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 ,בחדר ישיבות ע"ש אפריאט - (2021 נובמברב 15)  בתשפ" כסלו' יא ניש שהתקיימה יום ועדת הכספים מישיבת  
 רמלה.  1רחוב ויצמן 

 
 

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

 סגן רה"ע -מאור אשש   
 חברת מועצה -אורלי ארביב 

 סגן רה"ע  -אברהם דז'ורייב 
   חבר מועצה -עו"ד מוסא סאבא 

 חבר מועצה -אברהים ) מינו( אבו לבן 
 חבר מועצה  -מיכאל מיכאלוב 

 
 

 חסרים: 
 חבר מועצה -עו"ד רונן רוטשטיין 

 חבר מועצה  -שלומי פנטה 
   חבר מועצה  -הראל שוהם 

 המועצחברת   -רותם כהן כחלון 
 
 

 :משתתפים 
 מנכ"ל העירייה   -רונן עזריה 

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

 

 

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

 רה"ע סקר את התב"רים החדשים .

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

 פירוט מקורות ₪,  1,500,000  - סה" כ תקציב מבוקש -פיתוח שצפים והקמת גני משחקים כולל הצללות ומתקנים   -2969

  ע. קבלניות.₪ ,  1,500,000  -המימון: קרן פיתוח             

             -פירוט מקורות המימון: משרד החינוך ₪    30,000  - תקציב מבוקשסה" כ   -הנגשת כיתת גן לליקויי שמיעה בגן נווה  -2970

  ע. קבלניות. ₪,    30,000             

 פירוט מקורות המימון: ₪,   30,000  - סה" כ תקציב מבוקש - 207הנגשת כיתת גן סקסופון לליקויי שמיעה במגרש  -2971

  ע. קבלניות., ₪  30,000משרד החינוך             

 פירוט מקורות המימון : - ₪ 30,000 -סה"כ תקציב מבוקש  - הנגשת כיתת גן לליקויי שמיעה גן כנרת עצמאות -2972

  ע. קבלניות. ,₪  30,000משרד החינוך              

 

 פירוט מקורות מימון:

 ₪   90,000משרד החינוך :             

 ₪  1,500,00קרן פיתוח :             

 

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

   (  1 -, נגד  6-)בעד                                                                                             
 ( 1)נספח מס'                                                                                      

 

 

 

 



                                                                           

 

 

 15-2021/09פרוטוקול כספים מס'                                                                                                             

2 

 

 

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

 .התב"רים תיקוני רה"ע סקר את 

 כמפורט להלן : 2021תיקוני תב"רים לשנת  10מבוקש לאשר 

 סה"כ תקציב  ₪,   1,540,000סה"כ תקציב מבוקש :  -תיקון מימון  -גני קק"ל  הקמת גן פליישר קרן קיימת לישראל - 2815   

 -(,פירוט מקורות המימון : קרן קיימת לישראל  -120,000)  -הפחתה ₪ ,  120,000  -תוספת ₪  ,  1,540,000  קודם :               

 ע. קבלניות.,  120,000ן פיתוח ( , קר- 120,000)               

    ₪,  1,770,358סה"כ תקציב קודם: ₪,      1,764,742סה"כ תקציב מבוקש : -התחדשות עירונית פינוי בינוי מתחם הרצל   -2818

 ע. קבלניות. ₪ , 5,616 -,פירוט מקורות המימון : הרשות להתחדשות עירונית  ₪  5,616  -תוספת         

 ₪,  100,000סה"כ תקציב קודם: ₪,    300,000סה"כ תקציב מבוקש:  -כיתות אקוסטיות בבתי הספר  הנגשת -2945

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

 10,237,849₪ סה"כ תקציב קודם :₪,  9,835,176סה"כ תקציב מבוקש :  -תוספת  -כיתות   24הקמת בית ספר מקיף ערבי  - 2693       

 -קרן פיתוח  ,₪  142,232 -ימון: משרד החינוך פירוט מקורות המ(,  - 544,905)  -הפחתה ₪ ,  142,232  -תוספת                    

 ע. קבלניות.(,   -  544,905)                   

 ₪, 29,026,042סה"כ תקציב מבוקש :  -השלמה בנייה לגובה  -נאות שמיר 414כיתות במגרש  24הקמת בית ספר יסודי  - 2800  

 ₪ , 487,619 -פירוט מקורות המימון: משרד החינוך ₪ ,  487,619  -תוספת ₪  ,  28,538,423 סה"כ תקציב קודם :              

 ע. קבלניות.              

 סה"כ תקציב מבוקש :  -השלמה בנייה לגובה  -כיתות במערב רמלה נאות שמיר  48-מת בית ספר תיכון שש שנתי הק - 2801  

 פירוט מקורות המימון: משרד ₪ ,  2,347,609  -תוספת ₪  ,   69,701,108סה"כ תקציב קודם :   ₪,  72,048,717              

 ניות.ע. קבל₪ ,  2,347,609 -החינוך               

 ₪, 20,055,670סה"כ תקציב מבוקש :  -השלמת בנייה לגובה  1.6שלב א'  לפי טרה  406הקמת בית ספר יסודי במגרש  - 2928  

 ₪ , 1,055,670 -פירוט מקורות המימון: משרד החינוך ₪ ,  1,055,670  -תוספת ₪  ,  19,000,000 סה"כ תקציב קודם :              

 לניות.ע. קב              

 ₪,  6,802,700סה"כ תקציב מבוקש :  -השלמת מטרז' לגובה  -בנאות שמיר  406כיתות גן במגרש  5הקמת  - 2929  

 ₪ , 502,700 -פירוט מקורות המימון: משרד החינוך ₪ ,  502,700  -תוספת ₪  ,  6,300,000 סה"כ תקציב קודם :              

 ע. קבלניות.              

 ₪,  1,500,000סה"כ תקציב מבוקש :   - 2021עבודות שיפוצים והצטיידות במוסדות ציבור לשנת  - 2931 

 ₪ , 500,000 -: קרן פיתוח  פירוט מקורות המימון₪ ,  500,000  -תוספת ₪  ,  1,000,000 קודם : סה"כ תקציב              

 .קבלניותע.               

 ₪,  1,500,000סה"כ תקציב מבוקש : השלמת מטרז' לגובה  -  2021שיקום וריבוד כבישים ומדרכות תיעול ותאורה לשנת   -2946 

 ₪ , 500,000 -: קרן פיתוח  פירוט מקורות המימון₪ ,  500,000  -תוספת ₪  ,  1,000,000 קודם : סה"כ תקציב              

 .קבלניותע.               

 

 מקורות מימון:פירוט 

 ₪  4,535,830משרד החינוך : 

 ₪  775,095קרן פיתוח :  

 ₪             5,616הרשות להתחדשות עירונית: 

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

 

 (  1 -, נגד  6- )בעד                                                                                               

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

 לידיעה.      

 ( 3)נספח מס'                                                                                        

 
 
 
 
 
      מיכאל וידלרוזה עללאל                                                                                     

 ראש העיר רמלה                                                   גזברית  העירייה                     


