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 2023 בפבוראר 5מיום  1/23פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר 

 

 הבטמו אייאיו.  ,עופר בוזי, אברהם בורוכוב -יו"ר : נוכחים

 ליאת מועלם, ליאור אגאי. : חסרים

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

 מרכזת ישיבות המועצה.  –, מלכה מיכאלי טכנולוגיות וחדשנות

 על סדר היום:

 ישור תב"רים  א .1
גג  ,  1708תב"ר  הגדלת  אישור   .1.1 בפארקהסכם  בבית  ומקווה  כנסת  בית  , בניית 

 .ש"ח 1,948,353תב"ר בסך הגדלת 
 

מגרש  ,  1674תב"ר  הגדלת  אישור   .1.2 יסודי  ספר  בית  בניית  גג  בבית   501הסכם 
 .ש"ח 3,748,422תב"ר בסך הגדלת , בפארק

 

 17:48הישיבה נפתחה בשעה 

 

 אישור תב"רים.  

, בניית בית כנסת ומקווה בבית בפארקהסכם גג  ,  1708תב"ר  הגדלת  אישור    –  1.1סעיף  
 .ש"ח 1,948,353תב"ר בסך הגדלת 

 יו"ר:  –עופר בוזי 
הגדלת ,  הסכם גג בניית בית כנסת ומקווה בבית בפארק,  1708תב"ר  הגדלת  מבקש לאשר  

 .ש"ח  1,948,353תב"ר בסך 

 ש"ח.  1,948,353המשרד לשרותי דת מקורות מימון: 

 רו"ח גיל גבריאל: 

 מימון מלא של רמ"י והמשרד לשירותי דת של בית הכנסת והמקווה בבית בפארק. 
 

 יו"ר:  –עופר בוזי 
הגדלת ,  הסכם גג בניית בית כנסת ומקווה בבית בפארק,  1708תב"ר  הגדלת  מי בעד אישור  

 ?ש"ח  1,948,353תב"ר בסך 

 פה אחד.   :בעד

את    :החלטה לאשר  העיר  למועצת  הכספים ממליצה  גג  ,  1708תב"ר  הגדלת  ועדת  הסכם 
 . ש"ח 1,948,353תב"ר בסך הגדלת , בניית בית כנסת ומקווה בבית בפארק
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בבית    501הסכם גג בניית בית ספר יסודי מגרש  ,  1674תב"ר  הגדלת  אישור    –  1.2סעיף  
 .ש"ח 3,748,422תב"ר בסך הגדלת , בפארק

 יו"ר:  –עופר בוזי 
, בבית בפארק  501הסכם גג בניית בית ספר יסודי מגרש  ,  1674תב"ר  הגדלת  מבקש לאשר  

 .ש"ח 3,748,422תב"ר בסך הגדלת 

 . ש"ח 3,748,422משרד החינוך מקורות מימון:  

 רו"ח גיל גבריאל: 

לקרנות   מחולק  התב"ר  של    15,535,649היקף  מימון  החינוך  שזה    22,431,522ומשרד   ,₪
משרד החינוך, ההגדלה נובעת מתוספת מרחק ומיזוג ותוספת   60%. החלוקה תהיה  20%

 בניה לגובה.  
 

 יו"ר: –עופר בוזי 

,  בפארקבבית    501הסכם גג בניית בית ספר יסודי מגרש  ,  1674תב"ר  הגדלת  מי בעד אישור  
 ?₪ 3,748,422תב"ר בסך הגדלת 

 פה אחד.   :בעד

את    :החלטה לאשר  העיר  למועצת  הכספים ממליצה  גג  ,  1674תב"ר  הגדלת  ועדת  הסכם 
 .ש"ח 3,748,422תב"ר בסך הגדלת , בבית בפארק 501בניית בית ספר יסודי מגרש 

 

 

 

 17:50הישיבה ננעלה בשעה 

 

 

 

 

 ____________________                                                     ___________________ 

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


