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בס"ד

פרטי-כל ישיבה מס'  19של ועדת הכספים,
מיום חמישי ,כ"ב תמוז ה'תשע"ה ( )9/7/15
השתתפו :
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב

חנוך זייברט ,ראש העיר;
מנחם מנדל אייזנברג ,סגן רה"ע;
אליהו דדון ,סגן רה"ע;
ישראל משה פרידמן;
שלמה זכריה קוסטליץ;
שמחה שטיצברג;
יעקב ו ירז'בינסקי;
דרור בן  -אפרים;
ישראל אברהם שכטר;
חיים מנחם רוחמקין.

נכחו :הרב עזרא אברהם גרין ,חבר מועצת העירייה; שלמה פרנקל ,עו"ד; הרב
ישראל דרנגר ,רמ"ט רה"ע; הרב חנוך זיידמן ,מנהל אגף תשתיות ופיתוח; יעקב
רוזן ,מנהל מח' תרבות; יוסף צימט ,עוזר רה"ע.
רישום הפרטי-כל :אברהם טננבוים ,מזכיר העירייה ודוברה.
על סדר היום:
אישור תקציבים בלתי רגילים.
הרב חנוך זייברט ,ראש העיר :ברשימת התב"רים המוגשת כעת לחברי ועדת הכספים ,ישנם תב"רים
שעמדו להיכנס בישיבתה הקודמת של הועדה ,והושמטו במהלך הישיבה ,לפי בקשת חברים ,וישנם תב"רים
חדשים שהובאו לישיבה זו ,כולל תב"ר  500,000לעבודות תאורה ברחבי העיר שנכלל היום ונשלח לחברי
הועדה עוד בטרם כינוסה.
בין התב"רים שנמצאו בדיון בישיבה ,תב"ר בינוי בי"ס יסודי מתחם יעל ,שלב א' ,בשטח של  1475ממ"ר,
כשסך  ₪ 6,852,850הוא במימון משרד החינוך ,ולכך ישנה תוספת מימון עירוני בסכום של 1,000,000
 ₪להשלמת הפרוייקט.
למימון בינים להקמת מבני חינוך הוגש תב"ר בסך  2מליון  ₪במימון עירוני ,שהוא השלמת מימון מעבר
למימון משרד החינוך ,עד לקבלת החזר ע"י המשתמש במקום ,בהתאם לאישור ועדת ההקצאות.
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לשיפוצים ולהתאמות בבית-ספר שמעיה הוגש תב"ר בסך  ₪ 200,000במימון עירוני.
להקמת גני-ילדים במתחם נדבורנא ,בשטח של  512ממ"ר ,התב"ר כולל  ₪ 3,046,160במימון משרד
החינוך וסכום של  ₪ 413,290במימון עירוני ,כך שמדובר בעלויות ביצוע לאחר מכרז.₪ 3,459,450 -
ההפרש של כ 12%-הוא ,איפוא ,במימון עירוני.
לצורך הגדלת תקציב לביצוע עבודות תאורה ועבודות חשמל ברחבי העיר מוצע תב"ר בסך ₪ 500,000
במימון עירוני.
סה"כ המימון החיצוני לחמשת התב"רים הוא  ₪ 9,899,010במימון חיצוני וסך  ₪ 4,113,290במימון
עירוני.
הרב יעקב וירז'בינסקי :אינני יכול לתמוך באישור התב"רים ,שכן מצאתי שבכל חמשת התב"רים העלויות
הן גבוהות מידי ,וכך ,לדוגמא ,עלות ממ"ר בניה גבוהה מזו המקובלת בשוק.
הרב שלמה זכריה קוסטליץ :כמי שמתעסק רבות בנושאי בניה במסגרת הישיבה אותה אני מנהל ,אני מוצא
שהעלות לממ"ר הינה כמקובל בשוק ואין בה כל עלות יתר.
החלטה :חברי המועצה החליטו לאשר את חמשת התב"רים בסך  ₪ 9,899,010במימון חיצוני ובסך
 ₪ 4,113,290במימון עירוני.
הרב יעקב וירז'בינסקי :נמנע.
הרב מנחם מנדל אייזנברג ,סגן רה"ע הגיע בסיום הישיבה והביע את תמיכתו בהצבעה על חמשת
התב"רים.
תברים לאישור מועצה  -יולי 2015

מימון חיצוני

מימון עירוני

מס"ד

הפרויקט

1

בינוי בי"ס יסודי
מתחם יעל-שלב א'

6,852,850

1,000,000

2

מימון ביניים להקמת
מבני חינוך

תא ריק

2,000,000

הערות
במימון משרד החינוך,
בניה בשטח של
 1,475מ"ר ,תוספת
מימון עירוני להשלמת
הפרויקט.
השלמת מימון מעבר
למימון משרד החינוך
עד לקבלת החזר ע"י
המשתמש במקום,
בהתאם לאישור ועדת
ההקצאות.

3
מס"ד

הפרויקט

מימון חיצוני

מימון עירוני

3

בי"ס שמעיה-שיפוצים
והתאמות

תא ריק

200,000

4

הקמת גנ"י מתחם
נדבורנה

3,046,160

413,290

5

עבודות תאורה ברחבי
העיר

תא ריק

500,000

6

סה"כ

9,899,010

4,113,290

הערות
במימון עירוני.
בניה בשטח 512
מ"ר ,במימון משרד
החינוך,עליות ביצוע
לאחר מכרז
,₪ 3,459,450
ההפרש כ12%-
במימון עירוני,
הגדלת תקציב לביצוע
עבודות תאורה
ועבודות חשמל ברחבי
העיר.
תא ריק

