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 2018מרץ  05   , י"ח אדר תשע"ח שני   יוםמ 801/230מס' ועדת כספים ישיבת         

 הישיבה התקיימה בחדר הישיבות של העירייה

  , ימית קרקוקלי. אילה ברטהאפי גוטמן,  :נוכחים

 ליאור אגאי. ז'אנה כהן,  חסרים:

 -רמי בן סעדון יועמ"ש,  -עו"ד שלומית שפינדל גזבר העירייה,  -רו"ח גיל גבריאל  :משתתפים 
 חמאני דוד.מבקר העירייה, 

 :על סדר היום

 .₪ 61,811 בסךשדרוג תאורת מתקני ספורט קהילתיים ביה"ס יובלים  1496תב"ר אישור  .1

 בסךס "תכנון הסדרי בטיחות רח' דוד אלעזר בסמיכות למעון יום ובתי 1489 תב"ראישור  .2
300,000 ₪. 

 ₪. 400,000 בסךהצטיידות מוסדות חינוך  1487תב"ר אישור  .3

 .₪ 187,000 שינויים והתאמות במוסדות מאור ישראל 1490תב"ר אישור  .4

 .₪ 80,000 אורות בנות M21עיצוב מרחבי למידה  1491 תב"ר אישור .5

 .₪ 80,000בסך  2017/09/960יובלים  M21עיצוב מרחבי למידה  1492 תב"ר אישור .6

 .₪ 80,000בסך  סעדיה גאון M21עיצוב מרחבי למידה  1493 תב"ר אישור .7

 .₪ 80,000סך  2017/09/962יובלים  M21עיצוב מרחבי למידה  1494ר תב" אישור .8

 .2017סגירת תב"רים לשנת  .9

 (18:19)הישיבה נפתחה בשעה 

 בסךשדרוג תאורת מתקני ספורט קהילתיים ביה"ס יובלים  1496אישור תב"ר  - 1סעיף מס' 
61,811 ₪ 

 :אפי גוטמן

ביקותיאל אדם שדרוג תאורת מתקני ספורט קהילתיים ביה"ס יובלים  1496תב"ר מבוקש לאשר 
 .₪ 61,811 בסך

 ₪. 44,151 -טוטו וינר  מקורות מימון:

 ₪. 17,660 - הרשות: קרנות

 בעד? מי

 פה אחד.  בעד:

שדרוג תאורת מתקני ספורט קהילתיים  1496תב"ר  הוועדה ממליצה למועצה לאשר החלטה:
 .₪ 61,811 בסךביה"ס יובלים 

תכנון הסדרי בטיחות רח' דוד אלעזר בסמיכות למעון יום  1489תב"ר אישור  - 2סעיף מס' 
 ₪ 300,000 בסך ובתי"ס

 :אפי גוטמן

 בסךס "תכנון הסדרי בטיחות רח' דוד אלעזר בסמיכות למעון יום ובתי 1489 תב"רמבוקש לאשר 
300,000 ₪. 

 ₪. 240,000 - משרד התחבורה מקורות מימון:

 ₪. 60,000 - הרשות: קרנות
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 רו"ח גיל גבריאל:

 במסגרת הדרישות ממשרד התחבורה.

 אפי גוטמן:מר 

 איזה הסדר בטיחות יש שם? 

 רו"ח גיל גבריאל:

 אין לי פירוט. 

 אפי גוטמן:מר 

 מי בעד?

 פה אחד. בעד: 

תכנון הסדרי בטיחות רח' דוד אלעזר  1489 תב"ר הוועדה ממליצה למועצה לאשר החלטה:
 .₪ 300,000 בסךס "בסמיכות למעון יום ובתי

 ₪ 400,000 בסךהצטיידות מוסדות חינוך  1487 תב"ראישור  - 3סעיף מס' 

 :אפי גוטמן

 ₪. 400,000 בסךהצטיידות מוסדות חינוך  1487תב"ר  מבוקש לאשר

 הרשות. קרנותמקורות מימון: 

 רו"ח גיל גבריאל:

 של ריהוט וציוד מחשוב. בגנים ובבתי ספר מדובר בהצטיידות 

 אפי גוטמן:מר 

 מי בעד?

 פה אחד.  בעד:

 ₪. 400,000 בסךהצטיידות מוסדות חינוך  1487תב"ר  הוועדה ממליצה למועצה לאשר החלטה:

 ₪ 187,000 בסך שינויים והתאמות במוסדות מאור ישראל 1490 תב"ראישור  - 4סעיף מס' 

 :אפי גוטמן

 .₪ 187,000 שינויים והתאמות במוסדות מאור ישראל 1490תב"ר מבוקש לאשר 

 .משרד החינוךמקורות מימון: 

 רו"ח גיל גבריאל:

 זה גן ברחוב תפארת ישראל שעושים לו שדרוג של מטבח, שירותים. 

 :רמי בן סעדון

 אתה יודע של מי המוסדות הללו? 

 יועמ"ש העירייה: -עו"ד שלומית שפינדל 

 זה מוכר שאינו רשמי, זה לא גן עירוני. 

 רו"ח גיל גבריאל:

 יש לנו התחייבות שהמימון מלא של משרד החינוך. 

 אפי גוטמן:מר 

 בעד? מי

 פה אחד. בעד: 

 שינויים והתאמות במוסדות מאור ישראל 1490תב"ר  הוועדה ממליצה למועצה לאשר החלטה:



 5מתוך  3עמוד 

 

187,000 ₪. 

 ₪ 80,000אורות בנות  21Mעיצוב מרחבי למידה  1491 תב"ראישור  - 5עיף מס' ס

 :אפי גוטמן

 .₪ 80,000 אורות בנות M21עיצוב מרחבי למידה  1491 תב"רמבוקש לאשר 

 .משרד החינוךמקורות מימון: 

 רו"ח גיל גבריאל:

שמשלבת שם עיצוב יותר נוח של מרחב למידה. באהוד מנור יש כל מיני  ,תוכנית של משרד החינוך וז
 כיתות, אז משהו מתקדם כדוגמתו. 

 אפי גוטמן:מר 

 מי בעד?

  פה אחד.בעד: 

 .₪ 80,000 אורות בנות M21עיצוב מרחבי למידה  1491 תב"ר הוועדה ממליצה למועצה לאשר החלטה:

 2017/09/960יובלים  M21עיצוב מרחבי למידה  1492 תב"ראישור  - 6סעיף מס' 

 :אפי גוטמן

 .₪ 80,000בסך  2017/09/960יובלים  M21עיצוב מרחבי למידה  1492 תב"רמבוקש לאשר 

 .משרד החינוךמקורות מימון: 

 רו"ח גיל גבריאל:

שמשלבת שם עיצוב יותר נוח של מרחב למידה. באהוד מנור יש כל מיני  ,תוכנית של משרד החינוך וז
 כיתות, אז משהו מתקדם כדוגמתו. 

 אפי גוטמן:מר 

 מי בעד?

 פה אחד. בעד: 

יובלים  M21עיצוב מרחבי למידה  1492 תב"ר הוועדה ממליצה למועצה לאשר החלטה:
 .₪ 80,000בסך  2017/09/960

 ₪ 80,000סעדיה גאון בסך  M21עיצוב מרחבי למידה  1493ר תב"אישור  - 7סעיף מס' 

 :אפי גוטמן

 .₪ 80,000בסך  סעדיה גאון M21עיצוב מרחבי למידה  1493 תב"רמבוקש לאשר 

 רו"ח גיל גבריאל:

שמשלבת שם עיצוב יותר נוח של מרחב למידה. באהוד מנור יש כל מיני  ,תוכנית של משרד החינוך וז
 כיתות, אז משהו מתקדם כדוגמתו. 

 .משרד החינוךמקורות מימון: 

 אפי גוטמן:מר 

 מי בעד?

  פה אחד.בעד: 

בסך  סעדיה גאון M21עיצוב מרחבי למידה  1493 תב"ר הוועדה ממליצה למועצה לאשר החלטה:



 5מתוך  4עמוד 

 

80,000 ₪. 

 ₪ 80,000סך  2017/09/962יובלים  M21עיצוב מרחבי למידה  1494ר תב"אישור  - 8סעיף מס' 

 :אפי גוטמן

 .₪ 80,000סך  2017/09/962יובלים  M21עיצוב מרחבי למידה  1494ר תב"מבוקש לאשר 

 רו"ח גיל גבריאל:

שמשלבת שם עיצוב יותר נוח של מרחב למידה. באהוד מנור יש כל מיני  ,תוכנית של משרד החינוך וז
 כיתות, אז משהו מתקדם כדוגמתו. 

 .משרד החינוךמקורות מימון: 

 אפי גוטמן:מר 

 מי בעד?

  פה אחד.בעד: 

יובלים  M21עיצוב מרחבי למידה  1494ר תב" הוועדה ממליצה למועצה לאשר החלטה:
 .₪ 80,000סך  2017/09/962

 2017רים לשנת "סגירת תבאישור  - 9סעיף מס' 

 :אפי גוטמן

 לפרויקטים שהסתיימו, המפורטים להלן. 2017מבוקש לאשר סגירת תב"רים לשנת 

מס' 
 סיבת הסגירה ביצוע סופי סכום שם תב"ר תב"ר

 פרויקט הסתיים ₪ 111,150 ₪ 160,000 שיפוצים במבנה פיס, כותר פיס 1329

 פרויקט הסתיים ₪ 67,297 ₪ 70,000 תנועה ברח' יקותיאל אדםתכנון מיתון  1308

 פרויקט הסתיים ₪ 239,564 ₪ 250,000 החלפת סככות תחנות אוטובוס 1397

 פרויקט הסתיים ₪ 200,000 ₪ 200,000 סימון וצביעת כבישים ברחבי העיר 1419

 פרויקט הסתיים ₪ 80,000 ₪  80,000 קרן שלם 2016מעלה  1442

 גיל גבריאל:רו"ח 

 חוזרת לאמת המידה שלנו הפיס.  1329היתרה של תב"ר 
 אפי גוטמן:מר 

 מי בעד?

  פה אחד.בעד: 

 לאשר סגירת התב"רים המפורטים לעיל. הוועדה ממליצה למועצה לאשר החלטה

 (18:25הישיבה ננעלה בשעה )

    

 אפי גוטמן       דוד חמאני
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 העירייהסגן ראש  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה
 ויו"ר וועדת כספים ישיבות המועצה מרכז


