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 40248סימוכין: 

  202114.11.מיום  20219/מספר  פרוטוקול ועדת כספים

 :נוכחים

 יו"ר הוועדה  -  רמי סקליטר

 חברת וועדה -  מאיה פז

 חברת וועדה -אהרוני   סמדר מוצפי

  חסרים:

 חבר ועדה  -   גיל אנוקוב

 חבר וועדה -   אלי לוי

 חבר וועדה -  אריאל אלמוג

 חברת וועדה -  טלי חייט

 חבר וועדה  -  שאול רומנו

 מוזמנים:

 ראש העיר-  שמואל בוקסר

 גזבר העירייה -  לבב ערן

 בקשות לפתיחה ועדכון תברי"ם  (1

 פארק הספורט –פתוח שצ"פ עירוני  .א

,כיום לאחר סיום הכנת התוכניות האומדנים יצא מכרז,  2020בשנת  ₪מיליון  5התב"ר נפתח ע"ס  

מיליון מתרומות והיתרה מהקרן  5מהם  ₪מיליון  39הבקשה היא להגדיל את סכום התב"ר בסך 

 לפקוח .

 בלבד. ₪מיליון  34מאחר וטרם התקבלה תרומה ספציפית מבקש כרגע לאשר הגדלה בסך  רמי:

 החלטות ועדת תנועה  1476תב"ר  .ב

כאשר העבודות לא רק של ועדת תנועה אלא כל עבודות   ₪ 1,300מבקשים להגדיל לסך של 

 ביצוע תשתיות תנועה . -הקשורות לתנועה. בנוסף מבקשים לשנות את השם ל

 השלמות פיתוח ברחבי העיר. 1522תב"ר  .ג

 מיליון . 2.5הגדלה בסך של 

 אר נס ציונההכנת תכנית מת 1214תב"ר  .ד

 . ₪אלף  500הגדלה בסך של  
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 תכנון שימור ושיפוץ חזיתות מועצה דתית .  1487תב"ר  .ה

של שימור אתרים )טרם התקבלה ההתחייבות  50%במימון  ₪מיליון  2.1מבקשים להגדיל לסך של 

 של  העמותה לשימור אתרים (

 500ני לתכנון התוספת בסך פתיחת תב"ר תכנון תוספת אגף ביה"ס בן יהודה , מדובר בסכום ראשו .ו

 מ"ר בניה.  1,000-, התכנון הוא ל ₪אלף 

  9/21דוח כספי  (2

 בחציון 5.3מול גרעון של  ₪מיליון  6.1 -,הגרעון עומד כ 9/21מוצג טיוטת דוח כספי לסוף חודש 

 מבקשת לקבל דוח על הכנסות העיריה מאגרת שילוט עוד היום. מאיה :

מבקש לקבל דוח תקציב מול ביצוע בחינוך מאחר ושוב יש תקציב יתר בפעילות  ותקציב  רה"ע :

 חסר בשכר .

 מה הצפי לסוף השנה עפ"י קצב ההתקדמות   רמי:

 אנו עושים כל מאמץ להגיש דוח מאוזן לסוף שנה, כרגע מסתמן גרעון לסוף שנה בסך של  ערן:

 . ₪מיליון  6 -כ

 

 רשם: לבב ערן 
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