
 

  
  06/2020וועדת כספים פרוטוקול 
  2020 באוגוסט 25תש"פ,  ה' אלולשהתקיימה בתאריך: 

  
  :נוכחים

  מ"מ יו"ר הוועדה  – ה"ה משה כהנא 
  חבר הוועדה מ"מ   – יהודה עוביידיה"ה 

  חבר הוועדה  –ה"ה דוד שפיצר 
  

  חסרים: 
  חבר הוועדה   –ה"ה חיים ברגר 

   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:

  
 

משה כהנא:מ"מ יו"ר הועדה ה"ה 

  תברי"ם חדשים 

 

 

  

  

  

  

  

  מקור מימון   תקציב  שם תב"ר  מספר תב"ר 

1173 
אבזור חפ"ק 

 ציוד/חילץ/ציוד מתנדבים /
 1001243501משרד הפנים מינהל חרום  72,000

1173 
חפ"ק אבזור 

 ציוד/חילץ/ציוד מתנדבים /
18,000 

תקציב רגיל  קולות קוראים השתתפות עצמית    
 1822900810סעיף תקציבי  

 1001243500משרד הפנים מינהל חרום  118,512 אבזור מרכז הפעלה 1174

 29,628 אבזור מרכז הפעלה 1174
תקציב רגיל  קולות קוראים השתתפות עצמית    

 1822900810סעיף תקציבי  

 36410118משרד העבודה הרווחה  3,668,000 13-מעון יום מגרש צ 1175

   3,906,140  סה"כ 



 

  

  

  

  

  הגדלת תברי"ם 

 סה"כ תברי"ם 
 3,906,140  חדשים-תברי"ם 

 561,441 הגדלה -תברי"ם 

 0 הקטנה  -תברי"ם 

 4,467,581 סה"כ 

  
 _____________  

  משה כהנא 
  יו"ר הועדהמ"מ 

מספר 
 תב"ר 

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

888 
ביה"ס על יסודי 

 407/1מגרש לבנים 
 משרד החינוך  5,587,597   54,549 5,533,048 2008881523

888 
ביה"ס על יסודי 

 407/1לבנים מגרש 
 מפעל הפיס  3,564,299     3,564,299 2008881532

888 
ביה"ס על יסודי 

 407/1לבנים מגרש 
2008881583 1,712,000     1,712,000 

קרן מבנה  
 ציבור 

   10,863,896     10,809,347  סה"כ  סה"כ   

1024 
בי"ס על יסודי מגרש 

171 
2010241523 7,241,821 89,549   7,331,370 

משרד החינוך  
2018/02/072 

1024 
בי"ס על יסודי מגרש 

171 
2010241583 1,235,000     1,235,000 

קרן אגרת מבני 
 ציבור 

   8,566,370     8,476,821 סה"כ     

1028 
 2 13-מגרש צגנים 

 כיתות
2010281523 1,531,422 399,443   1,930,865 

  משרד החינוך 
2018/01/053  
(תיקון ועדת  

 ) 04.20כספים 

1028 
 2 13-גנים מגרש צ
 כיתות

2010281583 231,198     231,198   

      1,762,620     2,162,063   

1169 
פעולות אבטחה, גדר  

 מוסדות חינוך 
 משרד החינוך  161,000     161,000 2011691523

1169 
פעולות אבטחה, גדר  

 מוסדות חינוך 
2011691510   17,900   17,900 

תקציב רגיל  
היערכות שנת  

  לימודים  
מספר סעיף 

תקציבי  
1813500755 

   178,900     161,000 סה"כ     
     0 561,441     סה"כ:   

 


