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, בחדר הישיבות ע"ש ( 2018ינואר  9ביום שלישי, ל' באב תשע"ז ) שהתקיימה כספיםהמישיבת ועדת 
 פנחס זינגר ז"ל. בבית העירייה ע"שאפריאט , 

 
 נוכחים ה"ה:

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

 חבר מועצה –יאיר דידי 
 

 חסרים:
 חבר מועצה  -עו"ד מוסא סאבא

 חבר מועצה –ניסים פנחסוב
 סגן רה"ע –רונן מושייב 

 חבר מועצה –עאמר אבו גאנם
 

 משתתפים ה"ה:
 מנכ"ל העירייה  –רונן עזריה 

   גזברית העירייה              –רוזה עללאל 
 מהנדסה העיר –ז'אנה סולוב'צייק 

                                        מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון 

 :סדר יום והחלטות  
 

 , רה"ע, יו"ר  –מיכאל וידל 
 

 גזברית העירייה : –גב' עלאלל רוזה 

 
    תב"רים חדשים – 8201אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת . 1 ( 10).1

 משרד להגנת הסביבה קרן   ₪  80,500, סה"כ תקציב  2017הכנת סקר טבע עירוני לשנת  - 2699

 פיתוח.            

    משרד החינוך .₪   80,000עיצוב מרחבי למידה בביה"ס תיכון דתי איתן חדש , סה"כ  - 2700 

 . משרד החינוך₪   80,000, סה"כ עיצוב מרחבי למידה בביה"ס בן צבי  - 2701

 משרד החינוך.₪  80,000סה"כ  עיצוב מרחבי למידה בגימנסיה עתידים לילנטל ,  - 2702

 משרד החינוך. ₪ 80,000עיצוב מרחבי למידה בביה"ס אופק , סה"כ  - 2703

 משרד הפנים.₪  14,508, סה"כ  2017רכישת מזגן נייד לחפ"ק חירום לשנת  – 2704

 משרד הפנים. ₪ 44,756, סה"כ  2017לשנת  –לחירום רכישת גרור תאורה וחפ"ק משולב  – 2705

 משרד הפנים.₪  19,1881, סה"כ   2017רכישת גורר יעודי לגנרטור חירום לשנת  – 2706

 משרד הפנים .₪  42,724, סה"כ  2017איבזור מרכז הפעלה חירום לשנת  – 2707

 המשרד  ₪ 500,000שיפוץ ושדרוג חדר כושר באולם הספורט בקריית מנחם, סה"כ  – 2708

 לפיתוח הפריפריה קרן פיתוח.            

 לפיתוח הפריפריה קרן משרד ה ₪ 1,800,000שיפוץ היכל התרבות והאמפיתאטרון , סה"כ  – 2709

 פיתוח.            

 לפיתוח הפריפריה קרן  פיתוח.המשרד ₪  400,000שיפוץ הקונסבטוריון העירוני , סה"כ  – 2710

 לפיתוח הפריפריה קרן  פיתוח.המשרד ₪  300,000סה"כ  –שיפוץ מרכז המחול מענית  – 2711
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 קרן פיתוח .₪  1,000,000סה"כ   –רכישה והתקנת מצלמות ברחבי העיר  – 2712

 מגרשי ספורט בקריית האומנים, דוד רזיאל ובעידנים יהודה 3 –החלפת תאורה ב  – 2713

 ים קרן פיתוח .מועצת ההימור₪  217,487            

  .תב"רים חדשים הועדה מאשרת             
 (1ספח מס' )נ

 
 

 תב"רים תיקוני  – 2017אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת (  11.)2

 
 מפעל ₪  17,480תוספת עמל טכנולוגי , סה"כ  –רכישת מחשבים לחטיבות עליונות  – 2653    

 הפיס.                  

 משרד    ₪  114,826שיקום רחובות בשכונות ותיקות , סה"כ תוספת  –ישן מול חדש   - 2537    

 השיכון קרן פיתוח.                 

 משרד ₪  287,028ג' , סה"כ תוספת  –שלב א'  –הקמת ביה"ס יסודי ברחוב בנאי  – 2356

 החינוך.            

  .תב"ריםהועדה מאשרת תיקוני                      

 ( 2 )נספח מס' 
 

 
 א לפקודת העיריות 203בהתאם לסעיף  -הודעה על פרטי חוזים שנחתמו (   12.)3

 לידיעה .              
 ( 3 )נספח מס' 

 

 

 תב"רים תיקוני  – 2018אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת ( 13.)4

 סה"כ תקציב קודם₪  3,000,000סה"כ תקציב מבוקש  –שיפוצים במוסדות החינוך  - 2694

 קרן פיתוח.₪  2,000,000תוספת  ₪   1,000,000            

סה"כ תקציב קודם ₪  2,000,000סה"כ תקציב מבוקש  –שיפוצים במוסדות ציבור  – 2695

 קרן פיתוח. ₪  1,000,000תוספת ₪  1,000,000

  .תב"רים חדשים הועדה מאשרת           
 

 ( 4 )נספח מס' 
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 תב"רים תיקוני  – 2018אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת ( 13.)5

  –סה"כ תקציב מבוקש  –הקמת ביה"ס לחינוך מיוחד למגזר הערבי בגן חק"ל  – 2518
מפעל הפיס קרן  -₪  5,225,568תוספת ₪ ,  8,330,077 –סה"כ תקציב קודם ₪ ,  13,555,645

 פיתוח .
 ₪  23,926,502סה"כ תקציב מבוקש  –כיתות  24הקמת ביה"ס תיכון בגואריש  – 2612

 מפעל הפיס קרן פיתוח . - ₪ 7,126,502תוספת ₪  16,800,000
  .תב"רים חדשים הועדה מאשרת             

 ( 5 )נספח מס'

 
 

 
      מיכאל וידל                                                                             עללאל רוזה        

 ראש העיר רמלה                                                                  העירייה  גזברית       
 הועדהויו"ר                       
 

 רמלה,


