פרוטוקול וועדת כספים 10/2020
שהתקיימה בתאריך :כ"ב בכסלו תשפ"א 8 ,בדצמבר 2020
וכחים:
ה"ה מ די שוורץ – יו"ר הועדה
ה"ה משה כה א – חבר הוועדה
ה"ה דוד שפיצר – חבר הוועדה
חסרים:
ה"ה אפרים אוחיון – חבר הוועדה
ה"ה חיים ברגר – 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
מספר
תב"ר

שם תב"ר

1190

שדרוג רחובות פיתוח 2020

1,000,000

1191

החלפת גומי בגני משחקים ציבוריים

766,000

1192

רכישת רכב טיאוט פיתוח

666,000

משרד הפנים פיתוח 2020

1193

פחי אשפה מוטמנים

717,000

משרד הפנים פיתוח 2020

1194

רכישת מיול ייעודי לשטיפה

117,000

משרד הפנים פיתוח 2020

1195

שדרוג מערך המחשוב

500,000

משרד הפנים פיתוח 2020

1196

עבודות עפר

865,038

משרד השיכון 178819/2020

1197

עבודות עפר

5,694,605

משרד השיכון 178835/2020

1198

תכנון והתאמת רחובות ותשתיות ב -מתחם 11

764,000

1199

השתתפות במימון פעילות בדרכים חלק ב 2020 -

13,000

1199

השתתפות במימון פעילות בדרכים חלק ב 2020 -

1,445

משרד השיכון 1778679/2020
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
1001352622
תקציב רגיל קולות קוראים השתתפות
עצמית סעיף תקציבי 1822900810

1200

קו ביוב מאסף דרומי גבעה ב

376,000

קרן שיקום ביוב 7080000015

1201

עי"ס לבנים מגרש 735

251,858

משרד החינוך 2020/05/018

1202

עי"ס לבנים מגרש צ 28

251,585

משרד החינוך 2020/05/017

סה"כ

11,983,531

תקציב

מקור מימון
משרד הפנים פיתוח 2020
משרד הפנים פיתוח 2020

הגדלת תברי"ם
מספר
תב"ר

שם תב"ר

כרטיס

תקציב

549

הקמת משרדי ומחסני
הרשות

2005491522

240,000

549

הקמת משרדי ומחסני
הרשות

2005491580

577

577

סה"כ
הקמת משרדי ומחסני
הרשות

2005771522

הקמת משרדי ומחסני
הרשות

הגדלה

הקטנה

12,415

תקציב חדש

מקור מימון

240,000

משרד הפנים

12,415

קרן פיתוח כללי
 7080000016או
מקרן עודפי תברים
,7080000012
סגירת תב"ר

240,000

252,415

220,000

220,000

משרד הפנים

10,624

קרן פיתוח כללי
 7080000016או
מקרן עודפי תברים
7080000012
,סגירת תב"ר

10,624

2005771580

602
602

סה"כ
בית ספר לחינוך מיוחד 443
בית ספר לחינוך מיוחד 443

2006021523
2006021532

220,000
207,815
13,171,538

602

בית ספר לחינוך מיוחד 443

2006021539

223,572

628

סה"כ
בית ספר מגרש 711-712
סה"כ:

2006281523

13,602,925
7,464,957

230,624
207,815
13,171,538
61,345
27,418
111,802

284,917
13,456,455
7,492,375

משרד החינוך
מפעל הפיס
מפעל הפיס מענק
1459/2019
משרד החינוך

0

סה"כ תברי"ם
11,983,531
111,802
0
12,095,333

תברי"ם -חדשים
תברי"ם  -הגדלה
תברי"ם  -הקטנה
סה"כ

סגירת תברי"ם
כרטיס
תב"ר

מספר כרטיס

463

2004631532

463

2004631580

633

2006331528

633

2006331580

640

2006401541

640

2006401580

שם
שיפוצים מבנה פיס
ברח' בן איש חי
שיפוצים מבנה פיס
ברח' בן איש חי
סה"כ
הסדרת צומת ר'עקיבא-
רוזין
הסדרת צומת ר'עקיבא-
רוזין
סה"כ

תקציב

הגדלה

הקטנה

1,675,000.00
410.00

276,600.00

תקציב חדש

מימון

1,675,000.00

מפעל הפיס

276,190.00

1,951,600.00

1,951,600.00
0.00

1,341,594.00

1,341,594.00

משרד התחבורה

149,065.77

קרן היטל השבחה
7080000001

0.23

149,066.00

5,393,449.77

1,490,660.00

מעון  721כף החיים 16
מעון מגרש  751צמח
צדק 8
סה"כ

3,634,600.00

3,634,599.90

664

2006641527

פיתוח שצ'פים

2,500,000.00

2,500,000.00

664

2006641583

פיתוח שצ'פים
סה"כ

קרן מבנה ציבור
7080000013

3,484,600.00

3,484,600.00
0.10

150,000.00

0.07
2,500,000.00

149,999.90

0.07
2,500,000.07

משרד הכלכלה
קרן מבנה ציבור
7080000013

משרד השיכון
קרן פיתוח כללית
7080000016

כרטיס
תב"ר

מספר כרטיס

715

2007151523

715

2007151590

755

2007551523

755

2007551590

756

2007561523

756

2007561590

757

2007571523

757

2007571590

תקציב

שם
הנגשה פיזית נטעי
מאיר
הנגשה פיזית נטעי
מאיר
סה"כ
נגישות פיזית פרטנית
)ראיה(
נגישות פיזית פרטנית
)ראיה(
סה"כ
נגישות פיזית פרטנית
גנ'י
נגישות פיזית פרטנית
גנ'י
סה"כ
נגישות פיזית
פרטנית)ראיה( סלונים
נגישות פיזית
פרטנית)ראיה( סלונים
סה"כ
סה"כ כללי

הגדלה

הקטנה

276,787.00
0.01

תקציב חדש

מימון

276,787.00

משרד החינוך

-0.01

קרן פיתוח כללית
7080000016

276,787.00

276,786.99

18,500.00

18,500.00
173.50

-173.50

סגירת תברי"ם  -הגדלה
סגירת תברי"ם  -הקטנה

₪ 584

סה"כ:

₪ – 410

קרן פיתוח כללית
7080000016

18,500.00

18,326.50

37,000.00

37,000.00

משרד החינוך

116.00

קרן פיתוח כללית
7080000016

116.00
37,000.00

37,116.00

18,500.00

18,500.00
58.00

58.00

18,558.00

18,500.00
174.07

583.84

סה"כ סגירת תברי"ם
₪ 174

משרד החינוך

_____________
מ די שוורץ
יו"ר הועדה

משרד החינוך
קרן פיתוח כללית
7080000016

