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 ' אדר ב, תשפ"בג
 2022מרץ,  6

 65393ס/
 
 

 2022מרץ  6 מיום 1/22פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר 
 
 

 ו, ליאת מועלם.הבטמו אייאיאברהם בורוכוב, עופר בוזי,  -יו"ר : נוכחים
 

 ליאור אגאי.  :חסרים
 

, רו"ח אבי גזבר העירייה –רו"ח גיל גבריאל ,  יועמ"ש לעירייה –עו"ד שלומית שפינדל  :מוזמנים
 –מנכ"לית החברה לפיתוח אור יהודה, עו"ד ענבל בשן  –סגן גזבר העירייה, עדי בלומנפלד  –בללי 

 מחלקה משפטית )הצטרפה במהלך הישיבה(. 
 
 

 על סדר היום:

, הגדלת תב"ר בסך בית בפארק 505גנ"י מגרש  5הסכם גג בניית , 1598ישור הגדלת תב"ר א .1
 ש"ח. 419,542

, בית בפארק יצחק נבון 505הסכם גג בניית בי"ס יסודי מגרש  – 1600תב"ר אישור הגדלת  .2
 ש"ח.  1,662,364הגדלת תב"ר בסך 

 ש"ח. 744,260, תב"ר בסך מיזוג אולם ספורט סעדיה גאון - 1665אישור תב"ר  .3
, תב"ר בסך, ליד תיכון רמון בבית בפארק 504אולם ספורט מגרש  - 1666אישור תב"ר  .4

 ש"ח.  11,400,000
 ש"ח.  7,000,000, תב"ר בסך, בית בפארק 501גנ"י מגרש  5הסכם גג בניית  – 1673תב"ר אישור  .5
 30,000,000, תב"ר בסך, בית בפארק 501הסכם גג בניית בי"ס יסודי מגרש  – 1674תב"ר אישור  .6

 ש"ח. 
 ש"ח. 1,000,000, תב"ר בסך ריהוט רחוב – 1675תב"ר אישור  .7
הגדלת תב"ר בסך  –בית בפארק  503מגרש גנ"י  5הסכם גג בניית  – 1610תב"ר הגדלת אישור  .8

1,890,000  .₪ 
 ₪.  2,000,000הגדלת תב"ר בסך  –בתי כנסת  2מתחם הדר  – 1617אישור הגדלת תב"ר  .9

 ₪. 1,500,000הגדלת תב"ר בסך  –פתוח מרכז הדר  – 1618אישור הגדלת תב"ר  .10

 

 17:46הישיבה נפתחה בשעה 
 
 
 

 419,542, הגדלת תב"ר בסך בית בפארק 505גנ"י מגרש  5הסכם גג בניית , 1598תב"ר – 1סעיף 

 ש"ח. 

 
 יו"ר:  –עופר בוזי 

, הגדלת תב"ר בסך בית בפארק 505גנ"י מגרש  5הסכם גג בניית , 1598תב"ר  הגדלת מבקש לאשר
  ש"ח. 419,542

 ₪.  266,981 -הרשות  קרנות ₪  152,561 - משרד החינוך: מקורות מימון
 

, הגדלת תב"ר בסך בית בפארק 505גנ"י מגרש  5הסכם גג בניית , 1598תב"ר  הגדלת מי בעד אישור
 ?ש"ח 419,542

 

 פה אחד.  :בעד
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גנ"י  5הסכם גג בניית , 1598תב"ר  הגדלתועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר  :החלטה
 ש"ח. 419,542, הגדלת תב"ר בסך בית בפארק 505מגרש 

 
, הגדלת תב"ר בית בפארק יצחק נבון 505הסכם גג בניית בי"ס יסודי מגרש  – 1600תב"ר – 2סעיף 

 ש"ח.  1,662,364בסך 

 
 יו"ר:  –עופר בוזי 

, בית בפארק יצחק נבון 505הסכם גג בניית בי"ס יסודי מגרש  – 1600תב"ר הגדלת מבקש לאשר 
 ש"ח.  1,662,364הגדלת תב"ר בסך 

 משרד החינוך. מקורות מימון: 
 

, בית בפארק יצחק נבון 505הסכם גג בניית בי"ס יסודי מגרש  – 1600תב"ר הגדלת מי בעד אישור 
 ?ש"ח 1,662,364הגדלת תב"ר בסך 

 
 פה אחד.  :בעד

הסכם גג בניית  – 1600תב"ר הגדלת את ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר  :החלטה
 . ₪ 1,662,364, הגדלת תב"ר בסך בית בפארק יצחק נבון 505בי"ס יסודי מגרש 

 
 
 

 ש"ח.  744,260, תב"ר בסך מיזוג אולם ספורט סעדיה גאון – 1665תב"ר  - 3סעיף 

 
 יו"ר:  –עופר בוזי 

  ש"ח. 744,260, תב"ר בסך אולם ספורט סעדיה גאוןאוויר מיזוג  - 1665מבקש לאשר תב"ר 
 ₪.  260,491 הרשות קרנות ₪  483,769משרד הספורט מקורות מימון: 

 
 רו"ח גיל גבריאל:

 זה בעקבות בקשה שהגשנו. 
 

 יו"ר: –עופר בוזי 
 ?ש"ח 744,260, תב"ר בסך אולם ספורט סעדיה גאוןאוויר מיזוג  - 1665תב"ר מי בעד אישור 

 

 פה אחד.  :בעד

מיזוג אולם ספורט סעדיה  - 1665תב"ר את ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר  :החלטה
 ש"ח. 744,260, תב"ר בסך גאון

 
 

, תב"ר בסך, ליד תיכון רמון בבית בפארק 504אולם ספורט מגרש – 1666תב"ר  - 4סעיף 

 ש"ח.  11,400,000

 
 יו"ר:  –עופר בוזי 

, תב"ר בסך, ליד תיכון רמון בבית בפארק 504אולם ספורט מגרש – 1666מבקש לאשר תב"ר 
 ש"ח.  11,400,000

 ₪. 7,334,560 הרשות קרנות ₪,  4,065,440משרד הספורט מקורות מימון: 
 

 רו"ח גיל גבריאל:
 . םפוטו וולטאי פאנליםאנחנו רוצים לשים על הגגות גם 

 
 יו"ר: –עופר בוזי 

תב"ר בסך, , ליד תיכון רמון בבית בפארק 504אולם ספורט מגרש – 1666תב"ר מי בעד אישור 
 ?ש"ח 11,400,000
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 פה אחד.  :בעד

ליד  504אולם ספורט מגרש – 1666תב"ר את ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר  :החלטה

 ש"ח.  11,400,000, תב"ר בסך, תיכון רמון בבית בפארק

 ש"ח.  0008,140,, תב"ר בסך, בית בפארק 501גנ"י מגרש  5הסכם גג בניית  – 1673תב"ר  - 5סעיף 

 
 יו"ר:  –עופר בוזי 

 8,140,000, תב"ר בסך, בית בפארק 501גנ"י מגרש  5הסכם גג בניית  – 1673תב"ר מבקש לאשר 
 ש"ח. 

 ₪.  3,757,363 הרשות קרנות₪   419,542+ ₪   3,963,095משרד החינוך מימון: מקורות 
 

 8,140,000, תב"ר בסך, בית בפארק 501מגרש  גנ"י 5הסכם גג בניית  – 1673תב"ר מי בעד אישור 
?₪ 

 
 פה אחד.  :בעד

גנ"י מגרש  5הסכם גג בניית  – 1673תב"ר את ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר  :החלטה
 ש"ח.  8,140,000, תב"ר בסך, בית בפארק 501

 
 
 

 30,000,000, תב"ר בסך, בית בפארק 501הסכם גג בניית בי"ס יסודי מגרש  – 1674תב"ר  - 6סעיף 

 ש"ח. 

 
 יו"ר:  –עופר בוזי 

, תב"ר בסך, בית בפארק 501הסכם גג בניית בי"ס יסודי מגרש  – 1674תב"ר מבקש לאשר 
 ש"ח.  30,000,000

 ₪. 15,535,649 הרשות קרנות₪   14,464,351משרד החינוך  מקורות מימון: 
 

, תב"ר בסך, בית בפארק 501יסודי מגרש הסכם גג בניית בי"ס  – 1674תב"ר מי בעד אישור 
 ש"ח.  30,000,000

 
 פה אחד.  :בעד

הסכם גג בניית בי"ס יסודי  – 1674תב"ר את ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר  :החלטה
 ש"ח.  30,000,000, תב"ר בסך, בית בפארק 501מגרש 

 
 
 

 ש"ח.  1,000,000, תב"ר בסך, ריהוט רחוב – 1675תב"ר  - 7סעיף 

 
 יו"ר:  –עופר בוזי 

 ש"ח.  1,000,000, תב"ר בסך, ריהוט רחוב – 1675מבקש לאשר תב"ר 
 רשות. ה קרנותמקורות מימון: 

 
 רו"ח גיל גבריאל:

זה כולל עמודים, ספסלים, זה לא רק בשכונות החדשות אלא גם בישנות, זה בהתאם לצורך, זה לא 
 כסף צבוע. 

 
 יו"ר: –בוזי עופר 

 ש"ח.  1,000,000, תב"ר בסך, ריהוט רחוב – 1675תב"ר מי בעד אישור 
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 פה אחד.  :בעד

, תב"ר בסך, ריהוט רחוב – 1675תב"ר את ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר  :החלטה
 ש"ח.  1,000,000

 
 17:51ענבל בשן הצטרפה לישיבה בשעה 

 
, הגדלת תב"ר בסך בית בפארק 503גנ"י מגרש  5הסכם גג בניית  – 1610תב"ר – 8סעיף 

 ש"ח.1,890,000

 
 יו"ר:  –עופר בוזי 

 , הגדלת תב"ר בסך בית בפארק 503גנ"י מגרש  5הסכם גג בניית  – 1610תב"ר הגדלת מבקש לאשר 
 ש"ח.1,890,000

 . הרשות קרנותמקורות מימון: 
 

 רו"ח גיל גבריאל:
 זה חמישה גנים ולא גן בודד.  ,אשכול גניםמדובר ב

 
 יו"ר: –עופר בוזי 

, הגדלת תב"ר בסך בית בפארק 503גנ"י מגרש  5הסכם גג בניית  – 1610תב"ר מי בעד אישור 
 ש"ח.1,890,000

 
 פה אחד.  :בעד

 5הסכם גג בניית  – 1610תב"ר  הגדלת אתועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר  :החלטה
 ש"ח.1,890,000, הגדלת תב"ר בסך בית בפארק 503מגרש  גנ"י

 
 
 

 ש"ח. 2,000,000 , הגדלת תב"ר בסך בתי כנסת 2מתחם הדר  – 1617תב"ר  - 9סעיף 

 
 יו"ר:  –עופר בוזי 

 ש"ח. 2,000,000 , הגדלת תב"ר בסך בתי כנסת 2מתחם הדר  – 1617תב"ר הגדלת מבקש לאשר 
 הרשות.  קרנותמקורות מימון: 

 
 ליאת מועלם:

 מלש"ח?  10-למה לא נגמר ב
 

 רו"ח גיל גבריאל:
 מלש"ח.  2מלש"ח וכעת מבוקש עוד  10בתחילת הדרך אושר 

 
 עדי בלומנפלד:

קרו מספר דברים מאז שהתחלנו. מאחר ויש שם גני ילדים, לא יכולנו לעבוד בחפירה פתוחה ולכן 
מלש"ח, כדי שהגנים לא יתמוטטו. לא לקחנו בחשבון גם את עודפי עפר  1-בכ עשינו שם דיפונים

בפארק וצריך לזכור, שבית הכנסת באופן כללי, הוספנו עליו לא מעט דברים, המרכזי זה מרתפים, 
 שבהתחלה לא תוכננו. המרתפים הם לצורך כך שלמתפללים יעשו שם את כל מה שנלווה לתפילה. 

 
 אברהם בורוכוב:

 ולל ציוד?זה כ
 

 עדי בלומנפלד:
לא. ציוד בתי הכנסת זה לא מאיתנו. זה הקהילה צריכה לעשות את זה. אני מניחה שכשתהיה 

 הקצאה לעמותת בית הכנסת, נושא הציוד יבחן. כרגע זה בלי ציוד. 
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 ליאת מועלם:
 אז המרתפים הם בעצם אולמות לבתי הכנסת?

 
 עדי בלומנפלד:

 נכון, שניים, אחד אשכנזי ואחד ספרדי. 
 

 יו"ר: –עופר בוזי 
 ש"ח. 2,000,000 , הגדלת תב"ר בסך בתי כנסת 2מתחם הדר  – 1617תב"ר הגדלת מי בעד אישור 

 
 פה אחד.  :בעד

בתי  2מתחם הדר  – 1617תב"ר הגדלת את ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר  :החלטה
 ש"ח. 2,000,000 , הגדלת תב"ר בסך כנסת

 
 

 ש"ח. 1,500,000 , הגדלת תב"ר בסך פתוח מרכז הדר – 1618תב"ר – 10סעיף 

 
 יו"ר:  –עופר בוזי 

 ש"ח. 1,500,000 , הגדלת תב"ר בסך פתוח מרכז הדר – 1618תב"ר הגדלת מבקש לאשר 
 . הרשות קרנותמקורות מימון: 

 
 ₪? 1,500,000 , הגדלת תב"ר בסך פתוח מרכז הדר – 1618תב"ר הגדלת מי בעד אישור 

 
 פה אחד.  :בעד

 
, פתוח מרכז הדר – 1618תב"ר הגדלת את ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר  :החלטה

 ש"ח. 1,500,000 הגדלת תב"ר בסך 
 
 
 
 
 
 
 

 17:56 הישיבה ננעלה בשעה
 
 
 
 

 

 
                                        ___________________             ____________________ 

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

 

 

 

 

 


