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 ד' תמוז, תשפ"ב  
 2022יולי,  3
 67052ס/ 

 
 

 2022ביולי   3מיום  4/22פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר 
 

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

 : הבטמו אייאיו, ליאור אגאי.  חסרים
 

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

 
 

 על סדר היום:
 אישור תב"רים   .1

 . מש"ח 20, הגדלת תב"ר בסך בצוע הסכמי גג, 1423אישור הגדלת תב"ר  .1.1
 מש"ח.  30ציבור, שינוי בסך  מבנה 905מגרש , 1662אישור שינוי מקורות מימון בתב"ר  .1.2
 . ש"ח 108,400, תב"ר בסך אופק חדש בי"ס יצחק נבון, 1695אישור תב"ר  .1.3
 אש"ח.  135, תב"ר בסך עיצוב חזות מ. חינוך בי"ס אלונים , 1696אישור תב"ר  .1.4
 ש"ח.  715,124, תב"ר בסך מעונות יום בית בפארק, 1697תב"ר אישור  .1.5
 מש"ח.  5,5, תב"ר בסך חינוך מיוחד רח' ז'בוטינסקי  גנ"י, 1698תב"ר אישור  .1.6
 מש"ח.  5, תב"ר בסך חדרי טרפו, 1699תב"ר אישור  .1.7
, תב"ר בסך 504גנ"י בית בפארק מגרש    5הסכם גג תיכנון וביצוע  ,  1700תב"ר  אישור   .1.8

 מש"ח.  8,140
 ש"ח.   83,125, תב"ר בסך 2021סימון כבישים והתקני בטיחות  , 1703תב"ר אישור  .1.9
 ₪.   51,480, תב"ר בסך נגישות ראיה פיזית ופרטנית,  1704אישור תב"ר      .1.10

 
 אישור שינוי לתוכנית חומש של מפעל הפיס.   .2
 
 

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

 
 

 .מש"ח  20, הגדלת תב"ר בסך ביצוע הסכמי גג, 1423אישור הגדלת תב"ר  – 1.1סעיף 
 

 יו"ר:  –עופר בוזי 
 מש"ח.   20, הגדלת תב"ר בסך בצוע הסכמי גג, 1423מבקש לאשר הגדלת תב"ר  

 קרנות. מקורות מימון: 
 

 רו"ח גיל גבריאל: 
מדובר בכספים שאנו מקבלים מרמ"י בגין אגרות והיטלים של בניית השכונה. ההגדלה כאן היא  

 בפרויקט הזה של בית בפארק. לטיפול בשצ"פים. אני מעריך שזו הגדלה אחרונה שתהיה 
 

 יו"ר:  –עופר בוזי 
 ? מש"ח 20, הגדלת תב"ר בסך בצוע הסכמי גג, 1423מי בעד אישור הגדלת תב"ר  

 
 פה אחד.   :בעד

 
את הגדלת תב"ר    :החלטה העיר לאשר  למועצת  הכספים ממליצה  גג,  1423ועדת  ,  בצוע הסכמי 

 מש"ח.  20הגדלת תב"ר בסך 
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  3,950,000בסך  מבנה ציבור, שינוי    905מגרש  ,  1662אישור שינוי מקורות מימון בתב"ר    –  1.2סעיף  
  .ש"ח

 
 יו"ר:  –עופר בוזי 

   ש"ח.  3,950,000  מבנה ציבור, שינוי בסך    905מגרש  ,  1662מבקש לאשר שינוי מקורות מימון בתב"ר  
 ש"ח.  3,950,000הפחתה מהקרנות ₪  3,950,000מקורות מימון:  קרן שלום וביטוח לאומי 

 
 רו"ח גיל גבריאל: 

ה של  שיפט  30- תב"ר  מאשרים  אנחנו  כעת  קודם,  אישור  במסגרת  אישרנו  המימון.    מלש"ח  של 
 ואנחנו מפחיתים מהקרנות.   3.950קיבלנו הרשאה של קרן שלם וביטוח לאומי  

 
 יו"ר:  –עופר בוזי 

  3,950,000מבנה ציבור, שינוי בסך    905מגרש  ,  1662מי בעד אישור שינוי מקורות מימון בתב"ר  
 ?ש"ח

 
 פה אחד.   :בעד

 
מגרש  ,  1662מקורות מימון בתב"ר    ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את שינוי   :החלטה

 ש"ח.  3,950,000מבנה ציבור, שינוי בסך   905
 
 
 

 .ש"ח 108,400, תב"ר בסך אופק חדש בי"ס יצחק נבון, 1695אישור תב"ר  - 1.3סעיף 
 

 יו"ר:  –עופר בוזי 
 ש"ח.   108,400, תב"ר בסך אופק חדש בי"ס יצחק נבון,  1695מבקש לאשר תב"ר  

 .   מימון:  משרד החינוךמקורות 
 

 רו"ח גיל גבריאל: 
 מדובר בהצטיידויות לבתי הספר. 

 
 יו"ר:  –עופר בוזי 

 ? ש"ח 108,400, תב"ר בסך אופק חדש בי"ס יצחק נבון, 1695מי בעד אישור תב"ר 
 

 פה אחד.   :בעד
 

,  אופק חדש בי"ס יצחק נבון,  1695ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר  את תב"ר    :החלטה
 ש"ח.  108,400תב"ר בסך 

 
 
 

 אש"ח. 135, תב"ר בסך עיצוב חזות מ. חינוך בי"ס אלונים , 1696אישור תב"ר  - 1.4סעיף 
 

 יו"ר:  –עופר בוזי 
 אש"ח.   135, תב"ר בסך עיצוב חזות מ. חינוך בי"ס אלונים ,  1696מבקש לאשר תב"ר  

 . מקורות מימון:  משרד החינוך
 

 ?אש"ח  135, תב"ר בסך עיצוב חזות מ. חינוך בי"ס אלונים , 1696מי בעד אישור תב"ר 
 

 פה אחד.   :בעד
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י"ס  עיצוב חזות מ. חינוך ב,  1696ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר  את תב"ר    :החלטה
 אש"ח.  135, תב"ר בסך אלונים 

 
 
 

 ש"ח.  715,124, תב"ר בסך מעונות יום בית בפארק, 1697תב"ר אישור  - 1.5סעיף 
 

 יו"ר:  –עופר בוזי 
 ש"ח.   715,124, תב"ר בסך מעונות יום בית בפארק,  1697מבקש לאשר תב"ר  

 .  מקורות מימון:  משרד השיכון
 

 רו"ח גיל גבריאל: 
אלש"ח    715- יתה לנו הרשאה ישנה. כשעשינו הסבה, ניתנה לנו הבטחה שאם נעשה הסבה של היה

 למעונות האלה, נקבל את הכספים ולכן עכשיו אנחנו מנסים לדרוש את הכספים.  
 

 יו"ר:  –עופר בוזי 
 ? ש"ח 715,124, תב"ר בסך מעונות יום בית בפארק, 1697מי בעד אישור תב"ר 

 
 פה אחד.   :בעד

 
,  מעונות יום בית בפארק,  1697ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר  את תב"ר    :ההחלט

 ש"ח.  715,124תב"ר בסך 
 
 
 

 מש"ח. 5,5, תב"ר בסך גנ"י חינוך מיוחד רח' ז'בוטינסקי, 1698תב"ר אישור  - 1.6סעיף 
 

 יו"ר:  –עופר בוזי 
 מש"ח.   5,5, תב"ר בסך  חינוך מיוחד רח' ז'בוטינסקי גנ"י,  1698מבקש לאשר תב"ר  

 .  מקורות מימון:  קרנות
 

 רו"ח גיל גבריאל: 
גני ילדים. במקביל אנחנו רצים אחרי ההרשאה התקציבית ממשרד החינוך, זה    3מדובר על בניית  

ו  לא פשוט, אנחנו לא מחכים ואם נקבל את זה באיחור, אנחנו נצטרך לשלם קנס מסוים אבל אנחנ 
מלש"ח    5.5רצים לקבל את זה. כרגע בגלל שאנחנו לא יכולים לחכות, אנחנו מקימים את התב"ר על  

 כולו מקרנות. ברגע שנקבל את ההרשאה, נקטין את הקרנות מול משרד החינוך.  
 

 יו"ר:  –עופר בוזי 
 ? מש"ח 5,5, תב"ר בסך חינוך מיוחד רח' ז'בוטינסקי  גנ"י, 1698מי בעד אישור תב"ר 

 
 פה אחד.   :בעד

 
תב"ר    :החלטה את  לאשר   העיר  למועצת  ממליצה  הכספים  רח'  ,  1698ועדת  מיוחד  חינוך  גנ"י 

 מש"ח.   5,5, תב"ר בסך ז'בוטינסקי
 
 

 מש"ח.  5, תב"ר בסך חדרי טרפו, 1699תב"ר אישור  - 1.7סעיף 
 

 יו"ר:  –עופר בוזי 
 מש"ח.  5, תב"ר בסך  חדרי טרפו, 1699מבקש לאשר לאשר תב"ר 

 . מקורות מימון:  קרנות
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 רו"ח גיל גבריאל: 
 חדרי טרפו שאנו פורסים במתחם הדר, דוד אלעזר, סקיה עוד שניים.  

 
 יו"ר:  –עופר בוזי 

 ?מש"ח 5, תב"ר בסך  חדרי טרפו, 1699מי בעד אישור תב"ר 
 

 ד.  פה אח :בעד
 

  5, תב"ר בסך  חדרי טרפו,  1699ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את תב"ר    :החלטה
 מש"ח. 

 
 
 

, תב"ר בסך  504גנ"י בית בפארק מגרש    5הסכם גג תיכנון וביצוע  ,  1700תב"ר  אישור    -  1.8סעיף  
 מש"ח.  8,140

 
 יו"ר:  –עופר בוזי 

  8,140, תב"ר בסך  504גנ"י בית בפארק מגרש    5הסכם גג תיכנון וביצוע  ,  1700מבקש לאשר תב"ר  
 מש"ח.  

 . ש"ח 3,962,250ש"ח קרנות  4,177,750מקורות מימון: משרד החינוך 
 

 רו"ח גיל גבריאל: 
גנים בכל    5כבר אישרנו,    3זה האשכול הרביעי של הגנים בבית בפארק, אם אני לא טועה, כאשר  

 אשכול ואלו היחסים.  
 
 יו"ר:  –ופר בוזי ע

  8,140, תב"ר בסך 504גנ"י בית בפארק מגרש  5הסכם גג תיכנון וביצוע  ,  1700מי בעד אישור תב"ר 
 ? מש"ח

 
 פה אחד.   :בעד

 
  5הסכם גג תיכנון וביצוע  ,  1700ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את תב"ר    :החלטה

 מש"ח.   8,140, תב"ר בסך 504גנ"י בית בפארק מגרש 
 
 
 

 ש"ח.   83,125, תב"ר בסך 2021סימון כבישים והתקני בטיחות , 1703תב"ר אישור  - 1.9סעיף 
 

 יו"ר:  –עופר בוזי 
 ש"ח.  83,125, תב"ר בסך 2021סימון כבישים והתקני בטיחות ,  1703מבקש לאשר תב"ר  

 .   ש"ח ₪16,625, קרנות   66,500מקורות מימון: משרד התחבורה 
 

 ?ש"ח  83,125, תב"ר בסך  2021סימון כבישים והתקני בטיחות , 1703מי בעד אישור תב"ר 
 

 פה אחד.   :בעד
 

תב"ר    :החלטה את  לאשר  העיר  למועצת  ממליצה  הכספים  והתקני  ,  1703ועדת  כבישים  סימון 
 ש"ח.  83,125, תב"ר בסך 2021בטיחות 

 
 
 

 ש"ח.  51,480, תב"ר בסך נגישות ראיה פיזית ופרטנית, 1704אישור תב"ר   - 1.10סעיף 
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 יו"ר:  –עופר בוזי 
 ש"ח.   51,480, תב"ר בסך נגישות ראיה פיזית ופרטנית,  1704מבקש לאשר תב"ר  

 .   ש"ח 16,625ש"ח קרנות   66,500מקורות מימון: משרד החינוך 
 

 ? ש"ח 51,480, תב"ר בסך נגישות ראיה פיזית ופרטנית, 1704מי בעד אישור תב"ר 
 

 רו"ח גיל גבריאל: 
 מדובר בבית ספר אור מנחם. 

 
 פה אחד.   :בעד

 
,  נגישות ראיה פיזית ופרטנית,  1704ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את תב"ר    :החלטה

 ש"ח.  51,480תב"ר בסך 
 
 
 

 ינוי לתוכנית חומש של מפעל הפיס.  אישור ש - 2סעיף 
 

 רו"ח גיל גבריאל: 
מלש"ח מתוך    4-לדיווחים ממפעל הפיס אנחנו צריכים לאשר כדי שיתנו לנו אפשרות לממן את ה 

 האמת מידה.  
 

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

 
 פה אחד.   :בעד

 
 ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את שינוי לתוכנית חומש של מפעל הפיס.   :החלטה

 
 
 
 
 

 18:00הישיבה ננעלה בשעה  
 
 
 
 

 
 

 ____________________                                                     ___________________ 
 
        

                                                                
                                                                

          מלכה מיכאלי     
 מרכזת ישיבות מועצה

         עופר בוזי  
  יו"ר וועדת כספים


