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

 .רמלה, 1 ויצמן' רח,  העירונית בספריה( 2023 פברוארב 23) 

 

  - המועצה  ישיבת פתיחת שעת

 :נוכחים
   

  המועצה ישיבת ר"יו, העיר ראש -  וידל מיכאל

  ע"רה סגן  - ורייב'דז אברהם

  ע"רה סגן  - דהאן איתן הרב

 מועצה חברת -ארביב אורלי

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

 הנכנס מועצה חבר  -  ניזרי יחיאל

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

 מועצה חבר - רוטשטיין רונן ד"עו

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

  מועצה חבר - גאנם אבו עמאר

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

 מועצה חבר - שלוש שמעון

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

 הנכנס מועצה חבר -  טויטו אריה ד"עו

  מועצה חבר  - שוהם הראל

   מועצה חברת - כחלון כהן רותם

  מועצה חבר  -דידי יאיר

  היוצא מועצה חבר - אשש מאור

 היוצא מועצה חבר - מיכאלוב מיכאל
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 :חסרים

   מועצה חבר  - סייף אבו ראיס ד"עו

  מועצה חבר  -  מושייב רונן

 

 :עירוני מנגנון
 העירייה ל"מנכ  - עזריה רונן

  העירייה גזברית - עללאל רוזה

  ש"יועמ -  דבורי דורון ד"עו

 העירייה מבקר - קלפוס יהושוע

  העירייה מזכירות' מח מנהל - חסיד רון

 

 

 :היום סדר על

 :פרוטוקולים אישור .1

 .2023 פברוארב 06 םמיו 02/2023-15'  מס( 1)                       - כספים ועדת  פרוטוקול. א

 .2023 פברוארב 14 םמיו 01/2023-15'  מס( 1)                                            - הנהלה ישיבת פרוטוקול. ב

 .2023 ינוארב 17 מיום 01/2023-15'  מס( 1)                                        - הסמים נגע ועדת פרוטוקול. ג

 .2023 בינואר 18 מיום 01/2023-15'  מס( 1)                                                -  חינוך ועדת פרוטוקול. ד

  נתונים וניתוח לאיסוף ועדה פרוטוקול. ה

 .2023 פברוארב 13 מיום 01/2023-15'  מס( 1)      - והפשיעה העבריינות, האלימות למעשי הנוגעים    

 .2023 בינואר 05 מיום 01/2023-15' מס( 2)        - ציבור ומבני מקרקעין להקצאת ועדה פרוטוקול. ו

 בפברואר 12 מיום 02/2023-15' מס                                                                                                

2023. 

 תוספות .2
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 :  העיר ראש עדכוני

 
 
 
 

  חדשים רים"תב  - 3202 לשנת רגילים בלתי תקציבים אישור(.82) .1

 כמפורט,2023 לשנת חדשים רים"תב 15 לאשר מבוקש, וסעיף סעיף בכל ודנו יום בסדר הנושאים כל את סקר ע"רה

  : להלן

 -  והשיכון הבינוי משרד: המימון מקורות פירוט₪   1,456,322  -  מבוקש תקציב כ"סה  -  רמלה שופטים שכונת תכנון  - 3052

 .תכנון. ע₪ ,  1,456,322

 מקורות פירוט  ₪  57,540  -  מבוקש תקציב כ"סה  -  ועשבייה יתושים הדברת, תעלות ניקוי, יתושים במפגעי טיפול – 3053

   . קבלניות. ע₪ ,  5,754 -פיתוח קרן₪  51,786 – הסביבה להגנת משרד: המימון
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 מקורות פירוט₪   1,000,000  -  מבוקש תקציב כ"סה  -הילדים וגני הספר לבתי למחשבים והצטיידות מחשבים רכישת – 3054

   . ציוד רכישת,₪   1,000,000 -הפיס מפעל: המימון

-החינוך משרד: המימון מקורות פירוט₪   500,000  -  מבוקש תקציב כ"סה  -גוריון בן ס"בי מבנה חזות ושיפור עיצוב – 3055

   . קבלניות. ע₪  ,  200,000 -תוחפי קרן₪   300,000

 -החינוך משרד: המימון מקורות פירוט₪   100,000  -  מבוקש תקציב כ"סה  -לילנטל-עתידים בגימנסיה מורים חדר שיפוץ – 3056

   . קבלניות. ע₪ ,   100,000

₪  0902,50 - החינוך משרד: המימון מקורות פירוט₪   902,500  -  מבוקש תקציב כ"סה  -הרין ד"ממ ס"בי מבנים חידוש – 3057

   . קבלניות. ע,   

 -החינוך משרד: המימון מקורות פירוט₪   100,000  -  מבוקש תקציב כ"סה  - אילן בר ד"ממ ס"בבי מורים חדר שיפוץ – 3058

   . קבלניות. ע₪ ,   100,000

. ע₪ ,   883,500 -החינוך משרד: המימון מקורות פירוט₪   883,500  -  מבוקש תקציב כ"סה  -אלאמל ס"בי מבנים חידוש – 3059

   . קבלניות

 הלאומית הרשות: המימון מקורות פירוט₪   75,555  -  מבוקש תקציב כ"סה  -חינוך מוסדות בקרבת בטיחות בכשלי טיפול – 3060

   . קבלניות. ע₪ ,  7,555 -פיתוח קרן₪   68,000 -בדרכים לבטיחות

₪ ,  250,000 -הפנים משרד: המימון מקורות פירוט₪   250,000  -  מבוקש תקציב כ"סה  -כלכלי ציר 2.0 המראה תכנית – 3061

  . קבלניות. ע

 -הפנים משרד: המימון מקורות פירוט₪   2,500,000  - מבוקש תקציב כ"סה  -משרדים השכרת – המראה תכנית –3062

   . קבלניות. ע₪ ,  2,500,000

 

 

 מקורות פירוט₪   2,000,000  -  מבוקש תקציב כ"סה  -עירונית להתחדשות עירונית מנהלת הפעלת במימון השתתפות – 3063

   . קבלניות. ע₪ ,  400,000 – פיתוח קרן₪   1,600,000 -עירונית להתחדשות הרשות: המימון
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 קרן: המימון מקורות פירוט  ₪ 4,000,000  -  מבוקש תקציב כ"סה  -2023 לשנת חינוך במוסדות והצטיידות שיפוצים – 3064

   . קבלניות. ע₪ ,   4,000,000 -פיתוח

 קרן: המימון מקורות פירוט₪   2,000,000  -  מבוקש תקציב כ"סה  -2023 לשנת ציבור מוסדות והצטיידות שיפוצים – 3065

   . קבלניות. ע₪ ,   2,000,000 -פיתוח

 פירוט₪   4,000,000  -  מבוקש תקציב כ"סה  -ותאורה הצללות, וכושר משחק מתקני התקנת -העיר ברחבי פיתוח עבודות – 3066

   . קבלניות. ע₪ ,   4,000,000 – פיתוח קרן: המימון מקורות

 

 :מימון מקורות

 ₪  2,286,000 - החינוך משרד

 ₪  10,613,309 -פיתוח קרן

 ₪  1,600,000 - עירונית להתחדשות הרשות

 ₪  1,000,000 - הפיס מפעל

 ₪  1,456,322 - השיכון משרד

 ₪  68,000 - בדרכים לבטיחות הרשות

 ₪  51,786 - הסביבה להגנת משרד

 ₪  2,750,000 - הפנים משרד

 

 :  לעיל כמפורט, חדשים יםר"תב 15  -2023 לשנת רגיל בלתי יםתקציב מאשרת העיר מועצת                       

 ( - נגד, - בעד)                                                                           
 (02/2023-15' מס כספים פרוטוקול)

 (4 'מס נספח)    
 
 

  רים"תב תיקוני  - 3202 לשנת רגילים בלתי תקציבים אישור(.92) .2

  : להלן כמפורט,2023 לשנת ר"תב תיקון 1 לאשר מבוקש, וסעיף סעיף בכל ודנו יום בסדר הנושאים כל את סקר ע"רה

₪ ,    550,000: קודם תקציב כ"סה₪,  650,000:  מבוקש תקציב כ"סה - 2022 - לקהילה משולבים מגרשים ושדרוג שיפוץ –3037

 ₪    100,000 – פיתוח קרן₪ ,  550,000 – והספורט התרבות משרד:  המימון מקורות פירוט₪ ,  100,000 – תוספת
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 :מימון מקורות פירוט

 ₪  100,000 -  פיתוח קרן

 :  לעיל כמפורט,  ר"תב תיקון 1 -2023 לשנת רגיל בלתי יםתקציב מאשרת העיר מועצת                         

 (  - נגד,   - בעד)                                                                             
                                                                                            (02/2023-15' מס כספים פרוטוקול) 

 (5 'מס נספח)   
 
 
 

 .לידיעה  - 2021 דצמבר - ינואר לתקופה מבוקרים כספיים דוחות אישור(.  30) .3
 

 .ח"אלש 452 של עודף קיים,  המבוקר השנתי הדוח את סקר העיר ראש
 
 ח"אלש ח"אלש ח"אלש 
 מאושר תקציב 

 2021 לשנת
 לתקופה ביצוע
 2021 דצמבר-ינואר

 יחסי תקציב הפרש
 ביצוע מול

 (16,862) 602,894 619,756 הכנסות
 (17,314) 602,442 619,756 הוצאות

 452 452 - עודף
 

 : ב"מצ
  כספי דוח+  הסבר דברי

 
                                                                                            (02/2023-15' מס כספים פרוטוקול)

 (3 'מס נספח)   
 

 

   העיריות לפקודת' א 203 לסעיף בהתאם - שנחתמו חוזים פרטי על הודעה(. 31) .4

 .לידיעה               

                                                                                            (02/2023-15' מס כספים פרוטוקול)
 (4 'מס נספח)   
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 2022 דצמבר-ינואר  לתקופה שמירה אגרת גביית עבור והכנסות הוצאות ריכוז. (32) .5

 .לידיעה 
 

 .שמירה אגרת בגין והכנסות הוצאות ריכוז ב"מצ

 (מבוקרים ולא סקורים לא 2022 לשנת הביצוע נתוני)

 

 ח"מלש ח"מלש ח"מלש

 

 2022 תקציב 2021 ביצוע

 לחודשים ביצוע
 דצמבר-ינואר

2022 

 

  5.0                   4.9                       4.8               שמירה מאגרת הכנסות

 

  4.2                   5.2                       4.6               100% עירוני שיטור-הוצאות

 

  0.3                   0.4                       0.4               15% פיקוח-הוצאות

 

  0.4                   0.4                       0.4               15% עירוני מוקד-הוצאות

 

  5.0                   6.0                       5.3               שוטף תקציב הוצאות כ"סה

 

 בהוצאות העיריה השתתפות
  0.0  1.1-                      0.5-              השוטף בתקציב השמירה

 

 השנה לסוף אומדן+ביצוע י"עפ 2022 לשנת הנתונים*

 

                                                                                            (02/2023-15' מס כספים פרוטוקול)
 (5 'מס נספח)   

 

 

 

   העיריות לפקודת' א 203 לסעיף בהתאם - שנחתמו חוזים פרטי על הודעה(.23) .6

 .לידיעה           

                                                                                            (02/2023-15' מס כספים פרוטוקול)
 (6 'מס נספח)   

 

 
  2022 שנתל עירוניות וותיקים תכניות ביצוע ח"דו(.33) .7

 וותיקים לתכניות בנוגע ביצוע ח"דו העיר למועצת מוגש,  1989-ן"התש, ותיקיםוה האזרחים לחוק' ד 7 סעיף להוראת בהתאם

.2022 שנתל ניתועיר  
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 .2022 לשנת עירונית וותיקים תכניות ביצוע ח"דו מאשרת העיר מועצת

 

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

 

 2022 לשנת ספקים ספר אישור(.34) .8

 . 2022 לשנת ספקים ספר מאשרת העיר מועצת

                                                                                            (01/2023-15' מס הנהלה פרוטוקול)
 (8 'מס נספח)   

 
 

 רמלה לעיריית מסגרות חומרי ואספקת פריקה, אספקה, הובלה בדבר טובין אספקת - 21/22' מס פומבי מכרז(.35) .9
  ומוסדותיה

 . הצעה כל הוגשה לא למכרז, שבנדון המכרז את פרסמה העירייה

 .מ"למו לצאת והמליצה יועיל לא חדש מכרז כי המכרזים ועדת חברי בפני הדגישה המקצועית המחלקה

  לבטל יש - לפיה 29.01.2021 מיום 01.2023-15' מס מכרזים ועדת החלטת מאשרת העיר מועצת, לעיל האמור לאור

 לתקנות( ח) 22 בתקנה שקבוע כפי התמחרות הליך ופרסום הצעה כל הוגשה לא אליו אשר 21/22'  מס פומבי מכרז את

 (. 1998 ח"תשמ -מכרזים)  העירייה

 .במכרז שפורסמו הסף בתנאי העומדים למציעים ושוויונית אחידה פניה תערוך אשר מקצועית ועדה י"ע ייעשה התמחרות הליך

 . ברוק גרנט, רוטמן מיכל, ארביב אורלי:   צועיתהמק הועדה חברי 

 .להשתתף מוזמן,  מ"מו בוועדת להשתתף שמעוניין מועצה חבר כל:  הערה  ** 

 מסגרות חומרי ואספקת פריקה, אספקה, הובלה בדבר טובין אספקת -  21/22' מס פומבי מכרז ביטול מאשרת העיר מועצת

 .מכרז ללא להתמחרות ויציאה ומוסדותיה רמלה לעיריית

 

                                                                                            (01/2023-15' מס הנהלה פרוטוקול)
 (9 'מס נספח)   
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  העירונית וחברות דירקטוריונים, והרשות החובה בוועדות ומינוי גברי חילופי אישור(.36) .10

 - מקומית תמרור רשות י"ע תנועה הסדרי לקביעת ועדה

 התעבורה לתקנות( ב)18 תקנה   

 ר"יו  - סאבא מוסא ד"עו .1
 ניזרי יחיאל .2
  ורייב'דז אברהם .3

 גאנם אבו עאמר .4

 שטה משה .5
  ציבור נציג - אלימלך דוד .6

  ציבור נציג - ממן גבי .7

  ציבור נציג -סימון משה .8

 הרשות מהנדסת .9

 ברשות בדרכים בטיחות מטה מנהל .10

 ברשות עירוני פיקוח' מח מנהל .11

 ברשות והגינון התברואה' מח מנהל .12

 ברשות ותשתיות פיתוח מדור מנהל .13

 עירוני ונגישות בטיחות ממונה .14

 הרשות של התנועה יועץ .15

 משטרה נציג .16

  הועדה מזכירת .17

 

 .והרשות החובה בוועדות ומינוי גברי חילופי מאשרת העיר מועצת

 (   - מנענ,   - בעד)                
                                                                                            (01/2023-15' מס הנהלה פרוטוקול) 

 

 

 ר.מ.ת בתאגיד אוזן ואולגה ברזילי דויד הדירקטורים של מינוי המשך(.37) .11

 .ר.מ.ת בתאגיד אוזן ואולגה ברזילי דויד הדירקטורים של מינוי המשך מאשרת העיר מועצת

 (   - מנענ,   - בעד)                

                                                                                            (01/2023-15' מס הנהלה פרוטוקול)                                                                          
 

 
 



 

                            
 רמלה עיריית

 02.2023-15' מס המניין מן המועצה ישיבת

 20.02.2023  מיום  
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 3202 רינואב 05 מיום 15-1/2023' מס ציבור ומבני מקרקעין להקצאת ועדה פרוטוקול (.51) .1

  1/2022-15' מס 1/2023-15' מס ציבור ומבני מקרקעין להקצאת ועדה פרוטוקול מאשרת העיר מועצת          

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

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

 (11' מס נספח)
 

 


	בהתאם להוראת סעיף 7 ד' לחוק האזרחים הוותיקים, התש"ן-1989 , מוגש למועצת העיר דו"ח ביצוע בנוגע לתכניות וותיקים עירונית לשנת 2022.

