 
) ₪(באלפי 

הגדלה 
מבוקשת 

) ₪(אלפי 

סכום 
לאחר 

הגדלה 
(אלפי 

₪ (

שינוי 
מימון 

קרנות 
הפיתוח 

מימון 
אחר

מקור 
מימון 
אחר

הערות

הקמת מקווה 1541
בטירת שלום 

שינוי שם 3,184-3812,803-381
תב"ר 

:הקמת 
מקווה 

בטירת 
שלום 

ושיפוץ 
מקווה 
ברח' 

העצמאות 
.

תכנון וביצוע 1502
מגרש 

אימונים 

הגדלה 11,80030012,100300
עבור 

הצטיידות 
הקמת מרחב 1547

הכלה בי"ס 
אירוס ומתקן

משרד 17616333928.4272.6
החינוך

עדכון תבר

פיתוח מתחם 1314
גבעת 

האהבה 

יבוצע 4,000-3,604396-3,604
במסגרת 

תב"ר 
1459



ס נ ת  י י ר י ה-ע נ ו י 08-9383848טלפון: צ
Municipality of Ness-Ziona :08-9300454פקס

gizbar@nzc.org.ilדואל:Finance Departmentאגף כספים

www.nzc.org.il 08-9383838 רחוב הבנים 9 נס ציונה מיקוד 7407109 טלפון

עירייה והיתרה המשרד לשרותיי דת, ₪מיליון 2כאשר המימון היה: ₪אלפי 3,184ע"ס נפתח1541ר "תב

מהתקציב הרגיל וכן ₪אלפי 381-העירייה להסכמות עם המועצה הדתית על העברת כהלאחרונה הגיע

381בסכום ר"תבהלשיפוץ המקווה ברחוב העצמאות, בהתאם מבקשים להקטין את ₪אלפי 600מימון של 

הקמת מקווה בטירת שלום ושיפוץ מקווה רחוב העצמאות.-ר ל"וכן לשנות את שם התב₪אלפי 

בלבד.₪מיליון 1.6סה"כ מימון העירייה של 
מי אחראי כי המקווה יבנה?רמי:

בניית המקווה היא ע"י העירייה.ערן:

יש חוק כי רק עירייה בונה מבני ציבור.אלי :

מת מקווה?מה עלות הקרמי:

המכרז שיוצא ע"י העירייה הוא השתתפות. העירייה מבקשת לקבל הצעות של חברות שיקימו את ערן:

וכן העברת תקציב המשרד ₪מיליון 1המקווה ע"ח תרומות כאשר השתתפות העירייה היא בסכום של 

. ₪מיליון 1.184לשרותיי דת בסך 
ר יבנה המבנה כולו ולא יהיו חריגות בתקציב."אני מבקש לדעת כי בסכום שמאושר כאן בתברמי:

לשיפוץ ₪אלף 600מדוע להעביר .₪מיליון 4-3-בסוף נשאר עם מבנה לא גמור, עלות מבנה כזה כאלי:

המקווה כאשר כדי לסיים את המבנה החדש היא גבוהה מיתרת התקציב כאן?
כרגע לא ידוע מה עלות המקווה, את זה נדע רק לאחר סיום המכרז.ערן:

דות למגרש האימונים.ימבקשים להגדיל לטובת הצטי-1502תב"ר 

.₪מיליון 3.604מבקשים להקטין ולסגור. את היתרה מחזיר לקרנות הפתוח בסך -1314ר "תב

מה עלות הפתוח של גבעת האהבה?סמדר:

ם."זה מתחלק למספר תבריערן:

ם חדשים "פתיחת תברי

בקשה ר"שם תב
) ₪(באלפי 

מימון 
קרנות 

הפיתוח 

מקור מימון אחר 
מימון אחר

הערות

עלות כוללת 500500שיקום רחוב עדן שלב א' 
לשלושת שלבי 

1.5הפרויקט 
₪מיליון 

מבנים -התאמות בי"ס הדר
ישנים

בי"ס הדר 500350150
(כספי 
ניהול 
עצמי)

.₪מיליון 1.5-זה הכביש שמוביל לבית הקברות. העלות הכוללת כ-שיקום רחוב עדן-ר הראשון"התב

זה פרויקט המשך לזה של שיפוץ החלקה הצבאית, בכביש אין תאורה והדרך משובשת מאד.רמי:

יש צורך להנגיש את הכביש הזה.
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זה כביש מאד מכוער שעוברים בו הרבה תושבים.אלי:

אני ממליצה לכם לגשת לראות מה עשו בחלקה הצבאית ללא עלות לעירייה.סמדר:

יש להתאים את המבנים עבור התלמידים, יש השתתפות של בי"ס בסך -ר התאמות בי"ס הדר"תבערן:

150,000₪.
ומה מבצעים.ההתאמות כניתתמבקש לראות את רמי:

.מציג את כתב הכמויות. החומר מועבר לחברי הוועדהערן:

גם אני בעד השיפוץ הזה.אלי:

חסר לבית הספר מבנה לפעילויות הקהילה מאז שקרס אולם צימרמן הישן.מאיה:

מי הגיש את הבקשות לשיפוצים הנ"ל והאם זה על דעת המנהלת?רמי:

אלי לוי יצא מהישיבה

מתי יש ישיבת ועדה על נושא היתרות בחינוך?מאיה:

נתאם ישיבה נפרדת בנושא לוועדה.של ריבה.והתייחסותהחומרים עברו לבדיקה ערן:

גדולה ולא נותנת לנו מענה לביצועים, אז מה התועלת?כל כךהאם ההשקעה בתעמ"ת היא מאיה:

יש לבצע ניתוח הביצועים תוך כדי הביצוע ולא רק בדיעבד.רמי:

יש לדווח תוך כדי הביצוע בתעמ"ת.סמדר:

כלל הנוכחים.נערך דיון בנושא התעמ"ת ע"י 

גיל אנוקוב הצטרף לישיבה

מבקשים להפנות את נושא השימוש בתעמ"ת למנכלית העירייה.

רשם: לבב ערן


