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 בספריה העירונית  (0202יוני  41) ף "סיוון תש' ראשון כבשהתקיימה יום  -ועדת הכספים מישיבת       
 .רמלה 4ויצמן  רחוב , "בלפר"ש "ע     
 

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

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

 ע"סגן רה  - ורייב'אברהם דז
 חבר מועצה   -שלומי פנטה 

 חבר מועצה - ד מוסא סאבא"עו
 מועצה  חבר  -ד רונן רוטשטיין "עו

 חבר מועצה   - מיכאל מיכאלוב
   חבר מועצה  - הראל שוהם

 
 57:52לה בשעה יחתהועדה ה*   *
 

 
 :משתתפים 
 ל העירייה "מנכ  -רונן עזריה 

 גזברית העירייה   -  רוזה עללאל
 דובר העירייה -רוני ברזילי 

 מזכירות העירייה  -ד שלי ביטון "עו

                                            
 : נדון 

 

    רים חדשים"תב  - 0202אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת  .5

 : כמפורט להלן , 0202לשנת   יםחדש ים ר"תב 0מבוקש לאשר  

  :ןפירוט מקורות המימו ₪  002,222  - כ תקציב מבוקש"סה -רכישת ציוד וריהוט למועדון פיס לנוער בקריית האומנים   - 0512

 .  רכישת ציוד,  מפעל הפיס             

 ,  ₪ 022,222  - כ תקציב מבוקש"סה -   0202פיתוח שצפים והקמת גני משחקים כולל הצללות ומתקנים לשנת     - 0512

  .קבלניות. ע, קרן פיתוח: פירוט מקורות המימון              

 

 :פירוט מקורות מימון

 . ₪ 012,222 -מפעל הפיס  

 . ₪ 722,222  -קרן פיתוח 

 

 .כמפורט לעיל, ים חדשיםר"תב  - 0202בלתי רגיל לשנת  יםתקציבהועדה מאשרת           

 פה אחד  -בעד

 ( 5' נספח מס) 

 

 רים "תיקוני תב  - 0202אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת    .0

 :כמפורט להלן  0202רים לשנת "תיקוני תב 7מבוקש לאשר 

 , ₪  022,222  -כ תקציב קודם "סה, ₪ 4,222,222  - מבוקש כ תקציב"סה -עבודות חשמל ותיקוני תאורה בעיר    -0777

 . קבלניות. ע  ,קרן פיתוח -מקורות המימון  פירוט, ₪ 122,222  - תוספת            

 , 4,222,222₪  -כ תקציב קודם "סה, ₪ 4,041,222 - מבוקש כ תקציב"סה  -הנגשת מבני לשכת ראש העיר  - 0102

 . קבלניות. ע  ,קרן פיתוח -מקורות המימון  פירוט,   ₪ 052,222  -תוספת             
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 ס"כיצד נחתם חוזה להנגשת בית העירייה עם החברה למשק וכלכלה ע -המועצה  הראל שוהם  לשאלת חבר **  

 גזברית העירייה משיבה כי תוצאות, לאחר בדיקת הנושא ? בטרם אושרה התוספת התקציבית בועדת כספים ₪  4,210,022 

 . ולפיכך הקבלן הוגבל בצו העבודה₪  10,222 -העבודה היו גבוהות מהאומדן ב 

 כ תקציב "סה, 4,402,222₪ -מבוקש  כ תקציב"סה -השתתפות שדרוג וחידוש התצוגה במוזיאון לתולדות העיר  - 0252

 .  קבלניות. ע, קרן פיתוח  -מקורות המימון  , ₪ 512,222 -תוספת, ₪  4,222,222 - קודם            

 , ₪ 4,222,222 -קודם  כ תקציב"סה,  ₪ 4,002,222 -כ תקציב מבוקש "סה  -שדרוג מתחם המגדל הלבן  - 0775

 .  קבלניות. ע, קרן פיתוח  -מקורות המימון  ,₪ 012,222  -תוספת            

 כ "סה, ₪ 4,022,222 -כ תקציב מבוקש "סה - סקר נכסים ומדידות לצורך גביית ארנונה ורישום בספר נכסים -0522

 .קבלניות. ע  ,קרן פיתוח -מקורות המימון  פירוט, ₪  5,222,222 -תוספת  ,022,222₪-תקציב קודם            

 , ₪  00,,42,770 - מבוקש כ תקציב"סה, תיקון מימון -תכנון מבני חינוך קדם מימון -(  מערב רמלה)נאות שמיר  -0225

  -רשות מקרקעי ישראל   -מקורות המימון , ₪ 0,122,222 -הפחתה,  ₪ 00,,70,,40 - קודם כ תקציב "סה          

 . תכנון. ע, קרן פיתוח, ₪  7,527,211 -קרן פיתוח , ₪ -52,227,211           

  ,₪ 1,0,,12,06-תקציב קודם  כ"סה, ₪ ,7,,,,,,10 -כ תקציב מבוקש "סה  - הוצאות פיתוח להקמת מוסדות ציבור -0215

 .קבלניות. ע ,רשות מקרקעי ישראל -מקורות המימון  פירוט, ₪  0,270,272 -תוספת            

 
 

 :פירוט מקורות מימון
 . ₪ 0,270,272 -רשות מקרקעי ישראל 

 .₪  7,715,211 -קרן פיתוח 
 

 . כמפורט לעיל, רים"תיקוני תב  - 0202בלתי רגיל לשנת  יםתקציבהועדה מאשרת  

 0215, 0225, 0775, 0252, 0777:  רים  "תב          

 5 -נגד ,  5-בעד 

 0522, 0102:   רים  "תב          

  5  -נמנע , 5  -נגד ,  7-בעד 

 ( 0' נספח מס) 

 

   לפקודת העיריות' א 022בהתאם לסעיף   -הודעה על פרטי חוזים שנחתמו    .2

 .לידיעה     
 
 

 ( 2' נספח מס)                                                                                       
 
 
 

 
      מיכאל וידלרוזה עללאל                                                                                 

 ראש העיר רמלה                                        גזברית  העירייה                             
 ר הועדה"ויו                                     


