
 

  תשפ"ב  בתמוז  חכ"
  2022  ביולי 27

  7139סימוכין: 
 05/2022פרוטוקול וועדת כספים 

  2022  ביולי 26תשפ"ב,  כ"ז בתמוזשהתקיימה בתאריך: 
  
  
  

 ðוכחים:
  הוועדה מ"מ יו"ר – ה"ה משה כהðא 

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

  
  חסר:

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

 
 משתתפים: 

 ראש העיר  –ה"ה מאיר רוביðשטיין 
 גזבר העירייה  –ה"ה משה עמדי 

  יועמ"ש –עו"ד טוביה פיסיðגר 
 רמ"ט ראש העיר  –ה"ה יהודה דייטש 

 מבקר העירייה  –גרשון ויðגורט  ה"ה
  
  
  

  תב"רים חדשים: 
  

  

מספר 
 תב"ר

  מקור מימון   תקציב   תב"ר שם 

 140,000 5-חדרי לימוד מגרש צ 2רכישת  1316
משרד החינוך  
2021/08/185 

 70,000 727חדר לימוד ביביל מגרש  1רכישת  1317
משרד החינוך  
2021/08/186 

 120,000 180רכישת גן ילדים ביביל מגרש  1318
משרד החינוך  
2021/08/187 

 קרן חלף היטל השבחה 400,000 בכבישיםתיקוני אספלט  1319
 קרן חלף היטל השבחה 300,000 סימון כבישים, צביעת אבני שפה  ותמרור  1320

 16,731 בית יעקב חסידי  404נגישות פיזית פרטנית מגרש  1321
משרד החינוך  
551/24/2022 

 משרד התרבות  259,937 תחום ב -2022סל"ע  1322
 קרן פיתוח כללי 45,872 תחום ב -2022 סל"ע 1322
  קרן חלף היטל השבחה 280,000 שילוט ביניינים רחובות והכוונה 1323

   1,632,540 סה"כ   
  
  
  
  



 

  הגדלת תב"רים:
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 רים "סה"כ תב 
 1,632,540  חדשים - ם יר"תב
 14,455,670 הגדלה  - רים "תב
 100,000 הקטנה  -  רים "תב

 15,988,210 סה"כ 
  
  

  אושר פה אחד.   היו"ר מעלה להצבעה,מ"מ 
  
  
 

__________ 
  משה כהðא  

 יו"ר הוועדהמ"מ 

מספר 
 תב"ר 

  מקור מימון  תקציב חדש   הקטנה   הגדלה  תקציב   כרטיס  שם תב"ר 

984 
שיפוץ והתאמת המבנה  

 לטובת מרכז צעירים
 פיתוח הנגב והגליל  300,492     300,492 2009841544

984 
שיפוץ והתאמת המבנה  

 לטובת מרכז צעירים
 קרן פיתוח כללי  95,000     95,000 2009481580

984 
שיפוץ והתאמת המבנה  

 לטובת מרכז צעירים
2009481591   45,000   45,000 

קרן חלף היטל  
 השבחה 

   440,492     395,492   סה"כ  

 9,133,132   322,683 8,810,449 2010831523 186מגרש  בי"ס עי"ס 1083
משרד החינוך 
2021/07/061  

 117,600הצטיידות 

 9,086,781   461,886 8,624,895 2010841523 170בי"ס עי"ס מגרש  1084

משרד החינוך 
2020/07/056-  
2020/07/062   

 264,600הצטיידות 

1088 
בי"ס יסודי לבנים מגרש  

432 
2010881523 13,076,802 233,453   13,310,255 

משרד החינוך 
2021/07/068  

 264,600הצטיידות 

1106 
שיפוץ בינוי ריהוט וציוד  
 מרכז חירום ומבני ביטחון 

 קרן אבטחה ובטחון  2,950,000   1,000,000 1,950,000 2011061549

 20,759,376   10,014,416 10,744,960 201141523 7-בי"ס יסודי לב מגרש צ 1114
משרד החינוך 

תוספת   2020/17/030
 ₪   220,500הצטיידות 

1116 
בי"ס יסודי לבנות מגרש  

436 
2011161523 7,818,202 458,764   8,276,966 

משרד החינוך 
תוספת   2021/07/115

 ₪   147,000הצטיידות 

 9,407,077   523,913 8,883,164 2011201523 728בי"ס על יסודי מגרש  1120
משרד החינוך 
2021/07/070  

 176,400הצטיידות 

 4,920,800   98,277 4,822,523 2011231523 420ת"ת לבנים מגרש   1123
משרד החינוך 
2021/07/002  

 73,500הצטיידות 

1213 
סמל   728ח"מ לבנים מגרש  

 5024289אתר 
2012131523 10,028,939 569,860   10,598,799 

משרד החינוך 
2021/07/071  

 191,000הצטיידות 

1234 
  743עי"ס לבנים מגרש  

 5026034סמל אתר 
2012341523 3,019,984 171,668   3,191,652 

משרד החינוך 
2020/07/041  

 58,800הצטיידות 

 5,300,000 100,000   5,400,000 2012361532 בריכה טיפולית  1236
מפעל 

   1839/2021הפיס

1241 
פיתוח אזור התעשייה  

 ערבה
 רשות מקרקעי ישראל 2,364,750   555,750 1,809,000 2012411542

     100,000 14,455,670     סה"כ:   

 


