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ע"ש  בחדר ישיבות(  2019בפברואר  24)תשע"ט ראשון יט' אדר א' יום  שהתקיימה כספיםהועדת מישיבת 

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

 

 נוכחים ה"ה:
 רה"ע ויו"ר הועדה  - מיכאל וידל

 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  -עו"ד רונן רוטשטיין 

 חבר מועצה   -משה שטה 
 

 חסרים:
 חבר מועצה   -עדי שטרנברג 

 

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

 גזברית העירייה   -רוזה עללאל 
    מהנדסת העיר -אנה סולובייצ'ק 'ז

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

 :סדר יום

 
    תב"רים חדשים  - 9201רגילים לשנת אישור תקציבים בלתי  ( 4).1

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

 
 , כמפורט להלן: 2019תב"רים חדשים לשנת  3מבוקש לאשר 

 
    התחייבות המשרד   -הגדלת כמויות הפסולת הממוחזרת והמושבת , סה"כ תקציב מבוקש  - 2780  

 ₪  2,482,180לאיכות הסביבה ע"ס                

 התחייבות קרן  -מבוקש , סה"כ תקציבגלריה לאומנות מוכרת במוזיאון העירוני  פתיחת - 2781  

 ₪.  200,000פיתוח ע"ס               

   ₪,  200,000תקציב מבוקש האורתודוקסי בעיר, סה"כ בבית ההלוויות  חיזוק מפגע בטיחותי - 2782  

 . קרן פיתוח -₪ 77,645משרד הפנים,  -₪ 122,355פירוט מקורות המימון :               

 

 פירוט מקורות מימון ) תב"רים לעיל( : 

 ₪  2,482,180  -המשרד להגנת הסביבה   

 ₪  122,355  -משרד הפנים   

 ₪  277,645  -קרן פיתוח   
 

 (1ספח מס' )נ                                                        
 

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

 1 -, נגד7  -בעד                                                                           
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 תב"רים תיקוני   - 2019תקציבים בלתי רגילים לשנת תיקון אישור (  5.)2

 ראש העיר ויו"ר הועדה:   -מיכאל וידל 

 תיקוני תב"רים, כמפורט להלן:   6מבוקש לאשר 

 נגישות ,סה"כבגין  2%ג בקריית האומנים תוספת -הקמת ביה"ס יסודי ברחוב יוסי בנאי שלב א - 2356

 התחייבות משרד   -תוספת ₪,   27,565,718, סה"כ תקציב קודם  ₪ 27,629,502  - תקציב מבוקש            

 ₪.  63,784החינוך ע"ס             

 סה"כ ,ו-לשלבים ד 8%ו תוספת  -כיתות מקיף בקריית האומנים שלבים א 36הקמת ביה"ס תיכון  - 2355

 התחייבות משרד  - תוספת ₪, 49,682,811 -סה"כ תקציב קודם  , ₪ 51,147,813 - תקציב מבוקש           

 ₪. 1,465,002החינוך ע"ס             

 ₪, 5,411,000 -תשתיות והעצמת החוויה בבריכת הקשתות , סה"כ תקציב מבוקש פיתוח   - 2684

משרד  -₪ 1,890,000מתוכם : ₪  2,700,000 -תוספת ₪  2,711,000  -קודםסה"כ תקציב       

 פיתוח. קרן  -ש"ח 810,000 התיירות,

 הערה : שלב ב' מתקציב הרשות, יועבר בהתאם לסדרי עדיפויות עירוניים.        

 -למקיף ערבי כולל תוספת מרחק ומיזוג אויר , סה"כ תקציב מבוקש כיתות  24השלמת   - 2693

 משרד החינוך ע"סהתחייבות  -תוספת ₪,   9,000,000  -סה"כ תקציב קודם , ₪  9,568,925           

           568,925   .₪ 

 סה"כ תקציב₪ ,  2,000,000  -שיפוץ היכל התרבות והאמפיתיאטרון , סה"כ תקציב מבוקש -  2709 

 ₪. 200,000התחייבות קרן פיתוח ע"ס   -תוספת ₪ ,  1,800,000  -קודם               

 ₪, 1,251,500 -קפיטריה , סה"כ תקציב מבוקשהעירונית כולל בניית בריכת השחייה  שיפוץ    -2629

 ₪. 151,500התחייבות קרן פיתוח ע"ס  -תוספת₪,   1,100,000 -סה"כ תקציב קודם               

 

 פירוט מקורות מימון ) תיקוני תב"רים לעיל( :

 ₪  2,097,711  -משרד החינוך 

 ₪  1,890,000 -משרד התיירות 

 ₪  1,161,500  -קרן פיתוח 
 (2ספח מס' )נ

 

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

 2709, 2693, 2355, 2356תיקוני תב"רים  .א
  1 -, נגד  7  -בעד                                                                      

  2629, 2684תיקוני תב"רים   .ב

  2 -, נגד  6  -עד ב        
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 א לפקודת העיריות 203בהתאם לסעיף  -הודעה על פרטי חוזים שנחתמו .  3

 , 28.01.2019מיום   1/2019-15השלמת פרטי חוזים מפרוטוקול ועדת כספים        
 (66, 21-42) סעיפים       

 לידיעה .       
 

 ( 3)נספח מס'  
 
 

 א לפקודת העיריות 203לסעיף בהתאם  -הודעה על פרטי חוזים שנחתמו .  4

 לידיעה. 
 ( 4)נספח מס' 

       
 

 

 
      מיכאל וידל                                                                             עללאל רוזה          

 ראש העיר רמלה                                                                   העירייה  גזברית       
 הועדהויו"ר                    

 
 

 רמלה,
 


