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לשכת רה"ע בבית העירייה ב(  2019  באוגוסט 12) תשע"ט יא' אב  שני יום שהתקיימה כספיםהועדת מישיבת 
 ברמלה.  1ע"ש פנחס זינגר ז"ל, רחוב ויצמן 

 
 נוכחים ה"ה:

 רה"ע ויו"ר הועדה  - מיכאל וידל
 ה"ע  רסגן   -אברהם אילוז 

 צהחבר מוע  -עו"ד מוסא סאבא
 בר מועצה ח  -עו"ד רונן רוטשטיין 

 
 חסרים:

 ן רה"ע סג  -מאור מאיר אשש 
 ה"ע סגן ר -אברהם דז'ורייב

 ברת מועצה ח  -עו"ד יעל אגמי 
 חבר מועצה -הראל שוהם

 ועצה מחבר   -עדי שטרנברג 
 

 
 משתתפים ה"ה:

 מנכ"ל העירייה   -רונן עזריה 
 ועמ"ש י -עו"ד דורון דבורי  

 גזברית העירייה ס.  - שגיא רוזנבלט
                                        זכירות העירייהמ  -עו"ד שלי ביטון 

 17:45הישיבה התחילה בשעה     

 :סדר יום

 
    תב"רים חדשים  - 9201אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת (.   18).13

 : ראש העיר ויו"ר הועדה  -מיכאל וידל        
 , כמפורט להלן : 2019לשנת  חדש יםתב"ר 5מבוקש לאשר            

 
   ב מבוקש :סה"כ תקצי, חץ בנאות בגיןגנים ילדים לחינוך מיוחד בשלוחת  4התאמה וחידוש מבנים   - 2797  

 קבלניות(.  ) ע. משרד החינוךפירוט מקורות המימון :  ₪ ,  352,778               

 , ₪  450,000 :  חדרי לימוד יבילים בביה"ס אלעומריה , סה"כ תקציב מבוקש 3רכישת  - 2798  

 קבלניות(. .ע) ₪  240,000 -קרן פיתוח ₪ ,   210,000 - משרד החינוך פירוט מקורות המימון :             

 קורות  פירוט מ, ₪  150,000: "ה , סה"כ תקציב מבוקש היל -חידוש מבנים מרכז השכלה לנוער  - 2799  

 קבלניות(. ע.)  ₪ 150,000  -ון  :  משרד החינוך מימ        

 ,לב' א' ש  -)רמלה מערב(נאות שמיר בשכונת   414כיתות במגרש  24הקמת ביה"ס יסודי   - 2800  

 . ₪  6,579,400 -משרד החינוך   ון :פירוט מקורות מימ, ₪  6,579,400 :סה"כ תקציב מבוקש           

 רכישת ציוד(. קבלניות,  תכנון , ע. ע. )              

 לב א', ש-שכונת נאות שמיר )מערב רמלה( ב 402ש במגר כיתות  48 -שנתי  הקמת ביה"ס תיכון  שש -  2801  

 .₪  6,579,400  -משרד החינוך   -פירוט מקורות המימון , ₪  6,579,400 :  סה"כ תקציב מבוקש               

 . (קבלניות, רכישת ציוד תכנון , ע. ע.       

 

 : פירוט  מקורות המימון   

 ₪ . 13,871,578  -משרד החינוך   

 ₪ . 240,000  -קרן פיתוח   

 (1ספח מס' )נ

                             

 ים חדשים, כמפורט לעיל : תב"ר  - 2019בלתי רגיל לשנת  יםתקציבאישור                                 

 פה אחד                                                                                               
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 תב"רים תיקוני   - 2019תקציבים בלתי רגילים לשנת תיקון אישור . ( 19) .14

 : ראש העיר ויו"ר הועדה  -מיכאל וידל        
 , כמפורט להלן : 2019תיקוני תב"רים לשנת  2מבוקש לאשר           

 ₪,  4,790,020, סה"כ תקציב מבוקש : דם מימון ישן מול חדשק -נאות פרס ) מכבי החדשה (   - 2664    

  רשות מקרקעי ישראל מון :פירוט מקורות המי ₪ , 2,290,020  -תוספת  , ₪ 2,500,000 : סה"כ תקציב קודם                

 .) ע. קבלניות(               

  ₪,  715,398: בוקשסה"כ תקציב מ,   סגירת תב"ר  -השתתפות בהקמת ביופילטר לאיסוף מי גשמים   - 2292    

 פירוט מקורות מימון : ,   ₪ -  842,589,00 :  הפחתה,  ₪  1,558,527 : סה"כ תקציב קודם                 

 קבלניות(.  ע. )  -₪  84,062 -שרד הפנים מ₪ ,  - 758,527 -  קרן קיימת לישראל               

     

 : פירוט  מקורות המימון   

 ₪ . 2,290,020רשות מקרקעי ישראל  

 

 ( 2)נספח מס'  
 

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

 פה אחד                                                                                                

 

 
 
 
 
 

 
      יכאל וידלמ                                                                        שגיא רוזנבלט           

 יר רמלהראש הע גזברית  העירייה                                                               ס.       
 ויו"ר הועדה                   

 
 
 
 

 רמלה
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


