
21.10.20מליאה 24/20

עדכון תברים

 פירוט תשלומים 
(שם סעיף)

 ₪ - סכום

        1,801,800      580,000     2,381,800משרד החינוך
קול קורא של משרד החינוך לתיקשוב בתי ספר כאשר 
יש מט'צינג של הרשות שימומן מאמת המידה של הפיס

כפוף לקבלת הרשאה ממפעל הפיס           178,200      380,000        558,200מפעל הפיס

        1,980,000      960,000     2,940,000סה"כ

                   -      620,087        620,087משרד החינוך

      353,718      353,718                -קרנות רשות

כפוף לקבלת הרשאה ממפעל הפיס           353,718             -        353,718מפעל הפיס

      353,718           353,718      973,805        973,805סה"כ

תברים חדשים

 פירוט תשלומים 
(שם סעיף)

 ₪ - סכום

31009
קידום תכנון לשיקום בית 

הראשונים (חדש)
 200,000           קבלניות           200,000             -        200,000קרנות רשות

המשך תבר 976 אשר בו יש ביצוע של כ   - 90 אש"ח 
.תבר זה  אושר במליאה בסך 200 אש"ח במימון קרנות 

הרשות.  לצורך אישור משרד הפנים נפתח תבר חדש 
על יתרת הסכום ועוד עדכון לפי אומדן מעודכן. תבר 

976 יסגר לפי סכום הביצוע - להלן הערה 2

יופעל לפי סדרי עדיפויות שיקבעו 
בהתאם לכניסת כספים

41010
ביצוע שיפוצים בבית המועצה-

 תבר סל (חדש)
 110,000           קבלניות           110,000             -        110,000קרנות רשות

המשך תבר 981 אשר בו יש ביצוע של כ 90 אש"ח. 
תבר זה אושר במליאה בסך 200 אש"ח מקרנות רשות. 

לצורך אישור משרד הפנים נפתח תבר חדש על יתרת 
הסכום. תבר 981 יסגר לפי סכום הביצוע - להלן הערה 

2

יופעל לפי סדרי עדיפויות שיקבעו 
בהתאם לכניסת כספים

נגררים לוטרינריה 50,000             רכישת ציוד יסודי             50,000             -          50,000קרנות רשותרכבי עבודה51011
יופעל לפי סדרי עדיפויות שיקבעו 

בהתאם לכניסת כספים

           300,000             -        300,000קרנות רשות
יופעל לפי סדרי עדיפויות שיקבעו 

בהתאם לכניסת כספים

           700,000             -        700,000הלוואה מבנק

מהלוואה חדשה שאושרה במליאה 
20/2020 מתאריך 17.6.20  

(מתוך 30 מליון ₪) במקום 
ההקצאה לתבר 982

        1,000,000             -     1,000,000סה"כ

הערה 1 - במליאה קודמת (ספטמבר) אושר תבר סל חדש להנגשת מוסדות חינוך  במספר 998. מספר זה שגוי לאור זאת שקיים כבר תבר במספר זה (תבר מיחשוב המועצה). אי לכך שונה מספרו של תבר ההנגשה לתבר מספר 1012.

הערה 2 - על פי דרישת משרד הפנים, בהמשך ליישור הקו שהועבר אליהם בנושא התב"רים לאחר אישור המליאה ב 17 ביוני 2020, תברים אשר לא אושרו אף פעם על ידי משרד הפנים ואשר היה בהם ביצוע לא יאושרו על ידם. הנחייתם היא שיש

 סה"כ 
תקציב קודם

 סה"כ תקציב מקורות המימוןשם הפרוייקטמס' תב"רמס'סידורי
מבוקש

 הערות לגבי מקור המימון הערות שם סעיף הפחתה תוספת

 סה"כ תקציב מקורות המימוןשם הפרוייקטמס' תב"רמס'סידורי
מבוקש

 סה"כ 
תקציב קודם

 הערות לגבי מקור המימון הערות שם סעיף הפחתה תוספת

רכישת אוטובוס צהוב

 1,980,000        רכישת ציוד יסודי

 לסגור תברים אלה ובאם קיים בהם גרעון הוא ידווח כגרעון סופי בתברים בדוח הכספי. תברים אלה הינם -  778, 866, 976, 981, 982, 984 -  סה"כ הגרעון הסופי בתברים אלה מסתכם לכך של כ 2.3 מליון ₪. 

המשך תבר 982 (תכנון וניהול פרוייקטים) אשר יש בו 
ביצוע והזמנות של כ 1 מליון ₪. התבר אושר במליאה 
בסכום של 1,200,000 ₪ ולא אושר עד היום במשרד 
הפנים. משרד הפנים הנחה לסגור את התבר ולפתוח 
תבר חדש. תבר חדש זה נפתח  על יתרת הסכום של 
תבר 982  וכן בתוספת  אומדן חדש (כולל פרוייקטור 

כביש 2)

61013
ניהול ותכנון פרוייקטים 

בתחום התחבורה
 1,000,000        תכנון

   -                     קבלניות2

האוטובוס נרכש  ושולם לספק 
בתחילת שנת 2020. מפעל הפיס 

מוכן להכיר בכך מתוך אמת 
המידה של המועצה. לכן בוצעה 
הקטנת קרנות רשות כנגד גידול 

בהרשאה ממפעל הפיס.

1951
תקשוב במוסדות חינוך לבתי 

ספר

975


