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 תשפ"ג  שבט' אפרוטוקול ישיבת המועצה מן המניין שהתקיימה ביום שני  

 רמלה. 4אשכול הפיס , רח' הזית  (2023 בינואר 23) 

 

 18:08 -שעת פתיחת ישיבת  המועצה 

 
 :נוכחים

   
 ראש העיר, יו"ר ישיבת המועצה  -מיכאל וידל  

 סגן רה"ע   -אברהם דז'ורייב 

  סגן רה"ע  -הרב איתן דהאן 

 חברת מועצה -אורלי ארביב

 ( 18:18)נכנס בשעה  חבר מועצה  -שלומי פנטה 

 נכנסה חבר מועצה  -  יחיאל ניזרי

 ( 18:16) נכנס בשעה חבר מועצה  -הרב מיכאל דרעי 

 חבר מועצה -רוטשטיין עו"ד רונן 

 לא השתתף בהצבעה( 19:38)יצא בשעה  חבר מועצה  -עו"ד מוסא סאבא 

  חבר מועצה -עמאר אבו גאנם 

 (18:59) נכנס בשעה  חבר מועצה   -אברהים ) מינו( אבו לבן 

 חבר מועצה -שמעון שלוש 

 (18:40) נכנס בשעה  חבר מועצה  -משה שטה 

 נכנסה חבר מועצה -  עו"ד אריה טויטו

 חבר מועצה   -הראל שוהם 

 חברת מועצה   -רותם כהן כחלון 

 חבר מועצה   -יאיר דידי

 יוצא החבר מועצה  -מאור אשש 

 יוצאהחבר מועצה  -מיכאל מיכאלוב 

 

 חסרים:

 חבר מועצה    -עו"ד ראיס אבו סייף 

 חבר מועצה   -רונן מושייב  
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 :מנגנון עירוני 

 מנכ"ל העירייה  -רונן עזריה 

  גזברית העירייה  -רוזה עללאל 

  יועמ"ש - דורון דבורי עו"ד  

 מבקר העירייה -יהושוע קלפוס 

 מנהל מח' מזכירות העירייה  -רון חסיד 

 

 

 

 

 :על סדר היום

 

 הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העיר  .1
 

 אישור פרוטוקולים: .2

 .2023 ינוארב 09ם מיו 01/2023-15( מס'  1)                       - פרוטוקול  ועדת כספיםא. 

 .2022 דצמברב 28מיום  04/2022-15( מס'  1)                                               - פרוטוקול ועדת קליטהב. 

 .2023בינואר  05מיום  1/2023-15( מס'  1)                              - ועדת הקצאת מקרקעיןפרוטוקול . ד

 .2023בינואר  05מיום  1/2023-15( מס'  2)                      - ועדת תמיכות מקצועיתפרוטוקול . ג

 .2023בינואר  11מיום  2/2023-15מס'                                                                                                   

 .2023בינואר  16מיום  1/2023-15( מס'  1)                                                 - פרוטוקול ועדת רווחה. ד

 .2022דצמבר ב 27מיום  3/2022-15( מס'  1)לידיעה                     - פרוטוקול ועדת הנחות בארנונהה. 

    

 

  2022דצמבר    -אוקטובר שים חודשי על פעולות העירייה לחוד-הגשת דו"ח תלת .3

     ב' )ב( לפקודת העיריות. 140סעיף בהתאם להוראת   

 

 תוספות .4
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 עדכוני ראש העיר  :

אים על תרומתם הרבה במועצת העיר ומאחל בהצלחה לחברי ראש העיר מברך את חברי מועצת העיר היוצ

 המועצה הנכנסים. 

 (.  ש"ס -יחיאל ניזרי )סיעת  -השבעת חבר מועצה חדש 

 (  . רמלה ביתנו בדרך החדשה -עו"ד אריה טויטו )סיעת  -השבעת חבר מועצה חדש 

 
 

 2023מלגה לשחקן שימנוב אופק לשנת  ( .1) .1

לספורטאי מצטיין לשחקן שימנוב אופק שמשתתף בנבחרת ישראל בטניס ,  מלגהמועצת העיר מאשרת 

 השחקן 

 ופוטנציאל אדיר להצלחה בתחום הטניס .הינו בעל הישגיים 

 ( זכה בטורניר הבינלאומי במקום הראשון .2005ומדורג במקום הראשון בשנתון )

  ₪.  6,000לפי קריטריונים לקבלת מלגה אופק שימנוב זכאי לקבל 

 

 .2023לשחקן שימנוב אופק לשנת ₪   6,000מלגה ע"ס  מועצת העיר מאשרת

 ( , פה אחד 16 -)בעד                                                                              
 )הצעות החלטה המוגשות ע"י רה"ע(         

 (1 )נספח מס'           
 

 2023מלגות ישולמו בשנת  - 2023-2022אישור מלגות לחוגי ספורט לשנת הפעילות   .(2) .2
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כמידי שנה מעבירה מח' ספורט ואירועים הנחות/מלגות לחוגים בהתאם לקריטריונים של מח' רווחה,  

 העברה מסעיף 

 לפי מרכזי הספורט המצורפים בטבלה המצורפת .מלגות 

 ₪. 13,962סה"כ ע"ס  ועברו לגזברות לאחר אישור הוועדהאישורי חשבון י

 

 רט.ספומחלקת הרשימת הנחות/מלגות חוגי ספורט של 

שם  
 ומשפחה

אחוז  עלות החוג מרכז ענף
 הנחה

סה"כ 
 הנחה

סה"כ 
 לתשלום

 הערות

כדור  נ. א 1
 רגל

ק. 
 האומנים

₪  ₪300 + 1,197 ש"ח 1,497 ש"ח 513 30% ש"ח 1,710
 ביגוד

פארק  כדור סל ב . ד 2
 עופר

₪  300ש"ח +950 ש"ח 1,250 ש"ח950 50% ₪ 1,900
 ביגוד

פארק  כדור סל ב . ע 3
 עופר

1,900 
 ש"ח

₪  300ש"ח+ 950 ש"ח1,250 ש"ח 950 50%
 ביגוד

ק.  כדור סל ס. ב 4
 האומנים

1,430 
 ש"ח

 ביגוד₪  1,001+300 ש"ח 1,301 ש"ח429 30%

היכל  כדור סל ס. א 5
 הספורט

2,600 
 ש"ח

50% 1300 
 ש"ח

 1300ביגוד +₪  400 ₪ 1,700
₪ 

כדור  ס. י 6
רגל  
 ליגה

 2,550 גרסי
 ש"ח

 2,235 ש"ח 765 30%
 ש"ח

 450ש"ח +1,785
 ביגוד

כדור  ש. ע 7
 רגל

 ביגוד 1,330+300 ש"ח1,630 ש"ח 570 30% ש"ח1,900 גרסי

מרכז  גודו א. ח 8
 פיס

 1,210 50% ש"ח2,420
 ש"ח

ש"ח +דמי 1,210 ש"ח 1,310
 ש"ח 100רישום 

מרכז  גודו ת. ח 9
 הפיס

1,980 
 ש"ח

ש"ח +דמי רישום 990 ש"ח1,090 ש"ח990 50%
 ש"ח100

מרכז  גודו נ. ד 10
 הפיס

ש"ח +דמי רישום 990 ש"ח1,090 ש"ח990 50% ש"ח1,980
100 ₪ 

מרכז  גודו ש. ח 11
 הפיס

ש"ח + דמי רישום 715 ש"ח 815 ש"ח 715 50% ש"ח1,430
 ש"ח 100

ב. לכדור  א. ח 12
 סל

מרכז 
 הפיס

₪  100ש"ח +810 ש"ח1,210 ש"ח810 50% ש"ח1,620
 300דמי רישום +

 ביגוד
ב. לכדור  י. ע 13

 סל
מרכז 
 הפיס

ש"ח +דמי רישום 810 ש"ח1,210 ₪ 810 50% ש"ח1,620
 ביגוד ₪300 + 100

היכל  כדור סל ב. ש 14
 הספורט

₪  ₪2080  2480 ש"ח2,080 ש"ח520 20% ש"ח2,600
 ביגוד 400+

כדור  א. מ 15
 רגל

היכל 
הספורט 

 ליגה

₪  1820  ש"ח2,220 ש"ח1,820 ש"ח 780 30% ש"ח2,600
 ביגוד 400+

מרכז  מ. א 16
 פיס

 ש"ח980 ש"ח980 ש"ח880 50% ש"ח1,760 גודו

היכל  א. י 17
 הספורט

 ₪400 + 1,820 ש"ח1,820 ש"ח780 30% ש"ח2,600 כדורסל
 ביגוד

 

 2022-2023מלגות לחוגי ספורט לשנת הפעילות   מועצת העיר מאשרת

 ( , פה אחד 16 -)בעד                                                                                
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 )הצעות החלטה המוגשות ע"י רה"ע(          

 (2 )נספח מס'     
 

 מר גבריאל מיזרחי  -אישור בקשת היתר לעבודת חוץ (. 3) .3

 ולעבודת מעבר אישור העירייה להיתר עבודת חוץ,מבקש מר גבריאל מיזרחי עובד בשיטור העירוני ,

 בעירייה.

ועד   01.01.2023מתאריך פקודת העיריות, מבוקש לאשר לנ"ל היתר לעבודת חוץ, ל 180עפ"י סעיף       

 .31.12.2023תאריך 

 היתר לעבודת חוץ. מועצת העיר מאשרת      

 , פה אחד ( 16 -)בעד                                                                                
 )הצעות החלטה המוגשות ע"י רה"ע(         

   

 מר עופר פיטוסי -אישור בקשת היתר לעבודת חוץ (. 4) .4

 בעירייה. ולעבודת מעבר מבקש אישור העירייה להיתר עבודת חוץ,מר עופר פיטוסי עובד בפיקוח העירוני ,

ועד   01.01.2023מתאריך פקודת העיריות, מבוקש לאשר לנ"ל היתר לעבודת חוץ, ל 180עפ"י סעיף       

 .31.12.2023תאריך 

 היתר לעבודת חוץ. מועצת העיר מאשרת      

 ( , פה אחד 16 -)בעד                                                                                
 )הצעות החלטה המוגשות ע"י רה"ע(         

 

 מר ישראל שמעוני  -אישור בקשת היתר לעבודת חוץ (. 5) .5

 ולעבודת מעבר מבקש אישור העירייה להיתר עבודת חוץ,מר ישראל שמעוני עובד באגף ספורט ואירועים ,

 בעירייה.

ועד   01.01.2023מתאריך חוץ, פקודת העיריות, מבוקש לאשר לנ"ל היתר לעבודת ל 180עפ"י סעיף       

 .31.12.2023תאריך 

 היתר לעבודת חוץ. מועצת העיר מאשרת      

 ( , פה אחד 16 -)בעד                                                                                
 )הצעות החלטה המוגשות ע"י רה"ע(                                                                  

 

 גב' שם טוב נורית    -אישור בקשת היתר לעבודת חוץ (. 6) .6

 מעבר אישור העירייה להיתר עבודת חוץ, תמבקשגב' שם טוב נורית עובדת באגף החינוך והנוער ,

 בעירייה. הלעבודת

ועד   01.01.2023מתאריך פקודת העיריות, מבוקש לאשר לנ"ל היתר לעבודת חוץ, ל 180עפ"י סעיף       

 .31.12.2023תאריך 
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 היתר לעבודת חוץ. מועצת העיר מאשרת       

 ( , פה אחד 16 -)בעד                                                                                
 )הצעות החלטה המוגשות ע"י רה"ע(                                                                   

 

 תכנית ויצמן א' - 78-77אישור מועצת העיר להכרזה לפי סעיף (. 7) .7
 : מיקום

התכנית ממוקמת בעיר הוותיקה, ותחומה בין הרחובות בר אילן ממזרח, יוספטל וצה"ל מצפון, יצחק בן צבי 

 ממערב 

 ושבזי מדרום.

 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2אילן -הכתובות הכללות בתכנית הינן:  בר

 16א, 14, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2שבזי 

 13, 11א, 9, 9, 7, 5, 3א, 1, 1בן צבי 

 ב9א, 9, 9, 7ב, 5א, 5, 5, 3ב, 1א, 1, 1צה"ל 

 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1וילנה 

 78-77נכללים בקו הכחול, אך יוחרגו לעניין סעיף  2, וכן וילנה 26, 24, 22, 20יוספטל 

  80-86, 79, 77, 76, 74, 62-69, 50-55, 40-49, 30-39, 26-29, 11-13, 4-9/ חלקות  5803גוש ,

 )בדיקה ידנית(  105, ח"ח 100, 99, 98, 96, ח"ח 92-95, 91ח"ח 

 78-77נכללים בקו הכחול, אך יוחרגו לעניין סעיף  101, 78, 25-22/ חלקות  5803גוש 

 דונם  133.00-כ שטח התכנית: .1

 יצירת מתווה להתחדשות עירונית במתחם. מטרת התכנית: .2

יח"ד במצב תחזוקתי ירוד, רובן בשיכוני רכבת. לאחרונה קיבלה העירייה  1100-במתחם קיימות כ רקע: .3

תקציב לקידום תכנון התחדשות במסלול רשויות במתחם זה, לצורך פינוי 

יחידות קיימות ותכנון יחידות נוספות, תוך תוספת שימושי מסחר 

נית התחדשות ותעסוקה, שטחי ציבור ושטחים פתוחים. כחלק מקידום תכ

עירונית יעילה, מומלץ "להקפיא" את המצב התכנוני הקיים ולא לאפשר 

הוצאת היתרים, אלא במקרים של שיפור הנגשה או שיפור בטיחות, ללא תוספת שטח.  זאת, על מנת 

 לאפשר קידום ההתחדשות בהתאם לשטחים הקיימים, תוך מתן ודאות תכנונית וכלכלית לגורמי התכנון.

 
 נית מוצע:תוואי תכ .4
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 תכנית ויצמן א'. 77-78הכרזה לפי סעיף  מועצת העיר מאשרת

 
 ( 5 -, נמנע 11 -)בעד                                                                              

 )הצעות החלטה המוגשות ע"י רה"ע(       
 (3 )נספח מס'    

 
 

  תב"רים חדשים  - 3202רגילים לשנת אישור תקציבים בלתי (.8) .8

תב"רים חדשים לשנת  3כל הנושאים בסדר יום ודנו בכל סעיף וסעיף ,מבוקש לאשר רה"ע סקר את 

  ,כמפורט להלן :2023

פירוט ₪   60,006  -  סה"כ תקציב מבוקש  -  2ציון  התקנת מתקן כושר מונגש ברחוב שיבת  - 3049

 רכישת ציוד.₪ ,  18,006  - פיתוחקרן ₪ ,  42,000 -מקורות המימון: משרד התרבות והספורט  

 

 

פירוט ₪   250,000  -  סה"כ תקציב מבוקש  -שיפוץ נגישות השירותים בספרייה העירונית   - 3050

 . קבלניות.   ע₪ ,  122,438  - פיתוחקרן ₪ ,  127,562 -מקורות המימון: משרד התרבות והספורט 

₪   150,000  -  סה"כ תקציב מבוקש  -רכישת ערכת חפ"ק מורחבת למתן מענה לרעידת אדמה - 3051

 ,רכישת ציוד.   ₪   150,000 - פירוט מקורות המימון: משרד הפנים

 

 מקורות מימון:

 ₪  169,562 -משרד התרבות והספורט   

 ₪  150,000 -משרד הפנים 

 ₪  140,444 - פיתוחקרן 

 

 ים חדשים, כמפורט לעיל : תב"ר 3  -2023בלתי רגיל לשנת  יםתקציב מועצת העיר מאשרת                       

 ( , פה אחד 16 -)בעד                                                                            
 (01/2023-15מס'  כספים)פרוטוקול 

 (4 מס')נספח     
 
 

  תב"ריםתיקוני   - 3202אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת (.9) .9

תיקוני תב"רים  לשנת  4כל הנושאים בסדר יום ודנו בכל סעיף וסעיף, מבוקש לאשר רה"ע סקר את 

  ,כמפורט להלן :2023
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סה"כ תקציב מבוקש :  -שלב א' +שלב ב' כולל תוספות  406הקמת ביס' יסודי במגרש  - 2928           

 סה"כ ₪,  32,366,022

  -פירוט מקורות המימון : משרד החינוך  ₪,  2,494,583 -תוספת ₪ ,  29,871,439תקציב קודם : 

24,941,753  , ₪ 

  ע. קבלניות.₪   7,424,269  - פיתוחקרן 

סה"כ תקציב ₪,  7,322,995 :סה"כ תקציב מבוקש-בנאות שמיר  406כיתות גן במגרש  5הקמת  - 2929          

 ₪,  7,262,671:קודם

 2,336,905  - פיתוחקרן ₪ ,  4,986,090 -פירוט מקורות המימון : משרד החינוך  ₪,  60,324 -תוספת           

  ע. קבלניות.₪ , 

סה"כ תקציב ₪,  15,709,514 :סה"כ תקציב מבוקש - 402ון במגרש ביס' ממ"ד בן ציהקמת  - 3024          

  ₪,  14,888,106 :קודם 

 - פיתוחקרן ₪ ,  11,309,514  -פירוט מקורות המימון : משרד החינוך  ₪ ,  821,408 -תוספת           

  ע. קבלניות.₪   4,400,000

סה"כ תקציב מבוקש  -השלמת בנייה לגובה  -שמיר נאות  405כיתות גן ילדים במגרש  5הקמת  - 3017          

:4,708,650  ,₪ 

 -פירוט מקורות המימון : משרד החינוך ₪,  530,900 -תוספת ₪ , 4,177,750סה"כ תקציב קודם :           

4,708,650 , ₪ 

  ע. קבלניות.          

 

 פירוט מקורות מימון:

 ₪  3,907,215 -משרד החינוך 

 תיקוני תב"רים , כמפורט לעיל :  4 -2023בלתי רגיל לשנת  יםתקציב מועצת העיר מאשרת                         

 ( , פה אחד 16 -)בעד                                                                              
                                                                                            (01/2023-15מס'  כספים)פרוטוקול  

 (5 )נספח מס'   
 

  -   31.12.2022תב"רים שנסגרו עד לתאריך  (. 10) .10
 

 לידיעה.                                                                                        
                                                                                            (01/2023-15מס'  כספים)פרוטוקול                                                              

 (6 )נספח מס'   
 

 

   העיריותא' לפקודת  203בהתאם לסעיף  -הודעה על פרטי חוזים שנחתמו (.11) .11
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 לידיעה.            

                                                                                            (01/2023-15מס'  כספים)פרוטוקול 
 (7 )נספח מס'   

 

 

 2022הצעת תקציב הרגיל לשנת  -העברות בין סעיפים (. 12) .12

, שחרור הוצאות והכנסות מותנות, 2022עדכון להעברות בין סעיפים בתקציב  מועצת העיר מאשרת

 מענקי משרד 

 , ללא שינוי בנפח התקציב.2022הפנים, קולות קוראים וסעיפי רווחה. מצ"ב העברות בין סעיפים בתקציב 

 

 בוצעו התאמות בין הסעיפים הן בהכנסות והן בהוצאות

 אלש"ח אלש"ח אלש"ח אלש"ח 
תקציב  

מאושר 
 2022לשנת 

הצעת  הקטנה  הגדלה
תקציב 
2022 

 638,882 (47,803) 47,803 638,882 תקבולים
 638,882 (27,319) 27,319 638,882 תשלומים

 - (75,122) 75,122 - עודף
 
 
 מלש"ח. 2 -עודכנו הכנסות מארנונה גידול של כ .1
מלש"ח, מענק תימרוץ יחידות דיור בסך  14.2 -עודכנו מענקים ממשרד הפנים: מענק נתב"ג גידול של כ .2

מנגד, שוחררו הוצאות מותנות שאושרו  -מלש"ח,  6 -מלש"ח, מענק מהקרן לצמצום פערים כ 1.3 -כ
 (27.12.21)בתאריך  2022בתקציב 

מלש"ח, היטל סלילת כבישים  5מלש"ח, מאגרות בניה קיטון  1עודכנו הכנסות מהיטל השבחה גידול  .3
 "ח.מלש 5ומדרכות קיטון 

 עודכנו הכנסות עצמיות שונות בהתאם לביצוע הצפוי. .4
 בוצעו הסטות תקציב בהוצאות ובהכנסות. -משרד הרווחה  .5
 .עודכנו הוצאות שונות בהתאם לביצוע הצפוי -פעולות כלליות ופעולות חינוך  .6

 

 ( 5-, נגד  11 -)בעד                                                                                  
                                                                                            (01/2023-15מס'  כספים)פרוטוקול  

 (8 )נספח מס'   
 

 

  26.12.22מיום  15-2022-4פרוטוקול ועדת השקעות (. 13) .13

 לידיעה 

                                                                                      (      01/2023-15)פרוטוקול כספים מס' 
 (9)נספח מס'    
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 2022בדצמבר  28מיום  15-4/2022פרוטוקול ועדה קליטה מס'  (.41).14 

 .2022בדצמבר  28מיום   4/2022-15פרוטוקול ועדה קליטה מס'  מועצת העיר מאשרת

                              (                                                                                           2 -, נמנע  14 -)בעד                                                                        
 (4/2022-15)פרוטוקול ועדה קליטה מס'                                                           

 ( 10)נספח מס'                      

 

 

 

 
 3202ר ינואב 05מיום  15-1/2023להקצאת מקרקעין ומבני ציבור מס' פרוטוקול ועדה  (.51) .15

מס'  1/2023-15להקצאת מקרקעין ומבני ציבור מס' פרוטוקול ועדה  מועצת העיר מאשרת              

1/2022-15  

 אשר ירדו מסדר היום.  2,3למעט סעיפים  2023 ינוארב 05מיום                                          

 ( 3 - מנע, נ  13 -)בעד                                 
 ( 1/2023-15)פרוטוקול ועדה להקצאת מקרקעין ומבני ציבור מס'                                       

 (11)נספח מס'                                                                                             
 
 
 

 3202 בינואר 05מיום  15-3/2021פרוטוקול ועדה תמיכות מקצועית  מס' (.61) .16

 . 2023 בינואר 05מיום  01/2023-15ועדת תמיכות מקצועית  מס' פרוטוקול  מועצת העיר מאשרת

                                                   
                                                                    (3 -נגד ,  13-) בעד                                                                         

 (01/2023-15ועדת  תמיכות מקצועית מס' פרוטוקול )                                             
 (15 )נספח מס'                                                              

 
 
 

 3202 בינואר 16מיום  15-3/2022פרוטוקול ועדה תמיכות מקצועית  מס' (.17) .17

 . 2023 בינואר 16מיום  02/2023-15ועדת תמיכות מקצועית  מס' פרוטוקול  מועצת העיר מאשרת

                                                   
                                                                    ( 5-נגד ,  11-) בעד                                                                       

 (02/2023-15ועדת  תמיכות מקצועית מס' פרוטוקול )                                             
 (16 )נספח מס'                                                           

 

 

 3202בינואר  16מיום  15-3/2021פרוטוקול ועדת רווחה מס' (.18) .18
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 . 2023 ינואר 16מיום  02/2021-15ועדת רווחה  מס' פרוטוקול  מועצת העיר מאשרת        

                                                   
 , פה אחד(16  -) בעד                                                                              

 (01/2023-15ועדת רווחה   מס' פרוטוקול )                                                           
 ( 17)נספח מס'                                                                                   

 
 

 לידיעה -2022דצמבר   27מיום   15-3/2022מס' בארנונה פרוטוקול ועדת הנחות (.19) .19

  .2022בדצמבר  27מיום  3/2022-15מס'  בארנונהפרוטוקול ועדת הנחות  מאשררתהמועצה    

 (3/2022-15מס'  בארנונה ועדת הנחותפרוטוקול )                                              
 ( 18)נספח מס'                    

 
 
 
 
 
 
 

 כישת ערכת חפ"ק מורחבת למתן מענה לרעידת אדמהר -3051עדכון תב"ר (.02) .20

לאחר  למתן מענה לרעידת אדמהכישת ערכת חפ"ק מורחבת ר - 3051עדכון תב"ר  מועצת העיר מאשרת

 שהתקבלה התחייבות תקציבית.

 ₪   150,000 -התחייבות משרד הפנים -

 ₪. 111,208 -התחייבות עיריית רמלה -

 ₪ 261,208סה"כ  -

 ( , פה אחד 16 -)בעד                                                                             
 (למועצת העיר תתוספ)   

 (19 )נספח מס'    
 

 3202בינואר  19מיום  15-3/2021מס' פרוטוקול ועדת משלחות (.12) .21

 . 2023 ינואר 19מיום  02/2021-15מס'  משלחותועדת פרוטוקול  מועצת העיר מאשרת            

                                                 
 (2 -, נמנע  3-, נגד 11-) בעד                                                                     

 (תוספת למועצת העיר)                                                                         
 (20 )נספח מס'   

 
 

עבור עולים חדשים המתגוררים  עד  2023לשנת  אישור כניסה לבריכת השחייה העירונית(.22) .22

 שנה  בעיר 
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לאורך שנים העיר רמלה קולטת עולים חדשים מכל תפוצות ישראל, העירייה פועלת לרווחת העולים ומקלה  

 עליהם את 

 תהליך הקליטה ושילובם בחיי הקהילה. 

 לעידוד עלייה לעיר. עיריית רמלה מקדמת פרויקטים מגוונים עם משרד הקליטה והסוכנות היהודית 

 ם.על מנת להקל על העולים ובמסגרת ההטבות הניתנות לה

כניסה חינם לבריכת , המתגוררים ברחבי העיר בשנתם הראשונה,  החדשיםלעולים  מועצת העיר מאשרת

 .   2023השחייה העירונית, לשנת 

ה תעביר רשימות מחלקת קליטה מקבלת עדכון מספר ימים מראש, מח' קליט -** לגבי הגעת עולים

 מרוכזות על  

 עולים חדשים המתגוררים בעיר בשנתם הראשונה.      

 

 קבלת ההטבה תותנה:

 מסמך רשמי ממחלקת הקליטה עם פרטי העולה החדש .. 1

 . כהיהצגת תעודת עולה עם תאריך עלייה בכניסה לבר. 2

 .הצגת תעודת זהות בו רשומה רמלה כעיר המגורים של העולה. 3

 
 . 1611100800 -מקור תקציבי השתתפויות ליחידים 

 יודגש כי הכניסה לבריכה תיעשה בתיאום עם מנהל הבריכה ובהתאם להנחיות משרד הבריאות. 

 
 ( , פה אחד 16 -)בעד                                                                           

 (תוספת למועצת העיר)
 
 
 
 

 
 

 
 . 2023כניסה למכון כושר עבור מתנדבי שנת שירות לשנת פעילות (.32) .23

 עבור המשתתפים הבאים :₪  99כניסה למכון כושר ,מנוי לחדר כושר במחיר של  מועצת העיר מאשרת

 לקאנטרי רמלה. -ד. א  

 למרכז הפיס . -י . ח  

 למרכז הפיס.  -א .ט  

 הפעילות מסעיף מלגות.אישור חשבון עבור המלגות יעובר לגזברות בסוף 

 

 1611100800 -מקור תקציבי 
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 ( , פה אחד 16 -)בעד                                                                            

 )תוספת למועצת העיר(
 

 

 אישור חילופי גברי ומינוי בוועדות החובה והרשות, דירקטוריונים וחברות העירונית (.24) .24

לוועדות חובה, רשות,  -מינוי של חברי מועצה, נציגי ציבור, עובדי הרשות המקומית  מאשרת מועצת העיר
 ועדות מקצועיות  דירקטוריונים, חברות עירוניות וועדי מנהל כמפורט: 

 

 - ועדת מל"ח ) משק לשעת חירום( .א
 רה"ע, יו"ר  -מיכאל וידל .1

 מנכ"ל העירייה, ראש מטה ועדת מל"ח  -רונן עזריה  .2

 מ"מ רמ"ט -דזו'רייב, סגן רה"ע אברהם   .3

 מנהל אגף בטחון, מנהל מכלול ומבצעים -איציק אסרף  .4

 מ"מ מנהל פיקוח ושיטור עירוני , ממונה חירום עירוני -פלי בן שבת  .5

 מנהל אגף לשירותים חברתיים, מנהל מכלול אוכלוסייה.   -אייל קהלני  .6

 מנהל אגף משאבי אנוש, מנהל מכלול משאבי אנוש.   -גדעון צרפתי  .7

 דובר העירייה, מנהל מכלול מידע לציבור.   -עומר דוסטרי  .8

 מנהל אגף שפ"ע, מנהל מכלול לוגיסטיקה.   -דוד חביבה  .9

 מנהלת אגף חינוך ונוער, מנהלת מכלול חינוך.  -נועה בן יוסף  .10

 ) יגאל שפושניקוב(  , מנהל מכלול הנדסה מנהל אגף מבני ציבור -שמואל אוחיון  .11

 
 ( 3 -, נגד  13 -)בעד                                                                           

 )תוספת למועצת העיר(
 

 - ועדת שמות למקומות ציבוריים .ב
 רה"ע, יו"ר  -מיכאל וידל  .1

 הרב איתן דהאן .2

 עו"ד מוסא סאבא  .3

 אברהם דז'ורייב  .4

 אורלי ארביב )מושייב רונן( .5

 משה שטה .6

 רותם כהן כחלון  .7

 נציגת ציבור  -לנה מזוז   .8

 נציג ציבור  -רו"ח דני בניטה .9

 
 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה

 
 ( , פה אחד 16 -)בעד                                                                           

 ר()תוספת למועצת העי
 

 
 
 
 

 רח' מונטיפיורי - 4374בגוש  34חלק מחלקה  -צו גינון לצורך הקמת גינת משחקים (.52) .25



 עיריית רמלה                                      
 01.2023-15המועצה מן המניין מס' ישיבת 

 23.01.2023מיום  

 , רמלה1|  כתובת: ויצמן  08-9771794 /5:| טלפון  ronh@ramle.org.il , katyac@ramle.org.il דוא"ל: 
 

 מזכירות העירייה
 
 
 
 
צו גינון ביחס למקרקעין הריקים שבנדון )להלן: "המקרקעין"( מכוח סמכותה  הטלת מועצת העיר מאשרת 

)להלן: "החוק"( שאינם  1987-בהתאם לחוק הרשויות המקומיות )שימוש ארעי במגרשים ריקים(, התשמ"ז

משמשים לייעודם התכנוני ובכך לנצל את המקרקעין לרווחת התושבים ופיתוח גינת משחקים במקרקעין 

 לתקופה של  חמש שנים.המצויים בבעלות ר"פ,  4374בגוש  34לק מחלקה הידועים כח

 ( 2 - , נמנע 14-)בעד                                                                           
 )תוספת למועצת העיר(

 (21)נספח מס'   
 
 

 אישור חילופי גברי ומינוי בוועדות החובה והרשות, דירקטוריונים וחברות העירונית  (.26) .26

את מינויו של חבר המועצה הנכנס עו"ד אריה טויטו במקומו של חבר המועצה היוצא  מועצת העיר מאשרת

 ניגוד עניינים. למילוי הצהרת ועדות בכפוף המיכאל מיכאלוב בכל 

 

 ( , פה אחד16 -)בעד                                                                           
 )תוספת למועצת העיר(

 
 
 

  מיכאל וידל                                                                         רונן עזריה                
 רמלה      העיר   ראש                                                                         העירייה מנכ"ל           

       

 


	מועצת העיר מאשרת עדכון להעברות בין סעיפים בתקציב 2022, שחרור הוצאות והכנסות מותנות, מענקי משרד
	הפנים, קולות קוראים וסעיפי רווחה. מצ"ב העברות בין סעיפים בתקציב 2022, ללא שינוי בנפח התקציב.

