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בחדר ישיבות ע"ש אפריאט  - (2022 באוגוסט 09)  בתשפ" באב' יבלישי ש שהתקיימה יום ועדת הכספים  מישיבת

 ., רמלה1ויצמן  רחוב ,,בספריה העירונית
 

 
 

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

 סגן רה"ע  -דז'ורייב  אברהם
  חברת מועצה -אורלי ארביב 

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

 
 חסרים:

 חבר מועצה -עו"ד רונן רוטשטיין 
 לא נכח בהצבעה() חבר מועצה  -שלומי פנטה 

 חבר מועצה -מאור אשש
 חבר מועצה -עו"ד מוסא סאבא 

 החברת מועצ  -רותם כהן כחלון 
   מועצה)לא נכח בהצבעה(חבר   -הראל שוהם 

 

 
 

 :משתתפים 
 מנכ"ל העירייה -רונן עזריה 

 גזברית העירייהס.  - שגיא רוזנבלט 
 עוזר רה"ע -רון חסיד 

 
 
  תב"רים חדשים  - 2202אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת  .1

 מבוקש ,  ,הרחיב וציין את הפרויקטים המובאים לסדר יום בפני חברי הועדה  יםהחדש יםרה"ע סקר את התב"ר

  כמפורט להלן : , 2022לשנת  תב"ר  חדש   1 לאשר 

 פירוט מקורות המימון: ₪   2,130,000 - סה"כ תקציב מבוקש  -  406הקמת תחנה לבריאות המשפחה במגרש   - 3031

  ע. קבלניות. ₪   1,630,000 -מפעל הפיסע. תכנון, ₪ ,  500,000 -רשות מקרקעי ישראל    

 

 מקורות מימון:

 ₪  500,000 - רשות מקרקעי ישראל 

 ₪  1,630,000 -מפעל הפיס  

 

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

 (  פה אחד  -)בעד                                                                                               
 ( 1)נספח מס'                                                                                          

 

 

 

 תיקוני תב"רים  - 2202אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת  .2

   כמפורט להלן : 2022לשנת  יםתב"ר תיקוני 8מבוקש לאשר , התב"רים תיקוני רה"ע סקר את 

 ,₪ 31,705,690סה"כ תקציב מבוקש : -בנאות שמיר  414כיתות ע"ש רונה רמון במגרש  24הקמת בית ספר יסודי  - 2800

 ₪ , 25,364,044פירוט מקורות המימון: משרד החינוך: ₪  853,040תוספת : , ₪  30,852,650 קודם:  סה"כ תקציב

 ע. קבלניות.₪,   6,341,646ע. קבלניות, קרן פיתוח : 

 

 ₪,  78,360,491סה"כ תקציב מבוקש   -נאות שמיר  402כיתות במערב רמלה מגרש  48 -שנתי  6הקמת בית ספר תיכון  - 2801

 ₪ ,  68,536,203פירוט מקורות המימון: משרד החינוך : ₪  3,975,652 -תוספת , ₪ 74,384,839 קודם: סה"כ תקציב

 , ע. קבלניות. 9,824,288₪קרן פיתוח: 
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 ,₪ 28,285,823 :קודם סה"כ תקציב₪,  29,871,439סה"כ תקציב מבוקש: -שלא' + שלב'  406הקמת בית ספר יסודי במגרש  -  2928

 ע. קבלניות, ₪,  22,447,170פירוט מקורות המימון: משרד החינוך : ₪  1,585,616תוספת : 

 ע. קבלניות.₪ ,   7,424,269קרן פיתוח: 

 

 ,₪ 6,802,700 קודם: סה"כ תקציב₪,   7,262,671סה"כ תקציב מבוקש: -בנאות שמיר   406כיתות גן במגרש  5הקמת   -  2929

 ₪ ,   2,336,905ע. קבלניות, קרן פיתוח: ₪,  4,925,766מקורות המימון: משרד החינוך :  פירוט₪   459,971תוספת :  

 ע. קבלניות. 

 

 מקורות מימון:

 ₪  6,874,279 -משרד החינוך 

 

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

 

 2929, 2928,  2800 - תב"רים
 פה אחד( -)בעד 

 2801 -תב"ר 
 ( 1 -, נגד  4 -)בעד 

 ( 2)נספח מס'  
 

 

 

 2022הצעת תקציב הרגיל לשנת  -העברות בין סעיפים  .3

 הוצאות והכנסות מותנות וסעיפי רווחה. מצ"ב העברות  , שחרור2022מוגש לכם לאישור עדכון להעברות בין סעיפים בתקציב 

 , ללא שינוי בנפח התקציב.2022בתקציב בין סעיפים 

 

 בוצעו התאמות בין הסעיפים הן בהכנסות והן בהוצאות
 
 

 אלש"ח אלש"ח אלש"ח  אלש"ח 

תקציב מאושר  

 2022לשנת 

הצעת תקציב  הקטנה  הגדלה 

2022 

 638,882 (4,324) 4,324  638,882 תקבולים

 638,882 (4,474) 4,474  638,882 תשלומים

 - 150 (150)  - עודף

 

 2022הצעת תקציב הרגיל לשנת  -העברות בין סעיפים הועדה מאשרת                       

 פה אחד( -)בעד 
 ( 3)נספח מס'                                                                                          
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   א' לפקודת העיריות 203לסעיף בהתאם  -הודעה על פרטי חוזים שנחתמו  .4

 לידיעה.     

 (4)נספח מס'                                                                                               

 

 
 
 

      מיכאל וידל                                                                      שגיא רוזנבלט                
 ראש העיר רמלה                                                   גזברית  העירייה           ס.            


