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  ZOOMאמצעות  אפליקציית ב - (2021 ינואר  17) תשפ"א  שבט' ד ראשוןשהתקיימה יום ועדת הכספים מישיבת  

 
 :נוכחים 

 רה"ע ויו"ר הועדה  - מיכאל וידל
 ה"ע רסגן   -אברהם אילוז  

 סגן רה"ע -מאור אשש 
 החבר מועצ  -שלומי פנטה 

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

 בר מועצה ח -אברהים ) מינו( אבו לבן 
 בר מועצה ח  -מיכאל מיכאלוב 

 
 חסרים : 

 ן רה"עסג  -אברהם דז'ורייב 
 ברת מועצהח  -רותם כהן כחלון 

   חבר מועצה  -הראל שוהם 
 

 15:15הועדה התחילה בשעה 
 

  סדר יום : 

 
 :משתתפים 
 מנכ"ל העירייה   -רונן עזריה 

 ברית העירייהגז  -  רוזה עללאל
 זכירות העירייה מ -עו"ד שלי ביטון 

  

    תב"רים חדשים  -2021אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת  .1

 , כמפורט להלן :2021תב"רים  חדשים  לשנת   12מבוקש לאשר  

    , פירעון מלווה.מלווה בנק לאומי  ן:המימו פירוט מקורות ₪ , 4,925,000  - מבוקש כ תקציבסה"  -קרצוף וריבוד כבישים בעיר   - 2912

  , פירעון מלווה. : מלווה בנק לאומי ןהמימו פירוט מקורות  ₪,   5,075,000 - סה"כ תקציב מבוקש -קירוי השוק שלב ב'   - 2913

 קרן פיתוח,   ן:המימו מקורות  פירוט₪,   1,000,000 - סה"כ תקציב מבוקש,  2021עבודות שמאות תכנון מדידות לשנת   - 2914

 ע. תכנון.               

 כ סה"שיפוץ והתאמת מבנה חד קומתי במתחם ניצוצי הזוהר והתאמתו למתן שירותי רווחה ברחוב הגדוד העברי ,  - 2915

  ע. קבלניות.מפעל  הפיס,  ן:המימו פירוט מקורות₪,  500,000 - מבוקשתקציב             

 ₪,  1,400,000 - ה"כ תקציב מבוקשס -מגרש כדורגל בפארק עופר שדרוג תאורה ללדים והחלפת דשא סינטטי   - 2916

 ע. קבלניות.  מפעל הפיס ,   ן:פירוט מקורות המימו            

   ן:פירוט מקורות המימו ₪, 26,664- ה"כ תקציב מבוקשס -רכישת מחשבים ניידים למחלקת שירותים חברתיים   - 2917

 רכישת ציוד.   מפעל הפיס ,              

 שרד החינוך, מ  ן:פירוט מקורות המימו₪ ,  100,000 - ה"כ תקציב מבוקשס -שיפוץ חדר מורים בביה"ס מקיף ערבי  - 2918

 ע. קבלניות.              

 חינוך, המשרד   ן:פירוט מקורות המימו₪ ,  100,000 - בוקשסה"כ תקציב מ -שיפוץ חדר מורים בביה"ס מענית  - 2919

 ע. קבלניות.              

 משרד החינוך,   ן:ירוט מקורות המימופ₪   345,350 - סה"כ תקציב מבוקש -נגישות פיזית פרטנית בביה"ס מגשימים   -2920

 ע. קבלניות.              

 פירוט   ₪ 1,000,000 - סה"כ תקציב מבוקש  - 2021כולל הצללות ומתקנים לשנת  פיתוח שצפים והקמת גני משחקים -2921

 ע. קבלניות.  קרן פיתוח,  ן:מקורות המימו          

 רות פירוט מקו₪ ,  30,000 - מבוקשה"כ תקציב ס  -הנגשת כיתה אקוסטית לליקויי שמיעה בביה"ס ממ"ד אריאל  -2922

 ע. קבלניות.  משרד החינוך ,  ן:המימו           

 מקורות ט פירו₪  ,  7,000,000 - ה"כ תקציב מבוקשס   -כיתות ברחוב בן גוריון  4הקמת מעון יום שיקומי בן  -2923

 ע. תכנון. ₪ ,  700,000 -קרן פיתוח ע. קבלניות , ₪,  6,300,000 -משרד הרווחה  ן:המימו          
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 רוט מקורות מימון:פי

  ₪.  575,350  -משרד החינוך 

 ₪  1,926,664  -מפעל הפיס 

 ₪ .  6,300,000 -משרד הרווחה 

 ₪.  10,000,000 -מלווה מבנק לאומי  

 ₪.  2,700,000  -קרן פיתוח 

  

 לעיל. ים חדשים, כמפורט תב"ר  -2בלתי רגיל לשנת  יםתקציבהועדה מאשרת  

 (  1  - גד, נ 7-)  בעד                                                                                                

 ( 1)נספח מס'  

 

 

 תיקוני תב"רים   - 1202אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת    .2

 כמפורט להלן : 2021תיקוני תב"רים לשנת  7מבוקש לאשר  

 סה"כ תקציב ₪,  17,635,513ה"כ תקציב מבוקש : ס -תוספת  11% -הקמת ביה"ס לחינוך מיוחד למגזר הערבי בגן חק"ל  -2518   

  ע. קבלניות.שרד החינוך, מ -מקורות המימון  פירוט₪,  505,436 -תוספת ₪,   17,130,077קודם :               

 סה"כ תקציב₪,  2,035,459ה"כ תקציב מבוקש : ס -תוספת  12% -בורכוב הקמת גן ילדים לחינוך מיוחד ברחוב  -2756  

 ,  ₪ - 253,306  -הפחתה ,  שרד החינוךמ -פירוט מקורות המימון ,₪  88,765  -תוספת ₪,   2,200,000קודם :             

 קרן פיתוח, ע. קבלניות.              

 סה"כ תקציב מבוקש :  -' ג -בנאות שמיר ) רמלה מערב ( שלבים א' 414כיתות במגרש  24הקמת ביה"ס יסודי  - 2800 

 פירוט מקורות המימון : ₪,  5,790,480 -תוספת  ₪, 20,567,874סה"כ תקציב קודם : ₪,  26,358,354            

 משרד החינוך, ע. קבלניות.             

 ה"כ תקציב מבוקש :ס -אות שמיר ) רמלה מערב( שלבים א'+ב' בנ 402כיתות במגרש  48 -הקמת ביה"ס תיכון שש שנתי  -2801 

 מקורות המימון :  פירוט₪,   21,494,720 -תוספת ₪ ,  27,000,000,סה"כ תקציב קודם : ₪  48,494,720          

 משרד החינוך, ע. קבלניות.             

 סה"כ תקציב מבוקש : - 3%וספת ת -נאות שמיר ) רמלה מערב ( 407כיתות גן ילדים במגרש  10הקמת  -2804

 פירוט מקורות המימון :   ₪, 226,351-תוספת ,  13,605,406סה"כ תקציב קודם :  ₪,  13,831,757           

 משרד החינוך, ע. קבלניות.             

 סה"כ תקציב קודם :      ₪,  2,702,000 ה"כ תקציב מבוקש :ס -ביית ארנונה ורישום בספר נכסים סקר נכסים ומדידות לצורך ג -2806

 פירוט מקורות המימון : קרן פיתוח, ע. קבלניות. ,  ₪ 702,000 -תוספת ₪ ,  2,000,000           

 ₪ , 6,477,988 ה"כ תקציב מבוקש :ס  - 14%בנאות שמיר ) רמלה מערב ( תוספת  414כיתות גן ילדים במגרש  5הקמת  -2850

 שרד החינוך  ע. קבלניות. מפירוט מקורות המימון : ₪ ,   533,963 -תוספת  , 5,944,025סה"כ תקציב קודם :            

 

 פירוט מקורות מימון:

 ₪.  28,639,715 -משרד החינוך 

 ₪ . 448,694 -קרן פיתוח 

 עיל. תיקוני תב"רים, כמפורט ל  -2021בלתי רגיל לשנת  יםתקציבהועדה מאשרת  
 
 

 (  1  - נגד,  7-)  בעד                                                                                                

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

 לידיעה.

 ( 3)נספח מס' 

 
 
 

    2902סגירת תב"ר  .4
 הרשאות להנגשת כיתה אקוסטית בביה"ס תיכון איתן ולפיכך 2בגין  2901משרד הפנים אישר תב"ר 

 מבוטל.  2902תב"ר 

 לידיעה.

 

 ( 4)נספח מס' 

 

 

 
 
 
 

 
      וידל מיכאלרוזה עללאל                                                                                 

 להגזברית  העירייה                                                         ראש העיר רמ            
 יו"ר הועדהו                                                                                                        


