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 תשע"ח ו' בשבטשני, שהתקיימה ביום  ,מן המניין פרוטוקול ישיבת המועצה

 בבית ווקר (  2018ינואר  22) 
 

 
               : נוכחים ה"ה
 ראש העיר, יו"ר  -  מיכאל וידל

  מ"מ ראש העיר -אברהם אילוז
 סגן ראש העיר – הרב מיכאל דרעי

 משנה לראש העיר –גבי אברמשווילי 

 סגן ראש העיר  – ונן מושייבר

 חבר מועצה –עו"ד מוסא סאבא 

    חבר מועצה  –רפאל קורייב 

 חבר מועצה  -הרב איתן דהאן  

 ( 18:16)הגיע בשעה חבר מועצה  – סייף אבו ראיס ד"עו

      חבר מועצה  -  גאנםעאמר אבו 

              חבר מועצה   -יאיר דידי

 חבר מועצה –ניסים פנחסוב 

 ( 18:18חבר מועצה )הגיע בשעה  -שמעון שלוש

 

 
 :חסרים ה"ה

  חבר מועצה  –בנימין  בנימין

 חברת מועצה  – ענבל רדה

 חבר מועצה  –עו"ד מוטי יצחקי 

 חבר מועצה –יואל לביא 
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________________________________________________________________

________________ 

 

 :על סדר היום

 .צעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה. ה1

 אימוץ תוכן פרוטוקולים, כמפורט להלן:. 2

 אישור פרוטוקולים:. 3

 2018 ינואר 9 מיום   14-8201/1( מס' 1)                                              ועדת הנהלה  א.   

 2018ינואר  9מיום    14-1/2018( מס' 1)                                                ועדת כספיםב.   

 2018ינואר  8מיום   14-1/2018( מס' 1)                             ועדה לחגיגות ואירועים  ג.   

 2018ינואר  10מיום   14-1/2018( מס' 1)         ועדה להקצאת מקרקעין ומבני ציבור ד.  

 2017דצמבר  25מיום   14-2017/2( מס' 1)                                    ועדת קליטת עלייה  ה.  

 2017דצמבר  17מיום   14-6/2017( מס' 1)                                               ועדת תרומותו. 

 2017דצמבר  10מיום   14-2/2017(  מס' 1)                          ועדה למאבק בנגע הסמיםז. 

       2017דצמבר  7מיום   14-1/2017(  מס' 1)                                                לגותועדת מח. 

  2017 דצמבר 26מיום   14-2017/5מס'  ( 1)                  ועדת תנועה מקומית –לידיעה  .ט  

 
             

  2017 דצמבר –אוקטובר הגשת דו"ח תלת חודשי על פעולות העירייה לחודשים  .4
 עפ"י סעיף ב' )ב(  לפקודת העיריות . 
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 מס'

 פרטי החלטה  החלטה
 
 :אישור חילופי גברי בוועדות העירוניות     ( 2.)1

 חברה כלכלית בתחום ההתחדשות העירונית  
 מבוקש לאשר את הרכב הועדה, להלן הרכב הועדה:                 

 :נבחרי ציבור 
 רה"ע ,יו"ר   –מיכאל וידל               

 מ"מ  –אברהם אילוז               
 חבר מועצה  –רפאל קורייב               
 נציגי ציבור:              
 רו"ח משה נחמני               
 עובדי רשות:              
 מהנדסת העיר –ז'אנה סולובייצק               
 מנהלת תב"ע –כהן  אפרת              
 סגן גזבר –שגיא רוזנבלט               
 מחלקת משפטית  –עו"ד שלי ביטון               
 שיקום שכונות  –עו"ד אופיר שמחי               
 הרכב הועדה.המועצה מאשרת               
 
 קרן רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח :   

 ט  ומר אריה סולומון )לייבלה( כנציגי ציבור בקרן רמלה    את רו"ח יצחק ראהמועצה מאשרת       
 לחינוך, תרבות ופיתוח.      

 
   דירקטוריון  ת.מ.ר תאגיד מים אזורי

 את עו"ד יעל  אפרת אגמי כחברה בדירקטוריון  ת.מ.ר תאגיד מים אזורי ,המועצה מאשרת 

 במקומו של החבר מר צביקה קוטלר. 

 ראש העיר( הצעות החלטה המוגשות ע"י)
 פנחסוב(שלוש,  2-נמנע  דידי 1-נגד 10 –)בעד 

 

        
   הפסקת כהונתו של מוטי יצחקי כחבר בדירקטוריון  ת.מ.ר תאגיד מים אזורי (  3).2 

 לידיעה:             
 מר מוטי יצחקי מבקש להפסיק  את כהונתו כחבר בדירקטוריון ת.מ.ר תאגיד מים אזורי ,  
 קשה של מוטי יצחקי(. )מצ"ב מכתב הב 

 
 )הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העיר(

 שלוש, פנחסוב( 2-דידי  נמנע 1-נגד 10 –)בעד 
 ( 1)נספח מס'  
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 אצילת תפקידים וסמכויות של ראש רשות ( 4).3
 -לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( תשל"ה 17התאם לסעיף     

 האצלת תפקידים וסמכויות  המועצה אישורהצעת ראש הרשות, מובא בזאת ל פי על ,1975
 כמפורט להלן:

 לסגן ומ"מ ראש העיר אברהם אילוז בתחום תרבות הדיור.         
 האמור לעיל.המועצה מאשרת          

 הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העיר()
 שלוש, פנחסוב( 2-דידי  נמנע 1-נגד 10 –)בעד 

 
 28חלקה  4338ביטול הפקעה בגוש  ( 5).4

  28חלקה  4338מועצת העיר מתבקשת לאשר את ביטול ההפקעה שנרשמה על שם עיריית רמלה בגוש         
 ועל השבת החלקה לידי רשות מקרקעי ישראל.         

 :רקע

    עות הליך )להלן: "החלקה"( באמצ 4338בגוש  28רכשה עיריית רמלה את זכויותיה בחלקה  1985בשנת  .1

 (, וזאת בהתאם לתכנית  12.12.1985מיום  3280פורסמה בילקוט פרסומים  19הפקעה )הודעה לפי סעיף     

 ( אשר יעדה את החלקה לשצ"פ ולשמורת טבע, ובמסגרת 13/09/1973)פורסמה למתן תוקף ביום   1000לה/    

 ( בהתאם לתכנית 11.10.2007מיום  5725 בילקוט הפרסומים 7-ו  5הליך הפקעה )הודעה לפי סעיפים     

 ( אשר ייעדה חלק מהחלקה לשצ"פ ודרך. זכויות העירייה נרשמו19.06.2006)פורסמה למתן תוקף  1100לה/     

 כאמור בלשכת רישום המקרקעין בהתאם לתכניות הנ"ל.     

 (, במסגרת 7416י.פ  05/01/2017ר )פורסמה למתן תוקף ביום /47נכנסה לתוקף תכנית תמ"א  2017בשנת  .2

 ביעוד תעסוקה. 202ביעוד מגורים ד' ומגרש  103התכנית חלק מהחלקה מהווה את מגרש     

 לצורך שיווק המגרשים פנתה רשות מקרקעי ישראל לעיריית רמלה בבקשה לבטל את ההפקעה שנרשמה  .3

 לטובתה על החלקה ולהחזיר את רישום הבעלות על שם רשות מקרקעי ישראל.     

 ר אשר מקודמת /47במסגרת רישום תכניות לצרכי רישום בלשכת רישום המקרקעין, עפ"י תכנית תמ"א  .4

 ע"י רשות מקרקעי ישראל, ירשמו השטחים הציבורים ע"ש העירייה אם בהפקעה או בכל דרך אחרת.      

 מועצה מיום  ניתן מכתב כוונת ע"י העירייה אשר גם עוגן בהחלטת 1999זה כי כבר בשנת  ןלעניייצוין  .5

 יוחזרו חלקות 1100כי בשל רצון העירייה לקדם את בניה בשכונת "מכבי" בהתאם לתכנית לה/  13.1.1999    

  לממ"י וכי  המינהל רשאי להורות ליזם כי בתכנית החדשה יבוצע איחוד וחלוקה  4338בגוש  28-ו 48,30,18    

 רים לא תשלומי איזון.    כך שהעירייה תרשם כבעלת הזכויות בשטחים הציבו    

 נוסח החלטה מוצע      

 בגוש  28לאור האמור לעיל, מאשרת מועצת העיר את ביטול ההפקעה שנרשמה לטובת עיריית רמלה בחלקה      

 ואת השבת החלקה לרשות מקרקעי ישראל בכפוף לאישור משרד הפנים. עם ביטול ההפקעה 4338          

   ישראל  לרישום הזכויות בחלקה באופן שישקף את המצב התכנוני  ורשות מקרקעייפעלו העירייה           

 מקובלת על הצדדים ולשכת רישום המקרקעין. והקנייני בחלקה אשר תהיה           

 האמור לעיל.המועצה מאשרת             
 הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העיר()

 סוב(שלוש, פנח 2-דידי  נמנע 1-נגד 10 –)בעד 
 ( 2)נספח מס'  

 

________________________________________________________________________________ 
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 למר אדיר לוי בקשת היתר לעבודת חוץ  ( 6).5   
  אישור העירייה להיתר עבודת חוץ,  מבקשמר אדיר לוי העובד במחלקה הווטרינרית ,           

 בעירייה. ומעבר לעבודת           

 לתקופה שלפקודת העיריות, מבוקש לאשר לנ"ל היתר לעבודת חוץ, ל 180עפ"י סעיף       

 החלטת המועצה. מיום שנה      

  למר אדיר לוי. בקשת היתר לעבודת חוץ המועצה מאשרת        
 

 הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העיר()
 שלוש, פנחסוב( 2-דידי  נמנע 1-נגד 10 –)בעד 

 ( 3)נספח מס'  
 
 למר יעקב כהן רובי  בקשת היתר לעבודת חוץ  ( 7).6

  אישור העירייה להיתר עבודת חוץ,  מבקשהעובד במחלקה הווטרינרית ,  מר יעקב כהן רובי           

 בעירייה. ומעבר לעבודת           

 לתקופה של פקודת העיריות, מבוקש לאשר לנ"ל היתר לעבודת חוץ,ל 180עפ"י סעיף       

 החלטת המועצה. מיום שנה      

 למר יעקב כהן רובי . בקשת היתר המועצה מאשרת        
 

 הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העיר()
 שלוש, פנחסוב( 2-דידי  נמנע 1-נגד 10 –)בעד 

 ( 4)נספח מס'  
 
 

 נוהל מדיניות להפעלת פעוטונים וצהרונים בפטור מהיתר לשימוש חורג ( 8).7
 לשימוש חורג. קביעת נוהל מדיניות להפעלת פעוטונים וצהרונים בפטור מהיתרהמועצה מאשרת        

 .)ה( לחוק התכנון והבניה 18סעיף -ועדת משנה לתכנון ולבניה  בכפוף לאישור            

 )הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העיר(
 שלוש, פנחסוב( 2-דידי  נמנע 1-נגד 10 –)בעד 

 ( 5מס' )נספח  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
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 אישור חילופי גברי בוועדות העירוניות ( 9.)8

 חילופי גברי בוועדות העירייה, כמפורט להלן:  תמאשרהמועצה            

 שים וסילוק אשפה  איגוד ערים איילון לביוב, ביעור ,יתוא. 

 את מינויו של גבי אברמשוולי משנה לראש העיר כחבר איגוד ערים  המועצה מאשרת           

 איילון לביוב, ביעור, יתושים וסילוק אשפה במקומו של מר יאיר דידי.           

 ועדה למתן הנחות מאגרות פיתוח  ב.      

 מ"מ ראש העיר כיו"ר הועדה להנחות –אילוז  את מינויו של אברהםהמועצה מאשרת           

 מאגרות פיתוח ובמקומו של מר יאיר דידי ,חבר המועצה יאיר דידי  ימשיך לכהן כחבר           

 ועדה .          

 ( 1/2018-14)פרוטוקול הנהלה מס' 
 שלוש, פנחסוב( 2-דידי  נמנע 1-נגד 10 –)בעד 

 

 קשת שינוי  מורשה חתימה בביה"ס   ( 10).9

 "ס קשת מבקשים לעדכן מורשת חתימה יו"ר הורים חדשההבחשבון הורים בבי     

 ן:-מצ"ב פרטי הח     

 , מזכירת ביה"ס 038524641גב' אורית ערב מנהלת ביה"ס קשת מס' ת.ז      

 ויו"ר ועד הורים החדשה גב' ליבת אזולאי 62847652  מס' ת.ז  הגב' שירלי סלקמן     

 יהיו מורשי חתימה בחשבון להלן: 34486977ת.ז      

 04937495מס' חשבון הורים:      

 החל מאישור זה מבוטלת  זכות החתימה ליו"ר ועד הורים היוצאת הגב' מיטל פרטוק מס'     

 .031697568ת.ז      

 האמור לעיל.המועצה מאשרת      

 ( 1/2018-14)פרוטוקול הנהלה מס' 
 שלוש, פנחסוב( 2-דידי  נמנע 1-נגד 10 –)בעד 

 
 שינוי  מורשה חתימה בבי"הס אלאמל  ( 11).10

 בשני בנקים שונים.בבי"ס אלאמל קיימים שני חשבונות בנק 

 בבנק לאומי. – 1413752 –חשבון רשות 

 בבנק הפועלים. – 451716 –חשבון הורים 

 אלו  על מנת להתייעל ולחסוך בעמלות ובזמן המתנה, מנהל ביה"ס מבקש לסגור חשבונות

 .בבנק מזרחי ולפתוח שני חשבונות חדשים 

    בבנק ולפתיחת שני חשבונות חדשים   החשבונות לאשר סגירת  –בהתאם לאמור לעיל 

 יש לבטל ההחלטה הקודמת. –בהתאם לאמור לעיל   מזרחי

 האמור לעיל.ת מאשרהמועצה 

 ( 1/2018-14)פרוטוקול הנהלה מס' 
 לוש, פנחסוב(ש 2-דידי  נמנע 1-נגד 10 –)בעד 

 
_________________________________________________________________________ 

 
 אישור העסקת עובדים במשרות אמון :  ( 12).11

 ובהתאם  1979 –( מתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים( תש"מ 3)ב( ) 2בהתאם לתקנה 
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מתבקש אישור  ושאי משרה, בדבר חוזים אישים להעסקת נ 1/2011 לחוזר מנכ"ל 
    המועצה 

 למינוי הבא :

 אישור תנאי שכרו של מר שמעון צרויה נהג ראש הרשות המקומית, העובד יועסק בהתאם 
 משכר מנכ"ל. 30%להנחיות משרד הפנים, בחוזה אישי למשרות אמון ושכרו יעמוד על 

 . 11.7.17העובד מועסק בעירייה מיום 

 .האמור לעילת מאשרהמועצה 
 ( 1/2018-14)פרוטוקול הנהלה מס' 

 שלוש, פנחסוב( 2-דידי  נמנע 1-נגד 10 –)בעד 
 

 

 מלגה עבור תלמידי העיר רמלה למסע לפולין  ( 13).12

 תלמידים זכאים 8במסגרת הסיוע של העירייה לתלמידי העיר בעניין המסע לפולין נקבעו     

 החינוך .של אגף  םע"פ הקריטריוני₪   1,000למלגה ע"ס     

 מאשרת המלגה עבור תלמידי העיר רמלה למסע לפולין.המועצה     

 ( 1/2018-14)פרוטוקול הנהלה מס' 

 שלוש, פנחסוב( 2-דידי  נמנע 1-נגד 10 –)בעד 
 

 (  2017 –הצעת חוק לרמלה )שמירת הסדר והניקיון()תיקון( תשע"ח  ( 14).13

"חוק העזר העיקרי"( מסדיר את העקרונות  –)להלן  2000-חוק עזר לרמלה )שמירת הסדר והניקיון(, התש"ס

והכללים החלים על הציבור ועל העירייה בכל הקשור לשמירת הסדר והניקיון במרחבים הציבוריים בעיריית 

 רמלה וכן את הטיפול בפסולת המיוצרת בתחום העיר.

ינת להקצות לכך מזמנה העירייה רואה חשיבות רבה בשמירה על הסדר והניקיון בכל רחבי העיר ומעוני

וממשאביה, והכל לטובת איכות חיי התושבים והגדלת השימוש הנעשה על ידי התושבים בגנים הציבוריים, 

 תוך שימת דגש על שימוש נאות, כאשר שימושו של האחד לא יגרע מהנאתו של האחר.

הניקיון  בגנים עיריית רמלה מעוניינת לתקן את חוק העזר העיקרי על ידי הרחבתו לשמירת הסדר ו

הציבוריים, המקום הציבורי והגנה על הצומח, זאת, על מנת לאפשר לתושבי העיר ואורחיה סביבה נעימה 

 יותר בגנים הציבוריים ובמקום הציבורי, תוך התחשבות בתושבים הגרים בסמוך לגנים הציבוריים.

על ידי ראש העירייה בהודעה התיקון המוצע מציע להגביל את השהות בגנים הציבוריים לשעות שיוגדרו 

המוצגת בכניסה לגן, כן יוגבלו השימושים המותרים בגן לכאלה שלא יפגעו בנראות הכללית של הגן, בתושבים 

 המתגוררים בסמוך לגן ובצומח. כך, התיקון כולל איסור הפרעה, איסור הקמת רעש, איסור על קיום חגיגות 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
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ללא אישור ראש העיר, איסור על הכנסת בעלי חיים, איסור על הבערת אש, איסור על 

 הקמת מחסה וכן איסור על החזקה ושתייה של משקה משכר במקום ציבורי.

הם של התושבים מטרת התיקון, היא לאפשר לכל אדם לבקר בגנים מבלי להפריע לאחר ושמירה על איכות חיי

 המתגוררים בשכנות לגן, התיקון יהווה איזון ראוי בין זכותם של תושבי 

העיר להשתמש בגנים הציבוריים לבין זכותם של תושבים המתגוררים בסמיכות לגנים לסביבת מגורים נעימה 

 ושקטה.

ימים קודם  10ועצה הדיון בהצעה זו יהא בישיבת המועצה הבאה, שכן הצעות חוק יש להעביר לעיון חברי המ

 לדיון במועצה.

 .(חוק העזר מצורף כנספח להצעה זו)

 ההצעה לתיקון חוק העזר העיקרי. ת אשרממועצת העיר 

 (1/2018-14)פרוטוקול הנהלה מס' 
 שלוש, פנחסוב( 2-דידי  נמנע 1-נגד 10 –)בעד 

 (6)נספח מס'             

 ועדה לנגישות עירונית מקצועית  ( 15).14

 את הרכב הועדה לנגישות עירונית : המועצה מאשרת       

 יו"ר הועדה  –אברהם אילוז       

 מ"מ יו"ר  –מר הרצל טובלי       

 יועץ הנגישות העירוני "נגישות למרחב" –מר יגאל שטיינמץ       

 ע/יועץ נגישות עירוני "נגישות למרחב" –גב' רות צובארי       

 מהנדס העיר  –גב' זאנה סולובייצ'ק       

 מנהל מחלקת רווחה –מר אייל קהלני       

 מנהלת אגף חינוך ונוער –גב' אלונה קליימן       

 מנהל מחלקת ספורט ואירועים    –מר ניסים רון       

 מנהל מחלקת תברואה –מר דוד חביבה       

 דובר העירייה –מר רוני ברזילי       

 מזכירת המחלקה       

 ( 1/2018-14הנהלה מס'  )פרוטוקול 
 שלוש, פנחסוב( 2-דידי  נמנע 1-נגד 10 –)בעד 
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הסכם של קול קורא המשרד שוויון החברתי להעסקת עובדים לטובת הפרויקט   ( 16).15

 לקידום 

 שילובם של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי      

 רתי להעסקת עובדים לטובת הפרויקט לקידום הסכם של קול קורא המשרד שוויון החב המועצה מאשרת             

 .שילובם של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי            

 עובדים : 4מדובר על             

 מועסקת דרך קרן רמלה. –. מנהלת מחלקת קליטה 1       

 מועסקת דרך קרן רמלה. -. מזכירה  מוקד קליטה2       

 מועסק דרך משרד החינוך.   –אתיופית . רכז נוער ליוצאי הקהילה ה3       

 . תפקיד חדש למחלקת הקליטה. 4       

 (1/2018-14)פרוטוקול הנהלה מס' 
 שלוש, פנחסוב( 2-דידי  נמנע 1-נגד 10 –)בעד 

 (7)נספח מס'             

 אישור מועצת העיר להגשה/ המלצה על תכניות:
 רקע:

 לל התחייבות לקידום תכניות למגורים ברחבי הסכם הגג בין עיריית רמלה למשרדי הממשלה כ

 העיר. מחלקת תכנון עיר קידמה את התכניות , שכללו גם תכניות בשכונות בהן מתגורר המגזר 

 הערבי בעיר. מבין התכניות קודמו שתי תכניות בתכנון מתארי: הרחבת גן חקל ב' והרחבת ג'ואריש 

 .7-9בסעיפים  כמפורט להלן מצפון. נדרש לקדם תכנון מפורט בשני מתחמים אלה

 
 הארכת דרך בג'ואריש– 0600676-415 ( 17).16

 (, שינויים 6/170: עבור חיבור לרחוב הזית )תוואי מאושר בתכנית לה/התכנית שבנדון מטרתה

 , שינוי קו בניין. 6/170בתכנית לה/ 2גאומטריים בדרך המאושרת מס' 

 2ות לשכונה מצפון )חיבור לדרכים מאושרות דרך מס' הארכת דרך בשכונת ג'ואריש לצורך יצירת נגיש 

אישור תכנית איחוד וחלוקה ע"פ פרק ג' סימן ז'   (,200ומשם לרחוב הזית עבור ליציאה לכביש  6/170בלה/

 .2עם דרך מס'  410+410במגרשים  6/170החלפת שטחים בתכנית בתוכנית לה/ -לחוק התכנון והבנייה

 שינוי קו בניין.

 . 6/170בתכנית לה/ 2ומטריים בדרך המאושרת מס' שינויים גא

 רישום בעלויות בשטח ציבורי )הפקעה(.

 .בהכנה, לקראת דיון בוועדת משנה מקומיתסטטוס התכנית: 

 .התכניתהגשת המועצה מאשרת 

 ( 1/2018-14)פרוטוקול הנהלה מס' 

 שלוש, פנחסוב( 2-דידי  נמנע 1-נגד 10 –)בעד 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
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א /16/1000לה/-תכנית מפורטת מכוח התכנית המחוזית להרחבת שכונת גן חק"ל ב'    
. תנאים להיתרי בנייה בתכנית יח"ד 82-כללה אישור מתארי ל 09.08.2016מיום  7318י.פ. מס' -המאושרת ב

 בין היתר: 6.3.1כללו בס.

 אשור תכנית איחוד וחלוקה ע"פ פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבנייה. -

 תכנית בינוי ופתוח לכל התכנית. -

 רישום בעלויות בשטח ציבורי )הפקעה(. -

 תחבורתית ועוד. תשתיות הנדסיות לרבות קיר אקוסטי, שדרוג מט"ש איילון שלביות  תכנון ו/או ביצוע -
     שינוי   עיקרי מטרות התכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמה כמשמעותם בסימן ז' לפרק ג' לחוק,         

 בינוי, שינוי שלביות, הגדלת שטח ציבורי, הוראות והנחיות תכנוניות מרחביות ועוד.        

 .התכנית המועצה מאשרת הגשת 

 ( 1/2018-14)פרוטוקול הנהלה מס'  
 שלוש, פנחסוב( 2-דידי  נמנע 1-נגד 10 –)בעד 

 
 

 יח"ד חדשות להרחבת ג'ואריש מצפון  300 -תכנית מפורטת לכ ( 19.)18
 כללה תכנון  22.102.2015י.פ. מיום -המאושרת ב 6/170לה/–תכנית מפורטת מערב רמלה       

 ראות התכנית קבעו יח"ד. כאשר הו 300-ביעוד מגורים ג' לכ 2001מתארי לתא שטח מס'       

 .ז לתקנון כדלקמן: 4.12שתנאים למתן התרי בנייה בתחום התכנית ע"פ ס.      

 

 
, 200: יצירת נגישות בין שכונת גו'אריש לרחוב הזית לצורך חיבור השכונה ישירות לכביש  מטרות התכנית החדשה

ריסת מבנים לא חוקיים ו/או להסדרת תכנון מפורט לשכונה החדשה, בינוי, הנחיות מרחביות, קביעת הוראות לה

 חלקם, תכנון תשתיות, שטחי ציבור , פיתוח וכדומה.

 .התכנית המועצה מאשרת הגשת 

 ( 1/2018-14)פרוטוקול הנהלה מס'  
 שלוש, פנחסוב( 2-דידי  נמנע 1-נגד 10 –)בעד 

 
 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 
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את התכנון שהיה   . הבינוי במתחם שינה81במתחם המע"ר החלה הבנייה במגרש 

 מאושר 

 למתחם המרכז האזרחי בהיבטי פריסת המסחר, ההעמדה, השבילים והדרכים. נדרש תכנון 

 חם זה מחד ומאידך תאפשר נגישות לדרך גישה אשר תשרת את הבנייה המשמעותית במת

 חיונית לתושבי המתחם ולבאי המרכז האזרחי בין רחוב דני מס לרחוב וייצמן. 

 הגיש את התכנית .להמועצה מאשרת      

 ( 1/2018-14)פרוטוקול הנהלה מס' 
 שלוש, פנחסוב( 2-דידי  נמנע 1-נגד 10 –)בעד 

 
 

 188לה/ מתכנית 132מבנן מס'  – 0364349-415 ( 21).20

 מטרות ועיקרי הוראות התכנית:

 .תכנית מפורטת לאיחוד וחלוקה .1
 .זכות מעבר וגישה .2
 .מ' 4-מ'  ל-10שינוי קווי בניין קדמי  ברח' שפיק עדס מ .3
 .קביעת קו בנין .4
 .חלוקה למגרשים לפי הבעלים .5
 .20%-הגדלת אחוזי בניה ב .6
 .לחוק התכנון 121איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים לפי סעיף  .7

תכנית בתחום המרכז האזרחי, בטבעת החיצונית הסמוכה לעיר העתיקה, שווקו מגרשי מגורים  ע"י רשות ה
 הפיתוח מבלי שקיימת נגישות מוטורית לבתים. 

 התכנית שבנדון מסדירה את הנגישות לבתים , בין היתר ע"י גישה משטח ציבורי שבבעלות העירייה.

  20.11.2017ביום  2017008ת התכנית בוועדת משנה מקומית מס' התכנית עלתה לאישור הפקדסטטוס התכנית: 
 : הבאים בתנאים התכנית את לאשר ובה הוחלט

 הגובלים המגרשים בין תיאום יבוצע התכנית בתחום ראשון בניה להיתר כתנאי

 .העיר מהנדסת ובאישור פן שמואל מר הוועדה שמאי ד"לחו בהתאם לפעול ( 188/לה 13 מבנן)

 http://bit.ly/2idMPez כי התכנית:קישור למסמ

 התכנית והצטרפות העירייה כיוזמת התכנית.המועצה מאשרת 

 ( 1/2018-14)פרוטוקול הנהלה מס' 
 שלוש, פנחסוב( 2-דידי  נמנע 1-נגד 10 –)בעד 

 
 
 
 

 

 

______________________________________________________________________________ 
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התכנית באה להסדיר מצב קיים, אשר בין היתר כולל שימוש בשטחי ציבור בבעלות        
 העירייה.    

 ההנדסה ממליצה בכל תוקף לסרב לתכנית, לא כל שכן להצטרף כיוזמת התכנית ו/או כבעלת          

 עניין בהסכמה.       

 מטרות ועיקרי התכנית:

 למגרש אחד. 91איחוד שני המגרשים הכלולים בחלקה  .א

 הגדלת המגרש לכיוון רחוב ירושלים עד לקו הגדר הקיימת של המפעל. .ב

 עדכון קווי הבניין ע"פ המצב בשטח ולצורך מימוש מלוא זכויות הבנייה במגרש. .ג

 למגרש המאוחד. 65%קביעת תכסית של  .ד

והחליטה שלא להמליץ  20.11.17מיום   2017008התכנית נדונה בועדת משנה מקומית מס' טוס התכנית:סט

למחוזית על הפקדת התכנית )אדריכל התכנית התפטר ואין אדריכל כדין . התכנית משתרעת על שטחים ציבוריים 

הליקויים כבר בחודש שאינם בבעלות מגיש התכנית ומהווה חריגת בניה . למבקש נתנה האפשרות לתקן את 

מיום  2016010פברואר וזה לא טרח לתקן(, לאחר מספר שיבוצים לועדת משנה בהן הוחלט : בוועדת משנה מס' 

הוחלט לשוב  15.2.17ביום  2017001הוחלט להורידה מסדר היום עקב אי בשלות התכנית, בוועדת משנה  21.9.16

 ולדון בהמשך(.

 http://bit.ly/2iIlB3C קישור למסמכי התכנית:

 מאשרת ההחלטה שלא להצטרף כיוזמי התכנית. המועצה 

 ( 1/2018-14)פרוטוקול הנהלה מס' 
 שלוש, פנחסוב( 2-דידי  נמנע 1-נגד 10 –)בעד 
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 :מטרת התכנית    

 תכנית שסיימה את תקופת ההפקדה ומטרתה איחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמת הבעלים 

 והסדרת מערך התנועה והחנייה בשצ"פ הסמוך. 

 עיקרי הוראות התכנית:

 איחוד וחלוקה של מגרשים. .1

 תוצאה מאיחוד מגרשים. -מ' למצוין בתשריט 2-שינוי קו בניין צידי ימני מ .2

 .201ועה והחנייה בשצ"פ בתא שטח הסדרת מערך התנ .3

 שינוי של הוראות בדבר עיצוב אדריכלי: .4

 שינוי מיקום חזית מסחרית בהתאם למופיע בתשריט.

 שינוי מיקום סטיו בהתאם למופיע בתשריט.

 (. ביום 7559)מס' י.פ.  2.8.17-התכנית פורסמה להפקדה בילקוט פרסומים בסטטוס התכנית: 

 לחוק וכתכנית בסמכות מחוזית:  109ונת אישור השר לפי סעיף נקבעה התכנית כטע 31.8.17

 איחוד וחלוקה של מגרשים בבעלות אחת, תוך תיקון טעות טכנית שנפלה      101בתא שטח  -

 ( מחוץ 100/1)ע"פ תכנית לה/ 43/1שבה נשמט חלק ממגרש  7/1/100בתכנית מאושרת לה/מק/    

 .7/1/100לגבול התכנית לה/מק/    

 מערך התנועה וחניה בשצ"פ הסמוך בקרבת מועדון גיל הזהב.כלל  הסדרת-201ח בתא שט

          התכנית את לדחות מחליטה , הוועדה 2017008י"פ ,  20.11.17מדיון בוועדה המקומית בתאריך 

     מקבלת הוועדה 05/09/2017 מיום מחוזית הוועדה של מכתבה לאור וזו המקומית שהופקדה

    מתבקש התכנית יזם, לזאת בהתאם .הקודמת ההחלטה את לבטל ומחליטה המחוז הערות את

  .בהמלצה תדון והוועדה מחוזית הוועדה בסמכות מתוקנים מסמכים להגיש

 http://bit.ly/2jG0oni קישור למסמכי התכנית:

 את התכנית למחוזית. להצטרף כיזמת התכנית המורחבת ולהגישת מאשרהמועצה 

 ( 1/2018-14)פרוטוקול הנהלה מס' 
 שלוש, פנחסוב( 2-דידי  נמנע 1-נגד 10 –)בעד 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 לגב' שמרית לויאב  בקשת היתר לעבודת חוץ  ( 24).23
  אישור העירייה להיתר עבודת חוץ,  תמבקשבאגף הנדסה ,גב' שמרית לויאב עובדת     

http://bit.ly/2jG0oni
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 בעירייה.ה מעבר לעבודת    

 לתקופה שלפקודת העיריות, מבוקש לאשר לנ"ל היתר לעבודת חוץ, ל 180עפ"י סעיף 

 החלטת המועצה. מיום שנה

  לגב' שמרית לויאב. בקשת היתר לעבודת חוץ מאשרת המועצה 
 ( 1/2018-14)פרוטוקול הנהלה מס' 

 שלוש, פנחסוב( 2-דידי  נמנע 1-נגד 10 –)בעד 
 ( 8)נספח מס  

 
 למר  בלאיש ג'קי   בקשת היתר לעבודת חוץ  ( 25).24
  מבקש אישור העירייה להיתר עבודת חוץ, מר בלאיש ג'קי העובד  במחלקת אחזקה ,    

 בעירייה.ו מעבר לעבודת    

 לתקופה של"ל היתר לעבודת חוץ, פקודת העיריות, מבוקש לאשר לנל 180עפ"י סעיף 

 החלטת המועצה. מיום שנה

 למר בלאיש ג'קי .  היתר לעבודת חוץ מאשרת בקשת המועצה 

 ( 1/2018-14)פרוטוקול הנהלה מס' 
 שלוש, פנחסוב( 2-דידי  נמנע 1-נגד 10 –)בעד 

 ( 9 )נספח מס 
 

 2' כיול מס 2017אישור תקציב   ( 26).25

      2017הפרש בין הצעת תקציב               2017  הצעת תקציב            מאושר 2017תקציב                

 מאושר 2017מול תקציב                                                           על ידי משרד הפנים               

 (1)כיול מס.                    

 ₪  אלפי                                   ₪   אלפי                      ₪  אלפי                            

  25,030                                    502,913                      477,883         בתקבולים:

 25,030                                     502,913                      477,883        בתשלומים:

 מצ"ב דברי הסבר, פירוטים ונספחים.

 )לא הוגש למועצה (

 ( 1/2018-14)פרוטוקול כספים מס' 

 (10)נספח מס'                                                                

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

    תב"רים חדשים – 2017אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת  ( 27.) 26

 משרד החינוך קרן פיתוח. -₪  150,000הקמת מבנה יביל בביה"ס שערי ציון , סה"כ תקציב  – 2660
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 -₪  166,667חינוך בנושא זיהום האוויר לשנת הלימודים תשע"ח , סה"כ תקציב  - 2661
 משרד 

 הסביבה קרן פיתוח.להגנת             

 המשרד לשירותי דת. -₪  250,000הקמת בית כנסת יביל ברמת דן , סה"כ  – 2662

  -₪  35,424רכישת ציוד וריהוט לגן ילדים ברחוב יונה וולך בקרית האומנים, סה"כ  – 2685

 מפעל הפיס .            

 ₪  106,272ית האומנים, סה"כ כיתות גן ברחוב יוסי בנאי בקרי 3 –רכישת ציוד וריהוט ל  – 2686

 מפעל הפיס.            

 משרד התחבורה  -₪  300,000אהוד מנור , סה"כ –תכנון צומת הרחובות עוזי חיטמן  – 2687

 קרן פיתוח.            

 משרד התחבורה  -₪  300,000עוזי חיטמן , סה"כ –תכנון צומת הרחובות שושנה דמארי  – 2688

 יתוח. קרן ופ            

 משרד -₪  3,562,000ביצוע פעולות שיקום ותשתיות במתחם הידידות ברמלה , סה"כ  – 2689

 השיכון.            

 ₪  500,000, סה"כ   503ברח בני אמדורסקי במגרש  –הקמת גן ילדים בקריית האומנים  – 2690

 קרן פיתוח.            

 קרן ₪  500,000, סה"כ  503סי בנאי במגרש הקמת גן ילדים בקריית האומנים ברח יו – 2691

 פיתוח.            

 קרן פיתוח.₪  500,000הקמת גן ילדים בקריית מנחם בגין ברח זמיר , סה"כ  – 2692

 קרן פיתוח .₪  1,000,000כיתות , סה"כ  24הקמת ביה"ס מקיף הערבי  – 2693

 יתוח.קרן פ₪  1,000,000שיפוצים במוסדות חינוך , סה"כ  – 2694

 קרן פיתוח.₪  1,000,000שיפוצים במוסדות ציבור , סה"כ   - 2695

 קרן פיתוח .₪  500,000עבודות תכנון ושמאוות , סה"כ  – 2696

 משרד התחבורה קרן פיתוח .₪  1,109,708ביאליק , סה"כ  –הסדרת צומת הרצוג  – 2697

 דובר על העברת המבנה יביל מ 2662ראש העיר נתן סיקרה כללית לגבי התב"רים , לגבי תב"ר 

 מרמת דן לחטיבת גולני .

 מיליון ש"ח  התברים מקרן פיתוח יועברו לאישור  1.8 -יתרת קרן פיתוח בספרי הנהלת חשבונות כ

 משרד הפנים על פי הכנסה מקרן פיתוח.

 הרכישה  עבור כיתות חדשות .– 2686לשאלת הועדה על תב"ר 

 התב"רים החדשים .ת מאשרהמועצה 

 ( 1/2018-14)פרוטוקול כספים מס'             

 שלוש, פנחסוב( 2-דידי  נמנע 1-נגד 10 –)בעד 
 (11ספח מס' )נ               

 

 

 

 תב"רים תיקוני  – 2017אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת  ( 28).27
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, סה"כ תקציב מבוקש   1100שכר תכנון" מתחם מכבי תוכנית לה/  "מימון  – 2550   
5,151,750  ₪ 

 רשות מקרקעי ישראל. -₪  1,171,681תוספת                 

 מושבים בבי"ס תיכון לילנטל, סה"כ תקציב מבוקש  100הקמת אולם ספורט בינוני + – 2479   

 מועצת ההימורים. -₪  760,660תוספת ₪  6,353,860                

 אקוסטי בקלאוזנר, סה"כ תקציב מבוקש  הסכם פשרה להקמת קיר אקוסטי ומיגון   - 2615   

 חברת נתיבי ישראל משרד השיכון משרד  -₪  1,473,567תוספת ע"ס ₪ ,  10,073,567                

 התחבורה.                

 החלפת מיקום מגרש דשא סינטטי מקריית האומנים לשכונת אג"ש סמוך - לידיעה –  2659

 לרחוב הרצוג.                

 קרן לפיתוח ₪  3,230,000שיפוץ מרכז יום לקשיש ברחוב רזיאל , סה"כ תקציב מבוקש  – 2498

 ₪ .  246,418תוספת של              

   שיפוץ מרכז יום לקשיש תוספת התב"ר הינה עבור סיום השיפוץ וכניס מידית  למרכז יום. -
 

 תיקוני התב"רים. ת מאשרהמועצה 

 ( 1/2018-14)פרוטוקול כספים מס' 

 שלוש, פנחסוב( 2-דידי  נמנע 1-נגד 10 –)בעד 
 ( 12נספח מס' ) 

 

 "2017 3רבעון  -"אישור הדוחות הכספיים )לא מבוקרים( לתקופה  ( 29).28

 הפרש תקציב יחסי           ביצוע בתקופה        תקציב יחסי לתקופה     תקציב מאושר

 מול ביצוע                        ספטמבר –ינואר            ספטמבר-ינואר                          2017                                    

 14,948                           373,360                     358,412                   477,883               הכנסות 

 17,708                           376,120                     358,412                   477,883                הוצאות 

 (2,760)                            (2,760)                                                                                      גירעון

 .הסבר לדוח הכספי-מצ"ב דברי

 . 2017 3רבעון  -הדוחות הכספיים )לא מבוקרים( לתקופה  המועצה מאשרת        

 ( 1/2018-14)פרוטוקול כספים מס'            
 שלוש, פנחסוב( 2-דידי  נמנע 1-נגד 10 –)בעד 

 ( 13)נספח מס'           

 

 

 

 

 

 "2017 2רבעון  -"אישור הדוחות הכספיים )סקורים( לתקופה (  30.)29
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            ביצוע בתקופה        תקציב יחסי לתקופה        תקציב מאושר                                
 הפרש תקציב יחסי

 מול ביצוע                      יוני –ינואר                     יוני-ינואר                    2017                                    

 7,709                           246,650                     238,941                   477,882                      הכנסות 

 9,904                            248,845                     238,941                   477,882                      הוצאות 

 (2,195)                            (2,195)                                                                                            גירעון

 .הסבר לדוח הכספי-מצ"ב דברי

 . 2017 2רבעון  -הדוחות הכספיים )סקורים( לתקופה המועצה מאשרת        

 ( 1/2018-14)פרוטוקול כספים מס'            
 שלוש, פנחסוב( 2-דידי  נמנע 1-נגד 10 –)בעד 

 ( 14)נספח מס'  
 

 א לפקודת העיריות 203בהתאם לסעיף  -הודעה על פרטי חוזים שנחתמו (  31.)30
 לידיעה .              

 
 ( 1/2018-14)פרוטוקול כספים מס'          

 שלוש, פנחסוב( 2-דידי  נמנע 1-נגד 10 –)בעד 
 ( 15)נספח מס'  

 
 "31.12.16הדוחות הכספיים )מבוקרים( ליום "אישור (  32.)31

 הפרש תקציב מול ביצוע 2016ביצוע  2016תקציב מאושר  

 31,898 506,072 474,174 הכנסות

 33,587 507,761 474,174 הוצאות

 (1,689)   גירעון

 

 .הסבר לדוח הכספי-מצ"ב דברי

 .31.12.16דוחות הכספיים )מבוקרים( ליום ההמועצה מאשרת     

 ( 1/2018-14)פרוטוקול כספים מס'               
 שלוש, פנחסוב( 2-דידי  נמנע 1-נגד 10 –)בעד 

 (16)נספח מס'  
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 תב"רים חדשים    - 2018אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת (  33.)32

 משרד התחבורה  -₪  1,099,513הסדרת חנייה למשאיות , אוטובוסים ורכב כבד , סה"כ   - 2698

 קרן פיתוח .             

          עבור בניית חניה ₪,  1,099,513משרד התחבורה העביר ולבקשת ראש העיר  במידי תב"ר ע"ס 

 למשאיות/אוטובוסים לאורך כל שטח בית העלמין החדש.

 התב"ר החדש.ת מאשרהמועצה             

 ( 1/2018-14)פרוטוקול כספים מס'             
 שלוש, פנחסוב( 2-דידי  נמנע 1-נגד 10 –)בעד 

 ( 17)נספח מס'  

 תב"רים תיקוני  – 2017אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת ( 34.)33

 משרד האוצר ₪  2,251,455, סכום המבוקש  101הרפורמה בחוק תכנון ובניה חוק  – 2444

 ₪ . 320,455תוספת בסכום              

 ב"ר.תיקון התת מאשרהמועצה              

 ( 1/2018-14)פרוטוקול כספים מס'             
 שלוש, פנחסוב( 2-דידי  נמנע 1-נגד 10 –)בעד 

 ( 18)נספח מס'  
 

 14-1/2018פרוטוקול חגיגות ואירועים מס' ( 35. )34
 .1/2018-14המועצה מאשרת פרוטוקול חגיגות ואירועים מס'               

 
 (1/2018-14ואירועים מס'  )פרוטוקול חגיגות               

 שלוש, פנחסוב( 2-דידי  נמנע 1-נגד 10 –)בעד 
 ( 19)נספח מס'  

 
             עמותת ברכה שרה קריית מנחם )אפקה((  36.)35
 

 . 86חלקה: 5149, גוש   8, כתובות רחוב צאלח מנשה  עמותת ברכה שרה קריית מנחם )אפקה(              
  קשה: מהות הב              
 שרותי דת לתושבי שכונת קריית מנחם, תפילות, ופעילות חברתית קהילתית .  –בית כנסת               
 החלטות:              
 החלטת ועדת הקצאות על אישור הבקשה לתקופה של שנתיים ופרסום ראשון בעיתון.              

 
 .ותהמועצה מאשרת ההחלט             

 (1/2018-14את מקרקעין ומבני ציבור )פרוטוקול הקצ

 שלוש, פנחסוב( 2-דידי  נמנע 1-נגד 10 –)בעד 
 ( 20)נספח מס'  

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 עמותת בית הכנסת "מגן שלום" ( 37.)36
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 5807, שכונה:אשכול ,גוש: 2רחוב גיבורי ישראל  עמותת בית הכנסת "מגן שלום" ,             
 . 40חלקה:

 מהות הבקשה:              
 . 455בקשה לחידוש הקצאה . בית כנסת במקלט ציבורי              
 החלטות:             
 שנים+ שנתיים אופציה. 3החלטת ועדה לאשר פרסום שני לתקופה של              
 .ותאשרת ההחלטהמועצה מ             

 (1/2018-14)פרוטוקול הקצאת מקרקעין ומבני ציבור            
 שלוש, פנחסוב( 2-דידי  נמנע 1-נגד 10 –)בעד 

 (  21)נספח מס' 
    עמותת "הר מוריה"( 38.)37   

           .  57חלקה: 5889שכונה:קרית מנחם בגין גוש: 3עמותת "הר מוריה" כתובת , חץ                 

  מהות הבקשה:                 
 שימוש בשלוחת בי"ס אופק לשעבר, לצורך קיום תפילות שחרית מנחה וערבית בימי שבתות ומעודי                
 ו' .  –ישראל ובימים א'                 
 החלטות:                

 שנים+ שנתיים אופציה ופרסות שני. 3 החלטת ועדת הקצאות על אישור הבקשה, לתקופה של                
 .ותהמועצה מאשרת ההחלט                

 
 (1/2018-14)פרוטוקול הקצאת מקרקעין ומבני ציבור               

 שלוש, פנחסוב( 2-דידי  נמנע 1-נגד 10 –)בעד 
 ( 22)נספח מס'  

 

 עמותת שבת אחים גם יחד רמלה( 39.)38

 . 52חלקה: 5150גוש: 31, רחוב שטרן יאיר  ם גם יחד רמלהעמותת שבת אחי             

 החלטות:             

 .ופרסום ראשוןשנים+ שנתיים אופציה  3חלטת ועדת הקצאות על אישור הבקשה, לתקופה של ה             
 .ותהמועצה מאשרת ההחלט             

 
 (1/2018-14)פרוטוקול הקצאת מקרקעין ומבני ציבור                 

 שלוש, פנחסוב( 2-דידי  נמנע 1-נגד 10 –)בעד 
 (  23 )נספח מס' 

  בני עקיבא( 40.)39
 . 40,  26חלקות : 5801רחוב השריון , שכונה:נוה רם/ גיורא , גוש: בני עקיבא             
 החלטות:             

 .ופרסום ראשוןים+ שנתיים שנ 3חלטת ועדת הקצאות על אישור הבקשה, לתקופה של ה             
 .ותהמועצה מאשרת ההחלט             

 
 (1/2018-14)פרוטוקול הקצאת מקרקעין ומבני ציבור             

 שלוש, פנחסוב( 2-דידי  נמנע 1-נגד 10 –)בעד 

 (  24)נספח מס' 
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 יוצאי מרגלן ע"ש אברמוב דוד ברמלה ( 41.)40

 

 . 87חלקה: 5802גוש: 5, כתובת , עמיחי "ש אברמוב דוד ברמלה יוצאי מרגלן ע             
 החלטות:             
 .  21.1.17מאשרת ביטול הקצאה מיום  הועדה             
 .ותהמועצה מאשרת ההחלט             

 (1/2018-14)פרוטוקול הקצאת מקרקעין ומבני ציבור                  
 שלוש, פנחסוב( 2-דידי  נמנע 1-נגד 10 –)בעד 

 (  25)נספח מס' 
 אוהל אברהם ושרה רמלה ע"ר ( 42.)41

  497חלקה: 4346:, מבצע קדש , שכונה: שפרינצק  גושאוהל אברהם ושרה רמלה ע"ר              
 החלטות:             
 ראשון . + שנתיים ואופציה ופרסום 3הקצאות על אישור הבקשה לתקופה של  ת ועדהחלטת              
 .ותהמועצה מאשרת ההחלט             

 
 (1/2018-14)פרוטוקול הקצאת מקרקעין ומבני ציבור          

 שלוש, פנחסוב( 2-דידי  נמנע 1-נגד 10 –)בעד 
        ( 26)נספח מס'  

     
  14-2/2017ועדת קליטת עלייה (  43. )42

 .25.12.2017מיום  2/2017-14ת עלייה המועצה מאשרת פרוטוקול ועדת קליט               
 

 (2/2017-14)פרוטוקול ועדת קליטת עלייה              
 שלוש, פנחסוב( 2-דידי  נמנע 1-נגד 10 –)בעד 

 ( 27)נספח מס'  

 
  14-6/2017ועדת תרומות מס' ( 44. )43

 .  17.12.2017, מיום 6/2017-14המועצה מאשרת את פרוטוקול ועדת תרומות מס'              
 

 (6/2017-14רומות מס' ת)פרוטוקול ועדת               
 שלוש, פנחסוב( 2-דידי  נמנע 1-נגד 10 –)בעד 

 ( 28)נספח מס'  
 

  14-2/2017הועדה למאבק בנגע הסמים מס' ( 45.)44

 . 10.12.2017, מיום  2/2017-14המועצה מאשרת פרוטוקול הועדה למאבק בנגע הסמים מס'              

 (2/2017-14)פרוטוקול הועדה למאבק בנגע הסמים מס'          
 שלוש, פנחסוב( 2-דידי  נמנע 1-נגד 10 –)בעד 

 ( 29 )נספח מס' 

 תשע"ח  14-1/2017מס' ועדת מלגות  (46.)45
 . 28.12.2017תשע"ח , מיום  1/2017-14המועצה מאשרת פרוטוקול ועדת מלגות               

 
 ( 28.12.2017תשע"ח , מיום  1/2017-14ל ועדת מלגות )פרוטוקו   

 שלוש, פנחסוב( 2-דידי  נמנע 1-נגד 10 –)בעד 
 (  30)נספח מס' 
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  14-5/2017ועדת תנועה מקומית ( 47.)46
 לידיעה:             

 .  26.12.2017, מיום  5/2017-14ועדת תנועה מקומית              
 

 ( 5/2017-14)פרוטוקול ועדת  תנועה מקומית               
 שלוש, פנחסוב( 2-דידי  נמנע 1-נגד 10 –)בעד 

 (  31 )נספח מס' 
 

 דירקטוריון ת.מ.ר תאגיד מים אזורי ( 48.)47
 אל בניטה  כחבר , נציג ציבור , בדירקטוריון  ת.מ.ר תאגיד המועצה מאשרת  את רו"ח דני             
 מים אזורי .        

 ( 22.1.2018)תוספת ישיבת מועצה מיום         
 שלוש, פנחסוב( 2-דידי  נמנע 1-נגד 10 –)בעד 

 

  ועדת רישוי עסקים( 49).48
 של ראש העיר מיכאל  את חבר המועצה רונן מושייב כיו"ר הועדה במקומו המועצה מאשרת         

 וידל . חבר המועצה עמאר אבו גאנם יחליף את מיכאל וידל.        

 ( 22.1.2018)תוספת ישיבת מועצה מיום          
 שלוש, פנחסוב( 2-דידי  נמנע 1-נגד 10 –)בעד 

 
 

 ביריד לעידוד עלייה  ויסבורדויקטרינה  השתתפותה של הגב' אישור ( 50.)49

 יריד לעידוד עלייה + סמינרים+ ראיונות עם עולים פוטנציאלים ובשיתוף מנכ"ל    מסגרת ב               

  משרד הקליטה לקייב ,ויניצה ,חמילינצק  וחרקוב מבוקש לאשר השתתפותה של הגב'          

   שאמור להתקיים בתאריכיםעידוד עלייה , כנציגת העירייה, ביריד ליקטרינה וויסבורד          

 הדיור, במסגרת היריד הגב' יקטרינה תציג את אפשרויות התעסוקה, 15.2.2018-23.2.2018          

 והחינוך בעיר ותאתר  עולים פוטנציאליים.          

 מזוודות אחת לציוד אישי ואחת לחומר פרסומי+ טיסות ונסיעות  2כמו כן , מבוקש לאשר   

 .פנים + מלונות+ ביטוח נסיעות לחו"ל + אשל  

 ביריד לעידוד עלייה. ויסבורדויקטרינה  השתתפותה של הגב'המועצה מאשרת   

 

 ( 1/2018-14פרוטוקול משלחות וקשרי חוץ מס' )
 ( 22.1.2018)תוספת ישיבת מועצה מיום    

 שלוש, פנחסוב( 2-דידי  נמנע 1-נגד 10 –)בעד 
 ( 32 )נספח מס' 

 
 
 
 

  מיכאל וידל                                 רונן עזריה                  
      רמלה העיר    ראש                                   העירייה מנכ"ל                


