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 ., רמלה1לשכת רה"ע ויצמן  - (2022 מרץב 09)  בתשפ" 'בבאדר ' ו רביעי שהתקיימה יום ועדת הכספים מישיבת  
 

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

 חברת מועצה -אורלי ארביב 
 חבר מועצה  - שלומי פנטה

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

 חבר מועצה  -מיכאל מיכאלוב 
 

 חסרים:
 סגן רה"ע  -אברהם דז'ורייב 

 חבר מועצה  -מאור אשש
 חבר מועצה -עו"ד רונן רוטשטיין 

   חבר מועצה  -הראל שוהם 
 החברת מועצ  -רותם כהן כחלון 

 
 

 :משתתפים 
 גזברית העירייה  -  רוזה עללאל 

 ס. מנהל אגף מזכירות ומנהל העירייה -עו"ד שלי ביטון 
 ויועצת מקצועית לרה"ע                                   

 

 : רה"ע   -מיכאל וידל 
 
  תב"רים חדשים  - 2202אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת  .1

  כמפורט להלן : , 2022לשנת  תב"ר  חדש  מבוקש לאשר ,  רה"ע סקר את התב"ר החדש

 פירוט מקורות המימון:₪    7,130  - סה" כ תקציב מבוקש  -נגישות פיזית פרטנית ריהוט מותאם גן לימן    -3006

  רכישת ציוד. ₪,   7,130  -משרד החינוך 

 פירוט מקורות מימון:
 ₪  7,130 -משרד החינוך 

 

 :  לעיל המפורט חדש תב"ר  -2022בלתי רגיל לשנת  יםתקציבהועדה מאשרת                    

 ( 6-)בעד                                                                                                       
 ( 1)נספח מס'                                                                                          

 

 תיקוני תב"רים  - 2202אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת  .2
   כמפורט להלן : 2022תב"ר לשנת  תיקוןמבוקש לאשר , התב"רים תיקוני רה"ע סקר את 

 
   ביצוע₪,  17,635,513 :קודם  סה"כ תקציב - תב"ר סגירתו עדכון  הקמת בית ספר לחינוך מיוחד למגזר הערבי בגן חק"ל  -  2518   

  ותוספת ממפעל ₪  2,941,670בסך  נובע מהקטנת קרן פיתוח₪,  2,084,787תיקון התב"ר לאחר הפחתה : ₪,  15,550,726:  בפועל   

 ₪.   2ומשרד החינוך בסך ₪  856,881בסך  הפיס  

 

 פירוט מקורות מימון:    

 ₪  856,881  -מפעל הפיס 
 ₪   2 -משרד החינוך 

    - ( 2,941,670)  -קרן פיתוח 
 

  לעיל : המפורט תב"ר תיקון  - 2022בלתי רגיל לשנת  יםתקציבהועדה מאשרת                            

    (  1-נגד ,  5 -)בעד                                                                                               
 ( 2)נספח מס'                                                                                                  
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 31.12.21ליום אישור דוחות כספיים לא סקורים ולא מבוקרים  .3

 :  31.12.2021מבוקש מהועדה לאשר דוחות כספיים לא סקורים ולא מבוקרים ליום 
 
 אלש"ח אלש"ח אלש"ח 

תקציב מאושר לשנת  

2021 

ביצוע לתקופה 

 2021דצמבר -ינואר

הפרש תקציב יחסי 

 מול ביצוע

 (27,716) 592,040 619,756 הכנסות
 (27,771) 591,985 619,756 הוצאות

 55 55 - עודף
 
 

 .מצ"ב דברי הסבר + דוח כספי
 

 .  31.12.2021דוחות כספיים לא סקורים ולא מבוקרים ליום  הועדה מאשרת
 

    (  1-, נגד  5 -)בעד                                                                                                 
 (3) נספח מס'                                                                                           

 

 31.12.2020אישור דוחות כספיים מבוקרים ליום  .4
 

 :  31.12.2021ליום מבוקרים מבוקש מהועדה לאשר דוחות כספיים 
 
 אלש"ח אלש"ח אלש"ח 

תקציב מאושר לשנת  

2020 

-לתקופה ינואר ביצוע

 2020דצמבר 

הפרש תקציב יחסי 

 מול ביצוע

 (19,885) 605,678 625,563 הכנסות
 (21,681) 603,882 625,563 הוצאות

 1,796 1,796 - עודף
 
 

 מצ"ב דברי הסבר + דוח כספי
 

 .  31.12.2020דוחות כספיים מבוקרים ליום  הועדה מאשרת
 

    (  1-, נגד  5 -)בעד                                                                                                 
 (4) נספח מס'                                                                                           

 
   קודת העיריותא' לפ 203בהתאם לסעיף  -הודעה על פרטי חוזים שנחתמו  .5

 לידיעה.    

 (5)נספח מס' 

 
 
 

      מיכאל וידלרוזה עללאל                                                                                     
 ראש העיר רמלה                                                   גזברית  העירייה                     

  


