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 ג' אב תשע"ו
  2016אוגוסט  07

 
 10.8.2016פרוטוקול ועדת כספים הנדון : 

 נוכחים חברים: 
 רה"ע -רחמים מלול 

 מ"מ רה"ע – בנצי שרעבי
 חבר מועצה – אבי קינד

 חברת מועצה – ר רוני באום"ד
 חבר מועצה – עודד עמרם

 חבר מועצה – שי קזיוף
 חבר מועצה – אמיתי כהן

 חבר מועצה – שלמה צבי מונטג
 חברת מועצה – יעל בק

 חברת מועצה – אדר' יערה ספיר
 חבר מועצה – עו"ד אבי מוזס
 חבר מועצה – עו"ד אמיר ירון

 חבר מועצה – אינג' יפים זאיקה
 נוכחים סגל : 

 מנכ"ל העירייה –דורון מילברג 
 גזברית העירייה –דניאלה ליבי 

 היועמ"ש –עו"ד מיכל דגן 
 רמנכ"ל הל" –גיא עידו 

 סמנכ"ל נכסים וביטוח –חנניה קורש 
 מנהל אגף תנועה שילוט ופיקוח –ליאור שוקרי 

 מ"מ מבקר העירייה –ישראל עוקשי 
 מנהלת אגף החינוך / דורון כוכבי ס.מ.א. החינוך –סמדר קרפובסקי 

 
 עדכון ואישור  תב"רים: 

 מנהל ההנדסה / : אגף חינוך. 
תוספת להרשאה ממשרד  - ₪ 200,000גורמי חוץ –אלר : גני ילדים בקלמן בי3136עדכון תב"ר  .1

 החינוך. 
 אושר פה אחד ! 

 –תוספת להרשאה  - ₪ 200,000גורמי חוץ  ––גן חד כיתתי בזכריה מדאר  - 2908עדכון תב"ר  .2
 ממשרד החינוך. 
 אושר פה אחד ! 

ל הקבלן.  : בגין התקשרות מו₪ 14,034,780סה"כ לתב"ר: –בי"ס בית יעקב  – 3166עדכון תב"ר  .3
/  ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות ₪מיליון  2מלש"ח ממשרד החינוך,  5 ועדת הכספים אישרה :

 )לטובת השלמות ופיתוח(.   מענק הקמת תאגיד המים
 אושר פה אחד ! 

ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות /  - ₪ 400,000עירייה  –מועדון נוער אושיות  – 2979עדכון תב"ר  .4
 . ₪ 3,004,203חשבון סופי:  אושר. - ₪ 2,604,000, סה"כ לתב"ר : -יםמענק הקמת תאגיד המ

 אושר פה אחד ! 
על מנת / מענק הקמת תאגיד המים מקרנות רשות  ₪ 70,000ספריות ע"ס  2838ר "הגדלת תב .5

מלש"ח,  1.4)התחייבות תורם עודכן  ₪ 2,270,000להביא לאיזונו וסגירתו : התב"ר יהיה ע"ס 
 .  ₪ 1,470.000במקום 

 אושר פה אחד ! 
ש"ח השתתפות  529,650אולם ספורט תיכון היובל תוספות מקורות חוץ, מפעל הפיס  3151תב"ר  .6

 , ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות / מענק הקמת תאגיד המים.  ₪א'  300עירייה 
 אושר פה אחד !
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 תנועה ותשתיות: 
  : ₪ 71,429: אומדן עלות 2016תב"ר חדש סימון כבישים והתקני בטיחות  .7

השתתפות : קרנות הפיתוח של הרשות / מענק הקמת תאגיד המים, ₪ 21,439השתתפות עירייה  
 .₪ 50,000מ. התחבורה 

 אושר פה אחד !
 הל"ר:  –תב"רים  .8

 
 תב"רים הל"ר בש"ח : 

   
בקשת  

הגדלה 
מועדת 
  *כספים

   
 

מס. 
 שם הפרויקט   ב"רת

תקציב  
עירייה 
)אושר 

 במועצה( 

אומדן  
 מעודכן 

סה"כ  
עלות 

ממימון 
 חוץ 

סה"כ  
עלות 

מקרנות 
 רשות 

סטאטוס 
החלטת 

ועדת 
 כספים

        רח' יעקב 2861
21,150,048  

               
949,952  

    
22,100,000  

 
6,450,000  

   
15,650,000  

 אושר !

        ןרח' בנימי 2862
25,646,012  

            
7,373,988  

    
33,020,000  

 
6,100,000  

   
26,920,000  

 אושר !

        בית העם 2610
78,095,060  

            
2,029,940  

    
80,125,000       

80,125,000  
 אושר !

          בית התרבות 2840
9,000,000  

            
2,000,000  

    
11,000,000       

11,000,000  
 אושר !

 אושר ! 1,000,000   1,000,000  אור לציון  3164

3133 
ביה"ס יסודי 

רחובות 
 הצעירה

 1,000,000   1,000,000 
 אושר !

          גנ"י האמהות 3130
1,900,000  

250,000        
2,100,000  

    
897,494  

    
1,202,506  

 אושר !

 

 ח של הרשות / מענק הקמת תאגיד המיםקרנות הפיתומ. 

       

 תב"רים חינוך: 

ע"ח משרד  ₪א'  480סה"כ:  ₪א'  600, נגישות אקוסטית במוסדות חינוך, 2167הגדלת תב"ר  .1
 ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות / מענק הקמת תאגיד המים.  ₪א'  120החינוך, 

 אושר פה אחד ! 
 750,000גורמי חוץ + עירייה  1,500,000 – בוועדת כספים אושר בעבר  ,מבנים יבילים – 3198תבר  .2

: קרנות הפיתוח של  1,000,000)הרשאה עתידית( + עירייה  200,000 –מבקשים : גורמי חוץ ,
)הכנת שטחים למבנים היבילים + מתקני משחק לגנים + הפרשים הרשות / מענק הקמת תאגיד

 . בין המכרז להרשאות(
 אחד !אושר פה               

 
 

 בברכה,   
 

 דודי אשכנזי 
 ראש הלשכה

   


