
 
 

  
  05/19מס'  ועדת כספים ישיבת פרוטוקול

  באולם מועצת העיר 2019 באוגוסט 7תשע"ט,  ו' באב בתאריך שהתקיימה
  

  :נוכחים
   מ"מ יו"ר הוועדה – משה כהנאה"ה 
   הוועדהחבר  – אפרים אוחיוןה"ה 
  ועדה הוחבר  – דוד שפיצרה"ה 

  חסרים: 
   הועדה ר"יו – שוורץ מנדי ה"ה

  חבר הוועדה  –ה"ה חיים ברגר 
  : משתתפים

  ראש העיר –ה"ה מאיר רובינשטיין 
  גזבר העירייה –ה"ה משה עמדי 

  רמ"ט ראש העיר –ה"ה יהודה דייטש 
  סגן גזבר  –ה"ה יצחק וענונו 

  יועמ"ש – עדי הדרעו"ד 
  מבקר העירייה –מר גרשון וינגורט 

  
  על סדר היום:

1.  
 

:משה כהנאיו"ר הועדה ה"ה מ"מ 

   תברי"ם חדשים:
  

  מקור מימון  תקציב  שם תב"ר  מספר תב"ר
 משרד הפנים  1,200,000 ₪ תוכנית המראה    1068
 578/2019מפעל הפיס  1,533,182 ₪ 1הרחבת מועדון פיס קהילתי  רח' אלעזר המודעי   1069
 70020504משרד השיכון   1,008,765 ₪ פיתוח תשתיות לגני משחקים בשכונות ותיקות   1070
 70020504משרד השיכון   1,246,879 ₪ שיפוץ ושיקום מקווה נשים רח' קנייבסקי  1071
 4630312המשרד לפיתוח הפריפריה  1,000,000 ₪ 199הקמת בית כנסת מגרש   1072
 השתתפות בעלים  1,900,371 ₪ 199הקמת בית כנסת מגרש   1072
 4630312המשרד לפיתוח הפריפריה  500,000 ₪ 422הקמת בית כנסת מגרש   1073

 השתתפות בעלים  989,612 ₪ 422הקמת בית כנסת מגרש   1073

 4630312המשרד לפיתוח הפריפריה  1,500,000 ₪ 407הקמת בית כנסת מגרש   1074

 השתתפות בעלים  2,397,544 ₪ 407הקמת בית כנסת מגרש   1074

 קרן שיקום ביוב  400,000 ₪ תכנון לשדרוג ושיקום תחנת ביוב ראשית    1075
 קרן שיקום מים  260,925 ₪ 905-906השלמת תשתיות מים גבעה ג מגרש   1076
 קרן שיקום ביוב  779,240 ₪ 905-906השלמת תשתיות ביוב  וניקוז גבעה ג מגרש   1076

 142,766 ₪ 5023758סמל אתר  726לבנים מגרש  עי"ס  1077
סמל אתר  2019/05/027משרד החינוך 

5023758 

 148,995 ₪ 5023757סמל אתר   726עי"ס לבנים מגרש   1078
סמל אתר  2019/05/028משרד החינוך 

5023757 

 2,974,398 ₪ 5023756סמל אתר  726עי"ס לבנים מגרש   1079
סמל אתר  2018/02/071משרד החינוך 

 73,500כולל הצטיידות  5023756
 2019/08/183משרד החינוך  70,000 ₪ מבנה יביל  1ת"ת משנת יהודה רכישת   1080
 2019/08/182משרד החינוך  70,000 ₪ מבנה יביל  1ת"ת חניכי הישיבות רכישת   1081
 1021702משרד החינוך סמל אתר  139,029 ₪ 5-יסודי לבנות צ  1082

   18,261706 סה"כ 
  
  
  
  



 
 

  
  

הגדלת תברי"ם:

 סה"כ תברי"ם:
₪   18,261,706  חדשים-תברי"ם   

₪   6,588,897 הגדלה -תברי"ם   

 110,000-₪    הקטנה -תברי"ם 

₪   24,740,603 סה"כ:  

  
  .אושר פה אחד

  

  
  נפתלי לבינסון רשם:

  
____________  

  משה כהנא
  יו"ר הועדהמ"מ 

מספר 
 תב"ר 

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

          

 משרד דתות  984,326 ₪    984,326 ₪  2006361524 מקווה ברח' הרב שך  636

 1620מפעל הפיס  7,406,030 ₪  1,306,030 ₪ 6,100,000 ₪  2006361532 מקווה ברח' הרב שך   636

 קרנות הרשות  700,000 ₪    700,000 ₪  2006361580 מקווה ברח' הרב שך   636

   9,090,356 ₪    7,784,326 ₪ סה"כ     

               

   280,000 ₪  2008221580 שיפוץ מקוואות 822
-₪ 110,000 

 
 קרנות קרן כללי  170,000 ₪

 משרד הדתות  110,000 ₪  110,000 ₪    2008221524 שיפוץ מקוואות  822

            ₪ 280,000   

               

 משרד החינוך  9,415,540 ₪    9,415,540 ₪  2008431523 422-472בי"ס מגרש  843

 8,504,773 ₪  110,214 ₪ 8,394,559 ₪  2008431532 422-472בי"ס מגרש   843
מפעל הפיס 
2017/02/049 

   17,920,313 ₪    17,810,099 ₪ סה"כ      

               

 1619מפעל הפיס  11,005,816 ₪  4,905,816 ₪ 6,100,000 ₪  2008811532 905מגרש  Cמקווה גבעה  881

 קרנות 750,000 ₪    750,000 ₪  2008811580 905מגרש  Cמקווה גבעה   881

   11,755,816 ₪    6,850,000 ₪ סה"כ      

               

 משרד החינוך   7,905,778 ₪    7,905,778 ₪  2009111523 432כיתות מגרש 7גני ילדים  911

₪0   2009111532 432כיתות מגרש 7גני ילדים   911  ₪ 156,837  ₪ 156,837 
מפעל הפיס ציוד  

 129/2019וריהוט 

   8,062,615 ₪    7,905,778 ₪ סה"כ      

              

1056 
- שיקום ושיפוץ המרחב הציבורי 
כניסה מערבית לעיר גבעה ב  

 רח'  קדושת לוי 
2010561522       ₪ 806,302 

  שינוי שם תב"ר
משיקום ושיפוץ 
- המרחב הציבורי 

גינון לכניסה מערבית  
לעיר גבעה ב רח'  

 קדושת הלוי
     110,000-₪   6,588,897 ₪      סה"כ:   


