
 

 
 
 

01/2022פרוטוקול וועדת כספים 
2022בפברואר   03ב' באדר א' תשפ"ב, שהתקיימה בתאריך: 

 
נוכחים:

  ה"ה יצחק מאיר ברים (במקום מ"מ יו"ר הוועדה משה כהנא)
חבר הוועדה –ה"ה אפרים אוחיון 

חבר הוועדה  –ה"ה דוד שפיצר 

  :יםחסר
יו"ר הועדה –ה"ה מנדי שוורץ 
  מ"מ יו"ר הוועדה – ה"ה משה כהנא 
חבר הוועדה  –ה"ה חיים ברגר 

משתתפים: 
ראש העיר  –ה"ה מאיר רובינשטיין 

גזבר העירייה  –ה"ה משה עמדי 
רמ"ט ראש העיר  –ה"ה יהודה דייטש 

העירייה מבקר  –מר גרשון וינגורט 
היועץ המשפטי לעירייה  –עו"ד טוביה פסינגר 

 
על סדר היום:

 

 

  הגדלת תב"רים:
  

מספר 
  תב"ר 

  מקור מימון  תקציב חדש   הקטנה   הגדלה  תקציב   שם תב"ר 

1085 
סמל אתר   726בי"ס עי"ס מגרש 

5024330 
3,032,404 1,597,808   4,630,212 

הצטיידות   2019/02/126החינוך משרד 
147,000 

 6,881,040   83,534 6,797,506 745ת"ת לבנים מגרש   1110
הצטיידות   2020/17/033משרד החינוך 

88,200 

 7,818,202   7,644,457 173,745 436בי"ס יסודי לבנות מגרש  1116
ו   2021/07/115משרד החינוך 
 73,500הצטיידות  2021/02/005

1155 
אדמורי   - צומת החוזה מלובלין

 ויזניץ 
 1001272169משרד התחבורה  855,000     855,000

1155 
אדמורי   - צומת החוזה מלובלין

 ויזניץ 
 קרן חלף היטל השבחה  570,000   475,000 95,000

   1,425,000     950,000 סה"כ  

1125 
פיתוח בניית מעלית בטיפת  

 חלב 
 4502104339משרד הבריאות  337,583   50,263 287,320

 משרד העבודה והרווחה  1,200,000     1,200,000 183בינוי מבנה רווחה מגרש  1210

 מפעל הפיס  8,304,270     8,304,270 183בינוי מבנה רווחה מגרש  1210

 הפריפריה הנגב והגליל המשרד לפיתוח  3,000,000   3,000,000   183בינוי מבנה רווחה מגרש  1210

   12,504,270     9,504,270 סה"כ  

     0 12,851,062   סה"כ:   



 

  תב"רים חדשים: 
  

מספר 
 תב"ר 

  מקור מימון  תקציב  שם תב"ר 

 157,428 2021סימון כבישים והתקני בטיחות  1285
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים  

1001465716 

 קרן פיתוח כללי 17,492 2021בטיחות סימון כבישים והתקני  1285

 5,360,761 5023583סמל אתר  727בית ספר עי"ס לבנים מגרש  1286
הצטיידות   2021/17/010משרד החינוך 

117600 

    1001462088משרד לשירותי דת  138,429 שיפוץ מקווה אריאלי שכ' אתרוג  1287

 2021/64/269משרד החינוך  30,000 הנגשת כתה לליקוי שמיעה בית יעקב נאות רחל   1288

 2021/64/236משרד החינוך  18,339 נגישות פיזית פרטנית (ראייה) קרית הילד איגרת משה  1289

 2021/64/235משרד החינוך  26,373 נגישות פיזית פרטנית (ראייה) אהלי תפארת משה  1290

 2021/64/094משרד החינוך  30,000 לליקוי שמיעה ת"ת דרכי איש הנגשת כתה  1291

 2021/64/095משרד החינוך  30,000 הנגשת כתה לליקוי שמיעה מורשת שמחה 1292

 2021/64/128משרד החינוך  1,650,000 נגישות כללית בבתי ספר שונים  1293

 1001476211הפנים משרד  22,205 2021ערכות מים לחלוקה בחירום  4רכש  1294

 4441186270משרד הבטחון  150,000 שיקום גדר בטחון   1295

 קרן חלף היטל השבחה 450,000 פיתוח כיכר המנורה  1296

1297 
השתתפות במימון פעולות לבטיחות בדרכים בקרבת  

 מוסדות חינוך 
38,000 

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים  
1001485202 

1297 
במימון פעולות לבטיחות בדרכים בקרבת  השתתפות 

 מוסדות חינוך 
 קרן פיתוח כללי 4,223

 38,000 2022השתתפות במימון פעולות לבטיחות בדרכים  1298
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים  

1001482220 

 קרן פיתוח כללי 4,223 2022השתתפות במימון פעולות לבטיחות בדרכים  1298

  1740547/2018משרד השיכון  149,391  מוסדות סל  1ב' 1299

  קרן חלף היטל השבחה 500,000  הנגשת המרחב הציבורי 1300

  8,814,864  סה"כ  
  

  

 רים "סה"כ תב

 8,814,864  חדשים-רים "תב

 12,851,062 הגדלה -רים "תב

 0  הקטנה  -רים "תב

  21,665,926 סה"כ 
  

  

אחד.אושר פה 
 

__________
  יצחק מאיר ברים 

יו"ר הוועדהמ"מ 


