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 בלשכת רה"ע, בבית העירייה ( 2020פברואר  10שהתקיימה ביום שני טו' שבט ) כספיםהועדת מישיבת 
 ברמלה.  1ע"ש פנחס זינגר ז"ל, רח' ויצמן 

 
 :נוכחים  

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

 סגן רה"ע  - אברהם דז'ורייב
 חבר מועצה - עו"ד מוסא סאבא

 (17:12נכנס בשעה  )  חבר מועצה  - הראל שוהם
 (17:25נכנס בשעה ) חבר מועצה  -עו"ד רונן רוטשטיין 

 חבר מועצה   - מיכאל מיכאלוב
 

 חסרים:
 סגן רה"ע -מאור אשש 

 חבר מועצה   -שלומי פנטה 
 
 17:08לה בשעה יחתהועדה ה*   *
 

 
 :משתתפים 
 מנכ"ל העירייה   -רונן עזריה 

 גזברית העירייה   -  רוזה עללאל
 מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון

 

 נדון : 
 

 : שנדונו בישיבה להלן עיקרי הדברים 
 
 

 ריכוז הוצאות והכנסות גביית אגרת שמירה .1

  .2019הגשת דין וחשבון על התקבולים וההוצאות בשנת הכספים 

 נשאלו שאלות ע"י חברי הועדה בנושא מפתחות קבועים של תחשיב ההוצאות של אגרת השמירה ובנושא 

 מקורות המימון של התברים, גזברית העירייה התייחסה לנושא בדיון. 

 בנושא גביית אגרת שמירה.  2019הועדה מאשרת דו"ח תקבולים והוצאות לשנת הכספים 

 

 2 -, נגד5 -בעד -הצבעה                                                              

 ( 1 )נספח מס'                                                                       

 

 2023-2020תכנית חומש מפעל הפיס  .2

 .לאישור תקציב מפעל הפיס הפרויקטיםמצ"ב טבלה המתארת את 

 .מלש"ח  23.8 -כנה הי הפרויקטיםעלות הכוללת של 

 את תקציב מפעל הפיס. הועדה מאשרת 

 פה אחד -בעד  -הצבעה                                                           

 ( 2 )נספח מס'                                                           

 

   א' לפקודת העיריות 203בהתאם לסעיף   -שנחתמו  הודעה על פרטי חוזים   .3

 לידיעה.     

 
 ( 3 )נספח מס'                                                                   
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    תב"רים חדשים  - 2020אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת    .4

 , כמפורט להלן : 2020לשנת  ים תב"רים חדש  3מבוקש לאשר     

 -פירוט מקורות המימון : קרן פיתוח , ₪ 670,000 -מבוקש סה"כ תקציב   -ה יפינוי תאים במתחם הפטרי -2844

 , רכישת ציוד. ₪ 670,000 

 -פירוט מקורות המימון : קרן פיתוח , ₪ 200,000 -סה"כ תקציב מבוקש  - 2020עבודות הריסות ופינויים לשנת  - 2845

  ע. קבלניות. , 200,000₪ 

 -פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח, ₪ 500,000 - סה"כ תקציב מבוקש  -עבודות חשמל ותיקוני תאורה בעיר  - 2846

 , ע. קבלניות. ₪ 500,000

 

 פירוט מקורות מימון:

  ₪ 1,370,000 - קרן פיתוח
 

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

 1 -, נגד6 -בעד  - 2844תב"ר  -הצבעה                                                              

 1 -,נגד 6-בעד    -2845תב"ר       

 פה אחד -בעד  - 2846תב"ר       

 

 ( 4)נספח מס'    

 

 
 
 

      מיכאל וידל                                                                רוזה עללאל                
 גזברית  העירייה                                                         ראש העיר רמלה           

 ויו"ר הועדה                                         
 
 


