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פרוטוקול וועדת כספים מספר 4  

פרוטוקול וועדת כספים מספר 4 שהתקיימה ביום שלישי 12.02.2019 בגזברות.

השתתפו: הרב שלמה עזרן – יו"ר הוועדה

   מר יאיר דהן – גזבר העירייה 

   מר טל מגירה- חבר הוועדה 

   מר יעקוב דיין- חבר הוועדה  

   הגב' טלי מימון- חברת הוועדה

נעדרו:     דר' מרט גנדלר- חבר הוועדה

על סדר היום אישור תברי"ם:  

1. תב"ר מס' 1030- מוסדות ציבור שיווק שוטף- שכ' הפארק ע"ס: 6,596,832 ₪, תקציב 

רשות מקרקעי ישראל-  

2. תב"ר מס' 1026- חורשת נוח- ביצוע עבודות תשתית ופיתוח שלב א' ע"ס: 42,486,018 ₪, 

תקציב רשות מקרקעי ישראל- 

3. תב"ר מס' 863- ישן מול חדש שיווק, הגדלה- 1,310,979 ₪, תקציב רשות מקרקעי 

ישראל- 

4. תב"ר מס' 889- מוסד"צ קדם מימון מבני ציבור, הגדלה ע"ס: 11,663,491 ₪, תקציב 

רשות מקרקעי ישראל- 

5. תב"ר מס' 891- ימ"ח ומוסד"צ 443 יח"ד, הגדלה ע"ס: 3,514,591 ₪, תקציב רשות 

מקרקעי ישראל

6. תב"ר מס' 1029- תכנון מעונות יום- 2018, ע"ס: 196,000 ₪, תקציב משרד העבודה 

והרווחה

7. תב"ר מס' 1028- " מבצע סככות לתחבורה ציבורית", ע"ס: 271,400 ₪, תקציב משרד 

התחבורה 
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8. תב"ר מס' 1033- ביצוע מעגל תנועה בצומת ג'בוטינסקי/ נחושתן ע"ס: 956,805 ₪, 

תקציב משרד התחבורה: 861,124 ₪, קרן עבודות פיתוח: 95,681 ₪ 

9. תב"ר מס' 1022- טיפול בלישמניה (זבוב החול ) , סכום: 224,991 ₪, תקציב המשרד 

להגנת הסביבה: 200,000 ₪, ק. עבודות פיתוח 24,991 ₪  

 תב"ר מס' 825- בניית אולם ספורט, תקציב מקורי- טוטו: 4,724,560 ₪ מס' הקצבה 10. 

AA20140139,   עדכון תקציב- טוטו: 4,686,640 ₪ ( השלמת מימון: משרד השיכון: 

 .(₪ 2,500,000

 תב"ר מס' 1031- רכש ואחזקת ציוד חירום, ע"ס: 150,000 ₪, תקציב משרד הפנים  11. 

 תב"ר מס' 1032- השלמות במרכז הפעלה, ע"ס 45,260 ₪, תקציב משרד הפנים  12. 

הוספת תברי"ם-  

13.  תב"ר מס' 1034- פיתוח כביש 7 כולל פס ירק להנחת קו מאסף. ע"ס: 8,009,889.14 ₪, 

תקציב משרד הבינויי והשיכון.  

14.  תב"ר מס' 925- פיתוח באזור תעשיה " פארק מרגליות" דרומי שקד. הגדלה ע"ס: 

13,500,000 ₪, תקציב משרד הכלכלה והתעשייה. תקציב מקורי: 20,500,000 ₪ + 

הגדלה 13,500,000 ₪ סה"כ: 34,000,000 ₪.  

***** מאושר ברוב קולות, טל מגירה- מתנגד  

 

בכבוד רב, 

 

הרב שלמה עזרן 

יו"ר וועדת כספים  

 


