
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  01/23פרוטוקול וועדת כספים 
  2023ביðואר   31ט' בשבט תשפ"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 
  

  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
  
  
  

  על סדר היום:
 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

  תב"רים חדשים: 

מספר 
 תב"ר 

  מקור מימון  תקציב   שם תב"ר 

 2022180046משרד החינוך   100,000 שיפוץ חדר מורים ת"ת משנת יהודה   1356

 2022530034משרד החינוך   100,000 שיפוץ חדר מורים בית יעקב    1357

 2022080291משרד החינוך   950,000 חידוש מבנים ת"ת משנת יהודה   1358

 202208226משרד החינוך   760,000 חידוש מבנים  כתב סופר   1359

  43,000 2023השתתפות במימון פעולות לבטיחות בדרכים   1360
לבטיחות בדרכים  הרשות הלאומית 

1001576417 

 קרן פיתוח כללי   4,778 2023השתתפות במימון פעולות לבטיחות בדרכים   1360

1361  
השתתפות במימון פעולות לבטיחות בדרכים 

 2023בקרבת מוסדות חינוך  
50,000  

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים  
1001585121 

1361  
בדרכים השתתפות במימון פעולות לבטיחות  

 2023בקרבת מוסדות חינוך  
 קרן פיתוח כללי   5,556

1362  
לנגישות לילדים עם צרכים   604פיתוח שצ"פ  

 מיוחדים
 קרן חלף היטל השבחה   345,322

 10000224538משרד להגנת הסביבה    198,400 תוכנית הערכות לשינוי האקלים    1363

 קרן פיתוח כללי   49,600 תוכנית הערכות לשינוי האקלים    1363

 18110401משרד הפנים    50,000 2022רכש נגרר סע"ר   1364

  132,004 שיפוץ ספרייה ציבורית   1365
משרד התרבות והספורט  

1001577442 

 קרן פיתוח כללי   67,996 שיפוץ ספרייה ציבורית   1365

   2,856,656 סה"כ  
  

  הגדלת תב"רים:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 סה"כ תב"רים 

 2,856,656  חדשים -תב"רים 

 11,494,703 הגדלה  -תב"רים 

 0 הקטנה -תב"רים 

 14,351,359 סה"כ

 

אושר פה אחד. 
 

_____________
  משה כהðא 

ו"ר הוועדהי מ"מ

מספר 
 תב"ר 

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

 23,198,517   1,112,744 22,085,773 2010411523 6-עי"ס לבנות מגרש צ  1041
  202007105משרד החינוך 
 294,000הצטיידות 

1088 
בי"ס יסודי לבנים מגרש  

432 
2010881523 13,310,255 4,140,170   17,450,425 

  202207192החינוך משרד 
 264,600הצטיידות 

 7,144,957   263,917 6,881,040 2011101523 745ת"ת לבנים מגרש  1110
  202107001משרד החינוך 
 88,200הצטיידות 

 116,708,014   262,912 116,445,102 2011151523 404בי"ס יסודי מגרש  1115
  202102002משרד החינוך 
 279,300הצטיידות 

 קרן אגרת מבני ציבור  650,000     650,000 2011151583  404בי"ס יסודי מגרש  1115
   117,358,014     117,095,102   סה"כ  

1137 
סמל אתר   727עי"ס מגרש 

50224715 
2011371523 6,264,195 769,805   7,034,000 

  202207183משרד החינוך 
 132,300הצטיידות 

 3,688,193   748,922 2,939,271 2012021523 28לבנים מגרש צ  עי"ס 1202
  202102006משרד החינוך 
 58,800הצטיידות 

 12,173,779   4,196,233 7,977,546 2013091523 171/10מרכז פסגה מגרש  1309
  202202064משרד החינוך 
 176,400הצטיידות 

 קרן אגרת מבני ציבור  750,000     750,000 2013091583 171/10מרכז פסגה מגרש  1309
   12,923,779     8,727,546   סה"כ  
     0 11,494,703     סה"כ:   

 


