ז' באב תש"פ
 28ביולי 2020
סימוכין6377 :
פרוטוקול וועדת כספים 05/2020
שהתקיימה בתאריך :ז' באב תש"פ 28 ,ביולי 2020
וכחים:
ה"ה משה כה א – מ"מ יו"ר הוועדה
ה"ה יהודה עוביידי – מ"מ חבר הוועדה
ה"ה דוד שפיצר – חבר הוועדה
חסרים:
ה"ה חיים ברגר – חבר הוועדה
ה"ה מ די שוורץ – יו"ר הועדה
משתתפים:
ה"ה מאיר רובי שטיין – ראש העיר
ה"ה משה עמדי – גזבר העירייה
ה"ה יהודה דייטש – רמ"ט ראש העיר
מר גרשון וי גורט – מבקר העירייה
על סדר היום:
 תברי"ם חדשים ,הגדלת תברי"ם.
מ"מ יו"ר הועדה ה"ה משה כה א :מו ח בפ י החברים לאישור הועדה רשימת התב"רים לאישור.
לאחר שאלות לגזבר העירייה על פירוט התב"רים ,היו"ר מעלה להצבעה.

תברי"ם חדשים
מספר
תב"ר

תקציב

מקור מימון

הנגשת כיתה לליקוי למידה ת"ת משנת
יהודה
הנגשת כיתה לליקוי למידה בית ספר פרח

30,000

משרד החינוך 2020/24/301

30,000

משרד החינוך 2020/24/300

הנגשת כיתה ללקוי שמיעה חב"ד בנים

30,000

משרד החינוך 2020/24/078

הנגשת כיתה ללקוי שמיעה תיכון נתיבות
שלום
פעולות אבטחה ,גדר מוסדות חינוך

30,000

משרד החינוך 2020/24/104

161,100

1170

החלפת תאורת רחוב לתאורת לד

3,000,000

1170

החלפת תאורת רחוב לתאורת לד

3,051,000

משרד החינוך 1001325179-182
המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב
והגליל
הלוואה מבנק פועלים

1171

הקמת מערכת  PVמעל גגות מבני ציבור

5,266,345

הלוואה מבנק מרכנתיל

1172

תכנון וצביעת חניית נכים

250,000

קרן חלף היטל השבחה

סה"כ

11,848,445

1165
1166
1167
1168
1169

שם תב"ר

הגדלת תברי"ם
מספר
תב"ר

שם תב"ר

כרטיס

תקציב

הגדלה

658
658

סמינר לבנות מגרש 432
סמינר לבנות מגרש 432
סה"כ

2006581523
2006581532

11,526,005
30,249,266
41,775,271

513,659

840

גנ"י מגרש 436

2008401523

3,122,020

1,149,865

4,271,885

887

ת"ת לבנים מגרש 440

2008871523

4,170,300

1,661,414

5,831,714

1014

בי"ס על יסודי לבנים מגרש
748

2010141523

3,032,404

828,493

3,860,897

1019

ישיבה מגרש 450

2010191523

5,283,710

2,522,292

7,806,002

1039

ת"ת משנת יהודה

2010391523

4,506,620

2,378,008

6,884,628

1069

הרחבת מועדון פיס קהילתי
רח' אלעזר המודעי 1

2010691532

1,533,182

962,000

2,495,182

מפעל הפיס 532/2020

1148

קיר תמך צ) 6-פיתוח עבור
מבנה בית ספר(

2011481591

520,000

37,000

557,000

החלפת מקור מימון
מועדת כספים 03.20
מקרן פיתוח כללי לקרן
חלף היטל השבחה

1154

הקמת תחנה לבריאות
המשפחה רחוב חב"ד

2011541532

976,392

1,220,000

2,196,392

מפעל הפיס 444/2020

11,272,731

הקטנה

תקציב חדש

מקור מימון

376,400

11,149,605
30,762,925
41,912,530

משרד החינוך
מפעל הפיס

376,400

סה"כ תברי"ם
11,848,445
תברי"ם -חדשים
11,272,731
תברי"ם  -הגדלה
-376,400
תברי"ם  -הקטנה
22,744,776
סה"כ

_____________
משה כה א
מ"מ יו"ר הועדה

משרד החינוך
 2019/01/184הסכום
כולל הצטיידות ע"ס
104,000
משרד החינוך
 2019/02/119הסכום
כולל הצטיידות ע"ס
58,800
משרד החינוך
2019/02/123
משרד החינוך
2019/02/123
משרד החינוך
2019/02/116

