
 3מתוך  1עמוד 

 

 ו' חשון, תש"פ
 2019נובמבר,  4

 57405ס/
 
 

 2019לנובמבר  4מיום  8/19פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר 
 
 

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

יועמ"ש העירייה,  –מנכ"ל העירייה, עו"ד שלומית שפינדל  –אלי אהרוני : מוזמנים
 –מבקר העירייה, גלעד אורן  –גזבר העירייה, מר רמי בן סעדון  –רו"ח גיל גבריאל 

 מנכ"ל מנהלת הסכם הגג, 
 

 על סדר היום:
 ₪. 1,561.010כתות גן בנווה רבין )מצלאווי(, תב"ר בסך  2בניית  1557הגדלת תב"ר  .1

 מש"ח. 12אולם להתעמלות אומנותית ליד בי"ס יובלים, תב"ר בסך  1558תב"ר  .2

 ₪. 494,500שיקום כבישים מדרכות ותיעול, תב"ר בסך  1561תב"ר  .3

 ₪. 449,900(, תב"ר בסך 2019התייעלות אנרגטית ) 1562תב"ר  .4

 ₪.   444,600פתוח מערכות מידע, תב"ר בסך  1563תב"ר  .5

 

 17:52הישיבה נפתחה בשעה 
 
 

כתות גן בנווה רבין )מצלאווי(, תב"ר בסך  2בניית  1557הגדלת תב"ר  - 1סעיף 
1,561.010 .₪ 

 
 יו"ר:  –עופר בוזי 

כתות גן בנווה רבין )מצלאווי(, תב"ר בסך  2בניית  1557מבקש לאשר הגדלת תב"ר 
1,561.010 .₪ 

 מקורות מימון: משרד החינוך. 
 

 גזבר העירייה: –רו"ח גיל גבריאל 
 יעה הרשאה מסודרת לצורך כך. הג
 

 יו"ר:  –עופר בוזי 
 מי בעד?

 פה אחד.  :בעד
 

בניית  1557ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את הגדלת תב"ר  :החלטה
 ₪. 1,561.010כתות גן בנווה רבין )מצלאווי(, תב"ר בסך  2
 
 
 



 3מתוך  2עמוד 

 

 12אולם להתעמלות אומנותית ליד בי"ס יובלים, תב"ר בסך  1558תב"ר  -2סעיף 
 מש"ח.

 
 יו"ר:  –עופר בוזי 

אולם להתעמלות אומנותית ליד בי"ס יובלים, תב"ר בסך  1558מבקש לאשר תב"ר 
 מש"ח. 12

 ₪.  8,352,320קרנות ₪  3,647,680מקורות מימון: טוטו ווינר סך 
 

 ם גג:מנכ"ל מינהלת הסכ –גלעד אורן 
מטר. מדובר  1,400-כ מדובר על הקמת אולם ספורט ליד חטיבת הביניים יובלים,

מקומות ישיבה עם שטחים של חדרי שופטים, מלתחות, חדרי פעילות  300-באולם ל
 כאלה ואחרים. 

 
 :מושייב יחיאל

 יש לנו ביקוש להתעמלות אמנותית בעיר? 
 

 יו"ר:  –עופר בוזי 
כן, יש לנו גם הישגים בתחום הזה בארץ ובחו"ל. אני מניח שזה יהיה אולם תקני 

 לתחרויות. 
 

 מנכ"ל מינהלת הסכם גג: –גלעד אורן 
האולם יהיה גם לפעילות בית הספר וגם לחוגים. המטרה אכן לעשות שם גם פעילות 
 תחרותית שמביאה הישגים לעיר, האולם ישמש לבית הספר, כאמור וגם מתוכנן
להשאיר את האולם השני לצורך התעמלות אמנותית. יש השתתפות של הווינר בסך 

 מלש"ח.  מדובר במבנה מאוד גבוה ולכן העלויות בהתאם.  3
 

 :מושייב יחיאל
 אני לא מתנגד לצורך באולם אבל לאור הסכומים אני מתנגד בהצבעה הזאת. 

 
 יו"ר:  –עופר בוזי 

 מי בעד?
 ב, ליאת מועלם., ועופר בוזי, אברהם בורוכ :בעד

 . מושייב : יחיאלנמנע
 

אולם  1558ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את תב"ר  :החלטה
 מש"ח. 12להתעמלות אומנותית ליד בי"ס יובלים, תב"ר בסך 

 
 17:55אבטמו האייאו הצטרף לישיבה בשעה 

 
 

 ₪. 494,500שיקום כבישים מדרכות ותיעול, תב"ר בסך  1561תב"ר  -3סעיף 
 

 יו"ר:  –עופר בוזי 
 ₪. 494,500שיקום כבישים מדרכות ותיעול, תב"ר בסך  1561מבקש לאשר תב"ר 

 מקורות מימון: קרנות: משרד הפנים. 
 
 
 



 3מתוך  3עמוד 

 

 גזבר העירייה: –רו"ח גיל גבריאל 
הפנים. מדובר בהתייעלות אנרגטית מדובר במענקי פיתוח שמתקבלים על ידי משרד 

שיעזור לנו לפוטו וולטאי. יש טעות סופר לגבי התב"ר של פיתוח מערכות מידע, 
 . כל שלושת התב"רים במימון מלא של משרד הפנים. 1563המספר שלו זה 

 
 יו"ר:  –עופר בוזי 

 מי בעד?
 פה אחד.  :בעד

 
שיקום כבישים  1561ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את תב"ר  :החלטה

 ₪. 494,500מדרכות ותיעול, תב"ר בסך 
 
 

 ₪. 449,900(, תב"ר בסך 2019התייעלות אנרגטית ) 1562תב"ר  - 4סעיף 
 

 יו"ר:  –עופר בוזי 
 ₪. 449,900(, תב"ר בסך 2019התייעלות אנרגטית ) 1562מבקש לאשר תב"ר 

 מימון: משרד הפנים. מקורות 
 

 מי בעד?
 פה אחד.  :בעד

 
התייעלות אנרגטית  1562ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר תב"ר  החלטה:

 ₪. 449,900(, תב"ר בסך 2019)
 

 ₪.  444,600פתוח מערכות מידע, תב"ר בסך  1563תב"ר  - 5סעיף 
  

 יו"ר:  –עופר בוזי 
 ₪.   444,600פתוח מערכות מידע, תב"ר בסך  1563מבקש לאשר תב"ר 

 מקורות מימון: משרד הפנים. 
 

 מי בעד?
 פה אחד.  :בעד

 
פתוח מערכות  1563ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר תב"ר  החלטה:

 ₪.   444,600מידע, תב"ר בסך 
 

 17:58הישיבה ננעלה בשעה 
 
 
 
 
 

 
  ___________________                                         ____________________ 

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


