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 2019ביוני   3מיום  4/19פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר  

 . הבטמו אייאיו, יחיאל מושייבעופר בוזי, אברהם בורוכוב, ליאת מועלם,  :נוכחים

 יועמ"ש העירייה, –מנכ"ל העירייה, עו"ד שלומית שפינדל  –אלי אהרוני : מוזמנים
דובר  –אורן קורנפלד  מבקר העירייה.  –רמי בן סעדון , תקציבאית -אפרת סקעת 

 מרכזת ישיבות מועצה.  –מלכה מיכאלי העירייה ו

 

 על סדר היום:
פינוי בינוי המלבן, מסלול רשויות מקומיות בסך תחם מ 1506אישור תב"ר  .1

2,010,170 .₪ 
 ₪.   82,731שיפוץ מחסן חירום וציוד למתנדבים בסך של  1553אישור תב"ר  .2

 

 17:55 הישיבה נפתחה בשעה

 

תחם פינוי בינוי המלבן, מסלול רשויות מקומיות בסך מ 1506אישור תב"ר  - 1סעיף 
2,010,170 .₪ 

 
 : יו"ר –עופר בוזי 

תחם פינוי בינוי המלבן, מסלול רשויות מקומיות בסך מ 1506 לאשר תב"רמבקש 
 .משרד השיכוןמקורות מימון:  ₪. 2,010,170

במועצה הקודמת אישרנו את מתחם המלבן להעביר במסלול רשויות של הרשות 
הארצית וכעת זה תב"ר ראשון של תכנון ולאחר מכן אנו נגיע להמשך התקדמות 

 הפרויקט. 
 

 יחיאל מושייב:
אני מתנגד כהצבעת מחאה, מאחר ומדובר בנושא כאוב שקורה בחוץ בנושא 

 הקייטנות, לצורך הזדהות איתם. 
 

 : יו"ר –עופר בוזי 
 מי בעד?

 עופר בוזי, אברהם בורוכוב, אבטמו אייאו, ליאת מועלם.  בעד:
 יחיאל מושייב.  :נגד



תחם פינוי מ 1506תב"ר  אתלאשר למועצת העיר  ממליצהועדת הכספים  החלטה:
 ₪. 2,010,170בינוי המלבן, מסלול רשויות מקומיות בסך 

 
 

  82,731שיפוץ מחסן חירום וציוד למתנדבים בסך של  1553אישור תב"ר  - 2סעיף 
.₪ 
 

 : יו"ר –עופר בוזי 
שיפוץ מחסן חירום וציוד למתנדבים בסך של  1553אישור תב"ר מבקש לאשר תב"ר 

 משרד הפנים.  מקורות מימון:₪.   82,731
 

 אפרת סקעת:
העבודות כבר התבצעו, משרד הפנים דורש שכדי שהעירייה תקבל את הכסף, לאשר 

 את התקציב במסגרת תב"ר.
 

 יחיאל מושייב:
אני מתנגד כהצבעת מחאה, מאחר ומדובר בנושא כאוב שקורה בחוץ בנושא 

 הקייטנות, לצורך הזדהות איתם. 
  

 : יו"ר –עופר בוזי 
 מי בעד?

 עופר בוזי, אברהם בורוכוב, אבטמו אייאו, ליאת מועלם.  בעד:
 : יחיאל מושייב. נגד

 
שיפוץ מחסן  1553 רתב" אתלאשר למועצת העיר  ממליצהועדת הכספים  החלטה:

 ₪.  82,731חירום וציוד למתנדבים בסך של 
 
 
 

 17:58הישיבה ננעלה בשעה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________________                                           ___________________ 

 מלכה מיכאלי                                                                      עופר בוזי           
 יו"ר וועדת כספים            מרכזת ישיבות מועצה                                                     

 


