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פרוטוקול וועדת כספים מספר58 

פרוטוקול וועדת כספים מספר 58 שהתקיימה ביום שלישי 03.07.2018 בחדר הישיבות.

השתתפו: הרב שלמה עזרן – יו"ר הוועדה
   מר ברוך פאקר  - חבר הוועדה
  מר יאיר דהן – גזבר העירייה 

 הגב' פאולינה פוקס- חברת הוועדה 

    מר משה אוחיון- חבר הוועדה נעדרו: 
  גב' רינת מס"ד – היועצת המשפטית

על סדר היום אישור תבר"ים:
1. תב"ר מס' 984- עיצוב מרחב למידה M21ב"י מעלות חיה, ע"ס 80,000 ₪- מאושר פה 

אחד.
2. תב"ר מס' 985- עיצוב מרחב למידה M21ת"ת דרכי חיים, ע"ס 80,000 ₪- מאושר פה 

אחד. 
3. תב"ר מס' 986- עיצוב מרחב למידה M21ת"ת וב"י דרכי נועם, ע"ס 80,000 ₪-  מאושר 

פה אחד. 
4. תב"ר מס' 987-נגישות אקוסטית/ חושית בית יעקוב נווה יוכבד, ע"ס: 30,000 ₪- מאושר 

פה אחד. 
5. תב"ר מס' 988- נגישות אקוסטית/ חושית בית- ספר אביר יעקוב, ע"ס: 60,000 ₪- 

מאושר פה אחד. 
6. תב"ר מס' 989- נגישות אקוסטית/ חושית גן כלנית, ע"ס: 30,000 ₪-   מאושר פה אחד. 
7. תב"ר מס' 990- נגישות אקוסטית/ חושית תלמוד תורה- חניכי ישיבות 16 כיתות, ע"ס: 

30,000 ₪-  מאושר פה אחד. 
8. תב"ר מס' 991- נגישות אקוסטית/ חושית גן שפתי, ע"ס: 30,000 ₪-  מאושר פה אחד. 

9. תב"ר מס' 992 - נגישות אקוסטית/ חושית בית- ספר בן- גוריון, ע"ס: 30,000 ₪-  מאושר 
פה אחד. 

הרשאות ממשרד הפנים:
 תב"ר מס' 993- סקר נכסים ותשתיות מיפוי וספר נכסים, ע"ס: 200,000 ₪- מאושר פה 10. 

אחד. 
 תב"ר מס' 994- שיקום ושיפוץ המרחב הציבורי, ע"ס: 1,322,000 ₪- מאושר פה אחד.  11. 
 תב"ר מס' 995- הקמת מתקני משחקים/ שעשועים לכל קבוצות גיל, ע"ס: 1,813,000 ₪- 12. 

מאושר פה אחד.
13.  תב"ר מס' 996- שקועי קרקע כולל התקנה, ע"ס: 455,763 ₪- מאושר פה אחד.

 תב"ר מס' 997- הנגשת מוסדות ציבור, ע"ס: 137,986 ₪- מאושר פה אחד. 14. 
15.  תב"ר מס' 998- עבודות ניקוז, ע"ס 250,000 ₪ - מאושר פה אחד. 

 תב"ר מס' 999- " אופקים חדשים" קד"מ לתכנון- הסכמי גג (שכונה חדשה), ע"ס: 16. 
9,403,311 ₪, תקציב רשות מקרקעי ישראל- מאושר פה אחד.  

 תב"ר מס' 713- סיוע עסקי תרבות עידוד בילוי ופנאי, הגדלה ע"ס: 225,000 ₪, תקציב 17. 
המשרד לפיתוח נגב גליל- מאושר פה אחד. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 תב"ר מס' 929- שיפוץ מתנ"ס עירוני, הגדלה ע"ס: 611,300 ₪, תקציב מפעל הפיס- 18. 
מאושר פה אחד.  

 

 

בכבוד רב, 

 
הרב שלמה עזרן 

יו"ר וועדת כספים  
 


