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 , רחוב בחדר ישיבות ע"ש אפריאט (2021 י לביו 14) תשפ"א  אבה'  רביעי שהתקיימה יום ועדת הכספים מישיבת  
 רמלה.  1ויצמן 

 
 :נוכחים 

 רה"ע ויו"ר הועדה  -  מיכאל וידל
  מועצהחבר  -עו"ד רונן רוטשטיין 

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

 חבר מועצה   -מיכאל מיכאלוב 
 
 

 חסרים: 
 סגן רה"ע -מאור אשש   

  חבר מועצה -עו"ד מוסא סאבא 
 חבר מועצה -אברהים ) מינו( אבו לבן 

   חבר מועצה  -הראל שוהם 
 חברת מועצה  -רותם כהן כחלון 

 
 
 

 :משתתפים 
 מנכ"ל העירייה   -רונן עזריה 

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

 

 18:09הועדה התחילה בשעה 

 

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

 , כמפורט להלן :2021תב"רים  חדשים  לשנת   4מבוקש לאשר  

 פירוט מקורות ₪,  660,000  - סה" כ תקציב מבוקש -מיזוג אויר ,לוח חשמל ומחיצה באולם ספורט בפארק עופר   -2956

  ע. קבלניות.₪,  660,000   -המימון: מפעל הפיס 

 פירוט מקורות ₪  985,000 -סה"כ תקציב מבוקש -שיפוץ מקלטים ומערכות כריזה שיפוי בגין מבצע שומר החומות -2958

  ע. קבלניות.₪,  985,000 -המימון: משרד הפנים 

  פירוט מקורות  המימון:₪ ,  13,058  - סה"כ תקציב מבוקש  -נגישות פיזית פרטנית ריהוט מותאם למקבץ גנים לימן   - 2959         

 רכישת ציוד ₪,  13,058   -משרד  הפנים           

 ן:המימו פירוט מקורות ,₪  30,000  - כ תקציב מבוקשסה"  -שלהבתהנגשת גן ילדים לליקוי שמיעה גן  -2960    

 קבלניות. , ע.משרד החינוך     

 

 (1) נספח מס' 

 פירוט מקורות מימון:

 ₪  660,000מפעל הפיס: 

 ₪    985,000משרד הפנים: 

 ₪  13,058משרד החינוך : 

 

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

                                                                                  

    , פה אחד(  5  - )בעד                                                                                       

 ( 1)נספח מס'                                                                                      
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 תיקוני תב"רים   - 2021אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת    .2

 כמפורט להלן : 2021תיקוני תב"רים לשנת  6מבוקש לאשר   

 -  2019-76-098להרשאה  16%נאות שמיר תוספת  402כיתות במערב רמלה מגרש  48 -שנתי  6הקמת ביה"ס תיכון  -2801      

 ₪,   1,657,777 -תוספת  ₪ ,   68,043,331סה"כ תקציב קודם : ₪,    69,701,108סה"כ תקציב מבוקש :  

 ע. קבלניות.₪,   1,657,777 -פירוט מקורות המימון : משרד החינוך  

 ₪, 270,000סה"כ תקציב מבוקש: -מפעל הפיס ) תיקון הועבר ללא הרשאה(  -רכישת ציוד גלובלי לבתי ספר  -2949

 רכישת ציוד. ₪, 270,000 -,פירוט מקורות המימון :מפעל הפיס  ₪(  - 930,000)  -הפחתה ₪,   1,200,000סה"כ תקציב קודם: 

 סה"כ ₪, 500,000סה"כ תקציב מבוקש :  -מפעל הפיס) הועבר ללא הרשאה (  -רכישת ציוד גלובלי לגני ילדים -2950

 רכישת ציוד., ₪  500,000 -פירוט מקורות המימון :  מפעל הפיס  ₪ ,  200,000 -תוספת ₪,   300,000קודם :  תקציב 

 סה"כ תקציב₪,   6,300,000סה"כ תקציב מבוקש :  -משרד החינוך   -בנאות שמיר  406כיתות גן במגרש  5הקמת  - 2929

 ע.  קבלניות, ע. תכנון., ₪ 2,336,905  -פירוט מקורות המימון :קרן פיתוח ₪ ,   2,336,905 -תוספת ₪, 3,963,095קודם : 

 סה"כ תקציב₪,   16,250,000סה"כ תקציב מבוקש :  -  1.6י טרה שלב א' לפ 406הקמת בית ספר יסודי במגרש  - 2928

 ע.  קבלניות, ע. תכנון., ₪ 4,674,269  -פירוט מקורות המימון :קרן פיתוח ₪ ,   4,674,269 -תוספת ₪, 11,575,731קודם : 

 ₪, 750,000ב קודם : סה"כ תקצי₪,    1,500,000סה"כ תקציב מבוקש :  -הקמת כלביה עירונית לאחזקת כלבים   - 2821

 ע.  קבלניות., ₪ 750,000  -פירוט מקורות המימון :קרן פיתוח ₪ ,   750,000 -תוספת 

 

 פירוט מקורות מימון:

 . 1,657,777₪משרד החינוך :

 ₪ . 770,000מפעל הפיס: 

 ₪ . 7,761,174קרן פיתוח : 

 
                                                                                                                                                                     

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

 

 (  1 -, נגד   4- )בעד                                                                                             

 ( 2)נספח מס'                                                                                                   

 
 

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

 
 לידיעה. 

 
 (3)נספח מס'                                                                                  
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 לידיעה   - 2912עדכון תב"ר  .4

 .2912אישרה תב"ר  17.01.2021מיום  01.2021-15ועדת כספים מס' 

 01.2021-15אישרה פרוטוקול ועדת כספים מס'  25.01.2021בישיבתה מיום מועצת העיר 

 מלווה  ן:המימו פירוט מקורות ₪ , 4,925,000  - כ תקציב מבוקשסה"  -קרצוף וריבוד כבישים בעיר   -  2912

 פירעון מלווה., בנק לאומי

 

 קרצוף וריבוד כבישים ברחובות: 2912ר "שינויים בתב
 עבור הרחובות הבאים:₪  4,925,000.00אושרה הלוואה בסך  2912במסגרת תבר 

 מסדה, יוספטל. -, מסדה, התמר, בורוכוב, ביאליק, כיכר ביאליקאאמיל זול

 

 כי במקום עבודות  -מובא לידיעת חברי הועדה ₪ ,   400,000לרחוב ביאליק אושר מתוך ההלוואה סך של 

 ת קרצוף וריבוד וניקוז עילי ברחובות הבאים:יבוצעו עבודו ₪ ,   400,000ברחוב ביאליק ע"ס  

 חגי ומיכה, עזרא, עולי הגרדום, פלמינג,  סומך עובדיה,  תכ"ב,  בורישמשון הג

 
 .2934ההשלמה של העבודות ברחובות הנ"ל מתבר **

 
 לידיעה.             

 
 (4) נספח מס'  

 
 
 
 

 
      מיכאל וידלרוזה עללאל                                                                                 

 גזברית  העירייה                                                         ראש העיר רמלה            
          

 

 


