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  ZOOMאמצעות  אפליקציית ב - (2021 מאיב 11) תשפ"א   אייר' טכ שלישישהתקיימה יום ועדת הכספים מישיבת  
 

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

 סגן רה"ע   -אברהם אילוז  
 חבר מועצה -עו"ד מוסא סאבא 

 (16:12חבר מועצה ) הצטרף בשעה   -שלומי פנטה 
 חבר מועצה -אברהים ) מינו( אבו לבן 

  חבר מועצה -עו"ד רונן רוטשטיין 
 חבר מועצה   -מיכאל מיכאלוב 
 חברת מועצה  -רותם כהן כחלון 

 
 

 חסרים: 
 סגן רה"ע -מאור אשש   

 סגן רה"ע  -אברהם דז'ורייב 
   מועצהחבר   -הראל שוהם 

 
 

 :משתתפים 
 מנכ"ל העירייה   -רונן עזריה 

 גזברית העירייה  -  רוזה עללאל
 ס. מנהל אגף מזכירות ומנהל העירייה -עו"ד שלי ביטון 

  מיכאל וידל : -ויו"ר הועדה  ראש העיר  -דברי פתיחה 

   -בעיר והוונדליזם ראש העיר הציג סקירה של אירועי האלימות 

 נפעל ביד קשה כלפי מפרי החוק ,  אני מגנה כל גינויי אלימות  ומדגיש כי ועל העיר רמלה  עברו על המדינה ימים לא קלים 

 ם את מרקם החיים העירוני לרבות הגשת תביעות אזרחיות. אשר משבשי

 בקשתי לתגבור העיר בכוחות נוספים ויחידות מיוחדות נענתה בחיוב. 

 כדי למנוע מצב של הסלמה זאת, בקריאה לציבור להרגעת השטחחשוב  מאד לצאת אני מקיים שיחות עם ראשי  הקהילות ו

 אשר השלכותיה היו עלולות להיות חמורות ביותר.   

  . חברי המועצה מקיימים דיון קצר על המצב 

 

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

 רה"ע סקר את התב"רים החדשים . 

 , כמפורט להלן :2021תב"רים  חדשים  לשנת   8מבוקש לאשר  

 

 ₪, 140,000 - סה" כ תקציב מבוקש -(  417196 -הקמת כיתה יבילה בבית ספר בשכונת קריית האומנים )סמל מוסד   -2940

  ,ע. קבלניות.₪   70,000 - קרן פיתוח₪,  70,000  -משרד החינוך  פירוט מקורות המימון:            

 

 פירוט מקורות  המימון : ₪,    21,734  -  סה"כ תקציב מבוקש -נגישות פיזית ריהוט מותאם בית ספר  " יובלים "    - 2941

 רכישת ציוד. ₪  ,   21,734- משרד החינוך            

 

 ן :פירוט מקורות  המימו₪ ,  30,000  - סה"כ תקציב מבוקש  -הנגשת כיתה אקוסטית בית ספר בן גוריון   - 2942

 ע. קבלניות. ₪ ,  30,000  - משרד החינוך             

 

 פירוט מקורות המימון :₪ ,  30,000  - סה"כ תקציב מבוקש - הנגשת כיתה אקוסטית בית ספר ממ"ד אריאל  - 2943

 ע. קבלניות.  ₪ ,  30,000  - משרד החינוך            
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  פירוט מקורות המימון :₪ ,  2,000,000  - סה"כ תקציב מבוקש -  2021עבודות תכנון שמאות ומדידות לשנת  -2944

 ע. תכנון.  ₪ ,  2,000,000  - קרן פיתוח           

 

 פירוט מקורות המימון:₪ ,  100,000 -סה"כ תקציב מבוקש  -הנגשת כיתות אקוסטיות בבתי הספר  -2945

 ש"ח , ע. קבלניות. 100,000 -קרן פיתוח           

 

 פירוט מקורות₪ ,  1,000,000  -סה"כ תקציב מבוקש  - 2021שיקום וריבוד כבישים ומדרכות תיעול ותאורה לשנת  -2946

 ש"ח , ע. קבלניות. 1,000,000 -המימון: קרן פיתוח          

 

 מקורות פירוט₪ ,  2,000,000  -סה"כ תקציב מבוקש  -  2021עבודות שיפוצים והצטיידות במוסדות חינוך לשנת  -2947

 ש"ח , ע. קבלניות. 2,000,000 -המימון: קרן פיתוח          

 

 פירוט מקורות מימון:

 ₪   151,734משרד החינוך: 

 ₪  5,170,000קרן פיתוח :  

 

 ים חדשים ) המפורטים מעלה ( : תב"ר  -2021בלתי רגיל לשנת  יםתקציבהועדה מאשרת                              

                                                                                  

2940,2941,2942,2945,2946,2947 

 (   1  -, נגד 7 -)בעד                                                                                       

                                                                                                  2944 

 (   1  -נגד, 1 -נמנע ,  6 -)בעד                                                                                   

 

 ( 1)נספח מס'        

 

 תיקוני תב"רים   - 2021אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת    .2

  ע סקר את התיקוני תב"רים. רה"

 כמפורט להלן : 2021תיקוני תב"רים לשנת  5מבוקש לאשר 

 ₪,  28,050,804סה"כ תקציב מבוקש :  - 21%, שכונת נאות שמיר  תוספת  414כיתות במגרש  24הקמת ביה"ס יסודי  -2800

 ₪,  1,350,804 -פירוט מקורות המימון : משרד החינוך  ₪,  1,350,804 -תוספת ₪ ,    26,700,000סה"כ תקציב קודם :            

 ע. קבלניות.          

 

 ₪,  7,492,558סה"כ תקציב מבוקש :  -קדם מימון ישן מול חדש תיקון סעיף מימון  -שכונת נאות פרס )מכבי החדשה (  -2664

 ,ע.  קבלניות.₪   7,492,558 -ורות המימון :  רשות מקרקעי ישראל  פירוט מק₪,   7,492,558סה"כ תקציב קודם:            

 

 ₪,  1,257,750סה"כ תקציב קודם : ₪,  1,257,750סה"כ תקציב מבוקש :  -תכנון תב"ע מרכז העיר תיקון סעיף מימון  -2807

 ע.  תכנון., ₪ 1,257,750 -פירוט מקורות המימון :  רשות מקרקעי ישראל             
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 ,סה"כ ₪  36,392,650סה"כ תקציב מבוקש:  -תיקון סעיף מימון(  -)הסכם גג   3 - 170-שכונת ג'ואריש, תכנית לה -2819

 .ע. תכנון₪    36,392,650 -פירוט מקורות המימון :רשות מקרקעי ישראל₪ ,   36,392,650תקציב  קודם :           

 

 ,סה"כ תקציב  ₪  3,159,000סה"כ תקציב מבוקש:  -תיקון סעיף מימון(  תכנון מתחם שוק יום ד' בקלאוזנר )   -2855

 .ע. תכנון₪   3,159,000 -פירוט מקורות המימון :רשות מקרקעי ישראל,  3,159,000₪קודם :           

 

 פירוט מקורות מימון:

 ₪  1,350,804משרד החינוך : 

 ₪  48,301,958.00רשות מקרקעי ישראל: 

 
                                                                               

 תיקוני תב"רים ) המפורטים מעלה ( :   -2021בלתי רגיל לשנת  יםתקציבהועדה מאשרת                     

 

2800 
 ( 1 -, נגד  7-)בעד                                                                                             

  

            2664,2807,2819,2855 

 ( 1 -נגד, 1-נמנע ,   6-)בעד                                                                                         

 

 ( 2)נספח מס'                                                                                                     

 
 

 

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

 
 לידיעה. 

 
 ( 3)נספח מס'                                                                                  

 
 
 
 
 
 

 
      מיכאל וידלרוזה עללאל                                                                                 

 גזברית  העירייה                                                         ראש העיר רמלה            
          

 

 

 


