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 בתשפ"  תמוז 'כושהתקיימה ביום שני רוטוקול ישיבת המועצה מן המניין פ

 רמלה. 4אשכול הפיס , רח' הזית  (2022 יוליב 25) 

 

 ד' להגעת קוורום. 30מאחר ולא היה קוורום ראש העיר המתין  18:00לשעה  המועצה תוכננהישיבת *

  חברי מועצה. 9ראש העיר פתח את ישיבת המועצה עם  18:30בשעה 

 

   18:30-שעת פתיחת ישיבת  המועצה  

 
 :נוכחים

   
 ראש העיר, יו"ר ישיבת המועצה  -מיכאל וידל  

 סגן רה"ע  -הרב איתן דהאן 

 חבר מועצה   -מאור מאיר אשש  

 חברת מועצה -אורלי ארביב

 חבר מועצה    -שלומי פנטה 

 (בעמידה השתתף בהצבעה 18:38)נכנס בשעה חבר מועצה  -הרב מיכאל דרעי 

 חבר מועצה -עו"ד רונן רוטשטיין 

 חבר מועצה    -עו"ד ראיס אבו סייף 

   חבר מועצה   -אברהים ) מינו( אבו לבן 

 חבר מועצה -גאנם  עמאר אבו

 

 חסרים:

 )לא נכח(סגן רה"ע    -אברהם דז'ורייב 

 )לא נכח( חבר מועצה  -עו"ד מוסא סאבא 

 )לא נכח(חבר מועצה   -רונן מושייב  

 )לא נכח( חבר מועצה  -משה שטה 

 )היה ונישאר מחוץ לאולם(חבר מועצה  -מיכאל מיכאלוב  

 לאולם()היה ונישאר מחוץ חבר מועצה   -הראל שוהם 

  )הייתה ונשארה מחוץ לאולם(חברת מועצה  -רותם כהן כחלון 

 )היה ונישאר מחוץ לאולם(חבר מועצה   -יאיר דידי

 )היה ונישאר מחוץ לאולם( חבר מועצה -שמעון שלוש 

 

 

 :מנגנון עירוני
 מנכ"ל העירייה   -רונן עזריה 

 גזברית העירייה   -רוזה עללאל 

  יועמ"ש -  דורון דבוריעו"ד 

 נציג תאגיד ת.מ.ר  -אריה אנגלר 
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 :על סדר היום

 עדכוני ראש העיר  .1

 

 הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העיר  .2
 

 אישור פרוטוקולים: .3

 .2022 ביולי 12ם מיו 15-06/2022( מס'  1)                                          - פרוטוקול  ועדת כספים. א

 .2022 ביוני 27ם מיו 15-01/2022( מס'  1לידיעה  ) -בע"מ  דירקטוריון החברה  הכלכלית לרמלהפרוטוקול  ב. 

 .2022 ביולי 05ם מיו 15-02/2022( מס'  1לידיעה                                                 ) -פרוטוקול הנחות בארנונה  ג.

 .2022 ביולי 05ם מיו 15-01/2022( מס'  1)   - ( רמלה5200פרוטוקול  דירקטוריון החברה למימון רמלה )ד. 

 .2022ביולי  05ם מיו 15-02/2022( מס'  1)    2022חלוקת תקציב לשנת   -פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית ה. 
 עמותות דת, כלליות ונוער.                                                                 

 .2022 ביולי 13ם מיו 15-04/2022( מס'  1)                                          - ועדת הקצאת מקרקעיןפרוטוקול ו. 

 
 

 תוספת לישיבת מועצה  .4
 
 
 
 
 
 

 **   ישיבת המועצה הוקלטה ותומללה בהתאם להוראות הדין. 
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 עדכוני ראש העיר  :
 
 
 

 הסמכת אדריכלית העיר הגב' הילה גזית כמ"מ מהנדסת העיר הגב' זאנה סולובייצי'ק(. 70)  .1

 הסמכת אדריכלית העיר הגב' הילה גזית כמ"מ מהנדסת העיר הגב' זאנה סולובייצי'ק. מועצת העיר מאשרת

 ** ירד מסדר יום
                                                                                            (החלטה המוגשות ע"י רה"עהצעות )                                                                 

  

  תאגיד מים אזורי בע"מת.מ.ר  - 2021אישור דוחות כספיים לשנת  (. 71) .2

 תאגיד מים אזורי בע"מ.ת.מ.ר  - 2021דוחות כספיים לשנת   מועצת העיר מאשרת

 , פה אחד(10 -) בעד                                                                             
 (הצעות החלטה המוגשות ע"י רה"ע)

 (1)נספח מס' 
 

  רמלה)ע"ר( -המרכז הקהילתי הערבי  - 2021אישור דוחות כספיים לשנת  (. 27) .3

 רמלה )ע"ר(  -המרכז הקהילתי הערבי  - 2021דוחות כספיים לשנת  מועצת העיר מאשרת

 , פה אחד(10 -) בעד 
 (הצעות החלטה המוגשות ע"י רה"ע)

 (2)נספח מס' 

 

 לשנת   אישור חתימה על כתב הוראה בלתי חוזרת של העירייה לטובת עמותת הכדורסל נווה דוד סאן(. 37) .4

 3202הכספים        

 על כספי ₪  0001,000,כתב הוראה בלתי חוזרת של העירייה לרשות לבקרה התקציבית על סך  תאשרמועצת העיר מ        

 .2023לעמותת הכדורסל נווה דוד סאן רמלה לשנת הכספים התמיכה          

 בהתאם. המצ"ב  **  מועצת העיר מסמיכה את ראש העיר והגזברות לחתום על כתב ההוראה    

 , פה אחד(10 -) בעד 
 (הצעות החלטה המוגשות ע"י רה"ע)

 (3)נספח מס' 

 

 הגב' גטניו דלית  -אישור בקשת היתר לעבודת חוץ (. 47) .5

 בעירייה. הלעבודת מעבר אישור העירייה להיתר עבודת חוץ, תמבקשגב' גטניו דלית עובדת באגף לשירותים חברתיים ,      

 .30.06.2023ועד תאריך   01.11.2022מתאריך פקודת העיריות, מבוקש לאשר לנ"ל היתר לעבודת חוץ, ל 180עפ"י סעיף       

 היתר לעבודת חוץ. תאשרמועצת העיר מ      

                                                                   , פה אחד(10 -) בעד       
 (רה"ע הצעות החלטה המוגשות ע"י)           

 

 הגב' דגן ווגנש לאה -אישור בקשת היתר לעבודת חוץ (. 57) .6

 בעירייה. הלעבודת מעבר אישור העירייה להיתר עבודת חוץ, תמבקשגב' דגן וונגש לאה עובדת באגף לשירותים חברתיים ,

 .30.07.2023תאריך ועד   01.07.2022מתאריך פקודת העיריות, מבוקש לאשר לנ"ל היתר לעבודת חוץ, ל 180עפ"י סעיף 

 היתר לעבודת חוץ. תאשרמועצת העיר מ

                                                                   , פה אחד(10 -) בעד       
 (הצעות החלטה המוגשות ע"י רה"ע)                                                                    
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 לעובד יעקב בלאיש -אישור בקשת היתר לעבודת חוץ (. 67) .7

 בעירייה. ולעבודת מעבר מבקש אישור העירייה להיתר עבודת חוץ,העובד יעקב בלאיש העובד באגף תברואה ,

 .01.09.2023ועד תאריך   01.09.2022מתאריך פקודת העיריות, מבוקש לאשר לנ"ל היתר לעבודת חוץ, ל 180עפ"י סעיף 

 .היתר לעבודת חוץ תאשרמועצת העיר מ

                                                                   , פה אחד(10 -) בעד       
 (הצעות החלטה המוגשות ע"י רה"ע)                                                                   

 המשאיותכניסה למוזיאון עבור גביית תשלום (. 77) .8

בעלות עיריית רמלה אשר ב 53ח"ח  4375, וגוש 44-ו 52,30,28ח"ח  4344גוש "מוזיאון המשאיות" הוקם על שטח ציבורי 

"(.  האתר הוקם בשיתוף עם חברת תעבורה ומוצגים בו כלי רכב היסטוריים שבבעלותה המתארים את התפתחות האתר)להלן: "

קציה תיירותית מרכזית בעיר ומושך אליו מידי שנה אלפי מבקרים מכל רחבי התובלה היבשתית בישראל. האתר מהווה אטר

 הארץ. 

 

 כניסה חינם לתושבי רמלה. מועצת העיר מאשרת

 ₪ . 10+( 16ומבוגר ) ₪ ,  5(  3-16לתושבי חוץ ילד )מגיל 

 ניהול הגבייה במוזיאון יהיה באחריות קרן רמלה ככול אתרי התיירות בעיר.

 אחד(, פה 10 -) בעד 
 (הצעות החלטה המוגשות ע"י רה"ע)

 ( 3) נספח מס'                                                                                  

 

    תב"רים חדשים  -2202אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת  .(87) .9

  , כמפורט להלן :2022לשנת   תב"ר  חדש  1מועצת העיר מאשרת     

 ₪   11,610,394 - סה" כ תקציב מבוקש  -  רשות מקרקעי ישראל -הקמת מוסדות ציבור ברמלה מערב הכתם הלבן   - 3030  

  . ע. קבלניות,  ₪  11,610,394 - רשות מקרקעי ישראלפירוט מקורות המימון:   

 

 מקורות מימון: 
 ₪ 11,610,394 -רשות מקרקעי ישראל  

 
 :  לעיל , כמפורטחדש תב"ר 1  -2022בלתי רגיל לשנת  יםתקציב העיר מאשרת מועצת                     

                                                                   , פה אחד(10 -) בעד 
                                                                                            (6/2022-15מס'  כספים)פרוטוקול 

 ( 4 )נספח מס'     

 

 תיקוני תב"רים   - 2202אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת  (.79) .10

 כמפורט להלן : 2022לשנת  יםתב"ר תיקוני 8מועצת העיר מאשרת    

 ₪,  1,993,653סה"כ תקציב מבוקש : -סגירת תב"ר   -הקמת מועדון פיס לנוער בקרית האומנים ברח' בני אמדורסקי  - 2631

 פירוט מקורות המימון:(,₪  - 274,077הפחתה : ), ₪   702,250, קרן פיתוח :  1,565,480 מפעל הפיס : קודם:  סה"כ תקציב

 ע.תכנון., ₪  428,173: קרן פיתוח  ע.קבלניות,₪ ,  1,565,480מפעל הפיס: 

 

 ,₪ 8,500,000 קודם: סה"כ תקציב ₪, 9,200,000סה"כ תקציב מבוקש :  -הקמת מרכז וטרינרי לאחזקת כלבים    -  2821

 המשרד לפריפריה:,₪   750,000: משרד החקלאות ₪ ,   700,000תוספת : פירוט מקורות המימון: ₪  700,000 -תוספת 

 ע. קבלניות, ע. תכנון.₪ ,  1,450,000קרן פיתוח: ₪ ,  3,000,000מלוות מבנקים:  ₪,   4,000,000
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 :סה"כ תקציב מבוקש  -תוספת ציפוי אבן  - 402כיתות במערב רמלה מגרש  48-שנתי  6הקמת בית ספר תיכון   -  2801   

: משרד החינוך פירוט מקורות המימון: ₪  1,496,447תוספת : , ₪ 72,888,392 קודם: סה"כ תקציב ₪, 74,384,839   

 ע. תכנון.₪ ,   9,824,288קרן פיתוח: ע. קבלניות, , ₪ 64,560,551

 

 ,₪ 10,488,106 קודם: סה"כ תקציב ₪, 14,888,106 :סה"כ תקציב מבוקש  - 402הקמת בית ספר ממ"ד בן ציון במגרש  -  3024

₪ ,   4,400,000, קרן פיתוח:  ע. קבלניות, ₪ 10,488,106: משרד החינוך פירוט מקורות המימון: ₪   4,400,000תוספת : 

 ע.תכנון.

 

הקמת  2985לתב"ר  414הקמת מועדון נוער במגרש  2924הוצאות פיתוח להקמת מוסדות ציבור :העברה לתב"רים   -  2651

 קודם: סה"כ תקציב ,₪  22,499,872: סה"כ תקציב מבוקש  - 402הקמת מועדון במגרש  2897אצטדיון לתב"ר 

ע. קבלניות , ע. ₪ ,  22,499,872: רשות מקרקעי ישראל פירוט מקורות המימון: ₪ (,  -1,773,521הפחתה : )  ,₪ 24,273,393 

 תכנון.

 

 סה"כ תקציב ₪, 3,300,000: סה"כ תקציב מבוקש -תיקון מימון  414הקמת מועדון פיס לנוער מעל גני ילדים במגרש   -  2924

: רשות מקרקעי ישראל פירוט מקורות המימון: ₪ (,  -1,175,390, הפחתה : )  1,175,390תוספת :  ,₪ 3,300,000 קודם:

 ע. קבלניות.₪ ,  1,509,165מפעל הפיס :₪ ,  1,790,835

 

 סה"כ תקציב ₪, 2,000,000: סה"כ תקציב מבוקש - 402הקמת מועדון פיס לנוער בנאות שמיר מערב רמלה מגרש   - 2897

: רשות מקרקעי ישראל פירוט מקורות המימון: ₪ (,  - 598,131,הפחתה : ) ₪   598,131תוספת :  ,₪ 2,000,000 קודם:

 ע. קבלניות, ע. תכנון.₪,  1,401,869מפעל הפיס : ₪ ,   598,131

 

 30,852,650:תקציב מבוקשסה"כ  -רונה רמון ,תוספת  -בנאות שמיר רמלה  414כיתות במגרש  24הקמת בית ספר יסודי - 2800

קרן ₪ ,  24,511,004: משרד החינוך פירוט מקורות המימון: ₪ ,  89,785תוספת :  ,₪ 30,762,865 קודם: סה"כ תקציב ,₪  

 ע. קבלניות, ע. תכנון.₪,  1,401,869פיתוח : 

 

 מקורות מימון:

 ₪  3,052,402 -קרן פיתוח 

 ₪  1,586,232 -משרד החינוך 

 ₪  1,773,521 -רשות מקרקעי ישראל 

 

 : לעיל כמפורט , יםתב"ר  תיקוני 8 - 2202 בלתי רגיל לשנת  יםתקציב מועצת העיר מאשרת                              

                                                                                  
                                                                   , פה אחד(10 -) בעד         

                                                                                            (6/2022-15מס'  כספים)פרוטוקול           
 (5 )נספח מס'                                                                                                       
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 31.03.2022אישור דוחות כספיים לא סקורים ולא מבוקרים ליום  (.80) .11
 

 אלש"ח אלש"ח אלש"ח אלש"ח 

תקציב מאושר  
 2022לשנת 

תקציב יחסי 
  2022מרץ -ינואר

ביצוע לתקופה 
 2022מרץ -ינואר

הפרש תקציב יחסי 
 מול ביצוע

 (84) 159,637 159,721 638,882 הכנסות
 (110) 159,611 159,721 638,882 הוצאות

 26 26 - - עודף
 

 מצ"ב דברי הסבר + דוח כספי

 . 31.03.2022דוחות כספיים לא סקורים ולא מבוקרים ליום  מועצת העיר מאשרת   

                                                                   , פה אחד(10 -) בעד                                                                                  
                                                                                            (6/2022-15מס'  כספים)פרוטוקול           

 (6 )נספח מס'                                                                                                       
 

 לידיעה - התקציביתהחלפת חברת גמל לניהול כספי הפנסיה (.18) .12

 במקור, במכרז לפני כעשור, זכתה חברת "פסגות" )נרכשה לפני כחצי שנה ע"י חברת "אלטשולר שחם בע"מ"(, הכספים 

 ולמעשה אף שמרנית יותר ורוב הכסף באג"ח ממשלתי ומזומן.  על פי מדיניות החוזר הישן מנוהלים

 והוא " מנורה יבית על בסיס המדיניות הישנה וטרם שינה זאת קיים עוד בית השקעות המנהל את גמל במסלול פנסיה תקצ

 ". מבטחים החזקות בע"מ

 הקופה של "כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ" השכילה לשנות את מדיניות ההשקעה על בסיס החוזר החדש.   רק

 מניות. 5%אגח קונצרני ו כ  38%מדיניות הקופה נכון לפרסום האחרון כולל 

 

 התשואה השנתיים בהשוואה בין הקופות כפי שעולים מגמל נט.להלן נתוני 

 1359מנורה  1309אלטשולר  1284כלל  שנה

2021 3.25 2.16 2.35 

2020 0.99 0.22 0.21 

2019 6.6 6.21 5.94 

2018 0.79 -  0.74 -  0.62 -  

2017 3.34 2.93 3.75 

2016 1.4 0.76 0.9 

 

 ( וההתקשרות מתוכננת 0.23%מהיתרה )כיום התשלום גבוה יותר והינו  0.2%דמי הניהול השנתיים בכלל נמוכים יותר והינם 

 לחמש שנים.

 , אשר מחייב לבצע 2020הסכום הנ"ל מעוגן בחוזר מנכ"ל פברואר ₪ ,  7,380,614  היא 31.12.2021היתרה באלטשולר ליום 

 את ההחלפה.

מיום  47-2022-15וכן בוועדת השלושה פרוטוקול  19.6.22מיום  2-2022-15בפרוטוקול ועדת השקעות  ביצוע ההעברה אושר

23.6.22 

                                                                                                  
                                                                                            (6/2022-15מס'  כספים)פרוטוקול           

 (7 )נספח מס'                                                                                                 
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 1עדכון  - 2023-2020תכנית חומש מפעל הפיס (.82) .13

 .לאישור תקציב מפעל הפיס הפרויקטיםמצ"ב טבלה המתארת את 

 .מלש"ח  26.8 -כנה הי הפרויקטיםעלות הכוללת של 

 

 מלש"ח,  23.8, מסך 2023-2020לתוכנית החומש למפעל הפיס לשנים  1עדכון מס'  תרשראמו מועצת העיר מאשרת     

 .מלש"ח 26.8לסך      

 מפעל הפיס.את תקציב  מועצת העיר מאשרת     

                                                                   , פה אחד(10 -) בעד  
                                                                                            (6/2022-15מס'  כספים)פרוטוקול           

 (8 )נספח מס'                                                                                                         
 
 

    לידיעה - 2022 ביוני 27ם מיו 15-01/2022פרוטוקול  דירקטוריון החברה  הכלכלית לרמלה בע"מ מס'  (.38) .14

 .2022 ביוני 27ם מיו 15-01/2022דירקטוריון החברה הכלכלית לרמלה בע"מ מס'  פרוטוקול  מאשררתמועצת העיר         

 (01/2022-15דירקטוריון החברה הכלכלית לרמלה בע"מ מס'  פרוטוקול )                                
 (9)נספח מס'                                                                         

 
 

 לידיעה -2202 ביולי  05מיום   15-2202/2מס'  בארנונההנחות פרוטוקול ועדת .(84) .15

  .2202 ביולי 05מיום  15-2202/2מס'   בארנונההנחות פרוטוקול ועדת  מאשררתמועצת העיר       

 (2/2022-15מס'   בארנונההנחות ועדת פרוטוקול )                                                
 (10)נספח מס'                                                                       

 
 

  2022 ביולי 05ם מיו 15-01/2022מס'   ( רמלה2005החברה למימון רמלה )פרוטוקול  דירקטוריון (.58) .16

 .2022 ביולי 05ם מיו 15-01/2022מס'   ( רמלה 2005למימון רמלה )דירקטוריון החברה פרוטוקול  מועצת העיר מאשרת

 , פה אחד(10 -) בעד 
 (01/2022-15מס'  ( רמלה 2005למימון רמלה )דירקטוריון החברה פרוטוקול )                                   
 (11)נספח מס'                                                                           

 
 

 

 2202 יולי 05מיום  15-2202/2פרוטוקול ועדה תמיכות מקצועית  מס' (.68) .17

 . 2202 יולי 05מיום  15-2202/20ועדת תמיכות מקצועית  מס' פרוטוקול  מועצת העיר מאשרת
                                                   

                                                                    , פה אחד(10 -) בעד                                                                         
 (02/2022-15ועדת  תמיכות מקצועית מס' פרוטוקול )                                             

 (12)נספח מס'                                                                 
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 133-5806, מגרש: 133חלקה:  , 5806, גוש:  3קרן היסוד רחוב:  -  עמותת "תפארת מאיר"(. 78) .18
 5806-133, מגרש: 133, חלקה:  5806, גוש:  3רחוב: קרן היסוד  -עמותת "תפארת מאיר"  

 החלטות:

 .להקצאת בית כנסת בלבדהחלטת ועדת הקצאות על אישור הבקשה 

 ההקצאה הינה בכפוף להתקדמות בהסדרת המצב התכנוני של המבנה.

 ההחלטה. מועצת העיר מאשרת

 
                                                                                                                       , פה אחד(10 -) בעד                                                                        

 ( 4/2022-15מקרקעין ומבני ציבור מס' )פרוטוקול ועדה להקצאת                                  
 ( 13)נספח מס'   

 
 

 1, חלקה:  5730, גוש:  35דניאל מנחם רחוב:  -  השלטוןעמותת המכון לאיכות (. 88) .19

 1, חלקה:  5730, גוש: 35דניאל מנחם רחוב :   -עמותת המכון לאיכות השלטון 

 החלטות:

 ועד למועד הועדה הנ"ל לא 2017העמותה נתבקשה להמציא אסמכתאות בדבר קידום ההקצאה שהחלה עוד בשנת 

 בקשה למוסדות הרישוי בעניין וכן לא נחתם הסכם הפיתוח.בוצעה כל בניה ואף לא הוגשה כל 

 .12.06.2022על כן נשלח לעמותה מכתב  ביום 

 באותו מכתב דווח לעמותה כי ככל שלא תתקבל תגובתה תבוטל ההקצאה מאליה ומשלא עשתה כן הוחלט על ביטול

 ההקצאה למימוש המקרקעין לעירייה בהתאם לצרכיה.

 

 ביטול ההקצאה שניתנה לעמותה. -טה  ההחל מועצת העיר מאשרת 

 

  , פה אחד(10 -) בעד                                                                    
 ( 4/2022-15)פרוטוקול ועדה להקצאת מקרקעין ומבני ציבור מס'                                           

 ( 15)נספח מס'   
 

    
 תוספת לישיבת המועצה :  

 

 מינויו של משה קקון כעוזר ראש העיר במשרת אמון(. 98) .20

ותיקון משרד  1/2011ובהתאם לחוזר מנכ"ל  1979 -( בתקנות העיריות ) מכרזים לקבלת עובדים( תש"מ 3)ב()2בהתאם לתקנה 

 בדבר חוזים אישיים להעסקת נושאי משרה. 16.04.2015האוצר מיום 

 

 את המינוי הבא :  מאשרתמועצת העיר 

אישור העסקתו של מר משה קקון כעוזר ראש העיר, העובד יועסק בהתאם להנחיות משרד הפנים בחוזה אישי למשרות 

 משכר המנכ"ל.  45%אמון ושכרו יעמוד על 

                                                                   , פה אחד(10 -) בעד                                                       
 )תוספת למועצה  (                                                                                     

 ( 16)נספח מס'   
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התקשרות ללא מכרז להשכרת דירה אישור  - קול קורא להשכרת דירה למתנדבי שנת שירות בעיר רמלה(. 90) .21

 למתנדבי שנת שירות בעיר רמלה

 מוגשת בזה בפני מועצת עיריית רמלה הצעת החלטה לאישור התקשרות ללא מכרז להשכרת דירה למתנדבי שנת שירות 

 בעיר רמלה.

העירייה מקצה במסגרת פעולות ההתנדבות בעיר, תנועת הצופים מקצה מתנדבים לשנת שירות בעיר רמלה. במסגרת זו 

 , דירה שכורה.15.8.22לטובת המתנדבים, אשר יתחילו את פעילותם בתאריך 

 על אף ניסיונות העירייה לאתר דירות במסגרת של קול קורא, לא הוגשו לעירייה כל הצעות.

 בהתאם לחוות דעת המחלקה המקצועית כמו גם חוות דעת הלשכה המשפטית, המליצה וועדת המכרזים להתקשר באופן

ישיר עם משכירי דירה פוטנציאלים בשיתוף פעולה עם תנועת הצופים, ללא מכרז, לאחר קבלת אישור מועצת העיר, בהתאם 

 )ח( לתקנות העיריות מכרזים.22לתקנה 

            

 ללא מכרז להשכרת דירה למתנדבי שנת שירות בעיר רמלה. ההתקשרות מועצת העיר מאשרת            

                                     , פה אחד(10 -) בעד                                                                                  
 )תוספת למועצה  (                                                                                   

 ( 17)נספח מס'                                                                                       
 

 

    "Moers Klingt"גרמניה  בנושא חגיגות  -משלחת רשמית לעיר מרס  (. 91) .22

 שמתקיים בעיר  Moers Klingtנציגים בפסטיבל   3גרמניה להשתתפות  -התקבלה הזמנה מהעיר התאומה מרס 

 שנה.  35, בין העיר רמלה לעיר מרס קיימים קשרי ידידות הדוקים והדדיים במשך 2022במהלך חודש אוגוסט 

 25-28.8.2022ראשון   -יום חמישי  תאריכי המשלחת:

  .לינה, ארוחות, תחבורה מקומית  יכוסו בידי העיר המארחת עלויות עבור

 

 :מועצת העיר מאשרת

 מר רון פלד -מנהל מחלקת תיירות , חבר המועצה מר שלומי פנטה, חבר המועצה עו"ד ראיס אבו סייףהרכב המשלחת: 

 עלויות עבור טיסה, ביטוחים, אש"ל, ימי עבודה יכוסו ע"ח הרשות.

 

 $ לאדם 800 ע"ס   -( 25-28.8.2022ראשון   -יום חמישי ) גרמניה   -משלחת רשמית לעיר מרס  

  

 **  הערה : המחירים נתונים לשינויים בכפוף למועד ההזמנה. 

                                     , פה אחד(10 -) בעד                                                                                    
 )תוספת למועצה  (                                                                                     

 ( 18)נספח מס'   
 

 אישור חילופי גברי ומינוי בוועדות החובה והרשות, דירקטוריונים וחברות העירונית (. 92) .23

לוועדות חובה, רשות, ועדות מקצועיות    -מינוי של חברי מועצה, נציגי ציבור, עובדי הרשות המקומית  מועצת העיר מאשרת

 דירקטוריונים, חברות עירוניות וועדי מנהל כמפורט בקובץ המצורף.

 

 **החלטה זו מחליפה כל החלטה קודמת.

                                     , פה אחד(10 -) בעד                                                                                   
 )תוספת למועצה  (                                                                                     

 ( 19)נספח מס'   
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 מינויה של גברת אורלי ארביב כמשנה לראש העיר(. 39) .24

 את מינויה של גברת אורלי ארביב כמשנה לראש העיר. מועצת העיר מאשרת  

                                                                                   
 , פה אחד(10 -) בעד 

 )תוספת למועצה  (                                                                                      
 
 

 
 
 

  מיכאל וידל                                                                         רונן עזריה            
 רמלה      העיר   ראש                                                                              העירייה מנכ"ל     

                                                        

 


