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 2022בספטמבר  4מיום  5/22פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר 
 

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

 :  אברהם בורוכוב, ליאור אגאי.  חסרים
 

  – יועמ"ש לעירייה,  רו"ח גיל גבריאל    –העירייה, עו"ד שלומית שפינדל   מנכ'ל  –גיל ממון    :מוזמנים
 ראש תחום טכנולוגיות וחדשנות.    –סגן גזבר העירייה יואל לוי  –גזבר העירייה, רו"ח אבי בללי 

 
 

 על סדר היום:
 אישור תב"רים   .1

גרש גנ"י במ  5הסכם גג תיכנון וביצוע מוסדות חינוך הקמת  ,  1598אישור הגדלת תב"ר   .1.1
 . ש"ח 190,701, הגדלת תב"ר בסך בית בפארק 505

גנ"י במגרש   5הסכם גג תיכנון וביצוע מוסדות חינוך הקמת  ,  1599אישור הגדלת תב"ר   .1.2
 . ש"ח 190,701, הגדלת תב"ר בסך בית בפארק 500

כיתות שלב  12הסכם גג תיכנון וביצוע מוסדות חינוך הקמת  , 1600אישור הגדלת תב"ר   .1.3
 .ש"ח  114,045, הגדלת תב"ר בסך ית בפארקב 505א' במגרש 

 . ש"ח 35,000הגדלת תב"ר בסך   נגישות אקוסטית,, 1664אישור הגדלת תב"ר  .1.4
, תב"ר בסך הסכם גג בניית בית כנסות ומקווה בשכונת בית בפארק,  1708תב"ר  אישור   .1.5

 מש"ח.  10
 מש"ח.  10, הפחתת תב"ר בסך הסכם גג מבני ציבור,  1465תב"ר אישור הפחתת  .1.6

 
 אישור שינוי לתוכנית חומש של מפעל הפיס.   .2
 
 

 17:51הישיבה נפתחה בשעה 
 אישור תב"רים.  – 1סעיף 

 
גנ"י במגרש    5הסכם גג תיכנון וביצוע מוסדות חינוך הקמת  ,  1598אישור הגדלת תב"ר    –  1.1סעיף  

 . ש"ח 190,701, הגדלת תב"ר בסך בית בפארק 505
 

 יו"ר:  –זי עופר בו
  505גנ"י במגרש    5הסכם גג תיכנון וביצוע מוסדות חינוך הקמת  ,  1598מבקש לאשר הגדלת תב"ר  

 .ש"ח 190,701, הגדלת תב"ר בסך בית בפארק
 משרד החינוך.מקורות מימון: 

 
 רו"ח גיל גבריאל: 

 קיבלנו הרשאה נוספת לתוספת ציפוי אבן או קשיח, על חשבונם.  
 

 יו"ר:  –עופר בוזי 
  505גנ"י במגרש   5הסכם גג תיכנון וביצוע מוסדות חינוך הקמת ,  1598מי בעד אישור הגדלת תב"ר  

 ? ₪ 190,701, הגדלת תב"ר בסך בית בפארק
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 פה אחד.   :בעד
 

העיר  :החלטה למועצת  את הגדלת תב"ר    ועדת הכספים ממליצה  תיכנון  ,  1598לאשר  גג  הסכם 
 . ש"ח 190,701, הגדלת תב"ר בסך בית בפארק 505גנ"י במגרש   5וביצוע מוסדות חינוך הקמת 

 
 
 

גנ"י במגרש    5הסכם גג תיכנון וביצוע מוסדות חינוך הקמת  ,  1599אישור הגדלת תב"ר    –  1.2סעיף  
 . ש"ח 190,701, הגדלת תב"ר בסך בית בפארק 500

 
 יו"ר:  –עופר בוזי 

  500גנ"י במגרש    5הסכם גג תיכנון וביצוע מוסדות חינוך הקמת  ,  1599מבקש לאשר הגדלת תב"ר  
 .ש"ח 190,701, הגדלת תב"ר בסך בית בפארק

 משרד החינוך.מקורות מימון:  
 

 רו"ח גיל גבריאל: 
 זה אותו דבר כמו התב"ר הקודם. 

 
 יו"ר:  –עופר בוזי 

  500גנ"י במגרש   5הסכם גג תיכנון וביצוע מוסדות חינוך הקמת ,  1599מי בעד אישור הגדלת תב"ר  
 ? ₪ 190,701, הגדלת תב"ר בסך בית בפארק

 
 פה אחד.   :בעד

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

 . ש"ח 190,701, הגדלת תב"ר בסך בית בפארק 500גנ"י במגרש   5וביצוע מוסדות חינוך הקמת 
 
 
 

כיתות שלב    12הסכם גג תיכנון וביצוע מוסדות חינוך הקמת  ,  1600אישור הגדלת תב"ר    -   1.3סעיף  
 .ש"ח  114,045, הגדלת תב"ר בסך בית בפארק 505א' במגרש 

 
 יו"ר:  –עופר בוזי 

כיתות שלב א'    12הסכם גג תיכנון וביצוע מוסדות חינוך הקמת  ,  1600מבקש לאשר הגדלת תב"ר  
 . ש"ח 114,045, הגדלת תב"ר בסך  בית בפארק 505במגרש 

 .   מקורות מימון:  משרד החינוך
 

 רו"ח גיל גבריאל: 
 אותו דבר כמו תב"ר קודם, מדובר בציפוי אבן, ציפוי קשיח.  

 
 יו"ר:  –עופר בוזי 

כיתות שלב א'    12הסכם גג תיכנון וביצוע מוסדות חינוך הקמת  ,  1600בעד אישור הגדלת תב"ר    מי
 ?ש"ח  114,045, הגדלת תב"ר בסך  בית בפארק 505במגרש 

 
 פה אחד.   :בעד

 
את הגדלת תב"ר    :החלטה העיר לאשר  למועצת  תיכנון  ,  1600ועדת הכספים ממליצה  גג  הסכם 

  114,045, הגדלת תב"ר בסך  בית בפארק  505כיתות שלב א' במגרש    12וביצוע מוסדות חינוך הקמת  
 .ש"ח
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 .ש"ח 35,000הגדלת תב"ר בסך  נגישות אקוסטית,, 1664אישור הגדלת תב"ר  - 1.4סעיף 

 
 ו"ר: י –עופר בוזי 

 . ש"ח 35,000הגדלת תב"ר בסך   נגישות אקוסטית,, 1664מבקש לאשר הגדלת תב"ר  
 ₪.   ₪5,000 קרנות   30,000 – מקורות מימון:  משרד החינוך

 
 רו"ח גיל גבריאל: 

 בבית ספר יובלים. זה בעקבות בקשות ספציפיות.  
 

 יו"ר:  –עופר בוזי 
 ?ש"ח  35,000הגדלת תב"ר בסך    נגישות אקוסטית,,  1664מי בעד אישור הגדלת תב"ר  

 
 פה אחד.   :בעד

 
  נגישות אקוסטית, ,  1664ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר  את הגדלת תב"ר    :החלטה

 . ש"ח 35,000הגדלת תב"ר בסך 
 
 
 

, תב"ר ה בשכונת בית בפארקהסכם גג בניית בית כנסות ומקוו,  1708תב"ר  אישור    -   1.5סעיף  
 מש"ח.  10בסך 

 
 יו"ר:  –עופר בוזי 

  10, תב"ר בסך  הסכם גג בניית בית כנסות ומקווה בשכונת בית בפארק,  1708מבקש לאשר תב"ר  
 מש"ח. 

 .מקורות מימון:  קרנות הרשות
 

 רו"ח גיל גבריאל: 
, אנחנו מקבלים על כל הקצאה  1708, שהוא הסעיף הבא, הוא תב"ר שמממן את תב"ר  1465תב"ר  

שאנחנו משווקים, על כל שיווק יחידות אנחנו מקבלים כסף על מבני ציבור, אנחנו אמורים לחייעד  
של בניית בית כנסת ומקווה    1708את הכספים שנצברים בתב"ר למבני ציבור. בחרנו לפתוח תב"ר  

מלש"ח    10. אנחנו גורעים תב"ר על סך  1465בפארק שכולו מכסף שיתקבל מרמ"י בתב"ר    בבית
 מל"שח.   10ופותחים תב"ר על סך 

 
 יו"ר:  –עופר בוזי 

  10, תב"ר בסך  הסכם גג בניית בית כנסות ומקווה בשכונת בית בפארק,  1708תב"ר  אישור  מי בעד  
 ? מש"ח

 
 פה אחד.   :בעד

 
הסכם גג בניית בית כנסות  ,  1708ה למועצת העיר לאשר  את תב"ר  ועדת הכספים ממליצ  :החלטה

 מש"ח.  10, תב"ר בסך ומקווה בשכונת בית בפארק
 
 
 

 מש"ח.  10, הפחתת תב"ר בסך הסכם גג מבני ציבור, 1465תב"ר אישור הפחתת   - 1.6סעיף 
 

 יו"ר:  –עופר בוזי 
 מש"ח. 10, הפחתת תב"ר בסך הסכם גג מבני ציבור,  1465תב"ר  הפחתת מבקש לאשר 

 הרשות. מקורות מימון:  קרנות
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 יו"ר:  –עופר בוזי 

 ?מש"ח  10, הפחתת תב"ר בסך הסכם גג מבני ציבור,  1465תב"ר אישור הפחתת  מי בעד 
 

 פה אחד.   :בעד
 

את    :החלטה לאשר  העיר  למועצת  ממליצה  הכספים  מבני  ,  1465תב"ר  הפחתת  ועדת  גג  הסכם 
 מש"ח.  10, הפחתת תב"ר בסך ציבור

 
 
 

 אישור שינוי לתוכנית חומש של מפעל הפיס.   - 2סעיף 
 

 רו"ח גיל גבריאל: 
₪ לטובת מימון תוכניות הפעלה    80,000אנו מבצעים שינוי באמת המידה של מפעל הפיס ומעבירים  

" וצריך לאשר את זה. מבחינת מפעל הפיס, הם דורשים את  2022לרווחה שנקראת "להשאיר חותם  
התוכנית חומש שלהם, שנעשה עדכונים בהתאם לביצוע ולתוכנית שלנו. אנחנו כל הזמן מאשרים  

 בהתאם לדברים שקורים בפועל.   עדכונים
 

 יו"ר:  –עופר בוזי 
 מי בעד אישור שינוי לתוכנית חומש? 

 
 פה אחד.   :בעד

 
₪   80,000ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את השינוי באמת המידה ע"ס    :החלטה

 ".  2022לטובת מימון תוכנית הפעלה לרווחה "להשאיר חותם  
 
 
 

 17:57הישיבה ננעלה בשעה  
 
 
 
 

 
 

 ____________________                                                     ___________________ 
 מלכה מיכאלי                                                                              עופר בוזי            

 יו"ר וועדת כספים                                                   מרכזת ישיבות מועצה                       

 


