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לשכת רה"ע בבית העירייה ב(  2019  ביולי 16) תשע"טיג' תמוז שלישי יום  שהתקיימה כספיםהועדת מישיבת 
 ברמלה.  1ע"ש פנחס זינגר ז"ל, רחוב ויצמן 

 
 נוכחים ה"ה:

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

 סגן רה"ע   -מאור מאיר אשש 
 סגן רה"ע  -רייבאברהם דז'ו

 חבר מועצה  -עו"ד מוסא סאבא
 

 חסרים:
 חבר מועצה   -עו"ד רונן רוטשטיין 

 חברת מועצה   -עו"ד יעל אגמי 
 חבר מועצה -הראל שוהם

 חבר מועצה   -עדי שטרנברג 
 

 
 משתתפים ה"ה:

 מנכ"ל העירייה   -רונן עזריה 
  גזברית העירייה   -רוזה עללאל 

                                        מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון 

 18:45הישיבה התחילה בשעה     

 

 :סדר יום

 
    תב"רים חדשים  - 9201אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת (.   16).11

 ראש העיר ויו"ר הועדה:   -מיכאל וידל        
 , כמפורט להלן : 2019לשנת  מבוקש לאשר  תב"ר חדש          

 
 פירוט מקורות המימון : , ₪  40,000, סה"כ תקציב מבוקש  2019מעלה   -הצטיידות לאשכול גנים לימן   -2796      

 .(רכישת ציוד)  קרן שלם                  

 ( 1)נספח מס'  

 , כמפורט לעיל : תב"ר חדש  - 2019לשנת  תקציב בלתי רגילאישור                               

 פה אחד                                                                                         

 

 תב"רים תיקוני   - 2019תקציבים בלתי רגילים לשנת תיקון אישור . ( 17) 12

 ראש העיר ויו"ר הועדה:   -מיכאל וידל        
 , כמפורט להלן : 2019תיקוני תב"רים לשנת  3מבוקש לאשר           

 

    )מימון כל   ₪ 3,000,000  -שיפוץ מגרש הכדורגל בג'ואריש הקמת מבנה מלתחות , סה"כ תקציב מבוקש  - 2628  

 ₪ (,  1,400,000קרן פיתוח : ₪,   1,300,000הפריפריה והגליל : המשרד לפיתוח הנגב  -התב"ר              

 )ע.קבלניות(.   קרן פיתוח :  פירוט מקורות מימון  ₪ 1,000,000  -תוספת, ₪  2,000,000 -קודם  סה"כ תקציב             

 , ₪  2,100,000  -, סה"כ תקציב מבוקש 201מנחם בגין מגרש בנאות הקמת גן ילדים ברחוב זמיר  - 2692  

  )ע.קבלניות(.קרן פיתוח  , פירוט מקורות מימון : ₪ 100,000  - תוספת , ₪  2,000,000  - תקציב קודם סה"כ              

 -, סה"כ תקציב קודם₪  2,200,000 - סה"כ תקציב מבוקש,  215הקמת גן ילדים לחנ"מ ברחוב בורכוב מגרש   - 2756 

 .(ע.קבלניות) קרן פיתוח פירוט מקורות מימון : , ₪ 200,000  -תוספת , ₪ 2,000,000              

 



                                                                           

 

 

 15-9/2015פרוטוקול כספים מס'                                                                                                               
 

2 

 

 תב"רים לעיל( : תיקוני פירוט מקורות מימון ) 

 ₪.  1,300,000  -קרן פיתוח    

 

 ( 2)נספח מס'  
 

 
 , כמפורט לעיל : תב"ריםתיקוני   - 2019תקציבים בלתי רגילים לשנת תיקון אישור                     

 פה אחד                                                                                         

 

 
 
 
 

 
      מיכאל וידל  עללאל רוזה                                                                                     

 ראש העיר רמלה   גזברית  העירייה                                                                       
 ויו"ר הועדה                   

 
 

 רמלה
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


