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ג' כסלו, תשפ"ב 
7 נובמבר, 2021 

ס/64063 
 
 

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר 8/21 מיום 7 בנובמבר 2021 
 
 

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

חסרים: ליאור אגאי, ליאת מועלם.  
 

מוזמנים: גיל ממון – מנכ"ל העירייה, עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש לעירייה,  רו"ח גיל גבריאל 
– גזבר העירייה, רו"ח אבי בללי – סגן גזבר.  

 
 

על סדר היום: 

1. אישור תב"רים.  

 

הישיבה נפתחה בשעה 18:00 
 

תב"ר 1464, הסכמי גג ישן מול חדש, הגדלת תב"ר בסך 15,740,808 ש"ח.  

עופר בוזי – יו"ר:  
מבקש לאשר הגדלת תב"ר 1464, הסכמי גג ישן מול חדש, הגדלת תב"ר בסך 15,740,808 ש"ח. 

מקורות מימון: רמ"י 3,935,202 קרנות 11,805,606.  
 

רו"ח גיל גבריאל: 
רמי"י נותנים 3,000, העירייה נותנת 9,000 לכל יחידת דיור, וזה בהתאם לשיווקים של רמ"י. 

 
עופר בוזי – יו"ר: 

מי בעד אישור הגדלת תב"ר 1464, הסכמי גג ישן מול חדש, הגדלת תב"ר בסך 15,740,808 ש"ח? 

 

בעד: פה אחד.  

החלטה: ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את הגדלת תב"ר 1464, הסכמי גג ישן מול 
חדש, הגדלת תב"ר בסך 15,740,808 ש"ח. 

 
 
 

תב"ר 1465 – הסכמי גג מבני ציבור, הגדלת תב"ר בסך 9,887,880 ש"ח.  

עופר בוזי – יו"ר:  
מבקש לאשר הגדלת תב"ר 1465 – הסכמי גג מבני ציבור, הגדלת תב"ר בסך 9,887,880 ש"ח. סך כל 

התב"ר על סכום 18,390,229 ₪.  
מקורות מימון: רמ"י.  

 
מי בעד אישור הגדלת תב"ר 1465 – הסכמי גג מבני ציבור, הגדלת תב"ר בסך 9,887,880 ש"ח? 

בעד: פה אחד.  

החלטה: ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את הגדלת תב"ר 1465 – הסכמי גג מבני 
ציבור, הגדלת תב"ר בסך 9,887,880 ש"ח. 
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תב"ר 1533 – הקמת מעון יום שיקומי, הגדלת תב"ר בסך 1,000,000 ₪.  
 

עופר בוזי – יו"ר:  
מבקש לאשר הגדלת תב"ר 1533 - הקמת מעון יום שיקומי, הגדלת תב"ר בסך 1,000,000 ₪. 

מקורות מימון: קרנות.  
 

רו"ח גיל גבריאל: 
היה לנו הסכם עם משרד הרווחה כשהתב"ר הוקם שאנחנו מממנים 10% והם 90%. בתחילת הדרך 

פתחנו רק על החלק שלהם וכעת התוספות שם הם כ-1 מלש"ח על מנת לסיים את הפרויקט.  
 

עופר בוזי – יו"ר: 
מי בעד אישור הגדלת תב"ר 1533 - הקמת מעון יום שיקומי, הגדלת תב"ר בסך 1,000,000 ₪? 

 

בעד: פה אחד.  

החלטה: ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את הגדלת תב"ר 1533 - הקמת מעון יום 
שיקומי, הגדלת תב"ר בסך 1,000,000 ₪. 

 
 

 הישיבה ננעלה בשעה 18:05
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________________ 

עופר בוזי 
 יו"ר וועדת כספים

 

 
*מלכה מיכאלי – מרכזת ישיבות המועצה, לא נכחה בישיבה. 

 

 


