
 בס"ד

 עיריית רמלה                                                   
 13.2021-15מן המניין מס' לא  ישיבת המועצה           

 27.12.2021מיום                 

 תקציב              
 

__________________________________________________________________________ 

2 
 

 
 בפ"תש טבת  'כג  שהתקיימה ביום שנימן המניין  לא רוטוקול ישיבת מועצהפ

 רמלה. 4הזית , רח' אשכול הפיס (  2021 דצמברב 27) 
  

 
  :נוכחים

 
 ראש העיר, יו"ר ישיבת המועצה  -מיכאל וידל  

 עסגן רה"  -מאור מאיר אשש  

 סגן רה"ע    -אברהם דז'ורייב 

 חברת מועצה -אורלי ארביב 

  חבר מועצה  -רב איתן דהאן ה

 חבר מועצה -הרב מיכאל דרעי 

 השתתף בהצבעה( .  19:00)נכנס בשעה  חבר מועצה  -רונן מושייב  

 חבר מועצה    -שלומי פנטה 

 חבר מועצה -עו"ד רונן רוטשטיין 

 חבר מועצה  -עו"ד מוסא סאבא 

 חבר מועצה   -אברהים ) מינו( אבו לבן 

 , השתתף בהצבעה(. 19:55) נכנס בשעה חבר מועצה   -עו"ד ראיס אבו סייף 

 , השתתף בהצבעה (.18:25) נכנס בשעה  חבר מועצה  -אברהים בדויה  

  חבר מועצה   -יאיר דידי

 חברת מועצה  -רותם כהן כחלון 

      חבר מועצה -שמעון שלוש 

 חבר מועצה    -הראל שוהם 

 חבר מועצה  -מיכאל מיכאלוב  

 

  חסרים:

 חבר מועצה -שטה משה 

 

 מנגנון עירוני :
 מנכ"ל העירייה  -רונן עזריה 

 גזברית העירייה  -רוזה עללאל 

 ס. גזברית העירייה -שגיא רוזנבלט  

 יועץ משפטי לעירייה  -עו"ד דורון דבורי 

 מבקר העירייה -יהושוע קלפוס 

  ס. מנהל אגף מזכירות ומנהל העירייה   -עו"ד שלי ביטון 

 יועצת מקצועית לרה"ע                                     
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 :דר היוםסל ע

  2202תקציב לשנת אישור  (. 632)  .1
 
 ראש העיר :  -מיכאל וידל 

לשם מימוש הפוטנציאל של העיר וכחלק מתפיסת הניהול שלי הדוגלת  ביצירת תהליכי עבודה מעמיקים ובטיפוח מצוינות 

המשקפת את עיקרי התכנית האסטרטגית של העיר לשנים  2022הצעת התקציב לשנת את  אני גאה  להציג בפניכםארגונית, 

2030-2020 .  

תקופת הקורונה הביאה עמה אתגרים רבים לצד הזדמנויות וצורך מובהק לחשיבה מחוץ לקופסא תוך דגש על יצירת מקורות 

 הכנסה. 

כתה למוקד ביקוש ומשיכת אוכלוסייה צעירה, עיר מובילה בבסיס התקציב עומד פיתוח החוסן החברתי והכלכלי של העיר, הפי

 במצוינות וחינוך, חיזוק הביטחון האישי , מיתוג העיר כמטרופולין תרבות , פנאי ויצירת תעסוקה איכותית. 

 

וקד למ : עיר מובילה בחינוך, הפיכתה של העיר המשך תנופת הפיתוח והעשייה העירוניתמשקף את  2022רה"ע מציין כי תקציב 

ביקוש ומשיכת אוכלוסייה צעירה, יצירת תעסוקה איכותית,  חיזוק הביטחון האישי, ניקיון ושיפור פני העיר , מיתוג העיר 

 כמטרופולין תרבות ופנאי, שיפור מערך השירות לתושב.

 :  2022ראש העיר סוקר בפני חברי הועדה את עיקרי הצעת התקציב  וחלק מהפרויקטים לשנת 

  ) רג"מ (, פרויקט מהיר לעיר, 6ל אישור משרד הפנים על הסכם הרחבת הגבולות של העיר רמלה ממועצה אזורית גזר, טרמינ

המשך אכלוס שכונת בוד וקרצוף כבישים ברחבי העיר , הקמת אצטדיון עירוני חדש ומתקדם ביותר , קירוי שוק עירוני , המשך רי

הגדלה בהשקעת הרשות עבור כל תלמיד, טיפוח   -ה של מוסדות הציבור והחינוך, חינוך משפחות, המשך הקמ 1000 -נאות שמיר כ

סביבות למידה מתקדמות ותכנית לעידוד מצוינות, פתיחת מדרחוב הרמבלס ותכנון שלב ב' עד רחוב הרצל, פתיחת מתנ"ס חדש 

 צאים לאורך הקיר.ומיגון דירתי מפני רעש בבתים הנמ 40בשכונת  נאות בגין , קיר אקוסטי בכביש 

 לפקודת העיריות :  206, בהתאם לסעיף 2022להלן הצעת התקציב לשנת 

 ₪.אלפי  638,882תקבולים: 

 ₪. אלפי  638,882תשלומים: 

   מלש"ח ) תקציב זה מותנה בהרשאות משרדי ממשלה (.   319,300  -יעמוד על כ 2022סך תקציב הפיתוח לשנת 

  והוצאה מותנית  יש הכנסה 2021, אולם בתקציב 1.45%אלש"ח , יש גידול בשיעור  629,756בסך  2021בהשוואה לתקציב 
בשיעור של הינה   2021מול תקציב  2022מלש"ח בגין הלוואה לסגירת  גירעון ובניכוי סכום זה, העלייה בתקציב  10בסך 

3.08% . 
 

 . 2022המועצה מאשרת הצעת תקציב לשנת 

 (1)נספח מס'                                                                                     
 (  5 -, נגד    13-) בעד                                                                               

 
 

 ** ישיבת המועצה הוקלטה ותומללה בהתאם להוראות הדין. 
 
 

 
  מיכאל וידל                                 עו"ד שלי ביטון                            רונן עזריה            

 רמלה  העיר   ראש                ס. מנהלת אגף מזכירות ומנהל העירייה               העירייה מנכ"ל     


