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 2020 באוגוסט 3מיום  20/4פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר 
 
 

ויחיאל  )הצטרף במהלך הישיבה(, הבטמו אייאיו, עופר בוזי, אברהם בורוכוב, ליאת מועלם: נוכחים
 . מושייב

 
 : חסרים

 
רו"ח גיל גבריאל יועמ"ש לעירייה,   –עו"ד שלומית שפינדל מנכ"ל העירייה,  –אלי אהרוני : מוזמנים

 דובר העירייה. –אורן קורנפלד מבקר העירייה,  –גזבר העירייה, מר רמי בן סעדון  –
 
 
 

 על סדר היום:
 
 ₪. 211,261(, תב"ר בסך סעדיה גאון) כתות גן 4מכתב מאליהו   1556תב"ר שינוי מקורות מימון ל .1

 .₪ 128,795 , תב"ר בסךכתות בשיזף 6הוספת  1503 תב"רהגדלת  .2

 ₪. 40,000 , תב"ר בסך M21כתות וחצרות חדשניות  1590תב"ר הגדלת  .3

  אישור תוכנית חומש מול מפעל הפיס.  .4

 

 

 17:55הישיבה נפתחה בשעה 
 
 
 

(, תב"ר בסך סעדיה גאון) כיתות גן  4מכתב מאליהו  1556תב"ר שינוי מקורות מימון ל - 1סעיף 
211,261 .₪ 

 
 יו"ר:  –עופר בוזי 

(, תב"ר בסך סעדיה גאון) כיתות גן  4מכתב מאליהו  ,1556תב"ר שינוי מקורות מימון למבקש לאשר 
211,261 .₪ 

 . ₪ – 211,261קרנות על חשבון ה₪  211,261משרד החינוך מקורות מימון: 
 

 רו"ח גיל גבריאל:
על חשבון הקרנות. אנחנו שומרים על מסגרת תב"ר על סך ₪  211,261קיבלנו מימון ממשרד החינוך 

 מלש"ח.  5.3
 
 

 יו"ר:  –עופר בוזי 
 מי בעד?

 פה אחד.  :בעד
 

מכתב  ,1556תב"ר שינוי מקורות מימון לועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את  :החלטה
 ₪. 211,261(, תב"ר בסך סעדיה גאון) כיתות גן  4מאליהו 
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 ש"ח. 128,795 , תב"ר בסךתות בשיזףיכ 6הוספת  1503 תב"רהגדלת  -2סעיף 
 

 יו"ר:  –עופר בוזי 
 ש"ח. 128,795 תב"ר בסך, כתות בשיזף 6הוספת  ,1503 תב"רהגדלת מבקש לאשר 

  ₪. 128,795( ציוד וריהוטמפעל הפיס )מקורות מימון: 
 

 רו"ח גיל גבריאל:
 מימון ממפעל הפיס. מענק לציוד וריהוט. ₪,  128,795כיתות בשיזף, הגדלת תב"ר בסך  6הוספת 

 
 יחיאל מושייב:
 זה לא מתקזז? 

 
 רו"ח גיל גבריאל:

 לא, זה תוספת ריהוט שלא היה. 
 

 יו"ר:  –עופר בוזי 
 מי בעד?

 פה אחד.  :בעד
 

, כתות בשיזף 6הוספת  1503 תב"רהגדלת ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את  :החלטה
 ש"ח. 128,795 תב"ר בסך

 
 

 ₪.  40,000מרחבי הכלה ולמידה, תב"ר בסך  M21כתות וחצרות חדשניות  1590תב"ר  - 3סעיף 
  

 יו"ר:  –עופר בוזי 
 ₪.  40,000מרחבי הכלה ולמידה, תב"ר בסך  M21כתות וחצרות חדשניות  1590מבקש לאשר תב"ר 

 ₪.  40,000 החינוךמקורות מימון: משרד 
 

 רו"ח גיל גבריאל:
במימון משרד ₪  40,000מרחבי הכלה ולמידה בבית ספר אלונים,  M21כיתות וחצרות חדשניות 

 החינוך. זה בבית ספר אלונים. 
 

 יו"ר: –עופר בוזי 
 מי בעד?

 
 פה אחד.  :בעד

 
 M21כתות וחצרות חדשניות  0159תב"ר את ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר  החלטה:

 ₪. 40,000מרחבי הכלה ולמידה, תב"ר בסך 
 
 
 

   אישור תוכנית חומש מול מפעל הפיס. - 4סעיף 
 

 יו"ר: –עופר בוזי 
 מלש"ח.  8-מדובר על קצת יותר מ
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05072020 תאריו

mפניה לאישור תוכנית חומש m ו • או  :n!a!j?nn !!!«ה.ח 

הערות ה"כ0 2023 2022 2021 2020 המבוקש הפרויקט בניה-שם

1,250,000 - - - 1,250,000 יובלים קהילת• פיס מרכז הקמת

5,104,000 1,701,333 1,701,333 1,701,333 •יתרה אחרים פרוייקטים

6,354,000 1,701,333 1,701,333 1,701,333 1,250,000 פרוייקטים סה״כ

הפעלה תוכניות
1,000,000 200,000 200,000 300,000 300,000 מתנס הפעלה תוכנית

275,000 75.000 75,000 75,000 50,000 הסטודנטים כפר פעילות

300,000 75,000 75,000 75,000 75,000 שחמט חוג

200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 רווחה הפעלה תוכניות

1,775,000 400,000 400,000 500,000 475,000 הפעלה תוכניות ה"כ0
22%

8 ,1 2 9 ,0 0 0 2 , 1 0 1 ,3 3 3 2 ,1 0 1 ,3 3 3 2 ,2 0 1 ,3 3 3 1 ,7 2 5 ,0 0 0 כ ״ ה ס
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 רו"ח גיל גבריאל:
. הטבלה מחולקת 2023התוכנית לגבי מימוש אמת המידה ממפעל הפיס עד תום שנת  מצורף

. יש תוכנית הפעלה של מפגשים, כפר סטודנטים, חוגי שחמט לתוכניות הפעלה וביצוע פרויקטים
זה תוספת מימון ₪  1,250,000. 2023עד  2020שנעשה ותוכניות הפעלה ברווחה שנעשה במהלך 

מלש"ח. את זה  6-וזה השלמה ל 4,750,000מלש"ח, כרגע הם אישרו  12 לאולם הספורט, שאישרנו
 1,701,333כל שנה לממש מאמת המידה  2023עד  2021אנחנו לוקחים מאמת המידה. ויש לנו לשנים 

 בכל שנה לפרויקטים נוספים. הפרויקטים הללו כרגע עוד לא צבועים. 
 . 2023פיס עד שנת המליאה מתבקשת לאשר את הקדמת אמת המידה של מפעל ה

 
 יו"ר: –עופר בוזי 

 שנים הקרובות.  5-התוכנית הזו זה לא הכספים היחידים שמגיעים ממפעל הפיס במהלך ה
 

 
 הבטמו אייאיו הצטרף לישיבה.

 
 

 רו"ח גיל גבריאל:
מלש"ח בשנה אבל ביקשו הצטיידות לשלוש,  2בגדול זה הכספים. המימון שלנו הוא סדר גודל של 

 ארבע שנים קדימה. 
 

 יו"ר: –עופר בוזי 
 זה עניין טכני, נכון?

 
 רו"ח גיל גבריאל:

מלש"ח, אני מאמין שאם יהיה לנו פרויקט שנרצה  2אתה לא מאבד את החופש שלך. את אותם 
מלש"ח, לא יאמרו לנו לא. זה עניין של בקשה שאנו נגיש ואני מעריך שכן.  3.5-ב 2021להרים בשנת 

 כרגע זו המסגרת. 
 

 יחיאל מושייב:
 מלש"ח זה ממפעל הפיס?  8-כל ה

 
 רו"ח גיל גבריאל:

 כן. 
 

 יו"ר: –עופר בוזי 
 מי בעד?

 
 פה אחד.  :בעד

 
הקדמת אמת המידה של מפעל הפיס עד את ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר  החלטה:

 בהתאם לטבלה המצורפת.  2023
 
 

 18:00הישיבה ננעלה בשעה 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________________                                           ___________________ 

           מלכה מיכאלי                                                            
   מרכזת ישיבות מועצה  

          עופר בוזי 
                                                              יו"ר וועדת כספים




