
 

  01/19מס'  ועדת כספים ישיבת פרוטוקול
  באולם מועצת העיר )24/01/2019י"ח בשבט תשע"ט ( בתאריך שהתקיימה

  :נוכחים
 מ"מ יו"ר הועדה –משה כהנא ה"ה

  חבר הועדה –ה"ר אפרים אוחיון 
  הועדה חבר – דוד שפיצר ה"ה
  

  חסרים:
   הועדה ר"יומ"מ  – שוורץ מנדי ה"ה

  חבר הועדה –ה"ה חיים ברגר 
  

  : משתתפים
  ראש העיר  –ה"ה מאיר רובינשטיין 

  מנכ"ל העירייה  –ה"ה יהודה שפיצר 
  גזבר העירייה  –מר משה עמדי 

  יועמ"ש –עו"ד עודד בקרמן 
  

  על סדר היום:
1.  
 

:משה כהנאיו"ר הועדה, ה"ה  

  תברי"ם חדשים:
  

מספר  
 תב"ר

  מקור מימון  תקציב   שם תב"ר 

 2017/64/123משרד החינוך  ₪251,000 2017/64/123מאיר נגישות פיזית פרטנית ת"ת נטעי  1009
 1690922משרד השיכון  ₪7,747,530 שדרוג ת.שאיבה קיימת והחלפת קווי סניקה   1010
 2018/05/045משרד החינוך  ₪141,360   905בי"ס על יסודי מגרש  1011
 2018/09/978משרד החינוך  ₪30,000 הצטיידות ושיפוצים בספריה בית יעקב   1012

 ₪68,000 הנגשת מקוואות   1013
משרד לשירותי דת  

1001106368 
 קרנות  ₪17,000 הנגשת מקוואות   1013
 2018/05/039משרד החינוך  ₪112,934   748בי"ס על יסודי  לבנים מגרש  1014
 2018/25/251משרד החינוך  ₪30,000 2018/25/251כיתה לליקוי שמיעה  חב"ד לבנים  הנגשת 1015
 2018/09/942משרד החינוך  ₪80,000 פסג"ה   181עיצוב מרחב למידה מגרש  1016

 ₪2,974,398 443בי"ס על יסודי לבנים מגרש  1017
  2018/02/071משרד החינוך 

 73,500הצטיידות 
 2018/25/356משרד החינוך  ₪247,104 2018/25/356פרטנית בנות ובית יעקב נגישות פיזית   1018
 2018/05/044משרד החינוך  ₪141,235   450ישיבה מגרש  1019
 2018/25/368משרד החינוך  ₪30,000   2018/25/368הנגשת כיתה לליקוי שמיעה חניכי הישיבות  1020
 2018/25/367משרד החינוך  ₪30,000 2018/25/367כיתה ללקויי שמיעה בי"ס בית חייה   הנגשת 1021
 2018/25/366משרד החינוך  ₪30,000 2018/25/366הנגשת כיתה ללקויי  שמיעה בי"ס ראשית חכמה   1022
 2018/25/365משרד החינוך  ₪30,000 2018/25/365כיתה ללקויי שמיעה ב"יס נאות רחל  הנגשת 1023

 ₪4,580,373 171בי"ס על יסודי מגרש  1024
  2018/02/072משרד החינוך 

 102,900הצטיידות 

 ₪1,013,114 2018ביצוע סובה ברחוב חיי יצחק   1025
משרד התחבורה   

1001154372 
 קרנות  ₪112,569 2018ברחוב חיי יצחק  ביצוע סובה  1025
 9494משרד העבודה והרווחה   ₪457,333 תכנון מעונות יום חדשים   1026



 

 ₪24,000 2018/064/149נגישות פיזית פרטנית (ראיה) בית יעקב   1027
  2018/64/149משרד החינוך 

 52,000הצטיידות 

 ₪1,531,422 כיתות  2   13גנים מגרש צ  1028
החינוך הרשאה  משרד 

2018/01/053 
 משרד הרווחה  ₪31,442 שיפוץ והצטיידות למעודן מופת  1029
 1001163187משרד התחבורה ₪855,000 אהל שרה- ביצוע הסדרת צומת קדושת לוי 1030
 קרנות  ₪95,000 אהל שרה- ביצוע הסדרת צומת קדושת לוי 1030

 ₪163,611 2018שיפוץ מקוואות   1031
לשירותי דת  משרד 

1001051189 
   ₪20,824,425 סה"כ  

  הגדלת תברי"ם:

מספר  
 תב"ר 

  מקור מימון  תקציב חדש   הקטנה  הגדלה   תקציב  כרטיס   שם תב"ר 

-₪  ₪8,216,094 2004661532 אולם פיס ברח' דרכי איש  466  100  מפעל הפיס ₪8,115,326 768,
 קרנות ₪1,200,768  ₪100,768 ₪1,100,000 2004661580 אולם פיס ברח' דרכי איש  466
  ₪9,316,094   ₪9,316,094 סה"כ   

634 
-הסדרת צומת קדושת לוי

 מהרי"ץ 
 משרד התחבורה  ₪585,000   ₪585,000 2006341528

634 
-הסדרת צומת קדושת לוי

 מהרי"ץ 
 קרנות ₪100,135  ₪35,135 ₪65,000 2006341580

  ₪685,135   ₪650,000 סה"כ   

 ₪4,568,348  ₪69,322 ₪4,499,026 2006571523 8-צארבע כיתות גן  657

משרד החינוך  
השלמה נגישות  

2013/22/070  
2013/22/071 

 משרד החינוך  ₪10,363,272   ₪10,363,272 2006581523 432סמינר לבנות מגרש  658

 ₪19,559,425  ₪119,974 ₪19,439,451 2006581532 432סמינר לבנות מגרש  658

מפעל הפיס 
הגדלה ציוד  

וריהוט 
583/2018 

  ₪29,922,697   ₪29,802,723 סה"כ   

661 
    431כיתות גן מגרש 3

201422130 
 משרד החינוך  ₪3,411,186   ₪3,411,186 2006611523

661 
    431כיתות גן מגרש 3

201422130 
 קרנות ₪31,347  ₪31,347  2006611580

  ₪3,442,533   ₪3,411,186 סה"כ   

615,803₪5,  ₪378,291 ₪5,237,512 2006651523 171בי"ס מגרש  665  
משרד החינוך  

2018/15/080 
 מפעל הפיס ₪5,453,482   ₪5,453,482 2006651532 171בי"ס מגרש  665
 קרנות ₪947,800   ₪947,800 2006651580 171בי"ס מגרש  665
  ₪12,017,085   ₪11,638,794 סה"כ   

 טוטו ₪600,000   ₪600,000 2008231534 מלאכותי מגרש דשא  823
 קרנות ₪250,000  ₪250,000  2008231580 מגרש דשא מלאכותי  823
  ₪850,000    סה"כ   

 ₪8,445,544  ₪2,844,004 ₪5,601,540 2008421523 407/5בי"ס מגרש  842
משרד החינוך  

2017/02/039 
 מפעל הפיס ₪5,030,487   ₪5,030,487 2008421532 407/5בי"ס מגרש  842
  ₪13,476,031   ₪10,632,027 סה"כ   

 ₪2,258,793  ₪754,955 ₪1,503,838 2008451523 471/1גנ"י מגרש  845
משרד החינוך   

2017/01/064 

פיתוח הנגב      ₪359,202 2008501544 שיפוץ מתנ"ס דברי חיים  850
 והגליל

₪139  2008501580 שיפוץ מתנ"ס דברי חיים  850  קרנות   ₪270,000 689,
    ₪498 ,891     

868 
נגישות אקוסטית/חושית  

 מעשי הגדולים 
2008681523  ₪30 ,000 ₪30,000  ₪60,000 

משרד החינוך  
2017/24/565 

        

 ₪7,905,778  ₪2,642,345 ₪5,263,433 2009111523 432כיתות מגרש   7גנ"י   911
משרד החינוך  

2017/01/120 

 



 

  
  

 סה"כ תברי"ם
 ₪20,824,425  חדשים-תברי"ם 
 ₪8,336,141 הגדלה -תברי"ם 
-₪ הקטנה -תברי"ם   100 ,768 

 ₪29,059,798 סה"כ:
  
  
  
  

  .אושר פה אחד
  

  
  נפתלי לבינסון רשם:

  
  
  
  

____________  
  משה כהנא

  יו"ר הועדהמ"מ 
  
  

תק:הע

מספר  
 תב"ר 

  מקור מימון  תקציב חדש   הקטנה  הגדלה   תקציב  כרטיס   שם תב"ר 

960 
התאמת מרחב קיים לספריה  

 8-והצטיידות צ
 קרנות ₪500,000  ₪250,000 ₪250,000 2009601580

984 
שיפוץ והתאמת המבנה  

 מרכז צעיריםלטובת 
2009841544 ₪300,492   ₪300,492 

פיתוח הנגב  
 והגליל

984 
שיפוץ והתאמת המבנה  

 לטובת מרכז צעירים
 קרנות ₪60,000  ₪60,000  2009841580

  ₪360,492   ₪300,492 סה"כ   

988 
שיפוץ והתאמת מבנה לטובת  

 האב 
 משרד החינוך  ₪488,750   ₪488,750 2009881544

988 
שיפוץ והתאמת מבנה לטובת  

 האב 
 קרנות ₪500,000  ₪500,000  2009881580

  ₪988,750   ₪488,750 סה"כ   

     768, 100-₪ ₪8,336,141     סה"כ:   

 


