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   "ב אדר, תשפ"גי
  2023מרץ,  5

 69654ס/
 

 2023  במרץ 5מיום  2/23פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר 

 

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

 ליאור אגאי.  : חסרים

שפינדל    :מוזמנים שלומית  גבריאל    –עו"ד  גיל  רו"ח  לעירייה,   העירייה,    –יועמ"ש  מלכה  גזבר 
 מרכזת ישיבות המועצה.   –מיכאלי 

 על סדר היום:

 אישור תב"רים   .1
שינוי  ,  אולם התעמלות אומנותית ליד יובלים,  1558תב"ר  שינוי מקורות מימון   אישור   .1.1

 . ש"ח 250,000תב"ר בסך מקורות מימון 
תב"ר בסך הגדלת  ,  שדרוג המרחב הציבורי רח' דוד אלעזר,  1623תב"ר  הגדלת  אישור   .1.2

 . ש"ח 89,718
 ש"ח.    523,744, מגרש חנייה איילת השחר, הגדלת תב"ר בסך  1685אישור הגדלת תב"ר   .1.3

 

 17:49הישיבה נפתחה בשעה 

 

 יו"ר:  –עופר בוזי 
  שמח. אני פותח את הישיבה, רוצה לאחל לכולם חג פורים 

 אברהם בורוכוב: 
 מצטרף לברכות.  

 

 אישור תב"רים.   - 1סעיף 

שינוי  ,  אולם התעמלות אומנותית ליד יובלים,  1558תב"ר  שינוי מקורות מימון   אישור    –  1.1סעיף  
 . ש"ח 250,000תב"ר בסך מקורות מימון 

 יו"ר:  –ופר בוזי ע
לאשר   מימון   מבקש  מקורות  יובליםאולם  ,  1558תב"ר  שינוי  ליד  אומנותית  שינוי  ,  התעמלות 

 . ש"ח 250,000תב"ר בסך מקורות מימון 

 . ש"ח 250,000  ₪ הגדלה ממשרד הספורט )טוטו ווינר(  250,000הפחתה מקרנות מקורות מימון: 
 

 רו"ח גיל גבריאל: 
 מדובר בשיפטינג. התב"ר נשאר באותו סכום.  

 
 יו"ר:  –עופר בוזי 

בעד אישור   מימון   מי  יובלים,  1558תב"ר  שינוי מקורות  ליד  אומנותית  שינוי  ,  אולם התעמלות 
 ? ש"ח 250,000תב"ר בסך מקורות מימון 

 פה אחד.   :בעד

אולם  ,  1558תב"ר  שינוי מקורות מימון   ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את    :החלטה
 ש"ח.  250,000תב"ר בסך שינוי מקורות מימון , התעמלות אומנותית ליד יובלים
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תב"ר בסך הגדלת , שדרוג המרחב הציבורי רח' דוד אלעזר, 1623תב"ר הגדלת אישור  – 1.2עיף ס
 .ש"ח 89,718

 יו"ר:  –עופר בוזי 
  89,718תב"ר בסך  הגדלת  ,  שדרוג המרחב הציבורי רח' דוד אלעזר,  1623תב"ר  הגדלת  מבקש לאשר  

 .ש"ח

 .ש"ח  89,718  נתיבי איילון מהיר לעיר מקורות מימון: 
 

 רו"ח גיל גבריאל: 
 אלש"ח, מימון שקיבלנו ממהיר לעיר, מוסיפים אותו לסכום התב"ר.     89המשמעות היא תוספת של  

 
 יו"ר:  –עופר בוזי 

  89,718תב"ר בסך  הגדלת  ,  שדרוג המרחב הציבורי רח' דוד אלעזר,  1623תב"ר  הגדלת  מי בעד אישור  
 ?ש"ח

 פה אחד.   :בעד
 

את    :החלטה לאשר  העיר  למועצת  ממליצה  הכספים  המרחב  ,  1623תב"ר  הגדלת  ועדת  שדרוג 
 . ש"ח 89,718תב"ר בסך  הגדלת ,  הציבורי רח' דוד אלעזר

 
 

   523,744, מגרש חנייה איילת השחר, הגדלת תב"ר בסך  1685אישור הגדלת תב"ר    –     31.סעיף  
 ש"ח. 

 יו"ר:  –עופר בוזי 
לאשר   תב"ר  מבקש  הגדלת  אישור  בסך  1685הגדלת  תב"ר  הגדלת  השחר,  איילת  חנייה  מגרש   ,

 ש"ח.    523,744

 . ש"ח 523,744  נתיבי איילון מהיר לעיר מקורות מימון: 
 

 רו"ח גיל גבריאל: 
 והם מממנים אותו באופן מלא.  ₪  523,744מלש"ח ועכשיו נתנו  2.7תה  יהשתתפות הראשונה הי

 
 יו"ר:  –עופר בוזי 

 ש"ח?   523,744, מגרש חנייה איילת השחר, הגדלת תב"ר בסך 1685הגדלת תב"ר  מי בעד אישור 

 פה אחד.   :בעד
 

, מגרש חנייה איילת  1685הגדלת תב"ר  ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את    :החלטה
 ש"ח.    523,744השחר, הגדלת תב"ר בסך 

 

 17:54הישיבה ננעלה בשעה  

 

 

 

 ____________________                                                     ___________________ 

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


