
 3מתוך  1עמוד 

 2016אוקטובר  10  , ' תשרי תשע"זח שני  יוםמ 52מס' ועדת כספים ישיבת          

 הישיבה התקיימה בחדר הישיבות של העירייה

 וטמן, ימית קרקוקלי, ברטה איילהאפי ג :נוכחים

 אגאיליאור ז'אנה כהן,  חסרים:

  .חמאני דוד, רמי בן סעדוןשלומית שפינדל, עו"ד גיל גבריאל, רו"ח  :משתתפים

 :על סדר היום

 ₪. 295,000תכנון שיפורי בטיחות ברח' אלכסנדרוני בסך  - 1256הגדלה לתב"ר מס'  .1

 ₪. 300,000תכנונים שונים בסך  - 1351הגדלה לתב"ר מס'  .2

 ₪. 238,346בניית בי"ס אהוד מנור בסך  - 1358מס'  הגדלה לתב"ר .3

 ₪. 200,000היערכות לשעת חירום חפ"ק בסך  -1370מס'  הגדלה לתב"ר  .4

 ₪. 200,000רכישת מחשבים וציוד לקריית החינוך יובלים בסך  -1390תב"ר מס'   .5

 ₪. 150,000תכנון הסדרת רחוב הרצל סמוך לביה"ס בסך  - 1391תב"ר מס'  .6

הסדרת בטיחות אלכסנדרוני קטע מרחוב העבודה לרחוב ההסתדרות בסך  - 1392תב"ר מס'  .7
500,000 .₪ 

 .₪ 120,000דוד אלעזר בסך  -תכנון צומת רחובות אלכסנדרוני  - 1393תב"ר מס'  .8

 (18:07)הישיבה נפתחה בשעה 

 ₪ 00295,0תכנון שיפורי בטיחות ברח' אלכסנדרוני בסך  - 1256הגדלה לתב"ר מס'  - 1סעיף מס' 

 :אפי גוטמן

תכנון שיפורי בטיחות ברח' אלכסנדרוני  - 1256לאשר הגדלה לתב"ר מס' להמליץ למועצה מבקש 
 ₪. 295,000בסך 

 ₪ 236,000 משרד התחבורה בסך 80% מקורות מימון:

 ₪ 059,00 קרנות הרשות בסך %20

 ₪  295,000 סה"כ
 מי בעד?

 פה אחד. בעד:

תכנון שיפורי בטיחות ברח'  - 1256הגדלת תב"ר מס' הועדה ממליצה למועצה לאשר  החלטה:
 ₪. 295,000אלכסנדרוני בסך 
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 ₪ 300,000תכנונים שונים בסך  - 1351הגדלה לתב"ר מס'  - 2סעיף מס' 

 ₪. 300,000תכנונים שונים בסך  - 1351לאשר הגדלה לתב"ר מס' להמליץ למועצה מבקש 

 קרנות הרשות.מקורות מימון: 

 מי בעד?

 :רו"ח גיל גבריאל

כשאנחנו הולכים לפרויקט בשבל הראשוני אבל לפני שמאושרים, העלויות צריכות להיות בדבר 
שעוד לא  פרויקטיםספציפי שאנחנו מנהלים. אז התב"ר הוא דבר שמיועד להוצאות ראשוניות בגין 

 אושרו.

 פה אחד.   בעד:

 .₪ 300,000תכנונים שונים בסך  - 1351הגדלה לתב"ר מס' ר ממליצה למועצה לאשהועדה  החלטה:

 ₪ 238,346בניית בי"ס אהוד מנור בסך  - 1358הגדלה לתב"ר מס'  - 3סעיף מס' 

 ₪. 238,346בניית בי"ס אהוד מנור בסך  - 1358לאשר הגדלה לתב"ר מס'  להמליץ למועצהמבקש 

 מפעל הפיס. מקורות מימון:

 מי בעד?

 פה אחד.  בעד:

בניית בי"ס אהוד מנור בסך  - 1358הגדלה לתב"ר מס' הועדה ממליצה למועצה לאשר  החלטה:
238,346 .₪ 

 ₪ 200,000היערכות לשעת חירום חפ"ק בסך  -1370הגדלה לתב"ר מס'   - 4סעיף מס' 

 :אפי גוטמן

 200,000היערכות לשעת חירום חפ"ק בסך  -1370לאשר הגדלה לתב"ר מס'   להמליץ למועצהמבקש 
.₪ 

 זה שדרוג מקלטים ואלמנטים התומכים בחירום. 

 קרנות הרשות. :מקורות מימון

 פה אחד.   בעד:

היערכות לשעת חירום חפ"ק  -1370הגדלה לתב"ר מס'  ממליצה למועצה לאשר הועדה  החלטה:
 ₪. 200,000בסך 

 ₪ 200,000רכישת מחשבים וציוד לקריית החינוך יובלים בסך  -1390מס'   תב"ר - 5סעיף מס' 

 :אפי גוטמן

רכישת מחשבים וציוד לקריית החינוך יובלים בסך  -1390תב"ר מס'   לאשר להמליץ למועצהמבקש 
200,000 .₪ 

 מקורות מימון: מפעל הפיס.

 :רו"ח גיל גבריאל

 למעשה ציוד מחשבים ממפעל הפיס באופן מלא. 

 פה אחד.   בעד:

רכישת מחשבים וציוד לקריית החינוך  -1390 תב"ר מס'ממליצה למועצה לאשר הועדה  החלטה:
 .₪ 200,000יובלים בסך 

  



 3מתוך  3עמוד 

 ₪ 150,000תכנון הסדרת רחוב הרצל סמוך לביה"ס בסך  - 1391תב"ר מס'  - 6סעיף מס' 

 :אפי גוטמן

תכנון הסדרת רחוב הרצל סמוך לביה"ס בסך  - 1391מס'  תב"ר לאשר להמליץ למועצהמבקש 
150,000 .₪ 

 ₪ 120,000 משרד התחבורה בסך 80% :מקורות מימון

 ₪ 030,00 קרנות הרשות בסך %20

 ₪ 150,000 סה"כ 

 פה אחד.  בעד:

תכנון הסדרת רחוב הרצל סמוך לביה"ס  - 1391 תב"ר מס'ממליצה למועצה לאשר  הועדה החלטה:
 .₪ 150,000בסך 

הסדרת בטיחות אלכסנדרוני קטע מרחוב העבודה לרחוב  - 1392תב"ר מס'  - 7סעיף מס' 
 ₪ 500,000ההסתדרות בסך 

 :אפי גוטמן

הסדרת בטיחות אלכסנדרוני קטע מרחוב העבודה  - 1392מס'  תב"ר לאשר להמליץ למועצהמבקש 
 .₪ 500,000ההסתדרות בסך  לרחוב

 ₪ 400,000 התחבורה בסךמשרד  80% מקורות מימון:

 ₪ 100,000 קרנות הרשות בסך %20

 ₪ 500,000 סה"כ

 פה אחד.   בעד:

הסדרת בטיחות אלכסנדרוני קטע  - 1392 תב"ר מס'ממליצה למועצה לאשר הועדה  החלטה:
 .₪ 500,000ההסתדרות בסך  מרחוב העבודה לרחוב

 ₪ 120,000דוד אלעזר בסך  -אלכסנדרוני תכנון צומת רחובות  - 1393מס' תב"ר  - 8סעיף מס' 

 :אפי גוטמן

דוד אלעזר בסך  -תכנון צומת רחובות אלכסנדרוני  - 1393 מס' תב"ר לאשר להמליץ למועצהמבקש 
120,000 ₪. 

 ₪ 96,000 משרד התחבורה 80% מקורות מימון:

 ₪ 24,000 קרנות הרשות %20

 ₪ 120,000 סה"כ

 פה אחד.   בעד:

דוד  -תכנון צומת רחובות אלכסנדרוני  - 1393 מס' תב"ר ממליצה למועצה לאשרהועדה  החלטה:
 .₪ 120,000אלעזר בסך 

 (18:10הישיבה ננעלה בשעה )

    

 אפי גוטמן דוד חמאני
 אפי גוטמןסגן  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

 ויו"ר וועדת כספים


