
 

  
  

  06/2021פרוטוקול וועדת כספים 
  2021ביוני   30תשפ"א,  ' בתמוזכ שהתקיימה בתאריך:

  
  :נוכחים

  מ"מ יו"ר הוועדה – ה"ה משה כהנא 
  חבר הוועדה –ה"ה אפרים אוחיון 

  חבר הוועדה   – חיים ברגרה"ה 
  חבר הוועדה  –ה"ה דוד שפיצר 

  

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

  : משתתפים
  ראש העיר  –ה"ה מאיר רובינשטיין 

  גזבר העירייה  –ה"ה משה עמדי 
  רמ"ט ראש העיר  –ה"ה יהודה דייטש 

  מבקר העירייה  –מר גרשון וינגורט 
  

  על סדר היום:
  

  

  חדשים:  תב"רים

מס' 
  תב"ר 

  מקור מימון  תקציב  שם תב"ר 

 2019/08/377משרד החינוך  80,000 עיצוב מרחבי למידה בית ספר חניכי הישיבות בנות  1228
 המוסד לביטוח לאומי 2,610,693 מרכז רב שירותים לאנשים עם מוגבלויות 1229
 אגרת מבנה ציבור קרן  290,077 מרכז רב שירותים לאנשים עם מוגבלויות 1229

1230 
מבנים: ת"ת נטעי מאיר ,אהבת  3-חידוש מבנים ב

 חסד, גנ"י אלעזר המודעי  
 2019/09/689משרד החינוך  1,307,000

 1809003/2021משרד השיכון  1,561,080 186עבודות פיתוח תשתיות מגרש  1231
 קרן פיתוח כללי 900,000 פיתוח כיכרות תשתיות ואלמנטים 1232
 משרד החינוך   111,054   2021מרכיבי ביטחון חינוך  1233
 קרן פיתוח כללי 12,339   2021מרכיבי ביטחון חינוך  1233
 2021/02/068משרד החינוך  127,853 5026034סמל אתר   743עי"ס לבנים מגרש  1234
 2021/02/058משרד החינוך  333,040 5026011סמל אתר   727עי"ס לבנים מגרש  1235
 מפעל הפיס  5,400,000 כה טיפולית י בר 1236

 1,902,017 522שצ"פ  1237
משרד הבינוי והשיכון  

1797135/2021 

 250,000 פיתוח ושיפוץ המבנה, השטח ומתקני חצר  1238
משרד העבודה והרווחה 

 2020והשירותים החברתיים 
 קרן פיתוח כללי 27,777 פיתוח ושיפוץ המבנה, השטח ומתקני חצר  1238

   14,912,930 סה"כ   



 

  הגדלת תב"רים:

 רים "סה"כ תב

 14,912,930  חדשים-רים "תב

 38,737,978 הגדלה -רים "תב

 0 הקטנה  -רים "תב

 53,650,908 סה"כ 

  
  

מ"מ כהנא  הוועדה:    משה  יו"ר 
  אושר פה אחד.    

  
 __________  

  משה כהנא 
 עדהויו"ר הומ"מ 

  'מס
 תב"ר 

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

 2020/07/050משרד החינוך  9,074,806   351,140 8,723,666 2010191523 450ישיבה מגרש  1019
 2018/01/053משרד החינוך  2,236,034   73,971 2,162,063 2010281523 כיתות  2 13גנים מגרש צ  1028

1034 
סמל   433כיתות מגרש   18ת"ת 

 5023523אתר 
2010341523 13,037,510 2,139,254   15,176,764 

משרד החינוך  
2020/07/075  ,
2020/02/024 

1035 
  460כיתות מגרש   18ת"ת 

5023544 
2010351523 17,775,858 3,214,285   20,990,143 

משרד החינוך   
2020/07/113  

,2020/07/012 
 2020/07/049משרד החינוך  22,085,773   799,019 21,286,754 2010411523 6-עי"ס לבנות מגרש צ  1041

 3,518,542   1,177,027 2,341,515 2010501523 433שלוש כיתות גן מגרש  1050
  2019/01/006משרד החינוך 

 78,000הצטיידות 

1069 
הרחבת מועדון פיס קהילתי רח'  

 1אלעזר המודעי 
 מפעל הפיס  2,807,599     2,807,599 2010691532

1069 
הרחבת מועדון פיס קהילתי רח'  

 1אלעזר המודעי 
 קרנות מבני ציבור  762,000   762,000   2010691583

   3,569,599 סה"כ          1069

1079 
סמל   726לבנים מגרש  עי"ס

 5023756אתר 
 2020/07/053משרד החינוך  9,014,252   1,553,120 7,461,132 2010791523

 8,151,912   7,918,573 233,339 2010831523 186בי"ס עי"ס מגרש  1083
  2020/17/041משרד החינוך 
 117,600הצטיידות 

 16,445,102   16,091,701 353,401 2011151523 404בי"ס יסודי מגרש  1115
משרד החינוך   

הצטיידות   2020/17/036
279,300 

 10,338,880   3,578,930 6,759,950 2011361523 714עי"ס לבנים מגרש  1136
משרד החינוך  

2020/07/076,2020/02/026 

1139 
סמל   460ת"ת לבנים מגרש 

 5024620אתר 
 2020/02/022משרד החינוך  10,868,981   695,278 10,173,703 2011391523

                
 קרן חלף היטל השבחה  253,680   103,680 150,000 2011721591 תכנון וצביעת חניית נכים  1172
 קרן מבני ציבור  1,250,000   280,000 970,000 2012181583 הקמת משחקיה מתנ'ס ברסלב  1218

     0 38,737,978       סה"כ:   

 


