פרוטוקול וועדת כספים 09/2021
שהתקיימה בתאריך :י"ג בחשון תשפ"ב 19 ,באוקטובר 2021
וכחים:
ה"ה משה כה א – מ"מ יו"ר הוועדה
ה"ה אפרים אוחיון – חבר הוועדה
ה"ה דוד שפיצר – חבר הוועדה
חסר:
ה"ה מ די שוורץ – יו"ר הועדה
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
עו"ד טוביה פסי גר – היועץ המשפטי לעירייה

על סדר היום:
 .1תברי"ם חדשים.
 .2הגדלת והקט ת תברי"ם.
 .1תב"רים חדשים:
מספר
תב"ר

שם תב"ר

1248

גני ילדים  3כיתות מגרש 905

תקציב

מקור מימון

3,441,970

משרד החינוך 2020/17/025
הסכום כולל  78,000ריהוט

התאמת רחובות ,תשתיות ,דרך בטחון ושצ"פ,
אקסטנסיבי
בית יעקב חסידי נגישות פיזית פרטנית

8,044

משרד החינוך 2021/25/248

1251

ת"ת נטעי מאיר חידוש מבנים

520,600

משרד החינוך 2021/08/223

1252

בי"ס בית חיה לבנות חידוש מבנים

796,500

משרד החינוך 2021/08/244

1253

ת"ת נחלת יעקב חידוש מבנים

931,000

משרד החינוך 2021/08/206

1254

שדרוג ,הקמה והחלפת מתקני משחק

505,000

קרן פיתוח כללי

1255

קניית רכב תפעולי

170,000

1249
1250

500,000

משרד השיכון 1800473/2021

קרן הכנסות ממכירת רכבים
וגנרטורים ישנים
קרן שיקום ביוב

1256

תיקוני חירום ביוב

284,000

1257

תכנון ופיתוח כיכרות כבישים ומדרכות

950,000

קרן חלף היטל השבחה

1258

תיקון ושיפוץ תחנות אוטובוסים

50,000

קרן פיתוח כללי

סה"כ

8,157,114

מספר
תב"ר

שם תב"ר

כרטיס

תקציב

657

ארבע כיתות גן צ8 -

2006571523

4,568,348

657

ארבע כיתות גן צ8 -

2006571590

סה"כ

הגדלה

הקטנה

500
4,568,348

תקציב חדש

מקור מימון

4,568,348

משרד החינוך

500

קרן פיתוח כללי

4,568,848

842

בי"ס מגרש 407/5

2008421523

8,301,928

10,576,117

משרד החינוך
2021/15/015

842

בי"ס מגרש 407/5

2008421532

7,864,209

7,864,209

מפעל הפיס

16,166,137

18,440,326

סה"כ
1043

תכנון ,שיקום ,שיפוץ כבישים
ומדרכות בשטחים ציבוריים
עי"ס לבנים מגרש  726סמל אתר
5023758

2,274,189

2010431549

1,500,000

100,000

1,600,000

2010771523

5,303,744

650,260

5,954,004

1083

בי"ס עי"ס מגרש 186

2010831523

8,151,912

658,537

8,810,449

1084

בי"ס עי"ס מגרש 170

2010841523

4,489,960

4,134,935

8,624,895

1088

בי"ס יסודי לבנים מגרש 432

2010881523

338,925

7,067,063

7,405,988

1106

שיפוץ בינוי ריהוט וציוד מרכז
חירום ומבני ביטחון

2011061549

750,000

1,200,000

1,950,000

קרן אבטחה ובטחון

1115

בי"ס יסודי מגרש 404

2011151523

16,445,102

16,445,102

משרד החינוך

1115

בי"ס יסודי מגרש 404

2011151583

650,000

קרן אגרת מבני ציבור

1077

סה"כ

650,000
16,445,102
4,395,228

1123

ת"ת לבנים מגרש 420

2011231523

1139

ת"ת לבנים מגרש  460סמל אתר
5024620

2011391523

10,868,981

1145

מבנה עירוני מגרש כע2

2011451549

1,200,000

1145

מבנה עירוני מגרש כע2

2011451591

3,426,000

קרן חלף היטל השבחה
משרד החינוך
2020/07/062
משרד החינוך
2021/07/061
משרד החינוך 2021/02/007
2021/07/062

הצטיידות 176,400
משרד החינוך 2021/02/004
2021/07/068

הצטיידות 147,000

17,095,102
4,822,523

427,295

11,739,329

870,348
1,200,000

0

משרד החינוך
2021/07/002
משרד החינוך
2020/07/051
קרן אבטחה ובטחון
קרן חלף היטל השבחה

סה"כ

4,626,000

1,200,000

4,626,000

4,626,000

1201

עי"ס לבנים מגרש 735

2012011523

9,206,528

738,969

9,945,497

1213

ח"מ לבנים מגרש  728סמל אתר
5024289

2012131523

340,018

9,688,921

10,028,939

1227

עי"ס מגרש  735סמל אתר
5025342

2012271523

4,679,941

377,025

5,056,966

סה"כ:

30,038,042

1,200,000

סה"כ תב"רים
8,157,114
תברי"ם -חדשים
30,038,042
תברי"ם  -הגדלה
1,200,000
תברי"ם  -הקטנה
36,995,156
סה"כ

אושר פה אחד.

שינוי שם תב"ר
)שם קודם ,בינוי ,שיפוץ,
הצטיידות וריהוט מבנה בטחון(

__________
משה כה א
מ"מ יו"ר הוועדה

משרד החינוך
2021/07/032
משרד החינוך 2021/02/003,
2021/07/071

הצטיידות 191,000
משרד החינוך
2021/07/024

