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בבית העירייה ( 2017 במאי 14תשע"ז ) באייר חי", ראשון יוםבכספים שהתקיימה המישיבת ועדת 

            ע"ש פנחס זינגר ז"ל.
              

 משתתפים ה"ה:                                            נוכחים ה"ה:
 מנכ"לית העירייה –ילת כהן אי                           הוועדה יו"ר–ואל לביא י

 יועמ"ש –עו"ד דורון דבורי          מ"מ רה"ע –עו"ד מוטי יצחקי 
   גזברית העירייה              –רוזה עללאל       רה"ע סגן -ניסים פנחסוב

                                        דובר העירייה                          –רוני ברזילי             גאנם-עאמר אבו
                                   מנהלת אגף מזכירות ומנהל –גלית כהן      עו"ד מוסא סאבא   

 יאיר דידי                                                   
 

 :ה"ה חסר
 ענבל רדה

 רונן מושייב           
   

 
 נ  ד  ו  ן:

 
  רים חדשים"תב – 2017ילים לשנת אישור תקציבים בלתי רג  (14) .1

ר ומשק תת קרקעי במתחם תב"ר עבור ביצוע עבודות עפ מבוקש לאשר –יואל לביא, יו"ר 
 רמלה מערב, כמפורט להלן:

  
רשות מקרקעי מ₪ ,  34,549,259  -המבוקש  תקציב המערב רמלה עבודות פיתוח ,  – 2630

 ישראל .
 

רמלה ות.מ.ר תאגיד מים אזורי )רמלה, גדרה, קרית עיריית  - רוזה עללאל, גזברית העירייה
לביצוע עבודות עפר, תשתיות ודרכים זמניות פרסמו מכרז משותף  ,בני עייש( בע"מומלאכי 

 ופיתוח רחוב קרייתי במתחם רמלה מערב ועבודת עפר בשכונת ג'ואריש.
רשאה , וכתוצאה מכך רמ"י העבירו את ההבמכרז זכתהחופרי ר. אבו קוש בע"מ  חברת

 לביצוע העבודות.
 

היא רק  שהתקבלה מרמ"ימבקש לציין שההרשאה  – מוטי יצחקי, מ"מ ראש העירייה
, התאגיד מקבל הרשאה עבור עבודות שהעירייה מבצעת ולא עבור העבודות של התאגיד

 בנפרד.
 

על מנת למנוע מצב שבו בניינים מוכנים ולא ניתן לאכלס אותם בגלל  – יואל לביא, יו"ר
ביצוע וסיום עבודות התשתית הקדים את לויש לדאוג חיבורי מים וביוב, דרכים וכד',  שאין
 .הבינוי והאכלוס טרם

היתרי בנייה  יש לוודא שהעירייה אינה מוציאהיח"ד,  500 -דבר נוסף, מאחר ומדובר בכ
 .200לפני שהעבודות מתחילות בכביש 
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מסמך המפרט  תעבירשיא ומקס איטח מרמ"י, -בתיאום עם חברת פרו מהנדסת העירייה

יצורף כנספח שאת העבודות המתבצעות במסגרת ההרשאה/ההתחייבות שהתקבלה מרמ"י, 
 .של הועדה לפרוטוקול

 
 קולות, התב"ר מאושר. 6 – פה אחד בעדהצבעה: 

  
 (1)נספח מס'  

 
 

 :רים"יקוני תבת  - 2017 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת ( 51) .2
מתוך ₪  406,000תוספת של מדובר על , תיקוני תב"רים 3 מבוקש לאשר -יואל לביא, יו"ר 

חט"ב עידנים, תיכון מקיף בשלושה בתי ספר:  נגישות פיזית פרטניתתקציב העירייה עבור 
 ערבי ותיכון עמל.

 
 :להלן התיקונים המבוקשים

₪ ,  42,000ט"ב עידנים, מבוקשת תוספת של נגישות פיזית פרטנית בחעבור  השלמה  - 2554
 ₪.  287,330תקציב  הסה"כ 

ערבי, מבוקשת תוספת של  מקיףבביה"ס  נגישות פיזית פרטניתהשלמה עבור  - 2572
 ₪. 611,000תקציב  הסה"כ  ,₪ 211,000

מבוקשת תוספת של , נגישות פיזית פרטנית בביה"ס עמל יגאל אלון השלמה עבור - 2573
     ₪ .  628,000תקציב הסה"כ   ₪ 153,000

 
 .קולות, תיקוני התב"רים מאושרים 6 –הצבעה: בעד פה אחד 

 
 (2)נספח מס' 

 
 
 

      יואל לביא                                                                    כהן גלית                             
 יו"ר ועדת כספים                                                      אגף מזכירות ומנהלמנהלת       

 
 

 
 רמלה,


