
 

  תש"פ   ו' בתמוז
  2020 ביוני  28

  6367סימוכין: 
  

  04/2020וועדת כספים פרוטוקול 
  2020יוני ב 23תש"פ,  תמוז' באשהתקיימה בתאריך: 

  
  : נוכחים 

  מ"מ יו"ר הוועדה   –ה"ה משה כהנא 
  חבר הוועדה  –ה"ה חיים ברגר 
  חבר הוועדה  –ה"ה דוד שפיצר 

  
  חסרים: 

   הועדה  ר"יו  – שוורץ מנדי ה"ה
  חבר הוועדה   –ה"ה אפרים אוחיון 

  
  :  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:

 .תברי"ם חדשים, הגדלת תברי"ם 
 

  מונח בפני החברים לאישור הועדה רשימת התב"רים לאישור. מ"מ יו"ר הועדה ה"ה משה כהנא:
  לאחר שאלות לגזבר העירייה על פירוט התב"רים, היו"ר מעלה להצבעה. 

  
  תברי"ם חדשים 

  מקור מימון  תקציב   שם תב"ר  מספר תב"ר 

 150,000 שדרוג מוקד לשע"ח (סיב אופטי)   1152
משרד הביטחון  
4441079720 

 קרן כללית  74,000 שדרוג מוקד לשע"ח (סיב אופטי)   1152

 8,450,000 2פיתוח אתר ב    1153
משרד השיכון   
1780022/2020 

1154  
הקמת תחנה לבריאות המשפחה רחוב  

 חב"ד 
 2221/19מפעל הפיס  976,392

 855,000 אדמורי ויזניץ -צומת החוזה מלובלין  1155
משרד התחבורה  

1001272169 

 קרן השבחה  95,000 אדמורי ויזניץ -החוזה מלובליןצומת   1155

 342,000 מיתון תנועה דרך הרמז   1156
משרד התחבורה  

1001272181 

 קרן השבחה  38,000 מיתון תנועה דרך הרמז   1156

 675,000 כנסת מרדכי - צומת כנסת יחזקאל  1157
משרד התחבורה  

1001272180 

 קרן השבחה  75,000 כנסת מרדכי - צומת כנסת יחזקאל  1157

 855,000 הסדרה בטיחותית רחוב בעל התניא   1158
משרד התחבורה  

1001272182 

 קרן השבחה  95,000 הסדרה בטיחותית רחוב בעל התניא   1158

 36,000 16מגיד -הסדרה בטיחותית  1159
משרד התחבורה  

1001272168 

 קרן השבחה  4,000 16מגיד -הסדרה בטיחותית  1159

 24,543 ציוד לצח"י  1160
משרד הביטחון  
4441085742 

 קרן שיקום ביוב  400,000 שדרוג מגוב תחנות סניקה   1161

 קרן כללית  986,000 השלמת עבודות מזרקה  כיכר הר"ן   1162

1163  
השתתפות במימון פעולות לבטיחות  

 2020בדרכים  
21,000 

הרשות הלאומית לבטיחות  
 1001321973בדרכים  

1163  
השתתפות במימון פעולות לבטיחות  

 2020בדרכים  
 קרן כללית  2,333

1164  
תכנון, הקמה,שדרוג, תפעול ותחזוקה של  

 מיזמים דיגיטליים 
900,000 

המשרד לשוויון חברתי  
1001142601 

1164  
תכנון, הקמה,שדרוג, תפעול ותחזוקה של  

 מיזמים דיגיטליים 
 קרן כללית  100,000

   15,154,268  סה"כ 

  



 

  

  

  הגדלת תברי"ם 

  

  

  

  

  

  
 _____________  

  משה כהנא 
  יו"ר הועדהמ"מ 

  

מספר 
 תב"ר 

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

שלוש כיתות גן מגרש   656
444 

2006561523  10,027,663  2,701,803 
 

12,729,466 
  2017/01/019משרד החינוך 

  ריהוט  286,000כולל 
שלוש כיתות גן מגרש   656

444 
2006561532  2,145,573  986,963 

 

 3,132,536  
 מפעל הפיס 

 
 סה"כ

 
 12,173,236  

  
15,862,002 

 

 8,298,366  2008441523 433בי"ס מגרש   844
  

 8,298,366   משרד החינוך 
 104,975  8,100,497  2008441532 433בי"ס מגרש   844

 
 8,205,472   מפעל הפיס  

 סה"כ
 

 16,398,863  
  

16,503,838 
 

ביה"ס על יסודי לבנים   888
 407/1מגרש 

2008881523  5,533,048  54,549 
 

 5,587,597  
משרד החינוך הסכום כולל  

 58,800הצטיידות ע"ס  
ביה"ס על יסודי לבנים   888

 407/1מגרש 
2008881532  2,333,116  1,231,183 

 

 3,564,299  
   2018/584מפעל הפיס   

  הצטיידות 53,146הסכום כולל 
ביה"ס על יסודי לבנים   888

 407/1מגרש 
2008881583  1,712,000 

  

 1,712,000  
 קרנות מבני ציבור

 
 סה"כ

 
 9,578,164  

  
 

0,863,8961  

 

 41,412  2,932,587  2009091523 402ת"ת מהר"ל מגרש   909
 

 2,973,999  2017/02/130משרד החינוך  
 119,474  2009091583 402ת"ת מהר"ל מגרש   909

  
 119,474   קרנות מבני ציבור 

 סה"כ
 

 3,052,061  
  

 3,093,473  
 

 495,000  2009291544 הרחבת מבנה העירייה  929
  

 495,000  
המשרד לפיתוח הפריפריה,  

 הנגב והגליל 
 237,520  55,000  2009291580 הרחבת מבנה העירייה  929

 
 292,520   קרנות מבני ציבור 

 סה"כ
 

 550,000  
  

 787,520  
 

שיפוץ והתאמת המבנה   984
 לטובת מרכז צעירים

2009841544  300,492 
  

 300,492  
 פיתוח הנגב והגליל 

שיפוץ והתאמת המבנה   984
 לטובת מרכז צעירים

2009841580  60,000  35,000 
 

 95,000  
קרן פיתוח כללי (הצטיידות  

25,000 (  
 סה"כ

 
 360,492  

  
 395,492  

 

בי"ס על יסודי מגרש   1024
171 

2010241523  7,241,821  2,417,835 
 

 9,659,656  
 2018/02/072משרד החינוך 

בי"ס על יסודי מגרש   1024
171 

2010241583  1,235,000 
  

 1,235,000  
 קרנות מבני ציבור

 
 סה"כ

 
 8,476,821  

  
 0,894,656  

 

 399,443  1,531,422  2010281523 13גנים ומעון מגרש צ  1028
 

 1,930,865  
  2018/01/053משרד החינוך 

 52,000הצטיידות 
 3,668,000  0  2010281541 13גנים ומעון מגרש צ  1028

 

 3,668,000  
משרד העבודה והרווחה  

 (עדכון שם)  1001215206
 231,198  2010281583 13גנים ומעון מגרש צ  1028

  
 231,198   קרנות מבנה ציבור  

 סה"כ
 

 1,762,620  
  

 5,830,063  
 

 2,335,258  4,427,452  2010361523 905ת"ת לבנים מגרש   1036
 

 6,762,710  
  2019/02/079משרד החינוך 
 102,900הצטיידות 

שיפוץ ושיקום מקווה   1071
 נשים  רח' קניבסקי 

2010711527  1,246,879  10,152 
 

 1,257,031  
 4501669737השיכון משרד 

תכנון לשדרוג ושיקום   1075
 תחנת ביוב ראשית 

2010751582  400,000 
 

-  300,000  
 100,000  

 קרן שיקום ביוב 

תכנון לשדרוג ושיקום   1075
 תחנת ביוב ראשית 

2010751527 
 

 360,500 
 

 360,500  
 1774454/2020משרד השיכון 

 
 סה"כ

 
 400,000  

  
 460,500  

 

     300,000- 14,584,593     סה"כ:   

 סה"כ תברי"ם 

15,154,268   חדשים -תברי"ם   

14,584,593  הגדלה  -תברי"ם   

300,000 - הקטנה -תברי"ם   

29,438,861  סה"כ  


