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 ע"ש שמואל  בחדר ישיבות(  2019ינואר  28)שני כב' שבט תשע"ט  יום  שהתקיימה כספיםהועדת מישיבת 

 ברמלה.  1רחוב ויצמן  בניין העירייה ז"ל בבית העירייה פנחס זינגר ז"ל  אפריאט

 נוכחים ה"ה:
 רה"ע ויו"ר הועדה  -וידלמיכאל 

 סגן רה"ע   -מאור מאיר אשש 
 רה"ע   סגן  -אברהם אילוז 

 סגן רה"ע  -רייבאברהם דז'ו
 חברת מועצה -עו"ד יעל אגמי

 חבר מועצה  -עו"ד מוסא סאבא
 חבר מועצה   -עדי שטרנברג 

 
 חסרים:

 חבר מועצה   -משה שטה 
 חבר מועצה  -עו"ד רונן רוטשטיין 

 

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

 יועמ"ש   -עו"ד דורון דבורי 
 גזברית העירייה       -רוזה עללאל 

    מהנדסת העיר -אנה סולובייצ'ק 'ז
 ת העירייהגזברו -חן סמסון 

        דובר העירייה  -רוני ברזילי 
                                        מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון 

 :סדר יום

    תב"רים חדשים - 2019אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת  ( 1).1

 ראש העיר ויו"ר הועדה:   -מיכאל וידל 
 ראש העיר סוקר את פירוט התב"רים ומקורות המימון. 

 
 כמפורט להלן: ₪,  16,553,504, בסכום כולל של  2019תב"רים חדשים לשנת  17מבוקש לאשר 

 
 ₪.  50,000התחייבות משרד החינוך בסך  פק ,יה  בבית הספר אושיפוצים והצטיידות בספרי  - 2763 

 ₪.  50,000התחייבות משרד החינוך בסך  שיפוצים והצטיידות בספריה  בבית הספ ממ"ד אריאל  ,  - 2764    

            מתוכם : ₪  382,872התחייבות בסך כולל של בר אילן, ביצוע מעגל תנועה בצומת אברהם הלל  - 2765 

 קרן פיתוח.  -₪  38,288משרד התחבורה,  -₪  344,584            

   מתוכם:₪  682,122 התחייבות בסך כולל של עה בצומת שושנה דמארי עוזי חיטמן, ביצוע מעגל תנו -2766    

 קרן פיתוח.  -₪ 68,213,  משרד התחבורה -₪  613,909            

  מתוכם: ₪ 2,012,696התחייבות בסך כול של , בר אילן   -ביצוע כיכר בצומת ישראל פרנקל  - 2767  

 קרן פיתוח.  -₪ 201,270, משרד התחבורה   -₪  1,811,426              

    מתוכם : ₪  1,643,379התחייבות בסך כולל של אהוד מנור ,  -ביצוע כיכר בצומת שושנה דמארי  - 2768  

 קרן פיתוח.  -₪  164,338משרד התחבורה,  -₪  1,479,041              

 מתוכם:₪  3,702,977התחייבות בסך כולל של ביצוע שביל אופניים ברח יוסי בנאי בקרית האומנים ,  - 2769 

 קרן פיתוח. -₪ 370,298, משרד התחבורה  -₪ 3,332,679            

 התחייבות משרד העבודה כיתות ,  9מעונות יום בשכונת נאות שמיר במערב רמלה  4תכנון הקמת   -2770 

 ₪  588,000והרווחה בסך              
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  -₪  500,000מתוכם :  ₪  1,000,000התחייבות בסך כולל של  , שדרוג מתחם המגדל הלבן - 2771

  .קרן פיתוח -₪  500,000הנגב והגליל,  המשרד לפיתוח הפריפריה            

               מתוכם :₪  1,500,000התחייבות בסך כולל של , הקמת גינה ציבורית בכניסה לעיר )גן הסוסים(   - 2772

  .₪ 500,000  - קרן פיתוח, ₪  1,000,000  -הנגב והגליל המשרד לפיתוח הפריפריה             

 התחייבות משרד לפיתוח הפריפריה , ת מנחםיבשכונת קרי 31רחוב יאיר שטרן הקמת בית כנסת ב  - 2773

 ₪.   1,500,000הנגב והגליל בסך             

   .₪ 300,000 בסך  מפעל הפיסהתחייבות ,  2018רכישת ציוד וריהוט גלובלי לבתי ספר לשנת  - 2774

   ₪. 718,152התחייבות מפעל הפיס בסך  (, נבוןהשפלה ) רכישת מחשבים למוסדות חינוך וקמפוס - 2775

 ₪.  410,072התחייבות משרד החינוך בסך , 2018ה שלום לשנת בביה"ס נוושיפוץ חידוש ושינויים מבנים  - 2776

 התחייבות משרד החינוך בסך  ,2018חידוש ושינויים מבנים בבה"ס נווה שלום בנים לשנת  - 2777

           513,234  .₪ 

 התחייבות קרן פיתוח   ,  2019פיתוח שצפים והקמת גני  משחקים כולל הצללות ומתקנים לשנת   - 2778 

 ₪  1,000,000בסך                

  ₪. 500,000התחייבות  קרן פיתוח בסך ,  2019חשמל ותיקוני תאורה בעיר לשנת עבודות  - 2779

 

 ם, כמפורט לעיל : תב"רים חדשי  - 2019תקציבים בלתי רגילים לשנת אישור 

 )עדי שטרנברג( 1 -, נמנע6  -בעד                                                 

 
 (1ספח מס' )נ

 
 תב"רים תיקוני  - 2019אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת (  2.)2

 ראש העיר ויו"ר הועדה:   -מיכאל וידל 

 תיקוני תב"רים, כמפורט להלן:   9מבוקש לאשר 

  -ד בקרית האומנים , סה"כ תקציב מבוקש-יוסי בנאי שלבים א 'הקמת בה"ס יסודי ברח - 2356

  .₪ 2,000,000 התחייבות קרן פיתוח בסך  -תוספת, ₪  25,565,718  - סה"כ תקציב קודם ,₪ 27,565,718

 סה"כ תקציב קודם  , ₪ 2,255,000  -סה"כ תקציב מבוקש  הקמת גן ילדים בשכונת גן חק"ל ,  - 2516

  ₪. 400,000בות קרן פיתוח בסך חייהת -תוספת  , ₪ 1,885,000 

 סה"כ₪  ,  15,855,645  -סה"כ תקציב מבוקשה"ס לחינוך מיוחד למגזר הערבי בגן חק"ל ,יהקמת ב -2518

   ₪. 2,300,000התחייבות קרן פיתוח בסך  -תוספת ₪,  13,555,645 -תקציב קודם 

 -קודםסה"כ תקציב ₪  2,500,000  - שה קדם מימון חדש מול ישן , סה"כ תקציב מבוקשמכבי החד - 2664

 . רשות מקרקעי ישראל₪  1,000,000התחייבות רשות מקרקעי ישראל בסך  -תוספת , ₪ 1,500,000

   -בקרית האומנים , סה"כ תקציב מבוקש 309הקמת גן ילדים ברח' בני אמדורסקי מגרש  - 2690

 . ₪  765,711 התחייבות משרד החינוך בסך  -תוספת₪ ,  500,000  - סה"כ תקציב קודם , ₪ 1,265,711

 ₪,  1,600,000 -בקרית האומנים , סה"כ תקציב מבוקש 503הקמת גן ילדים ברח' יוסי בנאי מגרש  - 2691
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  . ₪ 334,287התחייבות קרן פיתוח בסך   -תוספת , ₪  1,265,711  - סה"כ תקציב קודם

 , סה"כ ₪   1,265,711  -מנחם בגין , סה"כ תקציב מבוקשבנאות הקמת גן ילדים ברחוב זמיר  - 2692

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

 , סה"כ ₪  1,265,711 -הקמת גן ילדים לחינוך מיוחד ברחוב בורוכוב , סה"כ תקציב מבוקש  - 2756

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

  , סה"כ תקציב₪ 580,707  - סה"כ תקציב מבוקש,  רכישת ציוד טיפולי וציוד להכשרות בה"ס סיני  -2720

  . ₪ 100,000 התחייבות  קרן פיתוח בסך   - תוספת , ₪ 480,707  - קודם

 .תב"רים תקוני  - 2018לשנת  אישור תקציבים בלתי רגיליםהועדה מאשרת 

 

 תיקוני תב"רים, כמפורט לעיל :   - 2019ציבים בלתי רגילים לשנת אישור תק

 )עדי שטרנברג( 1 -, נמנע6  -בעד                                                 

 
 (2ספח מס' )נ

 

 

 העיריותא לפקודת  203בהתאם לסעיף  -הודעה על פרטי חוזים שנחתמו (  3.)3

 לידיעה .          
 ( 3)נספח מס'  

 
 
 
 
 

      מיכאל וידל                                                                             עללאל רוזה          
 העיר רמלהראש                                                                    העירייה  גזברית       

 הועדהויו"ר                    
 
 

 רמלה,
 


