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 14-7/2012הנהלה מס'  פרוטוקול
 

 ש פנחס זינגר ז"ל.   ע" , בבית עירייה(2017 במאי 7  )        תשע"ז י"א באייר,ראשון  יוםב  שהתקיימה מישיבת ועדת ההנהלה 

 

 : נוכחים ה"ה

 מ"מ רה"ע, יו"ר הישיבה           –יצחקי עו"ד מוטי 

 סגן רה"ע  –ניסים פנחסוב 

 יואל לביא

 שמעון שלוש   

 עו"ד מוסא סאבא

 עו"ד ראיס אבו סייף

 עאמר אבו גנאם

 רפאל קורייב

 

 : חסרים ה"ה

 ענבל רדה

 בנימין בנימין  

 הרב איתן דהאן    

 הרב מיכאל דרעי

  רונן מושייב

 גבי אברמשווילי

 

 מהנדסת העירייה  –לובייצ'ק זאנה סו

 מבקר העירייה –יהושע קלפוס 

 :                             משתתפים ה"ה

 מנכ"לית העירייה–איילת כהן  

 יועמ"ש –עו"ד דורון דבורי 

 גזבר העירייה –עללאל רוזה 

 מנהלת אגף חינוך ונוער     –אלונה קליימן 

              דובר העירייה              –רוני ברזילי 

 קרן רמלה -עו"ד לימור סבג

 מ"מ מנכ"ל תאגיד המים ת.מ.ר –מיכאל גלפרין 

 מנהל אגף מזכירות ומנהל   –כהן גלית 

 

 

 

 

 

 :ראש העירייהמ"מ עדכוני 

 

 בחירות לראשות העיר

יתקיימו ירות יום הבחבלימודים במערכת החינוך ה .אנחנו נמצאים בתקופת בחירות לראשות העיר, ההיערכות בעיצומה

את החיכוך עם כמה שיותר לצמצם  היא מטרההכאשר  ,מתחמים נפרדים ב בבתי הספריוקמו  קלפיותה ,כסדרם

, בכללם אי קיום מבחנים בית סיפריים ביום הבחירות אגף החינוך יוציא מזכר לבתיה"ס לגבי ההיערכות התלמידים.

 , פעילות חוץ וכו'.מחשבים פות כמו חדר ספרייה, מעבדותבאותו היום, פינוי כיתות לימוד והעברת התלמידים לחלו
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 ארנונהמחיקת חובות מבצע 

וזאת  ,לנכסי מגורים ועסקים מבצע למחיקת חובות הארנונההתתקיים ישיבת מועצה גם בנושא  24.5.17בתאריך 

למשלמים החל  ,ע למחיקת חובות ארנונה בלבדבצ. עסקינן במה(בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונ

 .31.12.14, מדובר רק על חובות ארנונה שמועד היווצרותם עד ליום 30,11,17ועד ליום  1.6.17מיום 

זו ההזדמנות  וכו'. מספר התשלומים, האם לכלול עסקים או לא :כמושהמדינה קבעה,   אמות המידהעפ"י   המבצע הוא

מאחר והתנאי להיכלל במבצע הוא לשלם את חובות וזאת  ולהכניס את החייבים למעגל המשלמים, ות אבודיםלגבות חוב

 .ואח"כ לאישור המועצה ההנהלההמובא כאן לאישור בסדר היום ומפורט הנושא מופיע , 2015-16הארנונה לשנים 

ידים סטטוטוריים, אם זה מופיע בכתובים חברות ממשלתיות, תאגמדינה,  /נכסיהמבצע אינו חל על מוסדות - יואל לביא

כוללת בתוכו את אינה גם שהמדינה יוצאת במבצע היא ולציין נגד שב"ס, כתביעה של העירייה ליש להוסיף את זה 

 .מוסדות המדינה

 

 חילופי גברי בוועדות העירוניות

י במספר וועדות העירוניות, כמו: , מופיע בסדר היום גם הנושא של חילופי גברוהבחירות לראשות העיר מכורח הנסיבות

מאחר ואני מכהן כראש העיר בפועל אין באפשרותי לכהן כיו"ר ועדת המכרזים, עפ"י הפקודה ועדת  –ועדת המכרזים 

 המכרזים ממליצה לראש הרשות, וראש הרשות יכול לאשר או לבטל את החלטת ועדת המכרזים.

 

 שיפוצי קיץ

ההנגשה בבתי  ישיפוצי קיץ, נערכו כבר מספר ישיבות עבודה בנושא, כולל נושאהעירייה נמצאת בעיצומן של ההכנות ל

 .2021העירייה מחוייבת על פי החוק להנגיש את המוסדות הציבוריים עד לשנת  ,הספר

 

 מד"א

להקים גם את מרכז להרחיב את השטח והם מבקשים הארצי. בנוסף, הדם הקמת בנק לבנייה היתר ל בקשה מד"א הגישו

שלהם. מבחינת הרשות אין מניעה, אך מאחר והקרקע היא בבעלות המינהל הם אלו שאמורים לפנות ולהסדיר  ההדרכה

 את הרכישה מולם.

 

 במנגנון העירוני מכרזים למשרות

 יגאל שימש עד עכשיו כאחראי על מבני מוסדות הציבוריגאל שפושניקוב נבחר במכרז לתפקיד סגן מהנדסת העיר , ,

 .ז למילוי הפונקציה שלוהעירייה תפרסם מכר

  ,העירייה לוועדה אחד, שבסופו של דבר בחר לא להגיע הגיש מועמדות רק מתמודדפורסם מכרז לאדריכל עיר ,

 נוסף.למכרז תצא בפרסום 

 

 מנכ"ל קרן רמלה

 עפ"י .חדש מנכ"לבחירת ל ועדת האיתורהקרן נמצאת בהליך של  כמנכ"ל קרן רמלה,  כבר אינו מכהןד"ר זיו רייך 

 .אחד עירוניאיתור מורכבת משני גורמים חיצוניים וגורם ועדת התקנות התאגידים, 
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 :נושאים להנהלה

 

 אישור בקשת היתר לעבודת חוץ לגב' ברלינסקי בירנית   ( 23) .1

עבודת חוץ, מעבר גב' ברלינסקי בירנית  העובדת  במחלקה הווטרינרית, מבקשת אישור העירייה להיתר 

 לעבודתה בעירייה.

ב' בפקודת העיריות, מבוקש לאשר לנ"ל היתר לעבודת חוץ, למשך שנה מיום החלטת  180עפ"י סעיף 

 המועצה.

 פה אחד -בעד 

 

 ספורטאי מצטיין בתחום הג'ודו  –אישור מלגה לטדי ניאזוב   (24) .2

במסגרת הקריירה המרשימה חרת ישראל . טדי ניאזוב  תושב  העיר רמלה,  פעיל בחוג ג'ודו ושחקן בנב

, הגיע להישגים רבים בניהם: מקום שני באליפות ישראל,  מדליית ארד באליפות ישראל והמבטיחה שלו

 ועוד. 2016, מדליית ארד מאליפות ישראל לנוער 2016, אלוף ישראל לקדטים לשנת 2015לקדטים בשנת 

 תחרויות בחו"ל.לטדי יש פוטנציאל גדול לצאת לייצג את ישראל ב

לטדי ניאזוב מלגת ספורטאי  על מנת להקל בהוצאות הכספיות ולאפשר לו להמשיך בהישגיו, מבוקש לאשר    

 ₪. 3,000מצטיין, בהתאם לקריטריונים, בסך של 

 

 פה אחד -בעד 

 

  ע"ח תקציב מלגות - 2017אישור כניסה/שימוש בבריכת השחייה העירונית בעונת הרחצה (  25) .3

לאשר כניסה/שימוש, בבריכת השחייה העירונית, בתיאום מראש עם מנהל בריכת השחייה, ע"ח מבוקש 

 תקציב מלגות, כמפורט להלן: 

 

  כניסות בימי  ראשון.  7בחודשים יולי ואוגוסט,  -לחניכי מוסדות יובלים/תוחלת/מע"ש/סיני 

  במנוי משפחתי לנכי צה"ל ומלוויהם.  25%הנחה בשיעור של 

 כניסות בימי ראשון. 7בחודשים יולי ואוגוסט,   -וניות חץ קדימה לילידי מועד 

  פעמיים בחודש יולי בימי ראשון. -לילדי מועדוניות ביתיות וילדים בסיכון 

 כניסה אחת  ביום ראשון. -ילדי המעון הרב תכליתי  50 -ל 

 בחודש יוני. מיים בימי ראשון פע -מועדוניות משותפות, מועדונית השלום, מועדונית "יד רחל"  6 -ל 

  בחודשים יולי ואוגוסט, כניסה בימי  ראשון. –למטופלי אנוש ואקי"ם 

 חברי עמותת "נעלה" באמצעות גרעין איתן אשר פועלים כל יום בגוון מקומות בעיר לרווחת  15 -ל

 לחודשים מאי יוני. –התושבים 

  כניסות עבור הקייטנות בימי ראשון. 4 -למועדונית בי"ס בן צבי 

  לעולים חדשים עד שנה בארץ, עפ"י רשימות ממח' הקליטה.  - 2017אישור כניסה  לשנת 

  לוועדי עובדים וארגונים מוסדיים. 15%הנחה  של עד 

 .לימוד שחיה לחינוך המיוחד לשנת תשע"ז, עפ"י בקשת משרד החינוך 

 ילדים בכל כיתה(. 20כיתות של החינוך המיוחד ) 4 -ל 

 

 פה אחד -בעד 
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 2017אישור כניסה/שימוש בחדר הכושר במתחם הקאנטרי לשנת (  25) .4

 .        ע"ח תקציב מלגות - לטניסאי ישי עוליאל ולמאמנו ג'אן פוצטר

 לחדר כושר במתחם הקאנטרי. , 2017מבוקש לאשר לטניסאי ישי עוליאל  ולמאמנו ג'אן  פוצטר, מנוי לשנת 

 פה אחד -בעד 

 

 חניכי סניף אקים רמלה עבור נסיעה לספרד 21 -אישור מלגה ל(  26) .5

סניף אקים ברמלה פועל למען קידום ושיפור איכות חייהם ורווחתם של חניכי הסניף ומשפחותיהם, במסגרת 

 .18-22/6/2017הפעילות ייצאו חניכי אקים לספרד בין התאריכים 

 $.  $4,200 לכל אחד, סה"כ המלגה המבוקשת  200חניכי אקים מלגה בסך של  21 -קש לאשר למבו

 פה אחד -בעד 

 

 אישור מלגה לתלמידים תושבי העיר, מבי"ס לילנטל, עבור השתתפות במסע לפולין (  27) .6

 .        2017בשנת התקציב 

משרד החינוך רואה חשיבות רבה בהשתתפות בני נוער במסעות לפולין, תלמידי ביה"ס לילנטל יצאו למסע 

 .2017לפולין בחודש ספטמבר 

 ₪. 10,000 תלמידי ביה"ס, תושבי העיר רמלה, מלגה עבור המסע לפולין בסך של 31 -מבוקש לאשר ל

 פה אחד -בעד 

 

 אישור מלגה לתלמידים תושבי העיר, מבי"ס אמית, עבור השתתפות במסע לפולין (  28) .7

     .2017בשנת התקציב 

ר במסעות לפולין, תלמידי ביה"ס אמי"ת יצאו למסע משרד החינוך רואה חשיבות רבה בהשתתפות בני נוע   

 .2017לפולין בשנת התקציב 

תלמידי ביה"ס, תושבי העיר רמלה,  מלגה   10 -עפ"י תחשיב מינהלת פולין במשרד החינוך, מבוקש לאשר ל

 ₪. 5,000עבור המסע לפולין בסך של 

 

 פה אחד -בעד 

 

 

 ישור מלגה לתלמידה, תושבת העיר, שלומדת בבי"ס אורט גאולה בת"א א(  29) .8

 .2017עבור מסע לפולין בשנת התקציב 

משרד החינוך רואה חשיבות רבה בהשתתפות בני נוער במסעות לפולין, התלמידה כ.א.א תושבת העיר רמלה, 

ס אורט גאולה בתל אביב, בי"ס היחיד באזור הנותן מענה  לכבדי שמיעה וחרשים ו/או ליקוי לומדת בביה"

 למידה.

, עפ"י תחשיב מינהלת פולין במשרד החינוך מבוקש לאשר 2017התלמידה תצא למסע לפולין באוגוסט 

 ₪.600לתלמידה הנ"ל מלגה בסך של 

 

 פה אחד -בעד 

 

 456921סמל מוסד  -ס היסודי "קשת" אישור שינוי מורשה חתימה ביה"(  30) .9

 הגב' שירלי סלקמן משמשת כמזכירת ביה"ס היסודי "קשת", במקומה של הגב' מגי אזולאי.
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, 456921לאור האמור לעיל, מבוקש לאשר שינוי מורשה החתימה בשני חשבונות ביה"ס "קשת" סמל מוסד 

 כמפורט להלן:

 

 : רמלה , מורשה החתימה יהיו 936, בנק לאומי סניף 4937495 בחשבון הורים מס' 

 .038524641מנהלת ביה"ס קשת מס' ת.ז  -  אורית ערב הגב' 

 .62847652  מזכירת ביה"ס החדשה מס' ת.ז -הגב' שירלי סלקמן  

 .031697568יו"ר ועד הורים מס' ת.ז  -גב' מיטל פרטוק  

 .038532156 ולאי מס' ת.זמגי אז כמו כן, מבוקש לבטל את זכות החתימה למזכירה היוצאת הגב' 

 

 :רמלה , מורשה החתימה יהיו  936, בנק לאומי סניף 4936596  בחשבון רשות מס'

 .038524641מנהלת ביה"ס קשת מס' ת.ז  -   אורית ערב הגב' 

 .62847652  מזכירת ביה"ס החדשה מס' ת.ז -  הגב' שירלי סלקמן

    .038532156 ת.זמגי אזולאי מס'  את הגב' ירה היוצכמו כן, מבוקש לבטל את זכות החתימה למזכ

 

 2017(, התשע"ז 3אישור תקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( )תיקון מס' ( 31) .10

, מבוקש לאשר 2017(, התשע"ז 3בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( )תיקון מס' 

ועד ליום  1.6.17וזאת למשלמים החל מיום המבצע למחיקת חובות ארנונה לנכסי מגורים ועסקים, 

 , ולאמץ את מקסימום התשלומים המתאפשרים על פי התקנה, כמפורט בנספח.30.11.17

 (1)נספח מס'  

 

 

 אישור חילופי גברי בוועדות העירוניות ( 32) .11

 עדות העירייה, כמפורט להלן:התאם לבקשת "סיעת לביא", מבוקש לאשר חילופי גברי בווב

 

 ועדת הנהלה

מ"מ ראש העירייה כיו"ר ועדת הנהלה במקומו של מר יואל  -מבוקש לאשר את מינויו של עו"ד מוטי יצחקי 

 לביא, יואל לביא ישמש כחבר ועדה.

 

 ועדת מכרזים 

 .מבוקש לאשר את מינויו של שמעון שלוש כיו"ר ועדת מכרזים במקומו של עו"ד מוטי יצחקי

 

 ועדת כספים

מ"מ ראש העירייה כיו"ר ועדת כספים במקומו של מר יואל  -מבוקש לאשר את מינויו של עו"ד מוטי יצחקי 

 לביא, יואל לביא ישמש כחבר ועדה.

 

 ועדת מל"ח )משק לשעת חירום(

( ועדת מל"ח )משק לשעת חירוםמ"מ ראש העירייה כיו"ר  -מבוקש לאשר את מינויו של עו"ד מוטי יצחקי 

 במקומו של מר יואל לביא.
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 ועדה מקומית לתכנון מקומית ובניה רמלה

ועדה מקומית לתכנון ובנייה מ"מ ראש העירייה כיו"ר  -מבוקש לאשר את מינויו של עו"ד מוטי יצחקי 

 במקומו של מר יואל לביא.

 

 ועדת משנה לתכנון ובנייה 

המשנה לתכנון ולבניה בעירייה שמספר חבריה  לחוק התכנון ובניה מניין חברי ועדת )ד( 18בהתאם לסעיף 

 לא יהא יותר משבעה חברי מועצה. –פחות מעשרים ואחד 

 

 מניין חברי הוועדה הנוכחי הינו תשעה חברים. 

 

 אשר על כן, מתבקש לבטל מינויים של הנציגים כדלקמן בוועדת המשנה לתכנון ובניה:

 א. עו"ד מוטי יצחקי;

 ב. מר אברהם אילוז.

 

 לאשר תיקון מספר חברי המועצה בוועדת המשנה.מבוקש 

               

                                                                                        

        

 עו"ד מוטי יצחקי                                                                                     כהן  גלית                  

 מ"מ ראש העירייה                                                                   מנהלת אגף מזכירות ומנהל 

 

 רמלה,

 


