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 , בחדר הישיבות ( 2018 מאי 8) כ"ג באייר תשע"חביום שלישי,  שהתקיימה כספיםהמישיבת ועדת 
 פנחס זינגר ז"ל. בבית העירייה ע"שע"ש אפריאט , 

 
 נוכחים ה"ה:

 רה"ע ויו"ר הועדה  -מיכאל וידל
   רה"ע מ"מ  -אברהם אילוז 

 חבר מועצה  -עו"ד מוסא סאבא
 חבר מועצה –עאמר אבו גאנם

 
 חסרים:

 סגן רה"ע  -רונן מושייב 
 חבר מועצה  -בנימין בנימין

 חבר מועצה  -יאיר דידי 
 חבר מועצה  -ניסים פנחסוב

 

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

   גזברית העירייה               -רוזה עללאל 
                                        מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון 

 

 :סדר יום

 

    תב"רים חדשים - 8201אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת (   16). 1

 ראש העיר ויו"ר הועדה:   -מיכאל וידל    
  כמפורט להלן:₪  4,750,707, בסכום כולל של 2018תב"רים חדשים לשנת  9לאשר מבוקש    

 ₪.  80,000התחייבות משרד החינוך בסך של   עיצוב מרחבי למידה בתיכון שש שנתי , - 2714

 התחייבות משרד הפנים בסך של,  2018סקר נכסים ותשתיות מיפוי והכנת ספר נכסים לשנת  - 2715

            700,000  .₪ 

 ,  2018עדכון חוקי עזר קיימים וחקיקת חוקי עזר חדשים סקר שצפים וניקוז לשנת  - 2716

  ₪.  200,000התחייבות משרד הפנים בסך של              

 התחייבות משרד הפנים בסך  ,  2018הקמת גני משחקים ושעשועים והצללות בשצפים לשנת  - 2717

 ₪ . 1,000,000של              

 התחייבות משרד הפנים בסך  ,  2018שיקום וריבוד כבישים ומדרכות תיעול ותאורה לשנת  - 2718

 ₪.  650,000של             

 התחייבות משרד   ,2018הנגשת מבני ציבור לבעלי מוגבלויות בהתאם לחוק הנגישות לשנת  - 2719

 ₪.  600,000הפנים בסך של              

 ₪    480,707התחייבות בסך כולל של  , רכישת ציוד טיפולי וציוד להכשרות לבה"ס סיני - 2720

 ₪.  48,071  -התחייבות קרן מס השבחה ₪,  432,636התחייבות ביטוח לאומי ע"ס  מתוכם:            

 

 

 התחייבות קרן מס השבחה בסך   ומתקנים ,פיתוח שצפים והקמת גני משחקים כולל הצללות  - 2721
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  .₪ 500,000  של             

 ₪.    590,000 התחייבות משרד החינוך בסך  מבנה לחדרי לימוד בבי"ס שערי ציון ,התאמת   - 2722

 כמפורט לעיל.  2018לשנת  תב"רים ה פה אחד  הועדה מאשרת

 (1ספח מס' )נ

 
 תב"רים תיקוני  - 2018אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת  ( 17).2

 ראש העיר ויו"ר הועדה:   -מיכאל וידל 
  כמפורט להלן:, 2018תיקוני תב"רים לשנת  7לאשר מבוקש      

 כיתות בקרית האומנים השלמת פרוגרמה כולל תוספת  36הקמת ביה"ס תיכון מקיף  - 2355

 ,₪  29,902,259  -סה"כ תקציב קודם₪ ,  49,682,811  -לשלב ג' , סה"כ תקציב מבוקש            

  ₪.  19,780,552 התחייבות משרד החינוך בסך  -תוספת            

 כיתות השלמת פרוגרמה ,סה"כ תקציב  24  -הקמת ביה"ס יסודי ברחוב  יוסי בנאי  - 2356

התחייבות משרד  -תוספת ,₪ 20,160,528  -סה"כ תקציב קודם₪ ,  25,565,718  -מבוקש            

 ₪  5,405,190 החינוך בסך 

 סה"כ תקציב   ₪ ,  1,265,711 -הקמת גן ילדים ברחוב יוסי בנאי , סה"כ תקציב מבוקש  - 2691

 . ₪ 765,711 התחייבות משרד החינוך בסך  -תוספת , ₪ 500,000  -קודם            

 סה"כ תקציב   ₪  8,273,266  -תקציב מבוקש, סה"כ כיתות  24הקמת ביה"ס מקיף ערבי  - 2693

  .₪ 7,273,266 התחייבות משרד החינוך בסך  -תוספת, ₪  1,000,000  -קודם            

 ₪  8,628,566  מבוקש  ציבק, סה"כ ת 170/ 6מימון שכר תכנון מערב רמלה תוכנית לה/ - 2481

 ₪. 167,076 רשות מקרקעי ישראל בסך  התחייבות -תוספת , ₪ 8,461,490תקציב קודם             

 24,517,396  - סה"כ תקציב מבוקש, תוהקמת ביה"ס תיכון בג'ואריש שלב א+ב כולל תוספ - 2612

   ₪ 590,894 התחייבות משרד החינוך בסך  -תוספת, ₪  23,926,502  -סה"כ תקציב קודם₪, 

סה"כ תקציב  ,₪ 1,000,000  -סה"כ תקציב מבוקש ייה, הנגשת מבני לשכת ראש העיר - 2524

  .₪ 400,000 התחייבות משרד הפנים בסך  -תוספת, ₪  600,000  -קודם

 כמפורט לעיל.  2018לשנת  תב"רים ה פה אחד תיקוני הועדה מאשרת

 ( 2 ספח מס')נ

 

 

 

 

 
 א לפקודת העיריות 203בהתאם לסעיף  -הודעה על פרטי חוזים שנחתמו  ( 18).3
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 מובא בזאת לידיעה פרטי חוזים שנחתמו, כמפורט ראש העיר ויו"ר הועדה:    -מיכאל וידל       

 בנספח.       
 ( 3 )נספח מס'

 
 

  2018ושנת  2017תב"רים סגורים בשנת  (  19).4

 תב"רים שנסגרו בשנת  מובא בזאת לידיעהראש העיר ויו"ר הועדה:    -מיכאל וידל        

 , כמפורט בנספח.  2018 -ו 2017       
 ( 4 )נספח מס' 

 
 

    תב"רים חדשים  - 8201אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת  (  20).5
 ראש העיר ויו"ר הועדה:   -מיכאל וידל        

  כמפורט להלן:₪  630,000, בסכום כולל של 2018תב"רים חדשים לשנת   2לאשר מבוקש             

 התחייבות משרד   איתן ,שירותים בביה"ס תיכון דתי  לימוד יבילים+חדרי  5הקמת   -2723   

      ₪. 385,000החינוך בסך של                 

 התחייבות משרד    חדרי לימוד יבילים+ שירותים בביה"ס בקרית האומנים, 3הקמת     -2724   

 ₪.  245,000החינוך בסך של                  

 כמפורט לעיל.  2018לשנת  תב"רים ה פה אחד  הועדה מאשרת

 (5 )נספח מס'

   
 2018העברה מסעיף לסעיף תקציב רגיל לשנת  (21).6

 
 ראש העיר ויו"ר הועדה:   -מיכאל וידל      

 . 2018לאשר העברה מסעיף לסעיף תקציב רגיל לשנת מבוקש            

 הינה מאחר והתקבל  2018יובהר כי העברה מסעיף לסעיף בהעברת תקציב לשנת            

       אש"ח שלא נכלל בתקציב המאושר על ידי משרד  2,307מענק מהקרן לצמצום פערים בסך            

 , כמפורט בדברי הסבר המצ"ב. הפנים כנגד הוצאות מותנות בסכום זהה           

   יובהר כי סכום התקציב הכולל הינו ללא שינוי.            

  

 ( 6)נספח מס'  
 
 
 
 
 
 
 
 

 תב"רים תיקוני   2018אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת  ( 22).7
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 ראש העיר ויו"ר הועדה:   -מיכאל וידל       

  כמפורט להלן:, 2018לאשר תיקון התב"ר לשנת מבוקש             

    סה"כ תקציב    , ₪ 1,000,000  -עבודות תכנון שמאוות ומדידות , סה"כ תקציב מבוקש   -2696            

  ₪. 500,000התחייבות קרן מס השבחה בסך   -תוספת, ₪  500,000 -קודם                         

 כמפורט לעיל.  2018 לשנת תב"רתיקון ה פה אחד  הועדה מאשרת          

 

 ( 7)נספח מס'  

 

 

 
 
 
  
 

      מיכאל וידל                                                                             עללאל רוזה        
 ראש העיר רמלה                                                                  העירייה  גזברית       

 הועדהויו"ר                       
 

 רמלה,


