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   ,בלשכת ראש העיר( 2020ינואר  06) תש"ף טבת' ט שני יום שהתקיימה כספיםהועדת מישיבת    
 ברמלה.  1בבית העירייה ע"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   - אברהם דז'ורייב
 חבר מועצה   -שלומי פנטה 
 חבר מועצה  - הראל שוהם

 חבר מועצה   -עו"ד רונן רוטשטיין 
 

 חסרים:
 סגן רה"ע  -מאור אשש 

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

 
  17:45לה בשעה יחתהועדה ה*   *
 

 
 משתתפים ה"ה:

 מנכ"ל העירייה   -רונן עזריה 
 גזברית העירייה ס.   -  שגיא רוזנבלט

 מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון
 

 סדר יום: 

 

    תב"רים חדשים  - 2020אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת  .1

 ראש העיר ויו"ר הועדה:   -מיכאל וידל      
 , כמפורט להלן : 2020לשנת  ים תב"רים חדש  9מבוקש לאשר       

 ,  ₪ 100,000 - סה"כ תקציב מבוקש - 5627הכנת תב"ע נקודתית לתיקון טעות טכנית של יעוד קרקע ברח' חגי גוש   - 2817

 , ע. תכנון. ₪ 100,000 - משרד הבינוי והשיכון ן:פירוט מקורות המימו

הרשות  : פירוט מקורות המימון ,  ₪ 1,464,714  - תקציב מבוקשסה"כ  -התחדשות עירונית פינוי בינוי מתחם הרצל   - 2818

 ,ע. קבלניות, ע. תכנון. ₪ 1,464,714 -להתחדשות עירונית

 :פירוט מקורות המימון ,  ₪ 36,392,650 - סה"כ תקציב מבוקשהסכם גג ,  3/170שכונת גו'אריש תוכנית לה/   - 2819

 ,  ע. קבלניות. ₪  36,392,650 -  רשות מקרקעי ישראל

 סה"כ תקציבהתאמת שטחי מגרשי מיני פיץ' ע"פ קול קורא ) אל זהרא, מור, יאיר שטרן, אדרת, אמדורסקי, כנרת( ,  - 2820

 ע. קבלניות, ע. תכנון. ₪  1,330,000  -קרן פיתוח   :פירוט מקורות המימון ,  ₪ 1,330,000 -מבוקש  

 ,  ₪ 750,000 -משרד החקלאות:   פירוט מקורות המימון,  ₪ 750,000 -סה"כ תקציב מבוקש, מרכז וטרינרי אזוריהקמת   - 2821 

 ע. קבלניות.

  -משרד הפנים   :פירוט מקורות המימון ,  ₪ 100,000 -סה"כ תקציב מבוקש רכישת מערכת מולטימדיה למרכז ההפעלה,   - 2822

 רכישת ציוד. ₪  100,000

   -משרד הפנים  :פירוט מקורות המימון ,  ₪ 30,000 -סה"כ תקציב מבוקש רכישת מערכת מענה לאיום הסייבר,   - 2823

 רכישת ציוד. ₪  30,000

 : פירוט מקורות המימון,  ₪ 21,189  -סה"כ תקציב מבוקש רכישת מכשירי קשר וממסר למחלקת הביטחון ,  - 2824

 ציוד.רכישת  ₪  21,189  -משרד הפנים  
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 :פירוט מקורות המימון,  ₪ 600,000  -סה"כ תקציב מבוקש הנחת דשא סינטטי והתקנת  מתקני משחק בגני ילדים ,  - 2825

 ,  ע. קבלניות.₪  600,000  -קרן פיתוח  

 
 פירוט מקורות מימון:

  ₪ 100,000 -משרד הבינוי והשיכון 

  ₪ 1,464,714 -הרשות להתחדשות עירונית 

  ₪ 36,392,650 - מקרקעי ישראלרשות 

  ₪ 1,930,000 -קרן פיתוח 

  ₪ 750,000 -משרד החקלאות 

  ₪ 151,189 -משרד הפנים 

 
 לעיל. ים חדשים, כמפורט תב"ר  - 2020בלתי רגיל לשנת  יםתקציב  מאשרת הועדה

 פה אחד -הצבעה                                                                                        

 ( 1)נספח מס'      

 

 

 תיקוני תב"רים   - 2020אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת    .2

 ראש העיר ויו"ר הועדה:   -מיכאל וידל 
 , כמפורט להלן : 2020לשנת  תיקוני תב"רים 4מבוקש לאשר           

 , 17,130,077₪  -מבוקש  סה"כ תקציב  -הקמת בית ספר לחינוך מיוחד למגזר הערבי בגן חק"ל   - 2518

 , ע. קבלניות.  קרן פיתוח :מקורות המימון  ,פירוט ₪ 1,274,432  - תוספת, ₪ 15,855,645  -סה"כ תקציב קודם 

 ,  9,800,000₪ -מבוקש  סה"כ תקציב  -רח' יאיר שטרן נאות בגיןהקמת בית פיס לתרבות ואומנות בשכונת  - 2752

 ע. קבלניות.  קרן פיתוח,  :מקורות המימון  פירוט,  ₪ 2,800,000 - תוספת  ₪ 7,000,000  -תקציב קודם כ סה"

 , ₪  2,267,730 -מבוקש  סה"כ תקציב -הקמת מועדון פיס לנוער בקרית האומנים ברח' בני אמדורסקי  -2631

 , ע. קבלניות. מפעל הפיס  :מקורות המימון פירוט  , ₪ 167,730 - תוספת,  ₪ 2,100,000 - סה"כ תקציב קודם

 ₪ 1,869,300קדם מימון ישן מול חדש, סה"כ תקציב מבוקש   - נאות פרס )מכבי החדשה( - 2664

 .ע. קבלניות,רשות מקרקעי ישראל  : ורות המימוןמקפירוט , ₪ 1,869,300 -תוספת , ₪  4,790,020 - סה"כ תקציב קודם

 
 פירוט מקורות מימון:

  ₪ 4,074,432 -קרן פיתוח 
  ₪ 167,730 -מפעל הפיס 

  ₪ 1,869,300 -רשות מקרקעי ישראל 
 

  , כמפורט לעיל . תב"ריםתיקוני   - 2020תקציבים בלתי רגילים לשנת תיקון הועדה מאשרת 

 פה אחד  -הצבעה                                                                            

 ( 2)נספח מס'          
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   א' לפקודת העיריות 203בהתאם לסעיף   -הודעה על פרטי חוזים שנחתמו    .3

 לידיעה.     
 

 ( 3 )נספח מס'                                                                                        
 

 
 
 

 
 
 
 
 

      מיכאל וידל                                                                   שגיא רוזנבלט             
 העיר רמלהגזברית  העירייה                                                         ראש ס.            

 ויו"ר הועדה                                            
 
 
 

 

 


