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 14-6/2016פרטיכל כספים מס' 
 

 (, בבית העירייה 2016מאי  15      ראשון ז' אייר תשע"ו) יום מישיבת ועדת כספים שהתקיימה 

 ע"ש פנחס זינגר ז"ל.           

              

 משתתפים ה"ה: נוכחים ה"ה: 

 מנכ"לית העירייה   –מ"מ                איילת כהן –עו"ד מוטי יצחקי  

 גזברית העירייה –ענבל רדה                                       רוזה עללאל           

 דובר העירייה  –רוני ברזילי  גאנם-עאמר אבו 

  ע/ מנכ"ל               –רונן מושייב                                   עו"ד רעות שדה           

                   

          : חסרים          

 יו"ר                –רה"ע  –יואל לביא           

 סגן -ניסים פנחסוב          

 פאיז מנסור          

   

 :נ  ד  ו  ן

 

 2015, שנת  2לתקופה :רבעון  2015( דוח רבעוני סקור לשנת 22) .1

 * דוח זה מאושר ע"י ביקורת משרד הפנים.          

 רכי פיקוח ובקרה תקציבית על ניהול משק הכספים ע"י הרשות.* דוח זה יועד לצו         

 מ' עקב קיטון הכנסות עצמיות  10.8בסך  2015מ"מ ראש העירייה סקר את הגרעון לשנת            

 וגידול ההוצאות , בדברי הסבר לדוח מופיעים הסטיות מהתקציב בהוצאות ובהכנסות.           

 ( 1)נספח מס' 

 

 

 2016א' לפקודת העיריות לשנת  203בהתאם לסעיף  –על פרטי חוזים שנחתמו (  הודעה 23) .2

 הרשות מעבירה לידיעת חברי וועדת הכספים  שהעירייה חתמה עליהם ברבעון זה.            

 לידיעה.             

 ( 2)נספח מס' 

 

 

  2016(  אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 24) .3

 . 2568, 2567תברים חדשים:             

 שיפוץ מתקן טוקאונדו השתתפות משרד מועצת ההימורים והשתתפות     – 2567תב"ר             

 אלש"ח. 600העירייה,עלות השיפוץ             

 תוכנית תיקשוב בגישת הענן החינוכי לשמונה בתי ספר מקור מימון משרד  – 2568תב"ר             
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 אלש"ח.  400נית החינוך,עלות התוכ            

 ( 3)נספח מס' 

  

  2016(  אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 25) .4

 . 2481, 2555, 2554תיקוני תברים:             

 מדובר בתברים שאושרו בעבר ויש תוספות מקור מימון ממשרדי הממשלה.             

 תוספת בהשתתפות רשות מקרקעי ישראל בתכנון מערב רמלה  – 2481תב"ר              

 אלש"ח . 3,297 -כ             

 אלש"ח.  24.7 -תוספת השתתפות משרד החינוך כ – 2555- 2554תב"ר               

 

 (4)נספח מס' 

 

  2016( אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 26) .5

 . 2569תברים חדשים:      

 עמל טכנולוגי,אחווה,הרב תחומי –נגישות למוסדות קיימים לבתי ספר  הרשאה להתאמת      

 עמל גואריש ואריאל.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 אלש"ח.                                                                                                                    550מקור מימון משרד החינוך, עלות הפרויקט       

 (5)נספח מס' 

 

 

 

 

 עו"ד רעות שדה                                                           עו"ד מוטי יצחקי                    

 מ"מ  ראש העירייה                             ע/מנכ"ל                                                           

 


