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   2016יולי  06 

 ל' סיון תשע"ו  
  268699סימוכין:  

 
 פרוטוקול ועדת כספים 

 3.7.2016מישיבת ועדת כספים מיום ראשון 
 

 יהודה בן חמו                ראש העיר משתתפים:
 מ"מ וס/ראש העיר  צביקה צרפתי

 ד"ר אמיר גבע               חבר הוועדה
  חבר הוועדה הנדין-הרסגורעילאי 

 חבר הוועדה  אמיר קולמן
 חברת הוועדה  פליאה קטנר

  חבר הוועדה  אורן כהן                         
  חבר הוועדה       עו"ד אהוד יובל לוי                         

 
 חבר הוועדה  חסרים:            שמעון פרץ
 חברת הוועדה             ענת קלומל

   חברת הוועדה  דבורה שניד"ר 
  

 אשרת גני גונן                מנכ"לית  העירייה נוכחים: 
 איתי צחר                      סמנכ"ל העירייה   
 יועמ"ש העירייה עו"ד אלון בן זקן     

 גזבר     מ"מ צבי אפרת                                                        
                                    

 
 על סדר היום: 
 

 .2016תבר"ים לשנת  – 5מספר העברות מסעיף לסעיף  .1
 

 2016תב"רים לשנת  – 5העברות מסעיף לסעיף מספר 

 . האם יש שאלות. 5העברות מסעיף לסעיף תב"רים מספר  בפנינו –צבי אפרת 

 כן, מבקש הסברים לגבי התוספת בסעיף כבישים ושצ"פים.  –עילאי הרסגור הנדין 

 

תב"ר כבישים ושצ"פים מרכז פרויקטים הקשורים בסלילת רחובות, דרכים ושטחי  –צבי אפרת 

 ציבור, מבדיקות שערכנו נחוצים לנו להשלמת פרויקטים שאנחנו מבצעים. 

 

 מדובר על הגדלה מסיבות טובות.  –איתי צחר 

 

 האם שולבו שבילי אופניים ? –ין עילאי הרסגור הנד

 

 איתי צחר: שניים כן ואחד לא. 

 

 דב הוז ועתיר ידע כן, דרך המוביל לא.  –צבי אפרת 
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 מה התוספת? –עילאי הרסגור הנדין 

 

משרד התחבורה נתן הרשאות לפתרון בעיות שגורמות לתאונות בלבד. אנחנו  –צבי אפרת 

מרחיבים את הפרויקט, מעבר למימון של משרד התחבורה, בשביל לייצר זרימת תנועה ורכיבים 

 נוספים. עיקר הסכום לפרויקט המוביל. 

 

ביצוע מאחר והפרויקט הנו בתחום הרצועה של המוביל הארצי, נדרש אישורם ל –איתי צחר 

הפרויקט. אישור זה לא ניתן במשך שנים רבות ולאור פעולה נחרצת של מהנדסת העיר נתקבל 

אישור. קבלת אישור זה יצרה חלון הזדמנויות לבצע טיפול כולל ברחוב כולו ולא רק במסגרת 

 תה מצומצמת ביותר לאזור הצמתים.ישאושרה על ידי משרד התחבורה והי

 

 פירוט לגבי האצטדיון.  מבקש –עו"ד אהוד יובל לוי 

 

צריך להפעיל צוות  להתניע את הפרויקט אנחנו יוצאים לנושא האצטדיון. כדי  –צבי אפרת 

  של מתכננים ולשם כך נפתח תקציב לעלויות הראשוניות.ראשוני 

 

 מהו לוח הזמנים? –עו"ד אהוד יובל לוי 

 

ציב להתנעת התכנון בסך זה לא בא פה לידי ביטוי, כאן מדובר על הקדשת תק –צבי אפרת 

500,000 .₪ 

 

הקמת צוות ראשוני יאפשר תכנון טופוגרפי, כלכלי וכל מה שנדרש, נדע לאמוד  –יהודה בן חמו 

 .פרוגרמהבאיזה סכום בערך מדובר. תוך שלושה חודשים הצוות יגיש 

 

 מאיפה הכסף לאצטדיון, מדובר בעשרות מיליונים.  –עילאי הר סגור הנדין  

 

צי אתה יודע איך אנחנו עובדים. נשב חאתה היית סגן ראש העיר במשך שנתיים ו –חמו  יהודה בן

 עם אנשי הכספים ונגרום לזה לקרות. 

 

 שואל לגבי מוסדות החינוך.  –עו"ד אהוד יובל לוי 

 

רק לבית הספר מפתן. זה נושא נקודתי אין כאן התייחסות לכל מוסדות החינוך,  –צבי אפרת 

בתנאי של השתתפות ₪ אלף  225,000ממשרד החינוך למענק הצטיידות בסך התקבלה הרשאה 

 . כל פרויקט כזה שמוצע לנו אנחנו לוקחים בשתי ידיים. 10%עצמית בגובה של 

 :  החלטה

 .יובל לוי, אורן כהן יהודה בן חמו, צביקה צרפתי, אמיר קולמן, אמיר גבע, אהוד בעד:

 .עילאי הרסגור הנדין, פליאה קטנר  נמנע:
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�����������������������-          -          500        500            

95083017�����������������
�����������������������-             -          -          500          500            
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