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פרוטוקול וועדת כספים מספר  8שהתקיימה ביום שלישי  04.06.2019בגזברות.
השתתפו :הרב שלמה עזרן – יו"ר הוועדה
מר יאיר דהן – גזבר העירייה
מר טל מגירה -חבר הוועדה
מר יעקוב דיין -חבר הוועדה
נעדרו :דר' מרט גנדלר -חבר הוועדה
הגב' טלי מימון -חברת הוועדה
על סדר היום אישור תברי"ם:
 .1תב"ר מס'  -1041שידרוג תשתיות כבישים ומדרכות ,ע"ס  ,₪ 500,000תקציב קרן עבודות
פיתוח
דברי הסבר :עבודות אספלט ,תיקון מדרכות -מאושר פה אחד.
 .2תב"ר מס'  -920דמי הקמה למערכות מים -מי שבע ,הגדלה ע"ס  ,₪ 500,000תקציב קרן
עבודות פיתוח
דברי הסבר :מדובר בחיוב של תאגיד המים והביוב לצורכי הקמת מוסדות ציבור וחינוך
של הרשות לצורך קבלת היתר בניה בהתאם -מאושר פה אחד.
 .3תב"ר מס'  -668בטיחות מוסדות העירייה ,הגדלה ע"ס  ,₪ 200,000תקציב קרן עבודות
פיתוח
דברי הסבר :מיועד למערכות גילוי עשן ,ציוד לכיבוי אש ,מערכות כריזה ,הדרכות
עובדים -מאושר פה אחד.
 .4תב"ר מס'  -1040שיפוצים והצטיידות מבני חינוך ,הגדלה ע"ס ,₪ 1,000,000 :תקציב קרן
עבודות פיתוח.
דברי הסבר :מיועד למוסדות חינוך בעיר ,לעבודות שיקום שירותים ,גידור ,עבודות
תאורה ,תיקון גגות ,ניקוז וביוב -מאושר פה אחד.
 .5תב"ר מס'  -1042נגישות פיזית לבתי ספר ,ע"ס ,₪ 150,255 :תקציב משרד החינוך.
דברי הסבר :בי"ס מורשת ישורון ,₪ 62,000 -גן ילדים שוהם ,₪ 9,240 -גן ילדים אפיקי
נחל ,₪ 14,015 -בי"ס תורה לשמה  -₪ 65,000מאושר פה אחד.
 .6תב"ר מס'  -1043הפחתת מפגעי ליישמניאזיס ,ע"ס.₪ 213,687 :
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פירוט :תקציב המשרד להגנת הסביבה ,₪ 192,318 :קרן עבודות פיתוח.₪ 21,369 :
דברי הסבר :טיפול מפגעי זבוב החול הכולל הדברה ביולוגית וכימית -מאושר פה אחד.
תב"ר מס'  -1044שיפוץ והתאמת גני עירייה לטובת מיזם עסקי חברתי ,ע"ס,₪ 300,000 :
תקציב קרן עבודות פיתוח.
דברי הסבר :גנ"י שלא בשימוש ,ישודרגו וישופצו לטובת מיזם עסקי חברתי עבור " מדבר
תשעשרה" לקידום תעסוקה ל 50 -משרות חדשות בעיר אופקים -מאושר פה אחד.
תב"ר מס'  -973בינוי בית יעקוב נווה יוכבד ,הגדלה ,₪ 75,422 :תקציב מפעל הפיס,
התקציב מיועד לציוד וריהוט לכיתות החדשות -מאושר פה אחד.
תב"ר מס'  -1045פרוגרמה לשטחי ציבור -בדיקות ע"ס ,₪ 40,000 :תקציב משרד הבינוי
והשיכון.
דברי הסבר :בדיקה של שטחי הציבור בעיר על מנת לבחון מהו הצפי העתידי והפוטנציאל
הקיים -מאושר פה אחד.
תב"ר מס'  -1047תכנון שכונת הפארק צפון ,ע"ס ,₪ 1,150,055 :תקציב רשות מקרקעי
ישראל.
דברי הסבר :קידום ת.ב.ע מדרום לפארק אופקים בסמוך למתחם האצטדיון וצפונית
לשכונת הפארק שבבניה -מאושר פה אחד.
תב"ר מס'  -1048תכנית אב לתחבורה אופקים ,ע"ס ,₪ 844,469 :תקציב רשות מקרקעי
ישראל.
דברי הסבר :תוכנית לבחינה ופיתוח של התחבורה הציבורית למען התייעלות תחבורתית
ברחבי בעיר -מאושר פה אחד.

בכבוד רב,

הרב שלמה עזרן
יו"ר וועדת כספים

