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 בבית העירייה ע"ש( 2017באוגוסט  22ביום שלישי, ל' באב תשע"ז ) שהתקיימה כספיםהמישיבת ועדת 
 פנחס זינגר ז"ל.

 
 נוכחים ה"ה:

 רה"ע, יו"ר– מיכאל וידל
   רה"ע מ"מ –אברהם אילוז 

 סגן רה"ע –רונן מושייב 
 בנימין בנימין

 עאמר אבו גאנם
 ניסים פנחסוב

 עו"ד מוסא סאבא
 

 :חסר ה"ה
 יאיר דידי                                                    

 

 משתתפים ה"ה:
 היועץ המשפטי –עו"ד דורון דבורי 

   גזברית העירייה              –רוזה עללאל 
                                         דובר העירייה                          –רוני ברזילי 

 מנהלת אגף מזכירות ומנהל                                   –גלית כהן 

  
 :סדר יום והחלטות 

 
שהעיר יום של הועדה, מבקש לעדכן את החברים הלפני הדיון בסדר  –רה"ע, יו"ר  –מיכאל וידל 

תכנית /מר אלי כהן, כאחת מהערים, בהם יופעל מתחם בראשותו שלרמלה נבחרה, ע"י משרד הכלכלה 
(. זוהי תכנית להקמת מתחמי עבודה משותפים ליזמים, בנושאים HUBמאיץ ליזמות טכנולוגית )

 מש"ח. 1.2 -היזמים באזור. מדובר על השקעה של כ תאפים( שתשרת א-טכנולוגיים )סטארט
 
  רים חדשים"תב – 2017אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת ( 20) .1

, ₪ 15,899,024תב"רים חדשים בסכום כולל של  9 מבוקש לאשר -, יו"ר רה"ע –מיכאל וידל 
, מפעל הפיס ₪ 600,000המועצה להסדר ההימורים , ₪ 352,200מתוכם משרד החינוך 

השתתפות ו, ₪ 9,864,304רשות מקרקעי ישראל , ₪ 1,500,000, קרן הפיתוח ₪ 1,482,520
 כמפורט להלן:, ₪ 2,100,000בעלים 

 

2650  - 
 

2651  - 
 

2652  - 
2653  - 

 
2654  - 
2656  - 

 
2657 - 

)הסכם פשרה עם  , רח' משה אדרת2חלקו הדרומי של כביש בהשלמת סלילת 
 .₪ 2,100,000 בסכום (נחמיה קפלן – חברת נכסי רמלה

רשות מקרקעי ישראל, בסכום  – במערב רמלה מוסדות ציבורתכנון הקמת 
9,864,304 ₪. 

 .₪ 604,808רכישת מחשבים לבתי ספר יסודיים מענקי מפעל הפיס, בסכום 
ת עליונות מענקי מפעל הפיס, בסכום רכישת מחשבים לחטיבות הביניים ולחטיבו

566,352 ₪. 
 .₪ 311,360ם רכישת ציוד גלובלי לבתי ספר מענקי מפעל הפיס, בסכו

 252,700, בסכום משרד החינוך – שינויים והתאמות בבה"ס עמל ע"ש יגאל אלון
₪ . 

 1,000,000, בסכום קרן פיתוח - )לפי הצורך( שיקום תשתיות כבישים ותאורה בעיר
₪. 
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 .קולות, התב"רים החדשים מאושרים 7 –הצבעה: בעד פה אחד 

 
 (1)נספח מס' 

 

 תב"רים תיקוני  – 2017אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת  (21) .2
, מפעל ₪ 4,630,800קרן פיתוח   , מתוכם₪ 6,968,800בסך של  תיקוני תב"רים 16 מבוקש לאשר

 , כמפורט להלן:₪ 600,000, רשות מקרקעי ישראל ₪ 1,488,000, רשת דובדבן ₪ 250,000הפיס 
 

2658  - 
 

2659  - 

משרד  –רכישת ציוד וריהוט לבי"ס דרור טכנולוגי ולגן ילדים במתחם גינדי 
 .₪ 99,500 בסכום החינוך

 600,000המועצה להסדר ההימורים  -האומנים  תהקמת מגרש דשא סינטטי בקרי
 .₪ 1,100,000, סה"כ סכום של ₪ 500,000וקרן פיתוח  ₪

2204  - 
 

2356  - 
 

2605  - 
2550  - 

 
2541  - 

 
2548  - 

 
2646  - 

 
2644  - 

 
2645  - 

 
2381  - 

 
2562  - 

 
2579  - 
2504  - 

 
 
 
 

סגירת תב"ר מימון מפעל הפיס, הפחתת סכום של , פיתוח שצ"פ נווה דוד פיס ירוק
2,107,039- ₪ . 

, קרן פיתוח – כיתות בקרית האומנים, תוספת תקציב לשלב ג' 18הקמת בי"ס יסודי 
 . ₪ 2,610,800תוספת סכום של 

 .₪ 410,000תוספת סכום של  קרן פיתוח,   - טרומפלדור –הסדרת צומת ההגנה 
תוספת סכום של  רשות מקרקעי ישראל, – 1100מימון שכר תכנון מכבי תוכנית לה/

600,000 ₪. 
מפעל  – מתקני חצר לפיס ירוק בגן הדס הצללות גדרות תוספת עבור עבודות חשמל

 . ₪ 89,134סכום של , סה"כ ₪ 10,000וקרן פיתוח  ₪ 79,134הפיס 
מפעל  – מתקני משחק לפיס ירוק ברחוב הגלעד, תוספת עבור עבודות חשמל ופיתוח

 .₪ 85,372, בסכום של הפיס
, תוספת עבור עבודות מפעל הפיס – הקמת גינה ציבורית פיס ירוק ברחוב ששת הימים

 . ₪ 28,498חשמל ופיתוח, בסכום של 
  ר עבודות חשמל אברהם הלל ,תוספת עבוהקמת גינה ציבורית פיס ירוק ברחוב 

    . ₪ 28,498בסכום של  מפעל הפיס, – ופיתוח
             הקמת גינה ציבורית פיס ירוק ברחוב גיבורי ישראל, תוספת עבור עבודות חשמל 

 .₪ 28,498, בסכום של  מפעל הפיס – ופיתוח
ביטול תב"ר שיפוצים במבני תרבות ברחוב טשרניחובסקי מרכז ידע, בסכום של 

250,000 ₪. 
רשת דובדבן, תוספת סכום  –הקמת מעון יום ברחוב עופרה חזה קריית האומנים 

 .₪ 1,488,000של  
 . ₪ 100,000קרן פיתוח, תוספת סכום של  –סימון כבישים והתקני בטיחות 

 .₪ 400,000קרן פיתוח, תוספת של  –עבודות ניקוז בעיר 
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 .קולות, תיקוני התב"רים מאושרים 7 –הצבעה: בעד פה אחד 

 
 (2)נספח מס' 

 

 א' לפקודת העיריות  203בהתאם לסעיף  – 2017בשנת הודעה על פרטי חוזים שנחתמו ( 22) .3
 נספח.הרשימה מפורטת ב – חוזים שנחתמו לידיעהמובא בזאת  
  

 (3)נספח מס' 
 

 

 
 

 
      מיכאל וידל                                                                   כהן גלית                             

 ראש העיר רמלה                                                        אגף מזכירות ומנהלמנהלת       
 הועדהויו"ר                     
 
 

 
 רמלה,

2617  - 
2618  - 
2520  - 

 .₪ 300,000, תוספת של קרן פיתוח – 2017חינוך לשנת שיפוצים במוסדות 
 .₪ 300,000תוספת של  קרן פיתוח, – 2017שיפוצים במוסדות ציבור לשנת 

 .₪ 500,000, תוספת של קרן פיתוח – שיקום תשתיות כבישים ותאורה


