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 ZOOMבאמצעות אפליקציית  - (2021 באוגוסט 10) תשפ"א  לולא' שלישי ב שהתקיימה יום ועדת הכספים מישיבת  
 

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

 סגן רה"ע -מאור אשש   
 מועצהחברת  -אורלי ארביב 

 (17:44)התחבר בשעה  סגן רה"ע  -אברהם דז'ורייב 
 חבר מועצה -אברהים ) מינו( אבו לבן 

 חבר מועצה -עו"ד רונן רוטשטיין 
 חבר מועצה   -שלומי פנטה 

 חבר מועצה   -מיכאל מיכאלוב 
 
 

 חסרים: 
  חבר מועצה -עו"ד מוסא סאבא 

   חבר מועצה  -הראל שוהם 
 מועצה חברת  -רותם כהן כחלון 

 
 

 :משתתפים 
 מנכ"ל העירייה   -רונן עזריה 

 גזברית העירייה ס. -  שגיא רוזנבלט
 ס. מנהל אגף מזכירות ומנהל העירייה -עו"ד שלי ביטון 

 

 17:39הועדה התחילה בשעה 

 

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

 , כמפורט להלן :2021תב"רים  חדשים  לשנת   2  הועדה מאשרת

 פירוט ₪,  5,700,000 - סה" כ תקציב מבוקש -פרויקט מהיר לעיר   -פינויים והפקעות ע"ח תמריצים רחוב הרצל -2961

  ע. קבלניות.₪,   5,700,000   -מקורות המימון: נתיבי איילון            

             -פירוט מקורות המימון: משרד הפנים ₪   266,854  - כ תקציב מבוקש סה"  -הטמעת הרפורמה ברישוי עסקים  -2962

  ע. קבלניות, רכישת ציוד. ₪,   266,854            

 

 פירוט מקורות מימון:

 ₪.  5,700,000נתיבי איילון : 

 ₪.  266,854משרד הפנים : 

 

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

                                                                                  

    ( 1 -נגד,  7 - )בעד                                                                                           

 ( 1)נספח מס'                                                                                               

 

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

 כמפורט להלן : 2021תיקוני תב"רים לשנת  3 הועדה מאשרת 

 סה"כ ₪,    7,177,988סה"כ תקציב מבוקש :    -במערב רמלה ) נאות שמיר(  414כיתות גן ילדים במגרש  5הקמת  -2850 

 ע. קבלניות.₪,   700,000 -פירוט מקורות המימון : קרן פיתוח  ₪ ,    700,000  -תוספת  ₪  ,  6,477,988  קודם : תקציב                 

 סה"כ תקציב קודם:   ₪,    6,812,000סה"כ תקציב מבוקש: -תשתיות במתחם הידידות ברמלה ביצוע פעולות שיקום ו -2689

 ע. קבלניות. ,פירוט מקורות המימון :קרן פיתוח,₪  700,000  -תוספת ₪,   6,112,000          
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 סה"כ תקציב קודם:   ₪,     3,000,000סה"כ תקציב מבוקש:   - 2021עבודות תכנון שמאות ומדידה לשנת  -2944

 ע. קבלניות. ,פירוט מקורות המימון :קרן פיתוח,₪  1,000,000  -תוספת ₪,   2,000,000          

 

 פירוט מקורות מימון:

 ₪ . 2,400,000קרן פיתוח : 

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

 

 ( 1-, נגד 7- )בעד                                                                                                

 ( 2  )נספח מס'                                                                                                 

 2022היתר אשראי מבנקים לשנת  .3

ממסגרת  5%אשראי לעיריית רמלה, שהוא  לפקודת העיריות, היתר לקבלת  202, עפ"י סעיף 2022מסגרת אשראי לשנת הכספים הועדה 

 אלפי ש"ח ( :  600,719 ךסב 2021מאושר  )תקציב המאושר לשנת התקציב ה

 שונים.מבנקים ₪ מיליון  30.03אישור בסך       א.

 ₪,  מיליון  30.03אישור משכון הכנסות של העירייה בגין ארנונה והכנסות עצמיות אחרות כנגד משיכות יתר בסך       ב.

 '. למעט ארנונה באזורי האיגוח, הכנסות מארנונה בגין תעשיה א' + ב' ברמלה, וכן בגין הארנונה המשולמת על מגורים א          

 

 זה לא התקציב שהוצג לנו, שגיא רוזנבלט  ₪ אלפי  600,719  -התקציב מצוין  -לשאלת חבר המועצה מיכאל מיכאלוב             

 המותנות וזאת על מנת להיות שמרניים.   ההכנסותמשיב שהתקציב המצוין הינו בלי ס. גזברית העירייה              

 אנו מבקשים אישור ממשרד הפנים למקרה למה צריך היתר אשראי מבנקים ?  -לשאלת חבר המועצה מיכאל מיכאלוב          

 כי בשנים האחרונות העירייה לא הצטרכה להשתמש במסגרת זו.  יודגש. ונצטרך         

 

 ( 1-, נגד  7 - )בעד

 (3)נספח מס'                                                                                                
 

 

 512168733אישור החייאת החברה הכלכלית לרמלה בע"מ ח.פ  .4

 , ומאז לא הייתה פעילה.1995החברה הכלכלית לרמלה בע"מ הוקמה בשנת 

 לאור בקשת העיריה ממשרד הפנים להחיות את החברה, אישר משרד הפנים את החייאת החברה, בכפוף להסדרת התהליך, 

 מצ"ב - 8.7.21בהתאם לאישור ממשרד הפנים מיום 

 את החייאת החברה הכלכלית לרמלה בע"מ.   הועדה מאשרת

 

 ( 1-, נגד  7 - )בעד                                                                                       

 (4)נספח מס'                                                                                              
 

 
 
      וידל מיכאל                                                                  שגיא רוזנבלט                 

 גזברית  העירייה                                                         ראש העיר רמלה ס.            


