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י"ז אדר, תשפ"א 
1 מרץ, 2021 

ס/62208 
 
 

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר 2/21 מיום 1 במרץ 2021 
 
 

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

חסרים:  
 

מוזמנים: אלי אהרוני – מנכ"ל העירייה, עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש לעירייה,  רו"ח גיל גבריאל 
– גזבר העירייה,  יואל לוי – יועץ לראש העיר, אורן קורנפלד – דובר העירייה, מלכה מיכאלי – 

מרכזת ישיבות המועצה.   
 

על סדר היום: 

1. אישור תב"רים.  

1.1. הגדלת תב"ר 1473, הסכם גג מערכת ניקוז עירונית ועבודות עפר, הגדלה בסך 120 מש"ח.  

1.2. הגדלת תב"ר 1474, הסכם גג פתוח פארק איילון תשתיות על, הגדלה  בסך 35 מש"ח. 

1.3. הגדלת תב"ר 1599, הסכם גג תכנון וביצוע הקמת 5 גני במגרש 500, הגדלה  בסך 419,542 ₪. 

 

 
הישיבה נפתחה בשעה 18:01 

 
 

סעיף 1.1 - הגדלת תב"ר 1473, הסכם גג מערכת ניקוז עירונית ועבודות עפר, הגדלה בסך 120 מש"ח.  

עופר בוזי – יו"ר:  
מבקש לאשר הגדלת תב"ר 1473, הסכם גג מערכת ניקוז עירונית ועבודות עפר, הגדלה בסך 120 מש"ח.  

מקורות מימון: רמ"י 120 מש"ח.  
 

רו"ח גיל גבריאל: 
במסגרת הסכם הגג והשלמות שהיו לאחר מכן, מימון של רמ"י לכל הפרויקטים הקשורים בניקוז 
ועבודות עפר, בכל התחום של הסכם הגג. כלומר, גם באזו7ר 1046, גם באזורים בתוך העיר של כל 

מובלי הניקוז, מימון מלא של רמ"י, התב"ר יהיה בסה"כ על 160 מלש"ח.   
 

עופר בוזי – יו"ר: 
מקורות מימון – רמ"י. מי בעד? 

בעד: פה אחד.  

 
החלטה: ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את הגדלת תב"ר 1473, הסכם גג מערכת ניקוז 

עירונית ועבודות עפר, הגדלה בסך 120 מש"ח. 
 
 

סעיף 1.2- הגדלת תב"ר 1474, הסכם גג פתוח פארק איילון תשתיות על, הגדלה  בסך 35 מש"ח. 

עופר בוזי – יו"ר:  

מבקש לאשר הגדלת תב"ר 1474, הסכם גג פתוח פארק איילון תשתיות על, הגדלה  בסך 35 מש"ח. 

 מקורות מימון: רמ"י 35 מש"ח.  



 2מתוך  2עמוד 

 

 
רו"ח גיל גבריאל: 

במסגרת הסכם הגג, 65 מלש"ח מוקצה לפיתוח הפארק, אנחנו עוד לא מוציאים את זה בפועל, אבל 
אנחנו מסדרים את כל התב"רים על מנת שכאשר נתחיל, יהיה מימון מלא, התב"ר במימון רמ"י.  

 
עופר בוזי – יו"ר: 

מי בעד? 

בעד: פה אחד.  

 
החלטה: ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את הגדלת תב"ר 1474, הסכם גג פתוח פארק 

איילון תשתיות על, הגדלה  בסך 35 מש"ח. 

 
 

סעיף 1.3 - הגדלת תב"ר 1599, הסכם גג תכנון וביצוע הקמת 5 גני במגרש 500, הגדלה  בסך 419,542 ₪. 

עופר בוזי – יו"ר:  
מבקש לאשר הגדלת תב"ר 1599, הסכם גג תכנון וביצוע הקמת 5 גני במגרש 500, הגדלה  בסך 419,542 

  .₪
מקורות מימון: משרד החינוך 419,452 ₪.  

 
רו"ח גיל גבריאל: 

תוספת מרחק, מיזוג, אלמנטים נוספים שהוסיפו לנו להרשאה.  
 

עופר בוזי – יו"ר: 
מי בעד? 

בעד: פה אחד.  

 
החלטה: ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את הגדלת תב"ר 1599, הסכם גג תכנון וביצוע 

הקמת 5 גני במגרש 500, הגדלה  בסך 419,542 ₪.  
 
 
 
 
 
 

הישיבה ננעלה בשעה 18:04
 
 

 

 
 
 
 

 
____________________                                                           ___________________ 

         מלכה מיכאלי                                                                              
 מרכזת ישיבות מועצה 

         עופר בוזי 
                                                                                יו"ר וועדת כספים

 

 


