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 2019ביולי   1מיום  5/19פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר  

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

 –גיל גבריאל  יועמ"ש העירייה, –מנכ"ל העירייה, עו"ד שלומית שפינדל  –אלי אהרוני : מוזמנים
 גזבר העירייה, רן עברון. 

 על סדר היום:
 ₪. 743,091הקמת מועדון נוער נווה רבין )מתחם הדר(, הגדלת תב"ר בסך  1538תב"ר  הגדלת .1
כתות בבית ספר שיזף, עדכון מקורות מימון לתב"ר  בסך של  6הוספת  1503עדכון תב"ר  .2

607,781   .₪ 

גנים בנווה רבין )מתחם אגבבה(, עדכון מקורות מימון לתב"ר בסך של  2 1470עדכון תב"ר  .3
159.702  .₪ 

 

 17:50הישיבה נפתחה בשעה 

 
 743,091הקמת מועדון נוער נווה רבין )מתחם הדר(, הגדלת תב"ר בסך  1538תב"ר  הגדלת - 1סעיף 

.₪ 
 

 : יו"ר –עופר בוזי 
₪.  743,091הקמת מועדון נוער נווה רבין )מתחם הדר(, הגדלת תב"ר בסך  1538תב"ר  הגדלת

 ₪.  743,091-הגדלת מהקרנות בתב"ר במקורות מימון: 
 

 גזבר העירייה –רו"ח גיל גבריאל 
מדובר בהגדלת תב"ר המבוססת על התחייבות מהמשרד לפתוח הפריפריה הנגב והגליל לפיו על 

וספים. לפיכך, נבקש הגדלה של חלק מהקרנות בתב"ר נ₪  743,091הרשות להשתתף בסך של 
 ₪.  1,743,091-ל₪  ןממיליו

 
 : יו"ר –עופר בוזי 

 מי בעד?
 פה אחד.  בעד:

הקמת מועדון נוער נווה רבין  1538תב"ר  ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את החלטה:
 ₪. 743,091)מתחם הדר(, הגדלת תב"ר בסך 

 
 

 17:54לישיבה בשעה יחיאל מושייב הצטרף 
 כתות בבית ספר שיזף, עדכון מקורות מימון  6הוספת  1503עדכון תב"ר  - 2סעיף 

 ₪.   607,781לתב"ר  בסך של 

 
 : יו"ר –עופר בוזי 

כתות בבית ספר שיזף, עדכון מקורות מימון לתב"ר  בסך של  6הוספת  1503תב"ר  לעדכןמבקש 
 משרד החינוך.  מקורות מימון:₪.    607,781

 



 גזבר העירייה –גיל גבריאל 
מדובר בעדכון מקורות מימון לתב"ר לאחר שהתקבלה הגדלה להרשאה ממשרד החינוך ע"ס 

 והקטנה של קרנות במקביל. ₪  607,781
 משרד החינוך -₪  6,133,070 -התב"ר יעודכן ל

 קרנות הרשות  -₪  1,866,930                            
 ₪  8,000,000סה"כ                   

 
 : יו"ר –עופר בוזי 

 מי בעד?
 עופר בוזי, אברהם בורוכוב, ליאת מועלם.  בעד:

 : יחיאל מושייב. נגד
 

כיתות בבית ספר  6הוספת  1503ב"ר ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את ת החלטה:
 ₪.  607,781שיזף, עדכון מקורות מימון לתב"ר  בסך של 

 
  17:56הבטמו הצטרף לישיבה בשעה 

 
גנים בנווה רבין )מתחם אגבבה(, עדכון מקורות מימון לתב"ר בסך  2 -  1470עדכון תב"ר  -  3סעיף 

 ₪. 159.702של 
 

 : יו"ר –עופר בוזי 
גנים בנווה רבין )מתחם אגבבה(, עדכון מקורות מימון לתב"ר בסך  2 - 1470מבקש לעדכון תב"ר 

 משרד החינוך. מקורות מימון:₪.  159.702של 
 

 גזבר העירייה –גיל גבריאל 
מדובר בעדכון מקורות מימון לתב"ר לאחר שהתקבלה הגדלה להרשאה ממשרד החינוך ע"ס 

 קביל. והקטנה של קרנות במ₪  159,702
 משרד החינוך -₪  1,611,540 -התב"ר יעודכן ל

 קרנות הרשות  -₪     540,298                            
 ₪   2,151,838סה"כ                   

 
 יו"ר –עופר בוזי 
 מי בעד? 

 עופר בוזי, ליאת מועלם, אברהם בורוכוב, הבטמו אייאיו . בעד: 
 יחיאל מושייב. נמנע: 

 
 החלטה: 

גנים בנווה רבין )מתחם אגבבה(, עדכון  2 – 1470ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר תב"ר 
 ₪.  159,702מקורות מימון בסך 

 
 18:00הישיבה ננעלה בשעה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________________                                           ___________________ 

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


