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 ראשוןשהתקיימה ביום  טלפונית רוטוקול ישיבת מועצה מן המנייןפ

 ( 2020 במרץ 22)  תש"ף כו' אדר 

 
                                                                                               רקע:

 
איסור קיום אירועים/ כינוס  הנחיות ראש הממשלה ומשרד הבריאות בדבר , לאור התפשטות מגפת הקורונה

  נדחתה. 23.03.2020ישיבת המועצה אשר הייתה קבועה ליום  , אנשים 10ישיבות מעל  
 

בקבלת  ,באופן טלפונילפקודת העיריות, ניתן לקיים ישיבת מועצה  לתוספת השנייה 47בהתאם להוראות סעיף 
שההחלטה דרושה על פי כל דין, ושאין אפשרות הצלת נפש או רכוש או של המועצה בנושאים כגון :  החלטה דחופה

 חר שניתנה חוות דעת היועץ המשפטי של הרשות בנושא. לכנס את המועצה ולא מעשית
 

עמדת המרכז לשלטון מקומי אשר גובשה עם משרד הפנים ובאישור משרד המשפטים, מאחר ואנו עוד יודגש כי 
הרי שגם נושאים " שוטפים" " ושגרתיים" עוסקים  מצויים בתקופת חירום, במסגרתה ניתנו הוראות חירום,

בחיי אדם וגם החלטות על פי כל דין , שאין אפשרות מעשית לכנס את המועצה ) בשל הנחיות חירום(, יכולות 
 להיעשות באופן טלפוני. 

 
ות לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי אשר נתן את אישורו לקיום מועצה טלפונית,  נעשתה פנייה ע"י מזכיר

 . 08.03.2020מיום  4.2020-15וטוקול ועדת כספים פר  -  2 -ו 1העירייה בנוגע לסעיפים 
 
 

 :על סדר היום

 : 08.03.2020מיום  04.2020-15פרוטוקול ועדת כספים מס' 

 
    תב"רים חדשים  - 2020אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת  .1

 , כמפורט להלן : 2020לשנת  ים תב"רים חדש  2מבוקש לאשר              

  ן:פירוט מקורות המימו ₪  549,591  - ה"כ תקציב מבוקשס -   2019רכישת מחשבים למוסדות חינוך לשנת   - 2847

 רכישת ציוד.  ₪,  549,591  - מפעל הפיס 

  ורות פירוט מק₪,   3,000,000  - ה"כ תקציב מבוקשס -  2020שיפוצים והצטיידות במוסדות חינוך לשנת    - 2848

  ע. קבלניות, רכישת ציוד., ₪  3,000,000 -קרן פיתוח  : המימון 

 פירוט מקורות מימון:          

 ₪.  549,591 - מפעל הפיס           

 ₪.  3,000,000  -קרן פיתוח           

 ( 1)נספח מס'     

 

 תיקוני תב"רים   - 2020אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת    .2

 כמפורט להלן : 2020תיקוני תב"רים לשנת  6מבוקש לאשר 

 , ₪  21,189  -סה"כ תקציב קודם ₪,  28,069  - מבוקש סה"כ תקציב -רכישת מכשירי קשר וממסר    -2824       

 רכישת ציוד.   קרן פיתוח, -מקורות המימון  פירוט ₪, 6,880  - תוספת       

 ₪,  30,000  -סה"כ תקציב קודם ₪,  37,500 - מבוקש סה"כ תקציב  -רכישת מערכת מענה לאיום הסייבר  - 2823      

 רכישת ציוד.   קרן פיתוח, -מקורות המימון  פירוט,   ₪ 7,500  -תוספת                   

 

 

 



 עיריית רמלה
 04.2020-15מס'  ) טלפונית ( מן המניין ישיבת המועצה

 22.03.2020 מיום 
 

3 

 

 

 ₪ , 100,000 - סה"כ תקציב קודם₪,  125,000 -מבוקש  סה"כ תקציב -רכישת מערכת מולטימדיה למרכז הפעלה    - 2822     

 , רכישת ציוד.  קרן פיתוח  -מקורות המימון  , ₪ 25,000 -תוספת                  

 סה"כ תקציב₪,   12,837,655 -מבוקש  סה"כ תקציב  -שכונת נאות שמיר ) מערב רמלה ( תכנון מבני חינוך קדם מימון  -  2608    

 , ע. תכנון .  קרן פיתוח  -ות המימון מקור ₪, 2,500,000  -תוספת ₪ ,  10,337,655 -קודם                  

  ,₪ 1,000,000 -קודם  , סה"כ תקציב₪ 2,000,000 -סה"כ תקציב מבוקש  - שיפוצים והצטיידות מוסדות ציבור - 2808          

 ד. . קבלניות, רכישת ציוע  קרן פיתוח, -מקורות המימון  פירוט₪ ,  1,000,000 -תוספת           

 רתודוקסי', וייס' , ' או-הנגשה כללית בבתי הספר 'אלעומריה', 'בן גוריון' , 'בר אילן',  'ברנקו -2623          

 , ₪ 800,000 -תוספת₪,   550,000 - סה"כ תקציב קודם, ₪  1,350,000 - מבוקש סה"כ תקציב          

 , ע. קבלניות. קרן פיתוח -מקורות המימון            

 

 פירוט מקורות מימון:         

 ₪  4,339,380 -קרן פיתוח          

 ( 2)נספח מס'     

 להלן פירוט ההצבעה : 
 
 בעד/נגד/נמנע סיעה  שם חבר המועצה  
 בעד מחל אש העיר ר  -מיכאל וידל  1
 בעד מחל אברהם אילוז  2
 בעד מחל שלומי פנטה 3
 בעד ש"ס מאור אשש 4
 בעד ש"ס הרב איתן דהאן  5
 בעד עולמ"י אברהם דז'ורייב 6
 בעד נאמני התורה  הרב מיכאל דרעי 7
 בעד יחד  רונן מושייב  8
 בעד רמלה אחרת  עו"ד רונן רוטשטיין  9

 בעד הרשימה הערבית המשותפת עו"ד ראיס אבו סייף  10
 בעד הרשימה הערבית המשותפת אברהים )מינו( אבו לבן  11
 בעד אחדות למען רמלה  אברהים בדויה  12
 בעד  הקדמה והשוויון  עו"ד מוסא סאבא  13
 בעד הבית היהודי הראל שוהם 14
 בעד הבית היהודי משה שטה 15
  ניתנה כל התייחסות לא  רמלה שלנו עדי שטרנברג 16
 נגד רמלה שלנו רותם כהן כחלון  17
 נגד רמלה שלנו יאיר דידי 18
 נגד יתנו בדרך חדשה רמלה ב מיכאל מיכאלוב  19
    
 
 

 3 -, נגד 15  -בעד 
 1 - ניתנה התייחסותלא 

 
 יחסות מחבר המועצה, עדי שטרנברג, מזכירות העירייה לקבל התי של ניסיונות מספר ** הבהרה:  על אף

 . טרם התקבלה התייחסות עניינית לגופו של עניין                   
   מידי. לחה הבהרה ביחס לסעיפים לעיל  מאת חבר המועצה שטרנברג אשר נענתה באופןיודגש כי נש                    

 

  

  מיכאל וידל                   רונן עזריה                              
                            רמלההעיר   ראש                                  העירייה מנכ"ל                         

   


