
 

04/2022פרוטוקול וועדת כספים 
  2022ביוני  14ט"ו בסיון תשפ"ב, שהתקיימה בתאריך: 

נוכחים:
  חבר הוועדה – ה"ה משה כהנא 

  חבר הוועדה  –ה"ה אפרים אוחיון 
  חבר הוועדה  –ה"ה דוד שפיצר 

  
  חסר:

  יו"ר הוועדה –ה"ה מנדי שוורץ 
  חבר הוועדה   –ה"ה חיים ברגר 

משתתפים: 
ראש העיר  –ה"ה מאיר רובינשטיין 

גזבר העירייה  –ה"ה משה עמדי 
  יועמ"ש –עו"ד טוביה פיסינגר 

רמ"ט ראש העיר  –ה"ה יהודה דייטש 
מבקר העירייה  –גרשון וינגורט  ה"ה

 
  הגדלת תב"רים:

  

מספר 
 תב"ר 

  הקטנה  הגדלה   תקציב  כרטיס  שם תב"ר 
תקציב 

  חדש
  מקור מימון

 משרד הדתות  600,000     600,000 2011071524 בניית בית כנסת גבעה ג 1107

 1,200,000   1,200,000   2011071583 בניית בית כנסת גבעה ג 1107
קרן אגרת מבני  

 ציבור 
   1,800,000     600,000    סה"כ   

1158 
הסדרה בטיחותית רחוב 

 בעל התניא
2011581528 855,000     855,000 

משרד התחבורה  
1001272182 

1158 
הסדרה בטיחותית רחוב 

 בעל התניא
2011581591 95,000 130,000   225,000 

קרן חלף היטל 
 השבחה

   1,080,000     950,000   סה"כ   

1170 
החלפת תאורת רחוב 

 לתאורת לד 
2011701510 51,000     51,000 

מתקציב הקצבה 
 רגיל

1170 
החלפת תאורת רחוב 

 לתאורת לד 
2011701544 3,000,000     3,000,000 

המשרד לפיתוח  
 הנגב והגליל 

1170 
החלפת תאורת רחוב 

 לתאורת לד 
2011701560 3,000,000     3,000,000 

הלוואה מבנק 
 פועלים

1170 
החלפת תאורת רחוב 

 לתאורת לד 
 משרד הכלכלה  474,500   474,500   2011701520

   6,525,500     6,051,000   סה"כ   

 603,680   250,000 353,680 2011721591 תכנון וצביעת חניית נכים  1172
קרן חלף היטל 

 השבחה

1232 
פיתוח כיכרות תשתיות  

 ואלמנטים 
 קרן פיתוח כללי 1,050,000   150,000 900,000 2012321590

1257 
כיכרות  תכנון ופיתוח 

 כבישים ומדרכות 
2012571591 950,000     950,000 

קרן חלף היטל 
 השבחה

1257 
תכנון ופיתוח כיכרות  

 כבישים ומדרכות 
 קרן פיתוח כללי 22,000   22,000   2012571590

   972,000     950,000   סה"כ   

 537,000   87,000 450,000 2012961591 פיתוח כיכר המנורה  1296
חלף היטל קרן 

 השבחה
     0 2,313,500     סה"כ:   

 



 

  תב"רים חדשים: 

מספר 
 תב"ר 

  מקור מימון  תקציב  שם תב"ר 

 משרד התרבות והספורט    62,000 תחום א   2022אירועי תרבות ויוזמות סל"ע  1312
 פיתוח כלליקרן   10,941 תחום א   2022אירועי תרבות ויוזמות סל"ע   1312

  11,953,647 השלמת עבודות מגרשים חומים   1313
,  1841006/2022משרד השיכון 

1841014/2022 
 קרן חלף היטל השבחה  1,000,000 פיתוח כיכרות וכבישים   1314

1315  
מעברי חציה קדושת לוי   -ישן מול חדש 

1836717,1835412,1794874 
396,728  

משרד השיכון 
1836717,1835412,1794874 

1315  
מעברי חציה קדושת לוי   -ישן מול חדש 

1836717,1835412,1794874 
 קרן חלף היטל השבחה  75,031

    13,498,347 סה"כ    

 רים " סה"כ תב

 13,498,347  חדשים -רים "תב

 2,313,500 הגדלה  -רים "תב

 0 הקטנה  -רים "תב

  15,811,847  סה"כ 
  

  : 02/2022פתיחת תב"ר שנסגר בוועדה 

אושר פה אחד.

 
__________
  משה כהנא  

יו"ר הוועדהמ"מ 

מס' 
  תב"ר 

  יתרה  הקטנה  הגדלה    תקציב  שם מספר כרטיס  מספר כרטיס 
שם סעיף  

  משנה

753 2007531527 
תכנון שידרוג משאבות ביוב  

 משרד השיכון  550,000.00     550,000.00 2ב/ בשכונה

753 2007531588 
תכנון שידרוג משאבות ביוב  

 קרן שיקום ביוב  120,000.00   17,415.00 102,585.00 2ב/ בשכונה
   670,000.00     652,585.00   סה"כ   

 


