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 ראש העירלכבוד 
 מנכ"ל

 גזברית
 חברי הוועדה

 
 הנדון: סיכום וועדת כספים

 
 

חבר המועצה  רמי בליטנטל ,ס. ראש העיר וועדה בנוכחות חברי הנערכה וועדת כספים  19.10.21 בתאריך
 .והח"ממנהלת הגביה , , ס. גזבר הגזבריתצביקה ימין 

 
 :באיםעברנו על הנושאים הבמהלך הישיבה 

 

 תב"ר עדכוני 

 
  דן ברחוב כיתתי דו  גן  בניית:  198' מס ר"תב .1

 (מימון מקורות החלפת) ₪ 2,511,911 ס"ע ר"תב עדכון

 

  :העדכון לפני מימון מקורות

  ₪ 1,711,911: החינוך משרד

 ₪ 800,000: הרשות קרנות

   ₪ 2,511,911: ר"תב כ"סה 

 

 : ר"התב עדכון לאחר מימון מקורות

 הרשאה ב"מצ - ₪ 253,166 של בסך תוספת - ₪ 1,965,077: החינוך משרד

  ₪ 253,166 של בסך הפחתה - ₪ 546,834: הרשות קרנות

   ₪ 2,511,911: ר"תב כ"סה 

 

 

 היקפיות תשתיות בגין החינוך ממשרד תקציבית הרשאה התקבלה: הסבר דברי

(2021/15/025) 

 
  אושר פה אחד

 

 

  עדכון – נוף-יפה יסודי ספר בית בניית: 870 ר"תב .2

    ₪ 22,165,662  ס"ע ר"תב עדכון       

 

    :                     העדכון לפני מימון מקורות

                       ₪ 1,644,890  : החינוך משרד

                             ₪ 13,967,365  :    הפיס מפעל



 

 

                            ₪ 4,381,338  : הרשות קרנות

   ₪ 2,056,000 :   מבנקים מלוות       

   ₪ 341,069: מהקבלן פיצוי תקבול       

                        ₪ 22,390,662   :   ר"תב כ"סה       

 

 : ר"התב עדכון לאחר מימון מקורות

  הרשאה ב"מצ - ₪ 660,480 של בסך תוספת - ₪ 2,305,370    :         החינוך משרד

  ₪ 13,967,365    :   הפיס מפעל

  ₪ 885,480 של בסך הפחתה - ₪ 3,495,858    : הרשות קרנות

  ₪ 2,056,000    :מבנקים מלוות

   ₪ 341,069:   מהקבלן צויפי תקבול

    ₪ 22,165,662:                  ר"תב כ"סה       

 

 היקפיות תשתיות בגין החינוך ממשרד תקציבית הרשאה התקבלה: הסבר דברי

 הראשוני מהצפי נמוך הפרויקט של תקציבי לסיום צפי בנוסף, (2021/15/061)

                   
 אושר פה אחד

 

 עדכון - שרונה בשכונת גן כיתות 6  הקמת: 199 ר"תב .3

 (מימון מקורות החלפת) ₪ 10,957,930 ס"ע ר"תב עדכון

 

 :                       העדכון לפני מימון מקורות      

                        ₪ 4,707,930:       החינוך משרד

 ₪ 4,000,000:  מהבנקים מלוות

                                           ₪  50,0002,2:      הרשות קרנות

 ₪ 10,957,930:        ר"תב כ"סה

 

 : ר"התב עדכון לאחר מימון מקורות

  הרשאה ב"מצ - ₪ 161,744 של בסך תוספת - ₪  4,869,674:      החינוך משרד

 ₪ 4,000,000:  מהבנקים מלוות

 ₪  161,744 של בסך הפחתה - ₪ 2,088,256:      הרשות קרנות

  ₪ 10,957,930:        ר"תב כ"סה

 

 היקפיות תשתיות בגין החינוך ממשרד תקציבית הרשאה התקבלה: הסבר דברי

(2021/15/027) 

 
 אושר פה אחד

 

 



 

 

 שרונה שכונה גן שמיעה לליקויי גן הנגשת עבור חושית/אקוסטית נגישות– 1043' מס ר"תב .4

 ₪ 30,000 ס"ע
 

 :החלטה הצעת

 שכונה גן שמיעה לליקויי גן הנגשת עבור חושית/אקוסטית נגישות - 1043' מס ר"תב מאשרים

 ₪ 30,000 ס"ע שרונה

 

 :מימון מקורות

  ₪ 30,000 החינוך משרד

  ₪ 30,000 ר"תב כ"סה

 

 (2021/25/076) מוגבלות בעלי ילדים לטובת החינוך ממשרד הרשאה התקבלה: הסבר דברי

 
 אושר פה אחד

                

 ד"ממ שמיעה ללקויי כיתה הנגשת עבור חושית/אקוסטית נגישות– 1044' מס ר"תב אישור .5

 ₪ 30,000 ס"ע  אילן בר
 

 :החלטה הצעת

 שכונה גן שמיעה לליקויי גן הנגשת עבור חושית/אקוסטית נגישות - 1044' מס ר"תב מאשרים

 ₪ 30,000 ס"ע שרונה

 

 :מימון מקורות

  ₪ 30,000 החינוך משרד

  ₪ 30,000 ר"תב כ"סה

 

 (2021/25/060) מוגבלות בעלי ילדים לטובת החינוך ממשרד הרשאה התקבלה: הסבר דברי

 
 אושר פה אחד

 

 

 הנחות ארנונה
 

 נערך דיון על הצעת ההחלטה להנחות .1
ד למעט סעיף ההנחה על תשלום מראש שרמי ביקש לוותר עליו, כל הסעיפים אושרו פה אח .2

 .להנחהוזכאות ת הזמן עד סוף פברואר לתשלום מראש ההחלטה נשארה בעינה כולל הארכ
 

 תודה לכולם על ההשתתפות והענייניות
 
 

 רומנו            שי 
 כספים יו"ר וועדת


