
 

  תשפ"ב  ' באלולג
  2022אוגוסטב 30

  7177סימוכין: 
 06/2022פרוטוקול וועדת כספים 

  2022 אוגוסטב 03תשפ"ב,  אלולב ג'שהתקיימה בתאריך: 
  
  
  

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

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

  
  חסר:

  יו"ר הוועדה –ה"ה מðדי שוורץ 
 

 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

  
 

  :הגדלת תב"רים

  
  
  
  
  
  
  

מספר  
 תב"ר 

  מקור מימון   תקציב חדש   הגדלה   תקציב   כרטיס  שם תב"ר 

1202  
  עי"ס לבðים 

 28מגרש צ 
20102021523   251,585.00  2,687,686.00  2,939,271.00 

  2021/02/006משרד החיðוך 
 58,800הצטיידות 

        

1241 
פיתוח אזור  

 התעשייה ערבה 
2012411542   805,878.00  555,750.00  1,361,628.00 

  רשות מקרקעי ישראל 
 )05/22(תיקון מוועדה 

         

1170 
החלפת תאורת  
 רחוב לתאורת לד 

 הקצבה מתקציב רגיל  51,000.00   51,000.00   2011701510

1170  
החלפת תאורת  
 רחוב לתאורת לד 

 משרד הכלכלה  474,500.00   474,500.00   2011701520

1170  
החלפת תאורת  

 לתאורת לד רחוב 
2011701544   3,000,000.00   3,000,000.00 

משרד לפיתוח הפרפריה  
 הðגב והגליל 

1170  
החלפת תאורת  
 רחוב לתאורת לד 

 הלוואה מבðק פועלים  3,000,000.00   3,000,000.00   2011701560

1170  
החלפת תאורת  
 רחוב לתאורת לד 

 היטל השבחה קרן חלף  750,000.00  750,000.00    2011701591

  7,275,500.00   6,525,500.00    סה"כ   

       

   3,993,436.00     סה"כ:  



 

  
  : תברי"ם חדשים

  

  מקור מימון   תקציב   שם תב"ר  מספר תב"ר 

 2022/24/711משרד החיðוך   ð 256,751.00גישות פיזית פרטðית ראשית חכמה  1324

  2022/25/551משרד החיðוך   16,731.00 חסיד ðגישות פיזית פרטðית בית יעקב   1325

 2022/24/692משרד החיðוך   30,000.00 הðגשת כיתה לליקויי שמיעה ת"ת ðפש החיים   1326

 2022/24/693משרד החיðוך   30,000.00 הðגשת כיתה לליקויי שמיעה ב"י ðאות רחל   1327

 השבחה קרן היטל   450,000.00 5- הסדרת כיבוי אש לבי"ס מגרש צ  1328

    783,482.00 סה"כ    

  

  

  

  

  

  

  

  

  : 934סגירת תב"ר כפול קיים תב"ר זהה 

  

  

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

__________ 
  משה כהðא  

 יו"ר הוועדהמ"מ 

 סה"כ תברי"ם 

 783,482.00  חדשים-תברי"ם 

 3,993,436.00  הגדלה  - תברי"ם 

 0.00 הקטðה  - תברי"ם 

 4,776,918.00 סה"כ 

  שם סעיף משðה   הקטðה   תקציב   שם מספר כרטיס  מספר כרטיס מס' תבר 

 משרד הפðים   15,803.00 15,803.00 הðגשת בðיין העירייה  2007171523  717

 קרן חלף היטל השבחה  45,445.00 45,445.00 הðגשת בðיין העירייה  2007171580  717

   61,248.00 61,248.00  סה"כ       


