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 (2020באפריל  22שהתקיימה יום רביעי  כח' ניסן תש"ף )   ZOOMבאמצעות אפליקציית -ועדת הכספים  מישיבת    
 

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

 סגן רה"ע   - אברהם אילוז 
 רה"עסגן  -מאור אשש 

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

 מועצה  חבר  -עו"ד רונן רוטשטיין 
 חבר מועצה   -שלומי פנטה 

 חבר מועצה   - מיכאל מיכאלוב
 

 חסרים:
   חבר מועצה  - הראל שוהם

 
 17:10לה בשעה יחתהועדה ה*   *
 

 
 :משתתפים 
 מנכ"ל העירייה   -רונן עזריה 

 גזברית העירייה   -  עללאלרוזה 
 מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון

 

 ועדת הכספים התקיימה           בשל התפשטות נגיף הקורונה והעובדה כי הרשות המקומית עובדת במתכונת  חירום,   הערה :**   

 , זאת בהסכמת כל חברי הועדה. ZOOM באמצעות אפליקציית                  
                                            
 נדון : 

 
 ראש העיר סקר את הנושאים לדיון בפני כלל חברי הועדה.     פתיחה:

 . כמו כן, ניתן עדכון אודות הפעילות המאומצת של  העירייה בתקופה זו ) התפשטות נגיף הקורונה(                 
 
    תב"רים חדשים  - 2020אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת  .1

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

   27,704,332₪  - סה"כ תקציב מבוקש -   7225א'  פרויקט מס'  1000/16עבודות פיתוח בגן חק"ל  ב'  לה/  - 2849

 , ע. קבלניות.  ₪ 27,704,332 -רשות מקרקעי ישראל   ן:פירוט מקורות המימו

 : פירוט מקורות המימון ,  ₪ 5,944,025  - סה"כ תקציב מבוקש -במערב רמלה  414כיתות גן ילדים במגרש  5הקמת    - 2850

 , ע. תכנון. ₪ 2,000,000 -קרן פיתוח  ע. קבלניות, ,  ₪ 3,944,025 -משרד החינוך                

 : פירוט מקורות המימון ,  ₪ 1,500,000  - סה"כ תקציב מבוקש -ות הרמבלס'  'שדר -81עבודות פיתוח במגרש     - 2851

 , ע. קבלניות. ₪ 1,500,000  -קרן פיתוח               

 ירוט מקורות מימון:פ

 . ₪ 3,500,000  -קרן פיתוח 

 .  ₪ 3,944,025 - משרד החינוך 

 . ₪ 27,704,332 -רשות מקרקעי ישראל  

 

 מדוע העירייה צריכה להשתתף בהקמת בית ספר ? גזברית העירייה משיבה כי משרד  -ת חבר המועצה מיכאל מיכאלוב ללשא

 מהעלות והיתרה הינה בהשתתפות העירייה.  60%-50% -כבהקמת בית הספר החינוך מתקצב את 

 

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

  1  -, נגד 7  -בעד   - 2851, 2849 תב"ר  -הצבעה                                                              

 )פה אחד( 8  -בעד  -2850תב"ר        

 ( 1)נספח מס'     
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 תיקוני תב"רים   - 2020אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת   .2

  - מבוקש סה"כ תקציב  -' נאות שמיר' רמלה מערב ) שלב א'+ב'(  414כיתות במגרש  24הקמת ביה"ס יסודי  -2800

  -משרד החינוך   -מקורות המימון  פירוט,  3,259,986 - תוספת,  ₪ 15,307,888  -סה"כ תקציב קודם , 18,567,874₪

 ע. תכנון. ,₪ 1,000,000 -קרן פיתוח   קבלניות,  ע.,   ₪ 2,259,986

 ,₪ 27,000,000 - מבוקש סה"כ תקציב -  402כיתות  ' נאות שמיר' ) רמלה מערב( מגרש  48הקמת ביה"ס תיכון שש שנתי  - 2801

 קרן פיתוח, ע. קבלניות. -מקורות המימון  פירוט,   ₪ 6,824,288  -תוספת ,  ₪ 20,175,712  -סה"כ תקציב קודם 

 -,  סה"כ תקציב קודם ₪ 8,714,240  -סה"כ תקציב מבוקש   -הגדלה עבור ניקוז   -הסכם גג תכנון תשתיות על  - 2577

 , ע. קבלניות.רשות מקרקעי ישראל  -מקורות המימון פירוט  ,₪ 918,503  -תוספת ,  ₪ 7,795,737

 ,₪ 12,700,000 -סה"כ תקציב מבוקש  -נאות שמיר )רמלה מערב(    407כיתות גן ילדים  במגרש  10הקמת  -2804

 ע. קבלניות.קרן פיתוח,  -, פירוט מקורות המימון ₪ 394,950  -תוספת , ₪ 12,305,050  -סה"כ תקציב קודם 

 -, סה"כ תקציב קודם ₪ 1,500,000  -סה"כ תקציב מבוקש   -סלילת חניונים בעיר : רח' בן צבי, ג'רסי, טיילת שוק  -2784

 , ע. קבלניות.קרן חניה -פירוט מקורות המימון  ,₪ 270,000  -תוספת ,  ₪ 1,230,000

 
 

 פירוט מקורות מימון:
 . ₪ 8,219,238  -קרן פיתוח

 . ₪ 2,259,986  -משרד החינוך  
 .  ₪ 918,503 -רשות מקרקעי ישראל 

 . ₪ 270,000  -קרן חניה 
 
 
 

 לעיל. , כמפורט תב"ריםתיקוני   - 2020בלתי רגיל לשנת  יםתקציב  מאשרת הועדה

 ) פה אחד( 8  -בעד  -  2784, 2577, 2800 תב"ר  -הצבעה                                                              

 1 -,נגד  7-בעד    -2804, 2801תב"ר       

      

 ( 2)נספח מס'      

 

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

 לידיעה.         

 
 (3 )נספח מס'                                                                                           

 
 

 
 

      מיכאל וידלרוזה עללאל                                                                                 
 גזברית  העירייה                                                         ראש העיר רמלה            

 ויו"ר הועדה                                     
 
 

 


