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 ראש העירלכבוד 
 מנכ"ל

 גזברית

 
 הנדון: סיכום וועדת כספים

 
 

, הגזבריתרו"ח ענבי , וועדה רמי בליטנטל ,בנוכחות חברי ה)בזום ( נערכה וועדת כספים  14.7.21 בתאריך
 .והח"מס. גזבר 

 בתאום מראש והעביר התייחסות לפנינעדר  –צביקה ימין 
 

 :עברנו על הנושאים הבאיםבמהלך הישיבה 
 

  אושר – 2021עדכון תקציב 
o  טקסט מבלבל()  תההלוואו מחזוריש לעדכן את נושא  
o אש"ח לשני הכיוונים( 500 -יש לעדכן הכנסה והוצאה בחינות ) תוספת של כ 
o  הילדים באחוזלאור גידול  2020יש לבחון את נושא המענקים לשנה 

 

 אושר –מש"ח  10ור הלוואה של איש 
o  (40%מגיע למעל ך )מלוות עולה יש לבחון הלוואת בהמשעומס 

 

  עדכון תבר"ים– 
o והחזרת הכסף לקרנות אושר –ים "סגירת תבר 
o  אושר –עדכון תבר"ים 

  סיקרה מהמהנדס.קיבלנו  –בית הכנסת / מרכז הצעירים 
o  אושר -פתיחת תברי"ם חדשים 

 
 
 

 
 

 רומנו            שי 
 כספים יו"ר וועדת

 
 
 
 



 

 

 

 2021 לשנת העירייה תקציב עדכון

 
 

 .2021 לשנת העירייה תקציב עדכון מובא להלן

 . 2021 לשנת המקורי לתקציב ביחס ₪ מיליון 10 -כ של גידול, ₪ מיליון 194 של סך על עומד המעדכן התקציב

 

 :בתקציב לגידול לסיבות פרוט יובא להלן

 

 :בעיקרו נובע הגידול ההכנסה בצד

 מיליון 5.8 -כ 2021 שנת בתחילת שנלקחה הלוואה מיחזור ₪. 

 אב בתי ותוספת הגבייה מהעמקת הנובע ₪ מיליון 2.4 -בכ בארנונה גידול: ארנונה. 

 המותנה במענק, ₪ מיליון 1.1 של בסך האיזון במענק קיטוןמ הנובע ₪ מיליון 2.3 של בסך במענקים קיטון: מענקים 

  (.בנייה והיתרי םפערי צמצום) אחרים ובמענקים ₪ ליוןימ כחצי

 הקורונה בגין העורף פיקוד תקצוב בעיקרו ₪ מיליון כחצי של גידול: וביטחון שמירה. 

 העיר של וסדהלהיו שנה 90" לכבוד ספר הפקת של פרויקט בגין הפיס ממפעל צפוי תקצוב: ואירועים חגיגות." 

 (.בפועל ביצוע לנתוני בהתאם) התיכון בגין החינוך ממשרד בתקבולים ₪ מיליון 2 -כ של גידול: חינוך 

 תרבות לפעילויות קוראים מקולות וכן הפיס ממפעל כספים לקבלת מצפי בעהנו ח"אלש 340 כ של גידול: תרבות. 

 במסגרות השמות תוספת בעקבות בהוצאה גם בהתאמה ₪ מיליון 1.2 כ של גידול: רווחה. 

 

 :בעיקרו נובע הגידול ההוצאה בצד

 מיליון 5.2 כב ההלוואה רמחזו בעקבות גידול: מ"פרע ₪. 

 בתעריפים ועלייה חדש מכרז בעקבות. ומיחזור אשפה פינוי, גזם מפינוי הנובע ₪ מיליון 2.1 כ של גידול: תברואה 

 .אב בתי ותוספת 30% כ של

 להכנסה בהתאם – וביטחון שמירה. 

 נכסים' במח צפויות בהוצאות קיטון: ציבוריים נכסים. 

 חברתיים שירותים בתחום בתמיכות קיטון כולל. וספורט תרבות מפעילויות בעהנו ח"שאל 620 כ של גידול: תרבות ,

 .ח"אלש 37 ל ח"אלש 83 מ ובריאות קהילה



 

 

 במסגרות השמות תוספת בעקבות בהכנסות גם בהתאמה ₪ מיליון 1.2 כ של גידול: רווחה. 

 הפרמיה) ותכולה מבנים יטוחבב תקצוב ותוספת ר"מנמ שכר מתקצוב הנובע ח"אלש 200 כ של גידול: נכסים 

 (.התייקרה

 בפועל לביצוע בהתאם תוספת: פנסיה . 

 

 :תקבולים

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :תשלומים



 

 

 
 



 

 

 :הלוואה

, נוער מועדון הקמת, התרבות היכל שיפוץ: העיר פיתוח לצרכי ₪ מיליון 10 של בסך הלוואה בלקיחת צורך קיים

 .הנדסיות/עירוניות תשתיות, קיץ שיפוצי

 בריבית, שנה 15 של לתקופה ₪ מיליון 10  עד של בסך הלוואה למתן הצעות לקבלת בנקים לשלושה הפניי נערכה

 . פריים

 :שהתקבלו ההצעות פרוט להלן

 0.63% מינוס פריים – מרכנתיל בנק. 

 0.46% מינוס פריים - לאומי בנק. 

 0.67% מינוס פריים - הפועלים בנק. 

 

 

 

 :רים"תב

 
 ס"ע  ההדרים גן שמיעה לליקויי גן הנגשת עבור חושית/אקוסטית שותנגי -  1036 'מס ר"תב אישור .1

30,000  ₪ 

 

 :החלטה הצעת

 ס"ע     ההדרים גן שמיעה לליקויי גן הנגשת עבור חושית/אקוסטית נגישות -  1036 'מס ר"תב מאשרים

30,000  ₪ 

  :מימון מקורות

 ₪ 30,000 החינוך משרד

 ₪ 30,000:  ר"תב כ"סה

 

  .מוגבלות בעלי ילדים לטובת החינוך ממשרד הרשאה קבלההת: הסבר דברי

 

  שרונה ס"בי שמיעה לליקויי כתה הנגשת עבור חושית/אקוסטית נגישות -  1037 'מס ר"תב אישור .2

 ₪  30,000 ס"ע

 

 :החלטה הצעת

 ס"ע  שרונה ס"בי שמיעה לליקויי כתה הנגשת עבור חושית/אקוסטית נגישות -  1037 'מס ר"תב מאשרים

30,000  ₪ 

  :מימון מקורות

 ₪ 30,000 החינוך משרד

 ₪ 30,000:  ר"תב כ"סה

 

  .מוגבלות בעלי ילדים לטובת החינוך ממשרד הרשאה התקבלה: הסבר דברי

 

 



 

 

  רימון ס"בי שמיעה לליקויי כתה הנגשת עבור חושית/אקוסטית נגישות -  1038 'מס ר"תב אישור .3

 ₪  30,000 ס"ע

 

 :החלטה הצעת

 ס"ע  רימון ס"בי שמיעה לליקויי כתה הנגשת עבור חושית/אקוסטית נגישות -  1038 'מס ר"תב מאשרים

30,000  ₪ 

  :מימון מקורות

 ₪ 30,000 החינוך משרד

 ₪ 30,000:  ר"תב כ"סה

 

  .מוגבלות בעלי ילדים לטובת החינוך ממשרד הרשאה התקבלה: הסבר דברי

 

 ס"ע  עמל ס"בי שמיעה לליקויי כתה הנגשת בורע חושית/אקוסטית נגישות -  1039 'מס ר"תב אישור .4

30,000  ₪ 

 

 :החלטה הצעת

 ס"ע  עמל ס"בי שמיעה לליקויי כתה הנגשת עבור חושית/אקוסטית נגישות -  1039 'מס ר"תב מאשרים

30,000  ₪ 

  :מימון מקורות

 ₪ 30,000 החינוך משרד

 ₪ 30,000:  ר"תב כ"סה

 

  .מוגבלות בעלי ילדים לטובת ךהחינו ממשרד הרשאה התקבלה: הסבר דברי

 

 שנתי שש ס"בי שמיעה לליקויי כתה הנגשת עבור חושית/אקוסטית נגישות -  1040 'מס ר"תב אישור .5

 ₪  30,000 ס"ע  שלום איש

 

 :החלטה הצעת

 שנתי שש ס"בי שמיעה לליקויי כתה הנגשת עבור חושית/אקוסטית נגישות -  1040 'מס ר"תב מאשרים

 ₪  30,000 ס"ע  שלום איש

  :מימון מקורות

 ₪ 30,000 החינוך משרד

 ₪ 30,000:  ר"תב כ"סה

 

  .מוגבלות בעלי ילדים לטובת החינוך ממשרד הרשאה התקבלה: הסבר דברי

 

 

 

 שנתי שש ס"בי שמיעה לליקויי כתה הנגשת עבור חושית/אקוסטית נגישות -  1041 'מס ר"תב אישור .6

 ₪  30,000 ס"ע  שלום איש

 



 

 

 :החלטה הצעת

 שנתי שש ס"בי שמיעה לליקויי כתה הנגשת עבור חושית/אקוסטית נגישות -  1041 'מס ר"תב מאשרים

 ₪  30,000 ס"ע  שלום איש

  :מימון מקורות

 ₪ 30,000 החינוך משרד

 ₪ 30,000:  ר"תב כ"סה

 

  .מוגבלות בעלי ילדים לטובת החינוך ממשרד הרשאה התקבלה: הסבר דברי

 

 בשכונת גנים – שמיעה לליקויי גן הנגשת עבור חושית/אקוסטית נגישות -  1042 'מס ר"תב אישור .7

 ₪  30,000 ס"ע  שרונה

 

 :החלטה הצעת

 שרונה בשכונת גנים שמיעה לליקויי גן הנגשת עבור חושית/אקוסטית נגישות -  1042 'מס ר"תב מאשרים

 ₪  30,000 ס"ע

  :מימון מקורות

 ₪ 30,000 החינוך משרד

 ₪ 30,000:  ר"תב כ"סה

 

  .מוגבלות בעלי ילדים לטובת החינוך ממשרד הרשאה התקבלה: הסבר דברי

 

   צעירים מרכז הקמת -  1026' מס ר"תב .8

  ₪ 5,900,000 של לסך ר"התב עדכון

 

 :העדכון לפני מימון מקורות      

  ₪ 3,500,000  מלוות      

  ₪ 3,500,000 כ"סה      

 

 :העדכון לאחר מימון מקורות      

  ₪ 3,500,000         מלוות      

 חומש תכנית - ₪ 2,400,000 הפיס מפעל      

  ₪ 5,900,000         כ"סה                   

 

 

 . הפיס מפעל של חומש תכנית במסגרת במליאה אושר: הסבר דברי

 

 

 וסגירה עדכון – גולני לרחוב ממערב בנייה פסולת פינוי –137' מס ר"תב .9

  ₪ 1,072,309 של ךלס ר"התב עדכון

 

 :העדכון לפני מימון מקורות      



 

 

  ₪ 00,0001,1  הרשות קרנות      

  ₪ 1,100,000              כ"סה      

 

 :העדכון לאחר מימון מקורות      

  ₪ 27,691 של הפחתה - ₪ 309,072,1  הרשות קרנות      

  ₪  1,072,309              כ"סה      

 

 .הסתיימה עבודהה: הסבר דברי

 

 

 וסגירה עדכון – נוף יפה בשכונת חניה מגרש –200' מס ר"תב .10

  ₪ 125,921 של לסך ר"התב עדכון

 

 :העדכון לפני מימון מקורות      

  ₪ 200,000  הרשות קרנות      

  ₪ 200,000              כ"סה      

 

 :העדכון לאחר מימון מקורות      

  ₪ 74,079 של הפחתה - ₪ 21125,9  הרשות קרנות      

  ₪  125,921              כ"סה      

 

 .הסתיימה העבודה: הסבר דברי

 

 

 וסגירה עדכון – קהילתי שיטור הקמת – 204' מס ר"תב .11

  ₪ 2,846,164 של לסך ר"התב עדכון

 

 :העדכון לפני מימון מקורות      

  ₪ 3,000,000  הרשות קרנות      

  ₪ 3,000,000              כ"סה      

 

 :העדכון לאחר מימון מקורות      

  ₪ 6153,83 של הפחתה - ₪ 42,846,16  הרשות קרנות      

  ₪ 2,846,164              כ"סה      

 

 .הסתיימה העבודה: הסבר דברי

 

 

 וסגירה עדכון –האגוז הגרדום עולי הגפן' רח.ת שיפור – 766' מס ר"תב .12

  ₪ 241,807 של לסך ר"התב עדכון

 



 

 

 :העדכון לפני מימון מקורות      

  ₪ 500,000  הרשות קרנות      

  ₪ 500,000              כ"סה      

 

 :העדכון לאחר מימון מקורות      

  ₪ 3258,19 של הפחתה - ₪ 241,807  הרשות קרנות      

  ₪ 241,807              כ"סה      

 

 .הסתיימה העבודה: הסבר דברי

 

 

 וסגירה עדכון –כהן אלי-הרצל בצומת תנועה מעגל ביצוע – 786' מס ר"תב .13

  ₪ 298,414 של לסך ר"התב עדכון

 

 :העדכון לפני מימון מקורות      

  ₪ 500,000  הרשות קרנות      

  ₪ 500,000              כ"סה      

 

 :העדכון לאחר מימון מקורות      

  ₪ 6201,58 של הפחתה - ₪ 298,414  הרשות קרנות      

  ₪ 298,414              כ"סה      

 

 .הסתיימה העבודה: הסבר דברי

 

 

 וסגירה עדכון –יונה כפר במערב פסולת פינוי – 1001' מס ר"תב .14

  ₪ 735,278 של לסך ר"התב עדכון

 

 :העדכון לפני מימון מקורות      

  ₪ 800,000  הרשות קרנות      

  ₪ 800,000              כ"סה      

 

 :העדכון לאחר מימון מקורות      

  ₪ 264,72 של הפחתה - ₪ 735,278  הרשות קרנות      

  735,278₪              כ"סה      

 

 .הסתיימה העבודה: הסבר דברי

 

 

 שרונה בשכונת כנסת בית הקמת –168' מס ר"תב .15

  ₪ 4,200,000 ל ר"התב עדכון



 

 

 

 :עדכוןה לפני מימון מקורות      

  ₪ 2,300,000  הרשות קרנות      

  ₪ 2,300,000              כ"סה      

 

 :העדכון לאחר מימון מקורות      

 ח"אלש 500 של הגדלה - ₪ 2,800,000  הרשות קרנות      

  ₪ 1,400,000             תרומה      

  ₪ 4,200,000              כ"סה                   

 

 

 .לאומדן בהתאם קרונה בשכונת כנסת בית הקמת: סברה דברי

 

 נוף יפה ס"בי M21 למידה מרחבי עיצוב 158 ר"תב סגירת .16

 

  ₪ -הוצאות ביצוע  ₪ -הכנסות ביצוע ר"התב שם ר"התב מספר

 ס"בי M21 למידה מרחבי עיצוב 158
 נוף יפה

80,000 80,000 

 

 
 


