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 2021 במאי 3מיום  21/3פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר 
 
 

 . עופר בוזי, אברהם בורוכוב, ליאת מועלם, הבטמו אייאיו -יו"ר : נוכחים
 

 ליאור אגאי.  :חסרים
 

רו"ח גיל גבריאל ,  יועמ"ש לעירייה –עו"ד שלומית שפינדל מנכ"ל העירייה,  –גיל ממון : מוזמנים
 מרכזת ישיבות המועצה.   –מלכה מיכאלי  גזבר העירייה,  –
 

 על סדר היום:

 אישור תב"רים. 
, השתתפות בהקמת מרכז מתי"א בשיתוף עיריית גבעתיים וקרית  אונו, תב"ר 1641תב"ר  .1.1

 .₪ 400,000בסך 

 ₪.  300,000בפארק קנדה, תב"ר בסך  תקן נינג'הי, מ1643תב"ר  .1.2

 ₪. 400,000, שדרוג ושיקום מזרקות, תב"ר בסך 1638הגדלת תב"ר  .1.3

  .₪ 761,930, תכנון בית עלמין עירוני, תב"ר בסך 1644תב"ר  .1.4

 
 17:38הישיבה נפתחה בשעה 

 
 

אונו,   , השתתפות בהקמת מרכז מתי"א בשיתוף עיריית גבעתיים וקרית1641תב"ר  - 1ף סעי
 .₪ 400,000תב"ר בסך 

 יו"ר:  –עופר בוזי 
, השתתפות בהקמת מרכז מתי"א בשיתוף עיריית גבעתיים וקרית  אונו, 1641מבקש לאשר תב"ר 

 מקורות מימון: קרנות. . ₪ 400,000תב"ר בסך 
 

 ליאת מועלם:
 היכן זה יוקם פיזית?

 
 רו"ח גיל גבריאל:

זה יוקם בטכניקום בגבעתיים, שיתוף פעולה של גבעתיים, קרית אונו ואור יהודה. מתי"א זה מרכז 
תמיכה ישובי אזורי, שייך לאגף חינוך מיוחד במשרד החינוך ונותן מענה לילדים עם צרכים מיוחדים 

 . 21עד  3ברצף הגילאים 
  

 יו"ר: –עופר בוזי 
 מרכז מתי"א בשיתוף עיריית גבעתיים וקרית  אונו? , השתתפות בהקמת1641מי בעד אישור תב"ר 

 פה אחד.  :בעד

, השתתפות בהקמת מרכז מתי"א 1641ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר תב"ר  :החלטה
 .₪ 400,000בשיתוף עיריית גבעתיים וקרית  אונו, תב"ר בסך 
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 ₪. 300,000בפארק קנדה, תב"ר בסך  תקן נינג'הי, מ1643תב"ר  -2סעיף 

 יו"ר:  –עופר בוזי 

מקורות מימון: ₪.  300,000תקן נינג'ה בפארק קנדה, תב"ר בסך י, מ1643מבקש לאשר תב"ר 
 מפעל הפיס. 

 
 ליאת מועלם:

 מי יזם את הפרויקט? 
 

 יו"ר: –עופר בוזי 
 ישראל היום בכל הארץ עושים את הפרויקט הזה.  בעקבות התוכנית נינג'ה

 
 רו"ח גיל גבריאל:

יש לנו תקציב בפיס שאנחנו יכולים לנצל אותו בהתאם לשיקול הדעת שלנו אבל במפעל הפיס יש 
סוגים חדשים שמכינים שהם מאוד מודרניים. בגבעת שמואל עשו מתקן נינג'ה, שם אני גר, והרבה 

 אנשים משתמשים בזה. 
 

 יו"ר: –בוזי עופר 
 ?תקן נינג'ה בפארק קנדהי, מ1643תב"ר  אישור מי בעד

 פה אחד.  :בעד

תקן נינג'ה בפארק קנדה, י, מ1643תב"ר את  לאשרועדת הכספים ממליצה למועצת העיר  :החלטה

 ₪. 300,000תב"ר בסך 

 

 ₪. 400,000תב"ר בסך הגדלת , שדרוג ושיקום מזרקות, 1638הגדלת תב"ר  - 3סעיף 

 יו"ר:  –עופר בוזי 
מקורות ₪.  400,000תב"ר בסך הגדלת , שדרוג ושיקום מזרקות, 1638מבקש לאשר הגדלת תב"ר 

 מימון: קרנות. 
 

 רו"ח גיל גבריאל:
אמורים לתת מענה לבעיית ₪  600,000-ומיועד לשיקום מזרקות. ה₪  400,000התב"ר היה על 

 הסדרת החשמל והבטיחות, המשאבות ושיפוץ הגשרים בפארק.  
 

 יו"ר: –עופר בוזי 
 ?, שדרוג ושיקום מזרקות1638הגדלת תב"ר אישור  מי בעד

 פה אחד.  :בעד

שדרוג ושיקום מזרקות, , 1638תב"ר הגדלת ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את  :החלטה
 ₪. 400,000תב"ר בסך 

 
 
 

 . ₪ 761,930, תכנון בית עלמין עירוני, תב"ר בסך 1644תב"ר  - 4סעיף 
 

 יו"ר:  –עופר בוזי 
 –מקורות מימון: רמ"י ₪  761,930, תכנון בית עלמין עירוני, תב"ר בסך 1644לאשר תב"ר  מבקש

 ₪ 126,988 –קרנות  ₪  634,942
 

 רו"ח גיל גבריאל:
המיקום של בית העלמין הוא בצומת מסובין, מדובר בהוצאות תכנון שיש לנו הרשאה מרמ"י על 

 מחלקנו.  20%ואנחנו מוסיפים עוד  80%
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 יו"ר: –זי עופר בו
 ?, תכנון בית עלמין עירוני1644תב"ר  אישור מי בעד

 פה אחד.  :בעד

, תכנון בית עלמין עירוני, תב"ר 1644תב"ר ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את  :החלטה
 .₪ 761,930בסך 

 
 
 
 
 
 

 17:45 הישיבה ננעלה בשעה
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                        ___________________                                   ____________________ 

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

 

 

 


