
 

  
  

  02/20מס'  ועדת כספים ישיבת פרוטוקול
  באולם מועצת העיר 2020 בפברואר 27, פתש" ב' באדר 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 
  מנכ"ל העירייה –ה"ה בני שוורץ 

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

  מבקר העירייה –מר גרשון וינגורט 
  

  על סדר היום:
  

  
 

  
:משה כהנאיו"ר הועדה ה"ה מ"מ 

  

תברי"ם חדשים:

  

 

 

 

 

מספר 
 תב"ר

  מקור מימון  תקציב  שם תב"ר

 1,400,000 200/18גני קק"ל   1143
קרן קימת -הלשכה המשפטית
 לישראל

1144 
למסוף חניון  461הקצאת מגרש 

 אוטובוסים
931,564 

השתתפות בעלים חברה תחבורה 
 ציבורית

1145 
בינוי, שיפוץ ,הצטיידות וריהוט מבנה  

 בטחון 
 קרן אבטחת ביטחון ₪1,200,000

1146 
תכנון שדרוג רחובות, דרכי ביטחון, 

ורח'  4גדרות ושצ"פ במתחם 
 האדמור מרוזין ורחוב הטוב והמטיב

 1752039/2019כון ימשרד הש ₪790,000

   4,321,564 ₪  סה"כ 



 

 

  

  

  תברי"ם:הגדלת 

  

  

  

  

 : סה"כ תברי"ם

 ₪ 4,321,564  חדשים -תברי"ם  

 ₪ 386,571 הגדלה  -תברי"ם  

 0 הקטנה -תברי"ם  

 ₪ 4,708,135 סה"כ 
  

  

  

  

  

  

מספר 
 תב"ר 

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

                

598 
בית ספר על 

 9-יסודי מג' צ
 משרד החינוך  6,307,848     6,307,848 2005982523

598 
בית ספר על 

 9-יסודי מג' צ
2005982532 3,528,756 55,973   3,584,729 

מפעל הפיס הצטיידות 
מספר   55,973

350/2016 
   9,892,577     9,836,604 סה"כ     
                

844 
בי"ס מגרש 

433 
2008441523 8,272,117 26,249   8,298,366 

משרד החינוך 
2017/07/051 

844 
בי"ס מגרש 

433 
2008441532 7,978,148 122,349   8,100,497 

מפעל הפיס הצטיידות 
מספר   122,349

2294/2019 
   16,398,863     16,250,265 סה"כ     
                

911 
 7גני ילדים 

כיתות מגרש 
432 

2009111523 8,768,820 182,000   8,950,820 
משרד החינוך  מספר 

2019/07/032 

      338,837     338,837 
מפעל הפיס הצטיידות 

מספר   156,837
129/2019 

      9,107,657     9,289,657   
                

1131 
תפארת יוחנן 
עיצוב מרחבי 

 למידה
2011311523 80,000     80,000 

החלפת שם תב"ר משרד  
 2019/08/531החינוך 

     ₪ 0 ₪386,571     סה"כ:   



 

  

  

  

  

  סגירת תברי"ם

 סה"כ  סגירת תברי"ם 

 ₪0  הגדלה -סגירת תברי"ם  

 ₪50,000 הקטנה -סגירת תברי"ם  

 000, 50-₪ סה"כ: 

 

  

  

_____________  
  משה כהנא

  יו"ר הועדהמ"מ 
 

כרטיס 
 תב"ר 

  מימון  תקציב חדש  הקטנה  הגדלה תקציב    שם  

 קרן מכון טיהור 1,207,729 17,000   1,224,729 2007241582 תביעת אגרות 724
 קרן אגרת מבנה ציבור 4,127,626 17,000   4,144,626 2007241583 תביעת אגרות 724
 קרן הנחת צינורות 664,645 16,000   680,645 2007241584 תביעת אגרות 724

      6,050,000     6,000,000   
₪0    סה"כ       50,000     


