
                                                                           

 

 

 15-2020/9פרוטוקול כספים מס'                                                                                                               

 

1 

 

 בספריה העירונית   (2020 אוגוסט  10) תש"ף  כ' אב  שנישהתקיימה יום  -ועדת הכספים מישיבת       
 רמלה. 1ויצמן  , רחוב ע"ש "בלפר"     
 

 :נוכחים 
 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 

 
 חסרים: 

 סגן רה"ע -מאור אשש 
 חבר מועצה -עו"ד מוסא סאבא 

 חבר מועצה   -עו"ד רונן רוטשטיין 
 חבר מועצה   -מיכאל מיכאלוב 

 
 
 

 
 17:37הועדה התחילה בשעה *   *

 
 :משתתפים 
 מנכ"ל העירייה   -רונן עזריה 

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

 

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

 , כמפורט להלן :2020לשנת  ים חדש תב"רים  15מבוקש לאשר  

 

 פירוט  ₪,  14,100  - סה"כ תקציב מבוקש - 2020נגישות פיזית פרטנית ריהוט מותאם מקבץ גנים לימן לשנת   - 2872

 רכישת ציוד.  משרד החינוך,  ן:מקורות המימו     

 

 ,   30,000₪  - סה"כ תקציב מבוקש -  2020כיתה ללקויי שמיעה ת"ת ובביה"ס שערי ציון לשנת   הנגשת   - 2873

  ע. קבלניות.: משרד החינוך, פירוט מקורות המימון              

 

  ן:פירוט מקורות המימו  ,₪ 30,000  - סה"כ תקציב מבוקש -  2020הנגשת גן ללקויי שמיעה גן חרות  לשנת   - 2874

 .  ע. קבלניות, משרד החינוך     

 

    ן:פירוט מקורות המימו  ,₪ 30,000  - סה"כ תקציב מבוקש -  2020הנגשת כיתה ללקויי שמיעה ביה"ס אל סביל לשנת   - 2875

 ע. קבלניות., משרד החינוך             

 

 פירוט מקורות ,₪ 30,000  - סה"כ תקציב מבוקש - 2020כיתה ללקויי שמיעה ביה"ס  קריית האומנים לשנת  הנגשת  - 2876

 ע. קבלניות., משרד החינוך ן:המימו             

 

 פירוט מקורות   30,000₪  - סה"כ תקציב מבוקש -  2020הנגשת כיתה  ללקויי שמיעה ביה"ס מקיף ערבי לשנת   - 2877

 ע. קבלניות. , משרד החינוך  ן:המימו     

  

 פירוט מקורות  ₪  30,000  - סה"כ תקציב מבוקש -  2020הנגשת כיתה ללקויי שמיעה ביה"ס אלעומרייה  לשנת   - 2878

 ע. קבלניות. משרד החינוך,  ן:המימו             
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 פירוט מקורות   , ₪ 30,000  - סה"כ תקציב מבוקש - 2020כיתה ללקויי שמיעה ביה"ס ג'ואריש  לשנת  הנגשת  - 2879

 ע. קבלניות. משרד החינוך,  ן:המימו               

 

 פירוט מקורות , ₪  30,000  -סה"כ תקציב מבוקש  - 2020יובלים  לשנת  הנגשת כיתה ללקויי  שמיעה ביה"ס  - 2880

 ע. קבלניות. משרד החינוך,  ן:המימו             

 

 פירוט מקורות, ₪  30,000  - סה"כ תקציב מבוקש  - 2020ממ"ד אריאל לשנת  הנגשת כיתה ללקויי  שמיעה ביה"ס  - 2881

 ע. קבלניות. משרד החינוך,  ן:המימו             

 

  ן:פירוט מקורות המימו  ,30,000₪ סה"כ תקציב מבוקש -  2020לשנת -כיתה ללקויי  שמיעה ביה"ס שרת  הנגשת  - 2882

 ע. קבלניות. משרד החינוך,              

 

  ,₪ 30,000  - סה"כ תקציב מבוקש  -2020הנגשת כיתה ללקויי  שמיעה ביה"ס גמנסיה עתידים לילנטל  לשנת   - 2883

 ע. קבלניות.  משרד החינוך,  ן:פירוט מקורות המימו              

 

   ,₪ 100,000 - סה"כ תקציב מבוקש -הכנת המסמכים למיון שני במתחם גיורא בן צבי בר אילן התחדשות עירונית   - 2884

 ע. קבלניות.  הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית,  ן:פירוט מקורות המימו    

 

 סה"כ תקציב  -ופינוי המגרש הקיים ברח' יהושוע בן נון  601+ 602אצטדיון עירוני חדש בנאות שמיר במגרשים הקמת   - 2885

 ע. קבלניות.,  רשות מקרקעין ישראל ן:פירוט מקורות המימו  ,₪  22,756,161 - מבוקש             

 

 ן:פירוט מקורות המימו  ,₪  300,000  - מבוקשסה"כ תקציב  -חידוש רכישה והתקנת מערכות השקיה לעיר   - 2886

 רכישת ציוד.  ,  קרן פיתוח             

 

 

 פירוט מקורות מימון:

   . ₪ 344,100 -משרד החינוך 

 ₪   100,000 -הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית 

  ₪.   22,756,161 -רשות מקרקעי ישראל 

 ₪.  300,000  -קרן פיתוח 

 

 ( 1)נספח מס'      

 

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

 ( פה אחד  -בעד)
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 תיקוני תב"רים   - 2020אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת    .2

 כמפורט להלן :  2020לשנת  תיקוני תב"רים  5מבוקש לאשר 

 ₪,  280,000סה"כ תקציב מבוקש :    -החלפת כיסאות באולם אשכול הפיס ברח' הזית  -רכישת ציוד וריהוט   -2859

 רכישת ציוד. מפעל הפיס ,  -מקורות המימון  פירוט₪,  130,000  - תוספת₪ ,  150,000  -סה"כ תקציב קודם               

              

 ₪,   2,255,000 -סה"כ תקציב קודם ₪,  2,340,023סה"כ תקציב מבוקש :   - 12%הקמת גן ילדים בשכונת גן חק"ל , תוספת   -2516

 ע. קבלניות.   משרד החינוך ,   -מקורות המימון  פירוט₪,  85,023 - תוספת            

 

 סה"כ תקציב מבוקש :  - 12%שמיר ) רמלה מערב( תוספת להתחייבות נאות  407כיתות גן ילדים במגרש  10הקמת   -2804

  משרד החינוך ,   -מקורות המימון  פירוט₪,  905,406 - תוספת ,₪ 12,700,000 -סה"כ תקציב קודם  ₪, 13,605,406           

 ע. קבלניות.            

 

 13,500,000 -סה"כ תקציב קודם ₪,  13,287,650סה"כ תקציב מבוקש :    - סגירת תב"רהקמת מע"ש מרכז יום לבוגרים ) רב נכותי(   -2250

 פירעון מלווה.   ,  2355הקטנת מילווה לתב"ר   -מקורות המימון  פירוט₪,  212,350.59 - הפחתה  ,₪

 

 ₪,  52,246,564סה"כ תקציב מבוקש :    - תיקון מימון ו'  -כיתות בקריית האומנים שלבים א' 36הקמת ביה"ס תיכון מקיף   -2355

 קרן פיתוח  -מקורות המימון  פירוט₪   212,351 -₪, הפחתה  212,351 - תוספת ,₪ 52,246,564 -סה"כ תקציב קודם             

 ע. קבלניות.  מלווה ,  פרעון            

 
 

 פירוט מקורות מימון:
 ₪ .  130,000 -מפעל הפיס 

 ₪.   990,429 -משרד החינוך 
 
 

 (2)נספח מס'      

 

 , כמפורט לעיל. תיקוני תב"רים  -  2020בלתי רגיל לשנת  יםתקציבהועדה מאשרת  

 פה אחד (  -בעד)

 

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

 לידיעה.     
 

                                                                                       
 ( 3)נספח מס' 

 
 
 

 
       מיכאל וידלרוזה עללאל                                                                                 

 גזברית  העירייה                                                         ראש העיר רמלה             
 ויו"ר הועדה                                     


