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 2022 בדצמבר 4מיום  22/7פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר 
 

 , הבטמו אייאיו )הגיע במהלך הישיבה(. ליאת מועלם  ,עופר בוזי, אברהם בורוכוב -יו"ר  : נוכחים
 

 ליאור אגאי.  : חסרים
 

גזבר העירייה, רו"ח אבי    –יועמ"ש לעירייה,  רו"ח גיל גבריאל    – עו"ד שלומית שפינדל    :מוזמנים
מרכזת    –, מלכה מיכאלי  ראש תחום טכנולוגיות וחדשנות  – יואל לוי    ,סגן גזבר העירייה  –בללי  

 ישיבות המועצה.  
 

 על סדר היום:
 אישור תב"רים   .1

 . ש"ח 692,608ב"ר בסך תהגדלת , מעון יום שיקומי, 1533תב"ר הגדלת אישור  .1.1
 . ש"ח 11,167בסך  שינוי   , שיפוץ יובלים, 1372תב"ר שינוי מקורות מימון  אישור  .1.2
 .  קירוי מגרשי ספורט, 1504תב"ר שינוי מקורות מימון  אישור  .1.3
מימון  אישור   .1.4 מקורות  ז'בוטינסקי,  1698תב"ר  שינוי  מיוחד  חינוך  בסך   שינוי    ,  גנ"י 

 . ש"ח 757,473
 . ש"ח 5,157,366תב"ר בסך הגדלת , ישן מול חדש, 1711תב"ר הגדלת אישור  .1.5
 . ש"ח  13,746,594תב"ר בסך  הגדלת  ,  הסכם גג מוסדות ציבור,  1465תב"ר  הגדלת  אישור   .1.6
 .ש"ח 1,700,000תב"ר בסך  הגדלת  ,  מנהלת התחדשות עירונית,  1687תב"ר  הגדלת  אישור   .1.7

 
 

 17:53הישיבה נפתחה בשעה 
 

 אישור תב"רים. 
 

 .ש"ח 692,608תב"ר בסך הגדלת , מעון יום שיקומי , 1533תב"ר הגדלת אישור  – 1.1סעיף 
 

 יו"ר:  –עופר בוזי 
בפתח הישיבה אני רוצה לברך את מלכה מיכאלי לרגל יום הולדתה, אנחנו אוהבים אותך, המון מזל  

 טוב ליום הולדתה ושתמשיך להיות המלכה שלנו.  
 

 . ש"ח 692,608תב"ר בסך הגדלת , מעון יום שיקומי, 1533תב"ר  הגדלת מבקש לאשר 
 ₪  346,304 –₪ קרנות  346,304  –קרן שלם מקורות מימון: 

 
 רו"ח גיל גבריאל: 

 זה לצרכי הצטיידות.  
 

 יו"ר:  –עופר בוזי 
 ?ש"ח  692,608תב"ר בסך  הגדלת , מעון יום שיקומי, 1533תב"ר  הגדלת מי בעד אישור 

 
 פה אחד.   :בעד

,  מעון יום שיקומי,  1533תב"ר  הגדלת  ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את    :החלטה
 .ש"ח  692,608תב"ר בסך הגדלת 
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 . ש"ח 11,167בסך  שינוי  , שיפוץ יובלים, 1372תב"ר שינוי מקורות מימון אישור  – 1.2סעיף 
 

 יו"ר:  –עופר בוזי 
 .ש"ח 11,167בסך  שינוי   , שיפוץ יובלים, 1372תב"ר שינוי מקורות מימון מבקש לאשר 

 . ש"ח 11,167- ש"ח  הקטנה מהקרנות  11,167הגדלה משרד החינוך  מקורות מימון:  
 

 רו"ח גיל גבריאל: 
התב"ר הזה והבא מובאים לקראת סגירה. ביובלים אנחנו עושים שיפט של משרד החינוך לצורך  

 הסגירה שלו, העברה מקרן לקרן.  
 

 יו"ר:  –עופר בוזי 
 . ש"ח 11,167בסך  שינוי   , שיפוץ יובלים, 1372תב"ר  שינוי מקורות מימון מי בעד אישור 

 
 פה אחד.   :בעד

 
שיפוץ  ,  1372תב"ר  שינוי מקורות מימון  ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את    :החלטה
 .ש"ח  11,167בסך  שינוי  , יובלים

 
 

 17:55הבטמו הצטרף לישיבה בשעה 
 

 
  .קירוי מגרשי ספורט, 1504תב"ר שינוי מקורות מימון אישור  - 1.3סעיף 

 
 יו"ר:  –עופר בוזי 

 .  קירוי מגרשי ספורט, 1504תב"ר שינוי מקורות מימון מבקש לאשר 
 .  ש"ח 90,889ש"ח, קרנות  -177,121מפעל הפיס  מקורות מימון:  

 
 רו"ח גיל גבריאל: 

₪. ההקטנה של הפיס    ₪90,899 ומוסיפים מהקרנות    177,121בתב"ר הזה אנחנו מקטינים מהפיס  
 ₪.   1,413,768על   ר חוזרת לאמת המידה שלנו לניצול חוזר והתב"ר ייסג

 
 

 יו"ר:  –עופר בוזי 
 ? קירוי מגרשי ספורט,  1504תב"ר  שינוי מקורות מימון מי בעד אישור 

 
 פה אחד.   :בעד

 
קירוי  ,  1504תב"ר  שינוי מקורות מימון  ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את    :החלטה

 .  מגרשי ספורט
 
 
 

בסך   שינוי    ,  גנ"י חינוך מיוחד ז'בוטינסקי ,  1698תב"ר  שינוי מקורות מימון  אישור    -  1.4סעיף  
 . ש"ח 757,473

 
 יו"ר:  –עופר בוזי 

  757,473בסך    שינוי    ,  גנ"י חינוך מיוחד ז'בוטינסקי,  1698תב"ר  שינוי מקורות מימון  מבקש לאשר  
 .ש"ח

 .  ש"ח -757,473ש"ח, קרנות  757,473משרד החינוך מקורות מימון:  
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 רו"ח גיל גבריאל: 
 גם פה מדובר בשיפט של מימון, קיבלנו הרשאה ממשרד החינוך.  

 
 יו"ר:  –עופר בוזי 

  757,473בסך    שינוי    ,  גנ"י חינוך מיוחד ז'בוטינסקי,  1698תב"ר  שינוי מקורות מימון  מי בעד אישור  
 ?ש"ח

 
 פה אחד.   :בעד

 
גנ"י  ,  1698תב"ר  שינוי מקורות מימון  ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את    :החלטה

 . ש"ח 757,473בסך  שינוי   , חינוך מיוחד ז'בוטינסקי
 
 
 

 .ש"ח  5,157,366תב"ר בסך הגדלת , ישן מול חדש, 1711תב"ר הגדלת אישור  - 1.5סעיף 
 

 יו"ר:  –עופר בוזי 
 . ש"ח 5,157,366תב"ר בסך הגדלת , ישן מול חדש, 1711תב"ר  הגדלת מבקש לאשר 

 ש"ח.  3,438,244ש"ח, קרנות  1,719,122רמ"י  מקורות מימון: 
 

 רו"ח גיל גבריאל: 
   , מתוך קרנות הרשות. ליח"ד העירייה  9,000-ליחידת דיור רמ"י ו   3,000מדובר בחלקים יחסיים של  

 זה ישן מול חדש.  
 

 יו"ר:  –עופר בוזי 
 ? ש"ח 5,157,366תב"ר בסך הגדלת  ,  ישן מול חדש,  1711תב"ר  הגדלת מי בעד אישור 

 
 פה אחד.   :בעד

הגדלת  ,  ישן מול חדש,  1711תב"ר  הגדלת  ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את    :החלטה
 . ש"ח 5,157,366תב"ר בסך 

 
 
 

  13,746,594תב"ר בסך  הגדלת  ,  הסכם גג מוסדות ציבור,  1465תב"ר  הגדלת  אישור    -   1.6סעיף  
 .ש"ח

 
 יו"ר:  –עופר בוזי 

 . ש"ח 13,746,594תב"ר בסך הגדלת , הסכם גג מוסדות ציבור , 1465תב"ר  הגדלת מבקש לאשר 
 ש"ח.   13,746,594רמ"י מקורות מימון: 

 
 רו"ח גיל גבריאל: 

וגם    9,000מול    3,000של רמ"י הם מעבירים כספים של חדש מול הישן, שזה יחס של    בכל השיווקים
 כספים לפעילות בשכונות החדשות. 

 
 יו"ר:  –עופר בוזי 

 ?ש"ח 13,746,594תב"ר בסך הגדלת , הסכם גג מוסדות ציבור,  1465תב"ר  הגדלת מי בעד אישור 
 

 פה אחד.   :בעד

הסכם גג מוסדות  ,  1465תב"ר  הגדלת  ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את    :החלטה
 . ש"ח 13,746,594תב"ר בסך הגדלת , ציבור
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  1,700,000תב"ר בסך  הגדלת  ,  מנהלת התחדשות עירונית,  1687תב"ר  הגדלת  אישור    -  1.7סעיף  
 .ש"ח

 
 יו"ר:  –עופר בוזי 

 .ש"ח 1,700,000תב"ר בסך  הגדלת , התחדשות עירוניתמנהלת  , 1687תב"ר  הגדלת מבקש לאשר 
 ₪  346,304 –₪ קרנות  346,304  –קרן שלם מקורות מימון: 

 
 רו"ח גיל גבריאל: 

, זה  ₪  ₪765,000, מדובר במימון יחסי, אנחנו נותנים    935,000קיבלנו מימון ממשרד השיכון של  
 .  עבור כל מיני פעילויות שאנחנו עושים

 
 יו"ר:  –עופר בוזי 

 ? ש"ח 1,700,000תב"ר בסך  הגדלת  ,  מנהלת התחדשות עירונית, 1687תב"ר  הגדלת מי בעד אישור 
 

 פה אחד.   :בעד

מנהלת התחדשות  ,  1687תב"ר  הגדלת  ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את    :החלטה
 . ש"ח 1,700,000  תב"ר בסך הגדלת , עירונית

 
 
 
 
 
 

 18:00הישיבה ננעלה בשעה  
 
 
 
 
 
 

 
 

 ____________________                                                     ___________________ 
          מלכה מיכאלי      
 מרכזת ישיבות מועצה 

 

 

 

        
                                                               
                                                              

         עופר בוזי  
  יו"ר וועדת כספים 


