ל' ניסן תשפ"א
 12אפריל 2021

פרוטוקול וועדת כספים באמצעות ה"זום" מיום 11/4/21

נוכחים:
גב' עידית גינדי – חברת מועצה ויו"ר הוועדה
מר ג'קי גונגרדי – סגן ראש מועצה
מר נועם ששון – סגן ראש מועצה
משתתפים:
רו"ח דני אורן – מנכ"ל
רו"ח מירי לוין – גזברית
אדר' ישראל בן ישראל – מהנדס
עו"ד אילנית הומינר – יועמ"ש
מר משה מזרחי – מבקר המועצה
חסרים:
גב' עדי גם זו לטובה – חברת מועצה
מר ניסן לביא – חבר מועצה

 .1הצגת דוח רבעוני  -4דצמבר  – 2020הצגה ע"י דני אורן – מנכ"ל
 .2אישור תב"רים במימון קרן עבודות פיתוח (עבודות תכנון ראשוניות)

מקורות מימון

סה"כ תקציב
מאושר

שינויים
מבוקשים

סה"כ תקציב חדש
מאושר

הערות

עבודות תכנון
ראשוניות:

קרן עבודות פיתוח

בי"ס יסודי-מתחם 1
צריפין-מגרש . 205

תב"ר 1395

1,500,000

תב"ר 1396

750,000

בי"ס חינוך מיוחד-מתחם
 1צריפין מגרש 12—201
כיתות.

תב"ר 1397

1,500,000

בי"ס יסודי "מונטיסורי"-
מתחם-1צריפין-מגרש206
24-כיתות.

תב"ר 1398

1,500,000

בי"ס יסודי
"אקדמי"מתחם-1צריפין
מגרש 206-24כיתות.

תב"ר 1399

2,000,000

שיפוצי קיץ מוסדות חינוך
(– 2021פרוט יובא
בהמשך)

תב"ר 1400

1,000,000

הצטיידות מוסדות חינוך
( 2021פרוט יובא
בהמשך)

תב"ר 1401

2,000,000

שיקום תשתיות
שצפי"ם ומדרכות

תב"ר 1402

55,000

סה"כ

10,305,000

למח' שפ"ע
נדרש
רכב שרות
חשמלי
זעיר(הצעה
מצורפת)
מימון קרן עבודות
פיתוח לפרויקטים
בתכנון ראשוני.

 .3אישור תב"ר  1390מתחם י"ב בניית בי"ס יסודי מגרש  24(.302כיתות)
במימון :קרן עבודות פיתוח +משרד החינוך.

שינויים
מבוקשים

סה"כ תקציב חדש
מאושר

הערות

3,500,000

5,000,000

התקבלה הרשאת משרד
החינוך שריון
מס'1001423866:וכן,
נבדקו עלויות בנייה
עתידיות  ,יש להגדיל
השתת' רשות .

משרד החינוך

10,264,446

2021/76/002

סה"כ

15,264,446

מקורות מימון

קרן עב' פיתוח

סה"כ תקציב
מאושר

1,500,000

הרשאה מס'2021/76/002:

 .4אישור תב"ר  1392מתחם י"ב בניית  5גנ"י מגרש .305
במימון :קרן עבודות פיתוח +משרד החינוך.
סה"כ תקציב
מאושר

מקורות
מימון

קרן עב' פיתוח 500,000

שינויים
מבוקשים

סה"כ תקציב חדש
מאושר

הערות

1,500,000

2,000,000

התקבלה הרשאת משרד
החינוך לבניית  5כיתות גן
במתחם י"ב מגרש
.305שריון מס'
1001423740

3,963,095

2021/01/022

משרד החינוך

5,963,095

סה"כ
הרשאה מס'2021/01/022:

 .5אישור תב"ר  1389בניית  6גנ"י מתחם "צמרות" מגרש .3125
במימון :קרן עבודות פיתוח +משרד החינוך.
סה"כ תקציב
מאושר

מקורות
מימון

קרן עב' פיתוח 500,000

שינויים
מבוקשים

סה"כ תקציב חדש
מאושר

הערות

1,900,000

2,400,000

התקבלה הרשאת משרד
החינוך לבניית  6גנ"י
בשכונת "צמרות" שריון מס'
—1001423725בנוסף ,
הוגדלה השתת' הרשות
בבנייה העתידית.

משרד החינוך
סה"כ
***מימון  :קרן עבודות פיתוח  +משרד החינוך.
הרשאה מס'2021/01/007:

4,755,714
7,155,714

2021/01/007

 .6אישור תב"ר  1391מתחם י"ב בניית  5גנ"י מגרש . 304
במימון :קרן עבודות פיתוח +משרד החינוך.
מקורות מימון

סה"כ תקציב
מאושר

קרן עב' פיתוח 500,000

שינויים
מבוקשים

סה"כ תקציב חדש
מאושר

הערות

1,500,000

2,000,000

התקבלה הרשאת משרד
החינוך לבניית  5כיתות גן
במתחם י"ב מגרש
שריון מס' 304
1001423737

3,963,095

2021/01/019

משרד החינוך

סה"כ

5,963,095

***מימון  :קרן עבודות פיתוח  +משרד החינוך.

 .7תב"ר במימון ק.ע.פ ע"ס  1מלש"ח – ריהוט גן
 .8תב"ר במימון ק.ע.פ ע"ס  1.5מלש"ח – מתקני כושר ברחבי היישוב
 .9תב"ר במימון ק.ע.פ ע"ס  4מלש"ח – מתקני משחק ברחבי היישוב
החלטה:
סעיפים  2עד  – 9מאושר פה אחד – יש להעביר לחברי הוועדה:
פירוט לחלוקת תב"ר  1399שיפוצי קיץ ,לרבות מוסדות חינוך בלתי פורמלי
 +מוסדות חינוך דתיים.
ופירוט סעיפים  8ו – .9
 .10עדכון תקציב  - 2021מאושר פה אחד
 .11אישור דו"ח תב"רים סגורים  -מאושר פה אחד
______________
עידית גינדי
יו"ר הועדה

