
 

 

 

 

 י"ב  בחשוון       תשע"ז                                                                                    

 2016בנובמבר            13                  

   

 

 כספים/הנהלהפרוטוקול ישיבת ועדת 

 10.11.16הישיבה התקיימה ביום 

 

ראש המועצה, יובל אנוך, ג'ו לוי, יוסי וסרמן, יהודה גבאי, חיים אלקובי, משה  -: פטר וייסנוכחים

סויסה, מיה היימן, רותם בנבנישתה, יוסי כחלון, ראובן ביטן, יובל אלון, ישראל פרץ, ויקטור 

 , אלונה ביטן.חמני, יוחנן יומטוביאן

 

-גזבר המועצה, אביגיל סולימני-מנכ"ל המועצה, דוד גמליאל-: אריאל הילדסהיימרבהשתתפות

 מנהלת לשכת ראש המועצה. -מבקרת המועצה, גלית דהן -עמירה מוסקוביץ'תקציבאית, 

 

 

 הנהלה:

 , כ"ו בחשוון תשע"ז. 27/11/16 -, שתתקיים ב566אישור סדר יום לישיבת מליאה מס' . 1

 

 מציג את סדר היום לאישור. פטר וייס:

  
 סדר יום:

 מידע. . 1

 . 565אישור פרוטוקול מליאה מס'   .2

 אישור תב"רים..  3

 .2017וועדים מקומיים לשנת  יאישור תקציב. 4

 אישור חילופי גברי בועדות המועצה. .5

 

 

 פה אחד מי בעד?

 .566אושר פה אחד סדר היום לישיבת מליאת המועצה מס'  החלטה:

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 כספים:

 . תב"רים:1

 הפרוייקטים הוקראו וניתנו הסברים לגבי כל פרוייקט ופרוייקט.

 

 א. תב"רים חדשים לאישור
 
 

מס' 
 תב"ר

 סכום  נושא              
₪ 

 הבהרות מקור מימון

מקיף  -נגישות פיזית  חדש
 מעלית -דרומי חדש איתן 

 

 משרד החינוך 211,000
 

 

יסודי  -נגישות פיזית  חדש
 מעלית –חדש גוונים ב' 

 

 משרד החינוך 192,000
 

 

 כיתות ומנהלה 6 מפעל הפיס 5,126,170 יסודי חדש גוונים  חדש
 
 

  715,136 גן ילדים כרמי יוסף חדש
534,864  
130,000  

1,380,000 
 

 מפעל הפיס
 קרנות הרשות
 קרנות הרשות

 
 

 .המועצה י"ע מימון קידום
 

 פיתוח מצליח חדש
 

 השבחה רמלה קרנות הרשות 1,379,822

 141,445 2016שיפוץ מקוואות  
 

 משרד הדתות
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ב. עדכון תב"רים קיימים
 

מס' 
 תב"ר

 סכום  נושא
₪ 

 מקור מימון
 

 הבהרות

בינוי כיתות אולפנת  625
 שעלבים

 אושר -  4,393,080
 אושר – 1,169,000

 הגדלה -    676,767
 הגדלה - 1,373,462
7,612,309 

 

 משרד החינוך
 קרנות הרשות
 משרד החינוך
 קרנות הרשות

 
 

 תקציב מותנה -תוספות הנדסיות   

בינוי כיתות בי"ס חדש  623
 (עתידים)

 אושר – 4,192,580
 אושר – 1,166,000

 הגדלה  -   613,452
 הגדלה - 1,439,537
7,411,569 

 משרד החינוך
 קרנות הרשות

 החינוךמשרד 
 קרנות הרשות

 

 
 

 תקציב מותנה –תוספות אחוזיות 
 
 
 

השלמת בניית מוסד  552
חינוכי אזורי הרצוג 

 בבית חשמונאי
 

 אושר - 3,532,026
 אושר – 1,185,084

 הגדלה –   459,165
 הגדלה – 2,219,510
7,395,785 

 
 

 משרד החינוך
 קרנות הרשות
 משרד החינוך
 קרנות הרשות

 
 

 מותנה תקציב – אחוזיות תוספות

מושב גני  –גן ילדים  598
 יוחנן

 אושר - 708,532
 אושר - 500,000
 הגדלה – 114,000
 הגדלה - 62,428

1,384,960 
 

 משרד החינוך
 קרנות הרשות 
 משרד החינוך
 קרנות הרשות

 

 
 

 תקציב מותנה-תוספות אחוזיות

בניית גני ילדים יציץ  580
 ורמות מאיר

 אושר - 1,717,049
 אושר -    700,000

 הגדלה -________ 
 
 

 משרד החינוך
 קרנות הרשות

 

     

 

 החלטה: ועדת הכספים מאשרת וממליצה להעביר לאישור מליאת המועצה.

 רשמה: גלית דהן

   חתימות :    

         _________________                              _______________________ 

 אריאל הילדסהיימר –מנכ"ל המועצה                פטר וייס                - ראש המועצה       

 


