פרוטוקול וועדת כספים 08/2020
שהתקיימה בתאריך :ט' במר חשון תשפ"א 27 ,באוקטובר 2020
וכחים:
ה"ה אפרים אוחיון – חבר הוועדה
ה"ה חיים ברגר – חבר הוועדה
ה"ה דוד שפיצר – חבר הוועדה
חסרים:
ה"ה מ די שוורץ – יו"ר הועדה
ה"ה משה כה א – חבר הוועדה
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
שם תב"ר

מספר תב"ר

תקציב

מקור מימון

252,000

משרד התחבורה 1001337396

28,000

קרן חלף היטל השבחה 7080000001

910,791

משרד השיכון 1749035/2019

35,092

משרד השיכון 1749019/2019

729,468

משרד השיכון 1776806/2019

תכנון שביל אופניים פנים מאירים -יסוד
העבודה -ישמח ישראל
תכנון שביל אופניים פנים מאירים -יסוד
העבודה -ישמח ישראל
ישן מול חדש ב - 1ריבוד כבישים רחובות
חתם סופר ומעזריטש
ישן מול חדש א - 1מגרש משחקים חיי יצחק
ישן מול חדש ב - 2שיפוץ מקווה ברים ומגרש
משחקים חיי יצחק
סימון כבישים והתקני בטיחות 2019

155,217

משרד התחבורה 1001248309

1180

סימון כבישים והתקני בטיחות 2019

17,246

קרן חלף היטל השבחה 7080000001

1181

מערכת לניהול ידע ונתונים באגף החינוך

272,097

המשרד לשוויון חברתי 1001142601

1181

מערכת לניהול ידע ונתונים באגף החינוך

30,233

תקציב רגיל קולות קוראים השתתפות
עצמית סעיף תקציבי 1822900810

1176
1176
1177
1178
1179
1180

1182
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188

שדרוג מערך התפעול וקבלת ההחלטות
המבוסס מערכת מידע גאוגרפי
שדרוג מערך התפעול וקבלת ההחלטות
המבוסס מערכת מידע גאוגרפי
הקמת מצלמות למניעת חדירה לישוב
תכנית המראה  -תכנון ,פיקוח ,משפטיות
ובניית נכס מניב
תכנית המראה -תכנון ,פיקוח ,משפטיות,
ומכירות עבור מבנה מניב
תכנית המראה -תכנון והנדסה ביצוע מרכז
מסחרי ותחנת דלק
תכנית המראה -מנהלת היער האנגלי

200,000

תקציב רגיל קולות קוראים השתתפות
עצמית סעיף תקציבי 1822900810
משרד הביטחון

380,000

משרד הפנים 1001210518

735,000

משרד הפנים 1001210518

400,000

משרד הפנים 1001210518

1,500,000

משרד הפנים 1001210518

תכנית המראה -תקציב ארגוני

2,300,000

משרד הפנים 1001210518

סה"כ

532,184
59,133

8,536,461

המשרד לשוויון חברתי 1001142601

הגדלת תברי"ם
מספר
תב"ר

שם תב"ר

כרטיס

תקציב

658

סמינר לבנות מגרש
432

2006581523

11,149,605

658

סמינר לבנות מגרש
432

2006581532

30,762,925

סה"כ

סה"כ

41,912,530

42,069,367

911

גני ילדים  7כיתות
מגרש 432

2009111523

8,950,820

8,950,820

משרד החינוך

911

גני ילדים  7כיתות
מגרש 432

2009111532

156,837

0

מפעל הפיס הקטנה
ציוד וריהוט
129/2019
 ₪ 156,837העברה
לתב"ר 658

סה"כ

סה"כ

9,107,657

1149

כיתות גן חינוך מיוחד
מגרש 439

2011491523

5,577,624

הקטנה

הגדלה

156,837

156,837

תקציב
חדש

מקור מימון

11,149,605

משרד החינוך

30,919,762

מפעל הפיס ציוד
וריהוט 129/2019
 156,837ש"ח

8,950,820

8,477,988

2,900,364

1164

מערכת ניהול
פרויקטים

2011641545

900,000

804,283

95,717

1164

מערכת ניהול
פרויקטים

2011641510

100,000

89,364

10,636

סה"כ

1,000,000

1170
1170

החלפת תאורת לד
החלפת תאורת לד

2011701544
2011701560

3,051,000
3,000,000

1170

החלפת תאורת לד

2011701510
סה"כ

סה"כ:

תברי"ם -חדשים
תברי"ם  -הגדלה

3,108,201

תברי"ם  -הקטנה

1,101,484

סה"כ

10,543,178

המשרד לשוויון
חברתי 1001142601
העברה לתברי"ם
חדשים 1181 1182
תקציב רגיל קולות
קוראים השתתפות
עצמית סעיף תקציבי
)1822900810שינוי
מימון מוועדת כספים
(04/2020
העברה לתברי"ם
חדשים 1181 1182

106,353
51,000

51,000

3,000,000
3,000,000
51,000
6,051,000

6,051,000
3,108,201

1,101,484

סה"כ תברי"ם
8,536,461

משרד החינוך
2020/01/059

_____________
חיים ברגר
מ"מ יו"ר הועדה

פיתוח הנגב והגליל
הלוואה מבנק פועלים
תקציב רגיל קולות
קוראים השתתפות
עצמית סעיף תקציבי
1822900810

