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 9/2016-14ישיבת מועצה מן המניין 

 24.5.2016מיום 
 

 מס'
  פרטי החלטה  החלטה

 
 . הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה למועצה.1 ( 143.)1
 
 

 :אישור פרטיכלים. 2             
 

 . 2016מאי  15מיום   14-6201/3מס'   (1)                                    - ההנהלה. 1  
 . 2016מאי  15מיום   14-6201/6 מס'  (1)                      - כספים. 2  
 .2016מרץ  27מיום    14-1/2016( מס' 1)                    - פרטיכל ועדת חינוך.  3           

 . 2016מרץ  27מיום    14-1/2016( מס' 1)   פרטיכל ועדה לקידום מעמד הילד. 4           

 .2016ינואר  12מיום    14-1/2016מס'   ( 1)                  ועדת תנועה מקומית . 4            

 
  . תוספת לסדר היום.3
 
 

 :41 נוכחים

 ענבל רדה גבי אברמשווילי,, רפאל קורייב רונן מושייב, שמעון שלוש,בנימין בנימין,מוטי יצחקי,עו"ד  

 .הרב איתן דהאןמיכאל וידל,פאיז ,מנסור,עו"ד מוסא סאבא  ההצבעה()יצא לפי אברהם אילוז,דידי יאירעמאר אבו גאנם,  

 :4חסרים 

  הרב מיכאל דרעי יואל לביא, ניסים פנחסוב, חסן אבו עבייד, 

 

 

 2016 מרץ  –ינואר חודשי על פעולות העירייה לחודשים -הגשת דו"ח תלת (144.)4

 ב' )ב( לפקודת העיריות. 140פ"י סעיף ע           
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 2ף מס'  ד
 מנהל מחלקת פיקוח, שיטור ומוקד עירוני –מינוי אבי בכר   (145.)5
 הוחלט למנות את מר אבי בכר למנהל מחלקת  2016מרץ  2על פי החלטת וועדת הקבלה מיום   

 פיקוח, שיטור ומוקד עירוני בעיריית רמלה .  

 . 2016באפריל  3  -המינוי נכנס לתוקף ב  

 עסקתו על פי הסכם עבודה מנהל מחלקה/תפקיד ברשות המקומית כפי משכורתו ותנאי ה  

  40%עד  30%שגובש על ידי משרד הפנים והממונה על השכר במשרד האוצר בשיעור של   

 .100%.היקף המשרה  6משכר בכירים  רמה   

 השנה הראשונה תיחשב כשנת ניסיון.  

 ת פיקוח, שיטור ומוקד עירוני.של מר אבי בכר מנהל מחלק ומינויהמועצה מאשרת את   

 

 ( 3/2016-14)פרטיכל הנהלה מס' 

 וידל,דידי( 2–עו"ד מוסא ,נגד  1-,נמנע  9-)בעד 

 

 החברה למוסדות חינוך ותרבות  –שינוי מורשה חתימה (  146.)6

 ברמלה  43חשבון החברה למוסדות חינוך ותרבות ברמלה מתנהל בבנק דיסקונט סניף           

 .  546119מס' חשבון           

 :נכון להיום מורשי החתימה הרשומים הם          

  057181943ת"ז  -: עופר תודר 1קבוצה           

  56151327ת"ז  –עללאל רוזה                              

  011082781ת"ז  -: יצחק יגודייב 2קבוצה           

  030265029"ז שי אדרת ת                             

  050852060כמו כן מורשת חתימה נוספת אילנה קייסי ת"ז           

 מבוקש לבטל את זכות החתימה של המורשים הבאים:עופר תודר,יצחק יגודייב,          

 שי אדרת ואילנה קייסי.          

 גב' עללאל רוזה וה 02939792ומבוקש לאשר ת הגב' איילת כהן ,מנכ"לית העירייה ת"ז           

 כמורשות חתימה. 56151327גזברית העירייה ת"ז           

 חתימה על השיקים מחייבת את שתיהן כולל חותמת הרשות.          

 האמור לעיל. ת מאשרהמועצה           
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 ( 1)נספח מס' 

 ( 3/2016-14)פרטיכל הנהלה מס'  

 וידל,דידי( 2–עו"ד מוסא ,נגד  1-,נמנע  9-)בעד 

 

 3ף מס'  ד
 הבהרה לגבי קבוצות הכדורסל נשים (  147.)7

 לידיעה.            

 ( 2)נספח מס' 

 ( 3/2016-14)פרטיכל הנהלה מס' 

 וידל,דידי( 2–עו"ד מוסא ,נגד  1-,נמנע  9-)בעד 

 

  הסוכנות היהודית – 9.3.2009הסכם הארכה להסכם מיום (  148.)8

 ,UNITED ISRAEL APPEAL INC עיריית רמלה לבין מאחר והסכם חכירה בין              

 נערך בתיאום הסוכנות היהודית והמחלקה המשפטית נוסח 18.2.2016הסתיים ביום              

 הארכה. הסכם             

 הארכת ההסכם.המועצה מאשרת את              

 ( 3)נספח מס' 

 ( 3/2016-14)פרטיכל הנהלה מס' 

 וידל,דידי( 2–עו"ד מוסא ,נגד  1-,נמנע  9-)בעד 

 
 
 מנהלת אגף החינוך והנוער –מינוי אלונה קליימן  (  149.)9

 את   1הוחלט למנות ככשירה מס'  2016במאי  2על פי החלטת וועדת הקבלה מיום             
 גב' אלונה קליימן למנהלת אגף החינוך והנוער בעיריית רמלה .            

 . 2016במאי   2נכנס לתוקף ב  המינוי            
 משכורתה ותנאי העסקתה על פי הסכם עבודה חוזה אישי  ברשות המקומית כפי שגובש             
 משכר  75%עד  70%על ידי משרד הפנים והממונה על השכר במשרד האוצר בשיעור של             

 .100%.היקף המשרה  6בכירים רמה             
 שנה הראשונה תיחשב כשנת ניסיון .ה            
 מנהלת אגף החינוך והנוער. –מינויה של הגב' מינוי אלונה קליימן  המועצה מאשרת            
 

 ( 3/2016-14פרטיכל הנהלה מס' )

 וידל,דידי( 2–עו"ד מוסא ,נגד  1-,נמנע  9-)בעד 
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 4ף מס'  ד
 עמותת אלהודא – 21.7.2015 הסכם הארכה להסכם שכירות בלתי מוגנת מיום(  150.)10

 הארכת סכם שכירות בלתי מוגנת עם עמותת אלהודא לשנההמועצה מאשרת את                

 במבנה לצרכי גן ילדים בגן חק"ל. נוספת לשימוש               

 (4)נספח מס' 

 ( 3/2016-14)פרטיכל הנהלה מס' 

 וידל,דידי( 2–עו"ד מוסא ,נגד  1-,נמנע  9-)בעד 

 
 

 החלטה – 2016-חוק עזר לרמלה )ביטול חוקי עזר(, תשע"ו(  151.)11     
 בספר חוקי העזר העירוניים מצויים חוקי עזר ישנים אשר לא נעשה בהם שימוש ואינם                      
 רלוונטיים יותר לעירייה ו/או קיימים דברי חקיקה מעודכנים יותר .                     
 אשר על כן, מאחר ואין צורך בחוקים אלו מתבקשת מועצת העיר בתוקף סמכותה לפי                      
 הפקודה(, לבטל את חוקי העזר הבאים: —)להלן  לפקודת העיריות 250סעיפים                       

 ;1954-חוק עזר לרמלה )מניעת רעש(, התשי"ד (1)

 1958 -חוק עזר לרמלה )ביעור קוצים(, התשי"ח  (2)

 1958 -חוק עזר לרמלה )הדברת עשבי בר(, התשי״ט (3)

 1959 –חוק עזר לרמלה )עקירת עצים(, התשי"ט  (4)

 1961 –חוק עזר לרמלה )הדברת טוואי התהלוכה של האורן(, התשכ"א  (5)

 1961 –חוק העזר לרמלה )הדברת זבוב הים התיכון(, התשכ"א  (6)

 1965 –חוק עזר לרמלה )הדברת חלזונות(, התשכ"א  (7)

 1952 –מלה )ניקוי בורות שופכין(, תשי"ב חוק עזר לר (8)

 
 ביטול חוקי עזר צריך להיעשות בדרך ובאופן בו נעשה הפרסום ומשכך מתבקשת המועצה                     

 לאשר ביטול חוקי העזר, על מנת להעביר הביטול לפרסום ברשומות.                    

 יל.האמור לעהמועצה מאשרת                     

 
 ( 5)נספח מס' 

 ( 3/2016-14)פרטיכל הנהלה מס' 

 וידל,דידי( 2–עו"ד מוסא ,נגד  1-,נמנע  9-)בעד 

 

 

 

  

 5ף מס'  ד
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  2016 –חוק עזר לרמלה)ביטול חוקי עזר(,תשע"ו (  152.)12

 , מתקינה מועצת עיריית רמלה1לפקודת העיריות 250בתוקף סמכותה לפי סעיף                      
 חוק עזר  זה:                     

 -. בטלים 1              
 1952 –חוק עזר לרמלה )ניקוי בורות שופכין(, תשי"ב  (1)
 
 1954-חוק עזר לרמלה )מניעת רעש(, התשי"ד (2)

 
 1958 -חוק עזר לרמלה )ביעור קוצים(, התשי"ח  (3)
 
 1958 -חוק עזר לרמלה )הדברת עשבי בר(, התשי״ט (4)

 

 1959 –עצים(, התשי"ט חוק עזר לרמלה )עקירת  (5)
 

 1961 –חוק עזר לרמלה )הדברת טוואי התהלוכה של האורן(, התשכ"א  (6)
 

 1961 –חוק העזר לרמלה )הדברת זבוב הים התיכון(, התשכ"א  (7)
 

 1965 –חוק עזר לרמלה )הדברת חלזונות(, התשכ"א  (8)
 

 האמור לעיל.המועצה מאשרת                     

 ( 6)נספח מס' 

 ( 3/2016-14מס'  )פרטיכל הנהלה

 וידל,דידי( 2–עו"ד מוסא ,נגד  1-,נמנע  9-)בעד 

 
 ספורטאי בענף הג'ודו -איתי דבח   ( 153.)13

 ק"ג בענף הג'ודו בוגרים. 68משקל עד  2015איתי אלוף ישראל לבוגרים            
 . 2015לשנת  21ועד גיל  ק"ג 68באליפות העולם לבוגרים משקל עד  7איתי זכה מקום                        
 ק"ג . 68במשקל עד  2016הולנד , מרץ  –מדליית כסף בגביע עולם                        
 איתי מוכשר ובעל פוטנציאל להישגים רבים , עונה לקריטריונים לקבלת מלגה.                       
 ₪. 5,000מאשרת לאיתי דבח מלגה ע"ס  המועצה                        

 ( 7)נספח מס' 

 ( 3/2016-14)פרטיכל הנהלה מס' 

 וידל,דידי( 2–עו"ד מוסא ,נגד  1-,נמנע  9-)בעד 

 

 

 6ף מס' ד
 ספורטאי בענף הג'ודו -מתן ארהבור(  154.)14
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 ק"ג בענף הסמבו בוגרים. 90משקל עד  2015מתן סגן  אלוף ישראל לבוגרים לשנת            
 ק"ג. 90משקל עד  2015באליפות העולם  לבוגרים עד גיל לשנת  5מתן זכה מקום           
 . 2016זכה בגביע העולם  בהולנד           

 מתן מוכשר ובעל פוטנציאל להישגים רבים, מתן עונה לקריטריונים לקבלת מלגה.                     
 ₪. 5,000מאשרת למתן  מלגה ע"ס המועצה                      

 ( 8)נספח מס'          

 ( 3/2016-14)פרטיכל הנהלה מס' 

 וידל,דידי( 2–עו"ד מוסא ,נגד  1-,נמנע  9-)בעד 

 

  ספורטאי בענף הג'ודו -אלדד גוב (  155.)15
 ק"ג.  42בקטגוריית משקל עד  2015אלדד גוב אלוף ישראל לילדים בשנת           
 ק"ג.  46במשקל  2016הולנד מרץ  –מדליית כסף בגביע עולם          

 אלדד מוכשר ובעל פוטנציאל להישגים רבים ,עונה לקריטריונים לקבלת מלגה.                     
 ₪. 5,000מאשרת לאלדד גוב מלגה ע"ס  המועצה                      

 ( 9)נספח מס' 

 ( 3/2016-14)פרטיכל הנהלה מס' 

 (וידל,דידי 2–עו"ד מוסא ,נגד  1-,נמנע  9-)בעד 

 

 ספורטאית בענף  הג'ודו –עינת יוסף (  156.)16
 

 ק"ג. 70בקטגוריות משקל עד  2015עינת יוסף אלופת ישראל לנערות           

 ק"ג . 70במשקל עד  2016הולנד , מרץ  –אלופת גביע עולם           

 ונים לקבלת מלגה.עינת מוכשרת ובעלת פוטנציאל להישגים רבים ,עונה לקריטרי                      

 ₪. 5,000מאשרת לעינת יוסף מלגה ע"ס  המועצה                       

 ( 10)נספח מס' 

 ( 3/2016-14)פרטיכל הנהלה מס' 

 וידל,דידי( 2–עו"ד מוסא ,נגד  1-,נמנע  9-)בעד 

 
 

 7ף מס' ד
  מחירון לדמי שימוש )השכרה( בריכה ולחדרי ספח לאירועים(   157.)17     

 ₪ . 1,250איש נוספים  50כל ₪  4,000 –איש  100סה לבריכה עד כני .1

 ₪ . 9,000 –איש  300-350כניסה לבריכה   .2

 ₪ . 10,000 –איש  350-400כניסה לבריכה  .3
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 ₪.  11,000איש  400-450כניסה לבריכה  .4

 ₪ . 12,000איש  450-500כניסה לבריכה  .5

 ₪ . 13,000איש  500-550כניסה לבריכה  .6

 ₪ . 14,000איש  550-600כניסה לבריכה  .7

 ₪ . 15,000איש  600-650כניסה לבריכה  .8

 ₪ . 15איש כל מבקר נוסף  700מעל ₪ ,  16,000איש  650-700כניסה לבריכה  .9

 : הערות 
 הנחה מהמחירון . 25%אירוע  משותף לשתי קבוצות ומעלה בו זמנית ,לכל צד  .1

 הנחה  50%מסיבות סיום לבתי ספר/מועדוניות  .2

 שעות  4 זמן אירוע עד •

 לחדר .₪  1,000השכרת חדרי חוגים בלבד      
 מחירון לדמי שימוש )השכרה( בריכה ולחדרי ספח לאירועים.המועצה מאשרת את ה                

 
הנחות לכניסה לבריכה/מרכזי ספורט בתיאום מראש עם מנהל מתחם הקאנטרי / מנהל מרכז ספורט  .א

 רלוונטי, חיוב סעיף מלגות

 דום ספורט תחרותי בענפים:כדורגל,טניס,כדורסל ואומניות לחימה        במסגרת קי 
 הנחה  16-19מבוקש לאשר לספורטאים הרשומים באיגודים בקבוצות נערים ונוער בגילאי               
 מסכום מנוי בחדר הכושר, הפעילות לספורטאים הנ"ל תהיה ע"פ נוהל חדרי כושר 50%של               

 .18:00ותוגבל עד השעה               
 האמור לעיל. המועצה מאשרת              

 אישור מועצה עבור עליית מחיר חוג השחייה המתקיים המתחם הקאנטרי העירוני  ב.       

 לאחר בדיקה בנושא עלויות חוגי השחייה עם מנהל מתחם הקאנטרי ולאחר בדיקה עם             

 לחודש( ₪  200-באזור עולה שמחיר חוג שחייה במתחם הקאנטרי )כ בריכות אחרות            

 נמוך משמעותית מהמתחרים הפועלים באזור.             

 אבקש לאשר עליה במחיר ע"פ הפירוט הבא:             

 

 

 8ף מס' ד
 

משך תקופת 
 רישום

מחיר חוג 
 שחייה כיום

אחוז עלייה 
 במחיר

סה"כ עליה  
 במחיר

סה"כ מחיר חוג 
 שחייה בעתיד

 ₪  250 ₪  50  25% ₪  200 חודשים 3

 ₪  220 ₪  20  10% ₪  200 חודשים 10

 
 חודשים. 3לחודש לתקופה של ₪  250חודשים בעלות של  3מנוי לחוג שחייה למשך  •

 חודשים. 10לחודש לתקופה של ₪  220מנוי לחוג שחייה לשנה בעלות של  •
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 האמור לעיל.המועצה מאשרת  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  9ף מס' ד
 קאנטרי רמלה -מחירון חוגים .ב

 

 מחיר שפורסם מחיר חודשי שם החוג

 היפהופ וג'אז

 ₪100  דקות 45לפעם בשבוע* ₪  100

 ₪160  דקות  45לפעמיים בשבוע*₪  160

 ₪170  דקות 60לפעמיים בשבוע*₪  170

 ₪200  דקות. 45לשלושה שיעורים בשבוע* ₪  200

 ₪210  דקות. 60ים בשבוע* לשלושה שיעור₪  210

 ₪100  דמי הרשמה₪  100+ 

 ₪160  לחודש לפעמיים בשבוע.₪  160  טאקוונדו

 מנויים בלבד החוג פעיל למנויים בלבד  התעמלות במים

 חוג שחייה
 ₪220  לחודש לשנה₪  220

 ₪250  חודשים 3 -לחודש ל₪  250

 קורס לימוד שחייה
 ₪600  מפגשים. 10 –לילד ₪  600

 ₪650  מפגשים. 10 -למבוגר₪  650
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 ₪160  לחודש לפעמיים בשבוע₪  160 פילאטיס 

 ₪160  לחודש לפעמיים בשבוע₪  160 התעמלות בונה עצם

 ₪160  לחודש לפעמיים בשבוע₪  160 זומבה 

 ₪160  לחודש לפעמיים בשבוע₪  160 פיטבול

 ₪160  לחודש לפעמיים בשבוע₪  160 עיצוב

       
 האמור לעיל. ת מאשרמועצה ה

 ( 11)נספח מס' 
 ( 3/2016-14)פרטיכל הנהלה מס' 

 וידל,דידי( 2–עו"ד מוסא ,נגד  1-,נמנע  9-)בעד 

 

 

  10ף מס' ד
 עלויות לדמי שימוש במתקנים במח' ספורט ואירועים(  158.)18

 מגרש כדורגל פארק עופר +מגרש ג'רסי  א.
 

 תעריף ישן פרוט 
שאושר במועצה 

 24.2.14ריך בתא

תעריף 
לקבוצות 
 מקומיות

תעריף 
קבוצות לא 

 מקומיות

השכרת מגרש לאימונים   .1
לקבוצות חובבניות משך 

 ות דק 90אימון 

 
   

 
500  ₪ 
  

 
800  ₪ 

השכרת מגרש לאימון   .2
לקבוצות מח' נוער  משך 

 דקות 90אימון 

 
 

 
400  ₪ 

 
600   ₪ 

השכרת מגרש למשחק ליגת   .3
 דקות 90ילדים  ונוער משך 

 600  ₪  
1,200  ₪ 

השכרת מגרש בוגרים   .4
 למשחק

 עד ליגה ב' כולל 

  
1000  ₪ 

 
1500 ₪ 

השכרת מגרש לבוגרים   .5
 למשחק ליגה א'

   
2000 ₪ 

 
 :  מינויים  מגרש פארק עופר + ג'רסי

תעריף   פירוט  
לאדם 
 לחודש

 תעריף  אישי
 לאדם לחודש

 ₪ 120 ₪ 100 מנוי אישי עבור   .1
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פעילות פעם 
 בשבוע 

  

 
 

 

  11ף מס' ד
 הערה:בהשכרת מגרש באצטדיון העירוני  פארק עופר וג'רסי במקרים חד פעמים לקבוצה מחוץ       

 בלבד. כנ"ל לגבי קבוצות מאורגנים למנויים        20%לעיר מנהל המחלקה יהיה רשאי לאשר הנחה עד       

 השכרת מבנים מגרשים מרכז הטניס: .א

 ₪. 1,000וח תחרות טניס איר –מגרשי טניס  .1

 ₪. 1,000 –אירוח אירוע תרבות  –מגרש משולב  .2

 ₪.  400 –אירוח טורניר קט רגל יומי  -מגרש משולב .3

 דקות. 90שך אימון מ

 
 השכרת מבנים ואולם היכל הספורט/קריית מנחם / דוד רזיאל : .ב

 ₪  400 –אימון כדורסל לקבוצה ללא הפעלת מזגן  .1
 ₪  480 –הפעלת מזגן אימון כדורסל לקבוצה כולל 

 דקות. 90משך אימון 

 ₪  800 –משחק אימון ללא הפעלת מזגן  .2
 ₪  980 –משחק אימון כולל הפעלת מזגן 

 ₪ 1,000שעות  4טורניר /פעילות ספורט עד 
 ₪   1,900 -משחק ליגה כולל הפעלת מזגן

 דקות. 90משך אימון 
 ₪ . 1,800השכרת אולם לאירוע תרבות כולל מזגן  .3
 ₪.   600ולם לאירוע תרבות עירוני      השכרת א .4
 ₪.  1,000יום פעילות קייטנה                              .5

  
לשעה על ₪  100כולל הפעלת מזגן תוספת של ₪, 4,000 –שעות   10השכרת אולם לגורמים פרטיים עד  .6

 הפעלת מזגן.
 -השכרת אולם לבחירות לא כולל ציוד  ,₪  6,500השכרת אולם לבחירות יום שלם כולל שולחנות כסאות וציוד  .7

5,000  .₪ 
 

 השכרת מבנים מרכז למחול: .ג
 ,כל שעה נוספת תוספת₪  600השכרת סטודיו למחול + שימוש בציוד הגברה לשעתיים   .1

 ₪.  100של  
 ₪.  60כל שעה נוספת תוספת של ₪, 420השכרת חדר זמר +שימוש בציוד לשעתיים  .2

 
 :  השכרת מבנים בית ווקר  .ד

 ₪.  100,כל שעה נוספת ₪  300שעות  4פעילות עד חדר  .1

 ₪.  100,כל שעה נוספת ₪  500שעות  4אולם עד  .2
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 לשעה .₪  150,או ₪  2000השכרת אולם שישי שבת  .3

 

 
 

  12ף מס' ד
 אולם פארק עופר/ אולם ע"ש דוד קדוש / אולם וילנא     .ה

 ₪ . 400  -אימון לקבוצה  .1
 ₪ . 800 –משחק אימון  .2
 ₪ . 1,780 –משחק ליגה  .3
 ₪.  600 –השכרת אולם /מגרש לאירוע תרבות עירוני  .4
 ₪. 1,800 –השכרת אולם לגורמים פרטיים  .5
 ₪ .  100שיעור בוקר לבתי ספר  .6
 דקות. 90משך אימון                

 מרכז הפיס:    .ו
 ₪  400 –אימון לקבוצה  .1
 ₪  600 –השכרת אולם לאירוע תרבות עירוני  .2
 ₪  1,800 – השכרת אולם לגורמים פרטיים .3
 ₪  150השכרת אולמות סטודיו / ג'ודו/ריתמיקה )פעילות חד פעמית (  .4

 לשעה וחצי.

  .לחודש למנוי חדר כושר במרכז הפיס רצ"ב טבלה₪  10תוספת .   5

 דקות. 90משך אימון               
 ומעלה( 14הכניסה  מגיל   ) חדר הכושר במרכז הפיס       

 שעות הפתיחה:       

 נוער ערב בוקר ימים

 18:00 – 15:00 22:00 – 15:00 13:00 – 08:00 ראשון

 18:00 – 15:00 22:00 – 15:00 11:00 – 08:30 שני

 18:00 – 15:00 22:00 – 15:00 13:00 – 08:00 שלישי

 18:00 – 15:00 22:00 – 15:00 11:00 – 08:30 רביעי

 18:00 – 15:00 22:00 – 15:00 13:00 – 08:00 חמישי

  16:00רצוף עד  08:00 שישי

 
 .13:00 – 08:00+ פרויקט ייחודי  בימים א'+ג'+ה'  60 -פעילות מבוגרים ו       

 
 
 
 
 

  13ף מס' ד
 להלן תעריפי המנויים חדר כושר מרכז פייס:
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 חודשים  12 חודשים    6 חודשים  3 חודש  אחד סוגי מינויים

 מנוי זהב )מלא(
 

190 ₪ 450 ₪ 750 ₪ 1,300 ₪ 
 

 מנוי נוער )מוגבל(
 18- 14גילאי 

130 ₪ 330 ₪ 540 ₪ 870 ₪ 

הנחה  30%מנוי חייל 
 בהצגת תעודת חוגר.

130 ₪ 330 ₪ 540 ₪ 870 ₪ 

 15%-מנוי סטודנט כ
הנחה בהצגת תעודת 

 סטודנט בתוקף

140 ₪ 390 ₪ 720 ₪ 1,080 ₪ 

 ₪ 1,000 ₪ 570 ₪ 330 ₪ 130 מנוי בוקר בלבד

 ₪ 1,140 ₪ 660 ₪ 390 ₪ 150 שישי מנוי בוקר    +

   ₪ 255 ₪  110 +60פרויקט מיוחד  

    ₪ 90 הורים לחניכים בחוגים

       
 08-9227216*טלפון ישיר:        

 *ציוד חדיש ומשוכלל.       

 *הדרכה אישית ובניית תוכנית עבודה על ידי מדריכים מוסמכים.       

  18:00  – 15:00בל לשעות המנוי לנוער מוג –הערה *       

 עלות דמי שימוש במתקנים במחלקת ספורט ואירועים.את מאשרת המועצה        

 

 ( 12)נספח מס' 

 ( 3/2016-14)פרטיכל הנהלה מס' 

 וידל,דידי( 2–עו"ד מוסא ,נגד  1-,נמנע  9-)בעד 

 
 
 

  14ף מס' ד
 ויקט לקרוסאישור מועצה לשימוש במגרש כדורגל בפארק עופר לפר(  159.)19

 עמותת "לקרוס לישראל" תפעיל בשעות היום חוג לקרוס בבתי הספר ובשעות               

 אחר הצהריים בפארק עופר.              

 בהמשך לסיכום מנכ"ל הרצ"ב אבקש לאשר דמי שימוש למגרש הכדורגל בפארק               
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 עופר.               

 על חשבון העירייה  ע"פ פרטים הבאים:              

 פעמיים בשבוע ,למשך שעה וחצי בכל אימון בשעות אחר הצהריים. •

 שלוש פעמים בשבוע בשעות הלימודים.  •
 

פרטי 
 המשתתפים

מס' אימונים 
 בחודש

תעריף 
 לחודש

משך חודשי 
 פעילות

 סה"כ
 לתשלום 

 20,000 8 חניכים לקרוס
 ₪ 

10 20,000₪  

 
 ₪ . 20,000סה"כ הנחה 

 ההנחה לשימוש מתקני פארק שע"ש.המועצה מאשרת את 
 ( 13)נספח מס' 

 ( 3/2016-14)פרטיכל הנהלה מס' 

 וידל,דידי( 2–עו"ד מוסא ,נגד  1-,נמנע  9-)בעד 

 
 2016מלגות לחוגי ספורט לשנת הפעילות  (  160.)20

 לחוגים בהתאם לקריטריונים של כמידי שנה מעבירה מח' ספורט ואירועים הנחות/מלגות               
 ₪. 524מח' רווחה, העברה מסעיף מלגות בסכום של                
 אישורי חשבון יועברו לגזברות לאחר אישור מועצה .               
 ₪ . 524המלגה ע"ס  את מאשרתהמועצה               

 ( 14)נספח מס' 
 ( 3/2016-14)פרטיכל הנהלה מס' 

 וידל,דידי( 2–עו"ד מוסא ,נגד  1-ע ,נמנ 9-)בעד 

 
 

  15ף מס' ד
 2016מלגות לחוגי ספורט לשנת הפעילות  ( 161.)21

 כמידי שנה מעבירה מח' ספורט ואירועים הנחות/מלגות לחוגים בהתאם לקריטריונים של               
 ₪. 1,410מח' רווחה, העברה מסעיף מלגות בסכום של               
 אישורי חשבון יועברו לגזברות לאחר אישור מועצה .              

 ₪. 1,410המלגה ע"ס את  מאשרתהמועצה               
 ( 15)נספח מס' 

 ( 3/2016-14)פרטיכל הנהלה מס' 

 וידל,דידי( 2–עו"ד מוסא ,נגד  1-,נמנע  9-)בעד 

 
 אישור הנחות כדורגל( 162.)22

 פורט ואירועים הנחות/מלגות לחוגים בהתאם לקריטריונים של כמידי שנה מעבירה מח' ס               
 בגין פעילות ספורט בחוג כדורגל.₪  360מח' רווחה, העברה מסעיף מלגות בסכום של                
 אישורי חשבון יועברו לגזברות לאחר אישור מועצה .               

 ₪. 360המלגה ע"ס את  מאשרתהמועצה                
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 (16נספח מס' )
 ( 3/2016-14)פרטיכל הנהלה מס' 

 וידל,דידי( 2–עו"ד מוסא ,נגד  1-,נמנע  9-)בעד 

 
 

  2016מלגות לחוגי ספורט לשנת הפעילות ( 163.)23
 כמידי שנה מעבירה מח' ספורט ואירועים הנחות/מלגות לחוגים בהתאם לקריטריונים של                
 ₪  . 390עברה מסעיף מלגות בסכום של מח' רווחה, ה               
 אישורי חשבון יועברו לגזברות לאחר אישור מועצה .                
 ₪ . 390המלגה ע"ס את  מאשרתהמועצה                

 (17)נספח מס' 
 ( 3/2016-14)פרטיכל הנהלה מס' 

 וידל,דידי( 2–עו"ד מוסא ,נגד  1-,נמנע  9-)בעד 

 

  16ף מס' ד
  2015דצמבר  31תאגיד מים אזורי בע"מ דוחות כספיים ליום  –ת.מ.ר (  164.)24

 . 2015בדצמבר  31הדוחות כספיים ליום המועצה מאשרת  את        
 

 ( 18)נספח מס' 
 ( 3/2016-14)פרטיכל הנהלה מס' 

 וידל,דידי( 2–עו"ד מוסא ,נגד  1-,נמנע  9-)בעד 

 

 לבים מרשות רמלהאישור גביית סל אימוץ בעבור כ(  165.)25
 מתבקש אישור לגביית תשלום עבור אימוץ כלבים של עיריית רמלה.  •

 :רקע לבקשה            

הוסגרו מרשות רמלה לכלביות עירוניות )כלביה עירונית ראשון לציון וכלביה  2016לאפריל  15ועד  2015מחודש ינואר  -

 כלבים נושכים(.  25)מתוכם  כלבים 241עירונית לוד(  

 הכלבים חסרי בית. רוב

על פי הנחיות השירותים הווטרינרים של משרד החקלאות טרם הכניסה לכלבייה העירונית, ו/או בעת השחרור מחוסן  -

 כל כלב ובגופו מושתל שבב תת עורי.

 הכלבים המוסגרים לעיריית ראשון לציון מסורסים ומעוקרים טרם שחרורם ע"י הח"מ. -

ימוץ" לעמותה למען בעלי חיים, סל האימוץ לרוב כולל בדיקת רופא וטרינר, תושב המאמץ כלב משלם עבורו "סל א -

 ₪. 650-חיסונים ועיקור/סירוס ועולה כ

 ישנן רשויות אשר גובות "סל אימוץ" : -

 ₪. 450-כלבייה עירונית פתח תקווה גובה באישור מועצה

 ₪. 275כלבייה עירונית ראשון לציון גובה על פי חוק עזר 
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 האמור לעיל. ת אשרהמועצה מ

 ( 19)נספח מס' 
 ( 3/2016-14)פרטיכל הנהלה מס' 

 וידל,דידי( 2–עו"ד מוסא ,נגד  1-,נמנע  9-)בעד 

 

 

 

 

 

 

  17ף מס' ד
 מבצע עיקור כלבים( 166.)26
מתבקש לאשר קיום מבצע עיקורי כלבים במחיר מופחת לתושבי העיר רמלה המחזיקים בכלבים עם רישיון. העיקורים  •

 ות הווטרינרי ע"י נותן שירות חיצוני.יבוצעו בשיר

 רקע לבקשה:

כלבים נושכים ,  21מתוכם  כלבים 226הוסגרו מרשות רמלה לכלביות עירוניות  2016ועד חודש מרץ  2015משנת  -

 כלבים מוחרמים והשאר כלבים משוטטים שרובם חסרי בית. 26

 67%עיקור לעומת  24%ארצי,  40%עומת סירוס ל 19%: נמוך מהממוצע הארצי% עיקור וסירוס הכלבים ברמלה  -

 ארצי.

 עיקור וסירוס כלבים מפחית שוטטות, נשיכות וגורים לא רצויים. -

השירות הווטרינרי של עיריית רמלה מעוניין לעזור לתושבים מיעוטי יכולת ולאפשר להם לנתח את כלביהם במחירים  •

 מוזלים.

א וטרינר, ציוד וחומרים שיסופקו ע"י נותן שירות חיצוני שיענה לדרישות הניתוחים יבוצעו בשירות הווטרינרי העירוני ע"י רופ •

 קול קורא שיפרסם השירות הווטרינרי.

 ₪. 200 -עלות הניתוח לתושב במסגרת המבצע ₪.  950-₪  450עלות ניתוחי עיקור סירוס אצל וטרינרים פרטיים  •

 תושבים הזכאים להשתתף במבצע מפורטים בהמשך. •

 תפות הוא החזקת הכלב עם רישיון להחזקה בתוקף.תנאי הכרחי להשת •
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  18ף מס' ד
 השירות הווטרינרי העירוני  -זכאות להשתתף במבצע עיקור כלבים •

 
 מחזיק כלב עם רישיון להחזקה מאת עיריית רמלה והעונה לאחר הקריטריונים הבאים:           

 כל תושב המקבל הנחה בתשלום הארנונה. .1

 הנחת נזקק. .2

 נחה ע"פ מבחן הכנסה.ה .3

 אזרח ותיק. .4

 עולה חדש. .5

 גמלאי ביטוח לאומי. .6

 חד הורי. .7

 חייל בשירות סדיר. .8

 הורי חייל בשירות סדיר .9

 משרת בשירות אזרחי .10

 משרת בשירות לאומי .11

 נפגעי מלחמה. .12

 חסיד אומות עולם. .13

 אסיר ציון.  .14

 נרדפי נאצים. .15

 פדוי שבי. .16

 צד"ל. .17

 

 מאושר האמור לעיל.

 ( 20)נספח מס'  

 ( 3/2016-14כל הנהלה מס' )פרטי

 וידל,דידי( 2–עו"ד מוסא ,נגד  1-,נמנע  9-)בעד 
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  19דף מס' 

 יריד עליה במינסק בבלארוס ובאודסה באוקראינה ( 167.)27
 . 8/2016-14מועצה מס'  3.5.2016עדכון החלטת מועצה טלפונית מיום            

 פרוייקטורית מחלקת הקליטה. 323396705בורד ת"ז:מאושרת יציאתה של גב' יקטרינה וייס        

 . 1496$, עלות השתתפות היריד המעודכנת  20.5.2016עד  14.5.2016בין התאריכים         

 עדכון ההשתתפות ביריד.ת את אשרהמועצה מ        

 ( 21)נספח מס' 
 ( 3/2016-14)פרטיכל הנהלה מס' 

 ל,דידי(ויד 2–עו"ד מוסא ,נגד  1-,נמנע  9-)בעד 

 
 

           יריד עידוד עלייה מברזיל  -ביטול ( 168.)28
 .         8/2016-14מועצה מס'  3.5.2016עדכון החלטת מועצה טלפונית מיום            

 המועצה מאשרת את ביטול היציאה ליריד עידוד עלייה מברזיל.

 (  22)נספח מס'  
 ( 3/2016-14)פרטיכל הנהלה מס' 

 וידל,דידי( 2–עו"ד מוסא ,נגד  1-נע ,נמ 9-)בעד 

 

  הסכם בר רשות לעמותת "ישיבת הסדר רמלה "(  169.)29

 , נערך הסכם לעמותת  6.4.2016,מיום  6/2016-14בהמשך להחלטת מועצה מס'               

 )ביה"ס "אור חנה לשעבר"(. 7למבנה ברחוב הרצוג מס'  "ישיבת ההסדר רמלה"              

 רשות לעמותת "ישיבת הסדר רמלה " .המאושר הסכם בר               

 

 (  23)נספח מס' 
 ( 3/2016-14)פרטיכל הנהלה מס' 
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 וידל,דידי( 2–עו"ד מוסא ,נגד  1-,נמנע  9-)בעד 

 
 

 

 20דף מס' 

  184הסכם בר רשות למקלט (  170.)30

 , נערך הסכם "אור המאיר"  6.4.2016מיום  6/2016-14בהמשך להחלטת מועצה מס'               

 ברחוב אבוחצירא. 184למקלט מס'               

 . 184רשות למקלט ההסכם בר המועצה מאשרת את               

 

 ( 24)נספח מס' 

 ( 3/2016-14)פרטיכל הנהלה מס' 

 וידל,דידי( 2–עו"ד מוסא ,נגד  1-,נמנע  9-)בעד 

 

 2015, שנת  2תקופה :רבעון ל 2015דוח רבעוני סקור לשנת   (171.)31

 * דוח זה מאושר ע"י ביקורת משרד הפנים.           
 * דוח זה יועד לצורכי פיקוח ובקרה תקציבית על ניהול משק הכספים ע"י הרשות.           

 מ' עקב קיטון הכנסות עצמיות  10.8בסך  2015מ"מ ראש העירייה סקר את הגרעון לשנת            
 וגידול ההוצאות , בדברי הסבר לדוח מופיעים הסטיות מהתקציב בהוצאות ובהכנסות.           

 .2015, שנת  2לתקופה :רבעון  2015סקור לשנת הרבעוני הדוח המועצה מאשרת את ה          
 ( 25)נספח מס' 

 (6/2016-14)פרטיכל כספים מס' 

 וידל,דידי( 2–עו"ד מוסא ,נגד  1-,נמנע  9-)בעד 

 
 

 2016א' לפקודת העיריות לשנת  203בהתאם לסעיף  –הודעה על פרטי חוזים שנחתמו (  217.)32

 הרשות מעבירה לידיעת חברי וועדת הכספים  שהעירייה חתמה עליהם ברבעון זה.            
 לידיעה.             

 ( 26)נספח מס' 

 (6/2016-14)פרטיכל כספים מס' 

 וידל,דידי( 2–עו"ד מוסא ,נגד  1-,נמנע  9-)בעד 

 
 

 21דף מס' 
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  2016אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת (  173.)33
 . 2568, 2567תברים חדשים:             

 שיפוץ מתקן טוקאונדו השתתפות משרד מועצת ההימורים והשתתפות     – 2567תב"ר             

 אלש"ח. 600העירייה,עלות השיפוץ             

 תוכנית תיקשוב בגישת הענן החינוכי לשמונה בתי ספר מקור מימון משרד  – 2568תב"ר             

 אלש"ח.  400החינוך,עלות התוכנית             

 המועצה מאשרת האמור לעיל.            

 ( 27)נספח מס' 

 (6/2016-14)פרטיכל כספים מס' 

 וידל,דידי( 2–עו"ד מוסא ,נגד  1-,נמנע  9-)בעד 

 

  2016שור תקציבים בלתי רגילים לשנת אי(  174.)34

 . 2481, 2555, 2554תיקוני תברים:             

 מדובר בתברים שאושרו בעבר ויש תוספות מקור מימון ממשרדי הממשלה.             

 תוספת בהשתתפות רשות מקרקעי ישראל בתכנון מערב רמלה  – 2481תב"ר              

 "ח .אלש 3,297 -כ             

 אלש"ח.  24.7 -תוספת השתתפות משרד החינוך כ – 2555- 2554תב"ר               

 המועצה מאשרת האמור לעיל.             

 ( 28)נספח מס' 

 (6/2016-14)פרטיכל כספים מס' 

 וידל,דידי( 2–עו"ד מוסא ,נגד  1-,נמנע  9-)בעד 

 
 

  2016אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת ( 175.)35

 . 2569תברים חדשים:         

 עמל טכנולוגי,אחווה,הרב תחומי –הרשאה להתאמת נגישות למוסדות קיימים לבתי ספר          

 עמל גואריש ואריאל.         

 אלש"ח.        550מקור מימון משרד החינוך, עלות הפרויקט          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  המועצה מאשרת האמור לעיל.         

 ( 29נספח מס' )

 (6/2016-14)פרטיכל כספים מס' 
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 וידל,דידי( 2–עו"ד מוסא ,נגד  1-,נמנע  9-)בעד 

 

 22דף מס' 

   14-1/2016פרטיכל ועדת חינוך מס' ( 176.)36

 .  1/2016-14המועצה מאשרת את פרטיכל ועדת חינוך מס' .               

 ( 30נספח מס' )

 (  1/2016-14)פרטיכל ועדת חינוך מס' 

 וידל,דידי( 2–עו"ד מוסא ,נגד  1-,נמנע  9-)בעד 

 
 

  /14-20161פרטיכל ועדה לקידום מעמד הילד מס' ( 177.)37

 . 1/2016-14המועצה מאשרת את פרטיכל ועדה לקידום מעמד הילד מס'                

 ( 31נספח מס' )
 ( 1/2016-14)פרטיכל ועדה לקידום מעמד הילד מס' 

 וידל,דידי( 2–עו"ד מוסא ,נגד  1-,נמנע  9-)בעד 

 

 

  18.4.2016מיום  3/2016פרוטוקול ועדת תנועה מקומית ( 178.)38

 . 18.4.2016מיום  3/2016המועצה מאשרת את פרוטוקול ועדת תנועה מקומית               

 ( 32נספח מס' )
 ( 3/2016)פרוטוקול ועדת תנועה מקומית 

 וידל,דידי( 2–עו"ד מוסא ,נגד  1-,נמנע  9-)בעד 

 

  

 כנס יזמים בתחום  –דאוגפוליס  –  14-7/2016עדכון החלטת מועצה מס'   (179.)39

 הטקסטיל ,ברזל ועץ                        

 כנס יזמים בתחום הטקסטיל ,ברזל ועץ -עדכון משלחת לדאוגפוליס                          

 חבר המועצה חסן אבו עבייד שנבחר להשתתף בכנס לדאוגפוליס  לא יכול                           

 א  חברת המועצה הגב' ענבל רדה .להשתתף , במקומו תצ                         

 המועצה מאשרת האמור לעיל.                         

 ( 33נספח מס' )
 ( 3/2016)פרוטוקול ועדת תנועה מקומית 
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 וידל,דידי( 2–עו"ד מוסא ,נגד  1-,נמנע  9-)בעד 

 

 

 

 

 23דף מס' 

 שינוי שם חברה -עדכון ( 180) .40

 ת.מ.ר תאגיד מים אזורי )רמלה, גדרה, קרית מלאכי  -לת שינוי שם חברה בעברי            
 בע"מ. ובני עייש(            
 ,T.M.R REGIONAL WATER CORPORATION (RAMLA, GEDERA  –ושינוי שם חברה באנגלית             

KIRYAT MALACHI AND BNEY AYISH) LTD.                                              
 עדכון שינוי שם החברה.המועצה מאשרת  את                

 

 ( 24.5.2016)תוספת ישיבת מועצה מיום  

 וידל,דידי( 2–עו"ד מוסא ,נגד  1-,נמנע  9-)בעד 

 

 

 

  מלגות למשלחת תלמידי ביה"ס אורט לילנטל לפולין  ( 181).41
 לפולין .תלמידי בי"ס אורט לילנטל השתתפו בשנה"ל תשע"ו במשלחת               

 תלמידים מביה"ס. 65סה"כ השתתפו במסע               

 השתתפות הרשות₪, 54,000סכום המלגות שאושר ע"י משרד החינוך הינו               

  ₪.  10,000מהסכום שאושר דהיינו  20%הינה               

 המלגות .המועצה מאשרת את               

 ( 34)נספח מס' 

 ( 24.5.2016מועצה מיום  )תוספת ישיבת

 וידל,דידי( 2–עו"ד מוסא ,נגד  1-,נמנע  9-)בעד 
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 24דף מס' 

 כלבים לתושבים מיעוטי יכולת אישור מבצע עיקורי -עדכון  ( 182).42
 מתבקש אישור חברי המועצה הנכבדים,לקיום מבצע עיקורי כלבים במחיר מופחת לתושבי העיר רמלה המחזיקים בכלבים עם •

 רישיון. העיקורים יבוצעו בשירות הווטרינרי ע"י נותן שירות חיצוני.

 רקע לבקשה: •

כלבים  26כלבים נושכים ,  21מתוכם  כלבים 226הוסגרו מרשות רמלה לכלביות עירוניות  2016ועד חודש מרץ  2015משנת  -

 מוחרמים והשאר כלבים משוטטים שרובם חסרי בית.

 ארצי. 67%עיקור לעומת  24%ארצי,  40%סירוס לעומת  19%: וך מהממוצע הארצינמ% עיקור וסירוס הכלבים ברמלה  -

 עיקור וסירוס כלבים מפחית שוטטות, נשיכות וגורים לא רצויים. -

 השירות הווטרינרי של עיריית רמלה מעוניין לעזור לתושבים מיעוטי יכולת ולאפשר להם לנתח את כלביהם במחירים מוזלים. •

רות הווטרינרי העירוני ע"י רופא וטרינר, ציוד וחומרים שיסופקו ע"י נותן שירות חיצוני שיענה לדרישות קול קורא הניתוחים יבוצעו בשי •

 שיפרסם השירות הווטרינרי.

 ₪. 200 -לתושב במסגרת המבצע עלות הניתוח ₪.  950-₪  450עלות ניתוחי עיקור סירוס אצל וטרינרים פרטיים  •

 פורטים בנספח א'. תושבים הזכאים להשתתף במבצע מ •

  תנאי הכרחי להשתתפות הוא החזקת הכלב עם רישיון להחזקה בתוקף.

 המועצה מאשרת האמור לעיל.

 (35)נספח מס' 

 ( 24.5.2016)תוספת ישיבת מועצה מיום 

 וידל,דידי( 2–עו"ד מוסא ,נגד  1-,נמנע  9-)בעד 

 
 

 14-2/2016פרטיכל  ועדת תמיכות מקצועית מס'  ( 183).43

 . 2/2016-14פרטיכל ועדת תמיכות מקצועית מס' המועצה מאשרת את            

 

 ( 36)נספח מס' 

 ( 24.5.2016)תוספת ישיבת מועצה מיום 
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 וידל,דידי( 2–עו"ד מוסא ,נגד  1-,נמנע  9-)בעד 

 
 

  25דף מס' 

 14-2/2016פרטיכל ועדת משנה לתמיכות מס'  ( 184).43

 .2/2016-14פרטיכל ועדת תמיכות מס' את המועצה מאשרת                 

 ( 37)נספח מס' 

 ( 24.5.2016)תוספת ישיבת מועצה מיום 

 (2/2016-14פרטיכל ועדת משנה לתמיכות מס' )

 וידל,דידי( 2–עו"ד מוסא ,נגד  1-,נמנע  9-)בעד 

 
 

 לביצוע פעולות שטח בתחום אכיפת הגבייה - 1/16מכרז זוטא  ( 185).44
 צה מאשרת להעביר ליועץ חיצוני בתחום זה,ושאינו יועץ של העירייה, אשר יגיש חוו"ד המוע           

 שתונח בפני הועדה. מקצועית           

 היועץ החיצוני ייקבע על ידי גזברית העירייה.           

 

 ( 38)נספח מס' 

 ( 24.5.2016)תוספת ישיבת מועצה מיום 

 (11/2016-14פרטיכל מכרזים מס' )

 וידל,דידי( 2–עו"ד מוסא ,נגד  1-,נמנע  9- )בעד

 
 
 

 לאספקת ציוד לחדרי כושר במרכזי הספורט העירוניים  - 13/15מכרז פומבי  ( 186).45
  את ההתקשרותת אשרומאת החלטת ועדת המכרזים  המועצה מאשרת                 

 עם חברת איי. אס. פי. פיטנס בע"מ.                
 ( 39)נספח מס' 

 ( 24.5.2016)תוספת ישיבת מועצה מיום 

 (11/2016-14פרטיכל מכרזים מס' )

 וידל,דידי( 2–עו"ד מוסא ,נגד  1-,נמנע  9-)בעד 
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  26דף מס' 

 הפעלת מזנון במתחם הקאנטרי העירוני  - 02/16מכרז פומבי  ( 187).46
 סילת המכרז  את פ ת אשרואת החלטת ועדת המכרזים  המועצה מאשרת                

 סגן הגזברית, שי אדרת וניסים רון.  -ויציאה לועדת מו"מ שחבריה :שגיא רוזנבלט                
 על חברי וועדת המו"מ לשמור על מסגרת המכרז המקורי.               

 ( 40)נספח מס' 

 ( 24.5.2016)תוספת ישיבת מועצה מיום 

 (11/2016-14פרטיכל מכרזים מס' )

 וידל,דידי( 2–עו"ד מוסא ,נגד  1-,נמנע  9-)בעד 

 
 

 התקשרות העירייה עם ארגון צפון אמריקה למען יהודי אתיופיה במסגרת התקשרות ספק יחיד ( 188).47
 עם ארגון צפון אמריקה את ההתקשרות ת אשרומהחלטת ועדת המכרזים  המועצה מאשרת את            
 ת התקשרות עם ספק יחיד.למען יהודי אתיופיה, במסגר            

 ( 41)נספח מס' 

 ( 24.5.2016)תוספת ישיבת מועצה מיום 

 (11/2016-14פרטיכל מכרזים מס' )

 וידל,דידי( 2–עו"ד מוסא ,נגד  1-,נמנע  9-)בעד 

 
  ביצוע עבודות ניקוי וטאוט רחובות ברחבי העיר רמלה - 4.16מכרז פומבי  ( 189).48
 את החלטת ועדת המכרזים  לאשר את מינוי יועץ חיצוני אשר המועצה מאשרת               
 ימונה על ידי גזברית העירייה, היועץ החיצוני יחווה דעתו באשר לחלוקת               
 )איכות ההצעה(. 15%              

 ( 24.5.2016)תוספת ישיבת מועצה מיום 

 (11/2016-14פרטיכל מכרזים מס' )

 וידל,דידי( 2–מוסא ,נגד  עו"ד 1-,נמנע  9-)בעד 

 

 

 

 יואל לביא                                       עו"ד רעות שדה                    
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