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פרוטוקול וועדת כספים מספר 13 

פרוטוקול וועדת כספים מספר 13 שהתקיימה ביום שלישי 03.12.2019 בגזברות.

השתתפו: מר יאיר דהן – גזבר העירייה
 מר יעקוב דיין- חבר הוועדה
 מר טל מגירה חבר הוועדה 

נעדרו:     דר' מרט גנדלר- חבר הוועדה 
     הגב' טלי מימון- חברת הוועדה 
     הרב שלמה עזרן – יו"ר הוועדה

** אישרו טלפונית את התברי"ם חבר הוועדה דר' מרט גנדלר והרב שלמה עזרן יו"ר הוועדה 

על סדר היום: אישור תבר"ים. 

1.תב"ר מס' 970- גן מ"מ קריית מנחם רמת שקד 

 הגדלה: 52,000 ₪, תקציב מפעל הפיס 

   מיועד לרכישת ציוד וריהוט לכיתות גן חדשות- מאושר פה אחד. 

.תב"ר מס' 867- בינוי כיתות בי"ס תורת שמשון- שלב א'  2.

   הגדלה על ע"ס: 196,588 ₪, תקציב משרד החינוך תוספת תקציב לציפוי אבן- מאושר פה אחד. 

3.תב"ר מס' 975- בינוי כיתות בי"ס תורת שמשון- שלב ב' 

   הגדלה ע"ס: 167,602 ₪, תקציב משרד החינוך 

   תוספת תקציב לציפוי אבן- מאושר פה אחד. 

4..תב"ר מס' 1072- בית קק"ל למצוינות

   ע"ס: 721,012 ₪, תקציב קרן קיימת לישראל  

   דברי הסבר: מיועד לתכנון, הקמה והפעלה לפעילות חינוכית בבית קק"ל למצוינות- מאושר פה 

   אחד.       

5..תב"ר מס' 1038- הקמת יחידה להתפתחות הילד- קומה 3  

    הגדלה ע"ס: 3,708,000 ₪, תקציב: תוכנית המראה- 1,367,000 ₪, קידום שכר דירה- מגורם 

   מפעיל 2,341,000 ₪.  

   דברי הסבר: במסגרת הפרויקטים הכלכליים של תוכנית ההמראה- מאושר פה אחד. 

6.תב"ר מס' 1073- סקר נכסים, סקרי תשתיות, מיפוי, ספר נכסים 

   ע"ס: 200,000 ₪, תקציב משרד הפנים 2019 

    מיועד למדידות וסקר נכסים לגביית ארנונה- מאושר פה אחד. 



 

 
 

 

 

 

 

7.תב"ר 1074- הנגשת מבני ציבור בהתאם לחוק הנגישות 2019  

   ע"ס: 700,000 ₪, תקציב משרד הפנים 2019 

   לביצוע התאמות נגישות למבני ציבור של הרשות- מאושר פה אחד.  

.תב"ר 1075- שיקום כבישים, מדרכות, תיעול ותשתיות  8.

   ע"ס: 200,000 ₪, תקציב משרד הפנים 2019 

   עבודות ברחבי העיר- מאושר פה אחד.  

.תב"ר 1076- שיפוץ משרדי הרשות- הנדסה  9.

   ע"ס: 236,000 ₪, תקציב משרד הפנים 2019- מאושר פה אחד.  

10..תב"ר 1078- פיתוח תשתיות תכנון וביצוע חניה במתנ"ס רבין  

     ע"ס: 500,000 ₪, תקציב משרד הפנים 2019- מאושר פה אחד.  

11.תב"ר מס' 1036- פיתוח מגרשים אזור תעשייה 

     הגדלה ע"ס: 1,000,000 ₪, שיווק מגרשים עפ"י הכנסות מדמי מפתח- מאושר פה אחד.  

12.תב"ר מס' 1079- מוסד"צ קדם מימון מבני ציבור (הסכמי גג) 

     ע"ס: 1,919,272 ₪, תקציב רשות מקרקעי ישראל- מאושר פה אחד.  

13.תב"ר מס' 1080- ימ"ח קדם מימון ישן מול חדש (הסכמי גג) 

     ע"ס: 1,757,8124 ₪, תקציב רשות מקרקעי ישראל- מאושר פה אחד.  

14.תב"ר מס' 1081- תכנון וביצוע תשתיות על (הסכמי גג)  

     ע"ס: 1,611,726 ₪, תקציב מקרקעי ישראל- מאושר פה אחד.  

15.תב"ר מס' 1082- תכנון למערך תחנות אוטובוסים בשכ' רמת שקד  

     ע"ס: 34,398 ₪, תקציב משרד הבינוי והשיכון- מאושר פה אחד.  

16..תב"ר מס' 1083- תשתיות על, שדרוג הכניסה לעיר (הסכמי גג)  

     ע"ס: 4,758,617 ₪, תקציב רשות מקרקעי ישראל  

     דברי הסבר: ביצוע עבודות לשידרוג הכניסה הראשית לעיר כולל הצבת 2 פסלי אותיות שם  

     העיר- מאושר פה אחד.  

17.תב"ר מס' 1084- השלמות פיתוח לסיום השכונה 

     ע"ס: 2,252,046.40 ₪, תקציב משרד הבינוי והשיכון  

     דברי הסבר: לטובת השלמות עבודות בשכונת מישור הגפן ולמסירת השכונה ממשרד השיכון  

     לעירייה: 2 כיכרות, הסדרת 2 צמתים, עבודות גינון ומעברים- מאושר פה אחד.  

  בכבוד רב, 

 
הרב שלמה עזרן 

יו"ר וועדת כספים  
 


