
 

  02/19מס'  ועדת כספים ישיבת פרוטוקול
  באולם מועצת העיר )2019/02/26תשע"ט (כ"א באדר א'  בתאריך שהתקיימה

  :נוכחים
 מ"מ יו"ר הועדה –משה כהנא ה"ה
  הועדה חבר – דוד שפיצר ה"ה

  מחליף של ה"ה חיים ברגר –ה"ה דוד זלץ 
  מחליף של ה"ה מנדי שוורץ –ה"ה יואל פרוליך 

  מחליף של ה"ה אפרים אוחיון –ה"ה יצחק דויד כהן 
  

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

  חבר הועדה –ה"ר אפרים אוחיון 
  חבר הועדה –ה"ה חיים ברגר 

  
  : משתתפים

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

  רמ"ט ראש העיר –ה"ה יהודה דייטש 
  מבקר העירייה  –ה"ה גרשון וינגורט 

  יועמ"ש –עו"ד עדי הדר 
  

 
 
 

  
  על סדר היום:

1.  
 

:משה כהנאיו"ר הועדה, ה"ה  מ"מ  

  תברי"ם חדשים:
  

מספר 
 תב"ר 

  מקור מימון  תקציב  שם תב"ר 

 הרלב"ד  ₪   54,900 2019-השתתפות במימון פעולות לבטיחות בדרכים 1032
 קרנות ₪6,100 2019-השתתפות במימון פעולות לבטיחות בדרכים 1032

 ₪228,846 433כיתות מגרש   18ת"ת  1033
משרד החינוך הרשאה 

2018/05/048 

 ₪228,846 5023546סמל אתר  460כיתות מגרש   18ת"ת  1034
משרד החינוך הרשאה 

2018/05/053 

 ₪228,846 5023544סמל אתר  460כיתות מגרש   18ת"ת  1035
משרד החינוך הרשאה 

2018/05/052 
 2019/05/002משרד החינוך  ₪206,000 905ת"ת לבנים מגרש  1036
 2018/14/022משרד החינוך  ₪450,000 אהלי תפארת משה חצר לימודית  1037
 2018/08/114משרד החינוך  ₪30,000 חב"ד לבנים עבור מרחבי הכלה 1038

   ₪1,433,538 סה"כ   



 

  
  
  

  הגדלת תברי"ם:

  
  
  
  
  

  סגירת תברי"ם:

מספר 
 תב"ר 

  הקטנה  הגדלה  תקציב  כרטיס  שם תב"ר 
תקציב 

  חדש
  מקור מימון

 משרד הכלכלה 3,472,000     3,472,000 2006431541 8חב"ד  403מעון מגרש  643
 קרנות 270   270   2006431580 8חב"ד  403מעון מגרש  643

   3,472,270     3,472,000 סה"כ     

                
      ₪270     סה"כ   

מספר 
 תב"ר 

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

                

534 
תוכנית אב  

 לתחבורה ציבורית
 משרד התחבורה 800,000     800,000 20005341528

534 
תוכנית אב  

 לתחבורה ציבורית
 קרנות 179,479   91,479 88,000 5005341580

   979,479     888,000 סה"כ     

11בית ספר צ 652  2006521523 13,748,624 235,348   13,983,972 

משרד החינוך 
תוספת נגישות כולל 

  117,600ריהוט 
132,300ו   

171בי"ס מגרש  665  2006651523 5,615,803 65,592   5,681,395 
משרד החינוך 
2017/02/028  
 תוספת נגישות

171בי"ס מגרש  665  מפעל הפיס 5,453,482     5,453,482 2006651532 
171בי"ס מגרש  665  קרנות 947,800     947,800 2006651580 

   12,082,677     12,017,085 סה"כ     

658 
סמינר לבנות מגרש 

432 
 משרד החינוך 10,363,272     10,363,272 2006581523

658 
סמינר לבנות מגרש 

432 
2006581532 19,559,425 258,270   19,817,695 

מפעל הפיס תוספת 
 נגישות

   30,180,967     29,922,697 סה"כ     

843 
422-בי"ס מגרש 

724  
 משרד החינוך 8,539,602   110,622 8,428,980 2008431523

843 
422-בי"ס מגרש 

724  
2008431532 8,394,559     8,394,559 

תוספת מפעל הפיס 
 נגישות

   16,934,161     16,823,539 סה"כ     
 קרנות 1,650,000   550,000 1,100,000 2008011580 הקמת מגרש לנוער  801

                

989 
שלוש כיתות גן 

905מגרש   
 משרד החינוך  4,383,117   2,085,984 2,297,133 2009891523

     0 ₪3,397,295     סה"כ:   

 



 

 סה"כ תברי"ם:
 ₪1,433,538 חדשים-תברי"ם 
 ₪3,397,295 הגדלה -תברי"ם 
 ₪0 הקטנה -תברי"ם 
 ₪270 סגירה -תברי"ם 

 ₪4,831,103 סה"כ:

  
  
  

  .אושר פה אחד
  

  
  לבינסוןנפתלי  רשם:

  
  
  

____________  
  משה כהנא

  יו"ר הועדהמ"מ 
  
  
  
  

תק:הע


