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 ,בחדר ישיבות ע"ש אפריאט - (2021 באוקטובר 12)  בתשפ" חשוון' ושלישי  שהתקיימה יום ועדת הכספים מישיבת  
 רמלה.  1רחוב ויצמן 

 
 

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

 רה"עסגן  -מאור אשש   
 חברת מועצה -אורלי ארביב 

  סגן רה"ע  -אברהם דז'ורייב 
 חבר מועצה -אברהים ) מינו( אבו לבן 

 חבר מועצה   -שלומי פנטה 
 חבר מועצה   -מיכאל מיכאלוב 

 
 

 חסרים: 
  חבר מועצה -עו"ד מוסא סאבא 

 חבר מועצה -עו"ד רונן רוטשטיין 
   חבר מועצה  -הראל שוהם 

 חברת מועצה  -רותם כהן כחלון 
 
 
 

 :משתתפים 
 מנכ"ל העירייה   -רונן עזריה 

 גזברית העירייה  -  רוזה עללאל 
 מנהל לשכת מנכ"ל  -דוד אבו 

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

 . 17:42הועדה התחילה בשעה 

 

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

    תב"רים חדשים :  5מבוקש מחברי הועדה לאשר 

 פירוט מקורות ₪,  448,394  - סה" כ תקציב מבוקש -העתקת קו מתח גבוה באזור התעסוקה רמלה ) אזור תעשיה א'(   -2964

  ע. קבלניות.₪ ,    448,394   -המימון: רשות מקרקעי ישראל            

             -פירוט מקורות המימון: משרד החינוך ₪    950,000  - סה" כ תקציב מבוקש  -חידוש מבנים חט"ב נווה יהונתן  -2965

  ע. קבלניות. ₪,    950,000             

 פירוט מקורות המימון: משרד התרבות ₪,   616,111  - סה" כ תקציב מבוקש - שיפוץ מגרשים משולבים לקהילה -2966

  ע. קבלניות.₪  ,  66,111  -קרן פיתוח ₪ ,  550,000והספורט             

 ₪ ,  1,100,000  - סה" כ תקציב מבוקש -בנאות שמיר   406כיתות במגרש  24בניית חדר מיתוג בבית ספר יסודי  -2967

  ע. קבלניות.₪ ,   1,100,000   -פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח            

 פירוט מקורות ₪,  317,600  - סה" כ תקציב מבוקש  -הצטיידות ביה"ס יובלים  -צועדים לעצמאות  -2968

  רכישת ציוד., ₪  31,760 -קרן פיתוח ₪ ,    285,540   -המימון: ביטוח לאומי            

 
 פירוט מקורות מימון:

 ₪.   448,394רשות מקרקעי ישראל  : 
 ₪.  950,000משרד החינוך : 

 ₪ .  840, 285טוח לאומי : בי
 ₪ . 550,000משרד התרבות והספורט: 

 ₪ . 1,066,111קרן פיתוח: 
 
           

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

 ( 1 -, נגד  6-)בעד  

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

 תיקוני תב"רים כדלקמן:  4מבוקש מחברי הועדה לאשר 

  ₪  ,  100,000  סה"כ תקציב  קודם :₪,   300,000סה"כ תקציב מבוקש :    -שילוט ומספור רחובות בעיר  -2893      

 ע. קבלניות.₪,   200,000 -פירוט מקורות המימון : קרן פיתוח  ₪ ,    200,000  -תוספת                 

 סה"כ תקציב ₪,    1,000,000וקש:סה"כ תקציב מב - 2021עבודות חשמל ותיקוני תאורה בעיר לשנת  -2933

 ע. קבלניות. ₪ , 500,000 -,פירוט מקורות המימון :קרן פיתוח ₪  500,000  -תוספת ₪,  500,000קודם:            

 סה"כ תקציב ₪,     19,000,000סה"כ תקציב מבוקש:   -  1.6שלב א לפי טרה  406הקמת בית ספר יסודי במגרש  -2928

 ע. קבלניות. ₪ , 2,750,000 -,פירוט מקורות המימון :קרן פיתוח ₪  2,750,000  -תוספת ₪,  16,250,000קודם:           

 סה"כ תקציב  ₪,   561,333סה"כ תקציב מבוקש :  -תכנון מעונות יום בשכונת בן גוריון משרד העבודה והרווחה  - 2925     

 ע. תכנון.₪,   300,000 -פירוט מקורות המימון : קרן פיתוח  ₪ ,    300,000  -תוספת ₪  ,  261,333  קודם :               

 

 פירוט מקורות מימון:

 ₪ .      3,750,000קרן פיתוח : 

                                  

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

                                                                            

   (   1 -, נגד  6-)בעד                                                                                             

 ( 2)נספח מס'                                                                                               

 
 

 

 (12.08.2021עד לתאריך ) 2021תב"רים שנסגרו  בשנת   .3

 לידיעה 

 (3)נספח מס'                                                                                        
 

 

 

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

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

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

 מצ"ב - 8.7.21לאישור ממשרד הפנים מיום 

 . 23.08.2021מיום  9/2021-15מועצת העיר אישרה את החייאת החברה הכלכלית בישיבתה 

 מצ"ב אישורים נוספים מהנהלת העירייה הנדרשים להחייאת החברה.

 

 החייאת החברה הכלכלית לרמלה בע"מ, כאמור לעיל.   -עדכון החלטה הועדה מאשרת  

 
 (1 -, נגד  6-)בעד     

 (4)נספח מס' 
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  30.06.2021אישור דו"ח כספי לא סקור ולא מבוקר לתקופה  .5
 

 כדלקמן: 30.06.2021דוח כספי לא סקור ולא מבוקר לתקופה הועדה מאשרת  
 
 אלש"ח אלש"ח אלש"ח  אלש"ח 

תקציב מאושר  

 2021לשנת 

תקציב יחסי  

 יוני-ינואר

ביצוע לתקופה 

 2021יוני -ינואר

הפרש תקציב 

 יחסי מול ביצוע

 (20,984) 293,894 314,878  629,756 הכנסות
 (21,126) 293,752 314,878  629,756 הוצאות

 142 142 -  - עודף
 

 דברי הסבר לדו"ח הכספי.  -מצ"ב 

 . 30.06.2021דו"ח כספי לא סקור ולא מבוקר  לתקופה  -מצ"ב 

 
 (1 -, נגד  6-)בעד     

 (5  )נספח מס'
 

 
 
 
 
 
      מיכאל וידלרוזה עללאל                                                                                     

 ראש העיר רמלה                                                   גזברית  העירייה                     


