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 "ט אדר תשע"זכ                   
 7102מרץ  72           
       

 91.3.9102פרוטקול ועדת הכספים מתאריך: 
 
 

 נוכחים
 חברים: 

 רה"ע -רחמים מלול 
 מ"מ רה"ע –שרעבי  בנצי
 חבר מועצה –קינד אבי 
 חברת מועצה –באום רוני דר' 

 חברת מועצה –ספיר  יערה
 ר מועצהחב –זאיקה  יפיםאינג' 

 חברת מועצה –בק  יעל
 חבר מועצה יו"ר ועדת ביקורת – שי קזיוף

 חבר מועצה –ג שלמה צבי מונט
 חבר מועצה – אמיר ירוןעו"ד 

 
  :סגל 

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

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

 תיות / מנהל הקמה הבאר השלישיתמנהל אגף תש –זורי שעובי 
 מנהל אגף מוניציפאלי –דודי אשכנזי 

 המחלקה לשירותים חברתיים קריית משה  תמנהל –אורלי יפת 
 

 סדר יום  : 
 

 עדכון ואישור תב"רים:  .0

 מנהל ההנדסה: 
 

 מבני ציבור: 

מבנים יבילים  3198
9102 

  
 עבודות פיתוח והפרש מכרז   עירייה  1,500,000

 מלש"ח ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.  ,.0 –הגדלה ב 5₪  350,15111מאושר הינו  תקציב
 אושר פה אחד !

   ס עמיחי"בי 3103
 תוספות להרשאות גורמי חוץ   1,000,000

 מלש"ח.  0 –הגדלה מגורמי חוץ ב 5₪  0050315,39תקציב מאושר 
 אושר פה אחד !

 050105001תוספות להרשאה + הרשאה ע"ס  וץ גורמי ח  5,000,000 ס אור לציון "בי 3164
 ₪ 
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 מלש"ח.  ,מלש"ח5 עירית רחובות5 הגדלה ע"י משרב החינוך )הרשאה( בסך  3תקציב מאושר 
 אושר פה אחד !

גורמי חוץ +   6,000,000 ביס נועם בנות  3195
+  51115111,הרשאה + תוספת להרשאה  עירייה

 עירייה  051115111
מלש"ח  0 –מלש"ח5 ו  ,קרנות הפיתוח של הרשות5 הגדלה משרד החינוך  –ר חצי מלש"ח תקציב מאוש

 ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות. 
 אושר פה אחד !

3196 
תוספת כיתות 

לביס פרחי 
 המדע

גורמי חוץ +   6,000,000
+  51115111,הרשאה + תוספת להרשאה  עירייה

 עירייה  051115111

מלש"ח ע"ח קרנות הפיתוח של  0 –מח"ש משרד החינוך5 ו   ,קרנות(5 הגדלה תקציב מאושר חצי מלש"ח )
 הרשות. 

 אושר פה אחד !

אין 
 תבר

גן דו כיתתי 
גורמי חוץ +   2,000,000 ביעקב מזרחי

 עירייה
+  050115111הרשאה + תוספת להרשאה 

 עירייה  051115111

 אושר פה אחד !

אין 
 תבר

גן דו כיתתי 
בחצרות 
 המושבה

גורמי חוץ +   2,000,000
+  050115111הרשאה + תוספת להרשאה  עירייה

 עירייה  051115111

 אושר פה אחד !

אין 
 תבר

גן דו כיתתי ליד 
גורמי חוץ +   3,000,000 בגין

 עירייה
+  050115111הרשאה + תוספת להרשאה  

 עירייה   059115111

 אושר פה אחד !

אין 
 תכנון העיריי  500,000 גנ"י ההגנה  תבר

 אושר פה אחד !
אין 
 תכנון עירייה   500,000 גנ"י סירני תבר

 אושר פה אחד !

אין 
גורמי חוץ +   2,000,000 גנ"י כצנלסון תבר

 עירייה
+  050115111הרשאה + תוספת להרשאה 

 עירייה  051115111

 אושר פה אחד !
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 מצ"ב טבלה מעודכנת. 
 

 מלש"ח, ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.  0.1תב"ר חדש: תביעות משפטיות: 
 אושר פה אחד !

 
 האגף לשר"ח: 

א'  011בגין התאמת המבנה, ₪ א'  011הצטיידות:  –הקמת מבנה למרכז התעסוקה העירוני  –תב"ר חדש 
 ₪. א'  011בגין הצטיידות: סה"כ לתב"ר ₪ 

 אושר פה אחד !
 
 

 אגף ביטחון: 
 ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות. ₪, א'  011ת חינוך, בגין עבודות גידור במוסדו –תב"ר חדש 

 אושר פה אחד !
 

 נכסים: 
עבוד בית כנסת, גבעתי לצורך השלמת בית כנסת שנבנה ופועל כבר )כספי משרד ₪  111,111תב"ר חדש בסך 

 .0111270001 70.07.7100הדתות(, מספר הבקשה מתאריך 
 אושר פה אחד !

 
 אגף מוניציפאלי: 

 (. 70.0.7102ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות, נדחה מישיבה קודמת )₪ א'  111וץ חזיתות תב"ר חדש: שיפ
 נדחה לדיון מועצת העיר הקרובה. 

 
סיימנו על הצד  7100בוצעה סקירה ע"י ראש העיר אודות מצבה הכספי של העירייה ושל חברת הלר: את 

שקולה ואחראית חרף מחאות וועד אנו מנהלים באופן מושכל, תוך התנהלות  7102הטוב ביותר, ואת 
 העובדים. 

 
  

 בברכה5          
 

 דודי אשכנזי       
 מנהל אגף מוניציפאלי

     
 


