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 פרוטוקול ועדת כספים מספר 17 

 פרוטוקול וועדת כספים מספר 17 שהתקיימה ביום שלישי 02.06.2020 בגזברות.

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

   מר טל מגרה- חבר הוועדה 

 נעדרו:      דר' מרט גנדלר- חבר הוועדה 
      הגברת טלי מימון- חברת הועדה 

 על סדר היום אישור תברי"ם: 

 1..תב"ר 1107- סיוע לאוכלוסיית אזרחים ותיקים- נגיף הקורונה ע"ס: 352,535 ₪ , תקציב מפעל הפיס 
   מענק ע"ס: 64,905 ₪+ מענק ע"ס: 179,730 ₪ עבור רכישת צרכים חיוניים לנזקקים 

   מענק ע"ס: 107,900 ₪ עבור זכאי רווחה בלבד- מאושר פה אחד. 

2..תב"ר 1108- טיפול בתאורה, ע"ס: 379,068 ₪, תקציב משרד השיכון לטיפול בתאורה בשכ' רמת שקד- מאושר פה 
 אחד.  

3..תב"ר 1109- גני קק"ל קול קורא 2000/18, ע"ס:1,400,000 ₪, תקציב קרן קיימת לישראל מיועד לפיתוח שצ"פ 
 יהדות דרום אפריקה לעבודות פיתוח, גינון ותאורה- מאושר פה אחד. 

.תב"ר 704- מחשב לכל ילד, הגדלה ע"ס: 97,050 ₪, השתתפות ביה"ס בפרוייקט, בן- גוריון- 23,950 ₪, חב"ד- 4.
 3,450 ₪, אביר יעקוב- 16,100 ₪, הגבעה- 22,100 ₪, ישורון- 13,650 ₪, אשלים- 17,800- מאושר פה אחד. 

 5.תב"ר 1110- תוכנית הפעלה בתחום הרווחה, ע"ס:300,000 ₪, תקציב מפעל הפיס- מאושר פה אחד. 

6..תב"ר 972- בינוי ביה"ס מעלות חיה, הגדלה ע"ס: 130,490 ₪, תקציב מפעל הפיס תקציב לציוד וריהוט- מאושר פה 
 אחד. 
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 7.  תב"ר 1071- תכנון היטלי השבחה ומדידות פרוייקטים, הגדלה ע"ס: 500,000 ₪, תקציב קרן עבודות פיתוח- 

 
 מאושר פה אחד. 

 
8..תב"ר 1111- הסדרי בטיחות קרית ספר/ אליהו התשבי ע"ס: 300,000, תקציב משרד התחבורה- 270,000 ₪, קרן 

 עבודות פיתוח- 30,000 ₪- מאושר פה אחד. 
 

9.תב"ר 1112- הסדרי בטיחות בצומת דוד/ אסא, ע"ס: 300,000 ₪, תקציב משרד התחבורה- 270,000 ₪, קרן עבודות 
 פיתוח- 30,000 ש"ח- מאושר פה אחד.   

 
10.תב"ר 1113- הסדרי בטיחות בצומת דוד המלך/ שלמה המלך, ע"ס: 300,000 ₪, תקציב משרד התחבורה- 270,000 

 ₪, קרן עבודות פיתוח- 30,000 ₪- מאושר פה אחד. 
 

11.תב"ר 1114- הסדרת מעבר חציה מוגבה בכניסה לתיכון, ע"ס:300,000 ₪, תקציב משרד התחבורה- 270,000 ₪, 
 קרן עבודות פיתוח- 30,000 ₪- מאושר פה אחד. 

 
12. תב"ר 1115- מעגל תנועה בוזגלו/ חפץ חיים, ע"ס: 1,311,676 ₪, תקציב משרד התחבורה- 1,180,508 ₪, קרן 

 עבודות פיתוח- 131,168- מאושר פה אחד. 
 

 13. תב"ר 598- שיקום שטחי גינון, הגדלה ע"ס 600,000 ₪, תקציב קרן עבודות פיתוח- מאושר פה אחד. 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב, 
 הרב שלמה עזרן
 יו"ר ועדת כספים 

 
 
 

 
 
 

                    


