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 בבית העירייה ע"ש( 2017באוגוסט  22ביום שלישי, ל' באב תשע"ז ) שהתקיימה הנהלהמישיבת ועדת 

 פנחס זינגר ז"ל.
 

 נוכחים ה"ה:
 רה"ע, יו"ר– מיכאל וידל

   רה"ע מ"מ –אברהם אילוז 
 סגן רה"ע –הרב מיכאל דרעי 

 סגן רה"ע –רונן מושייב 
 הרב איתן דהאן

 רפאל קורייב
 יאיר דידי

 עאמר אבו גאנם
 עו"ד מוסא סאבא

 עו"ד ראיס אבו סייף
 ענבל רדה

 

 משתתפים ה"ה:
 היועץ המשפטי –עו"ד דורון דבורי 

   גזברית העירייה              –רוזה עללאל 
 מהנדסת העיר –ז'אנה סולובייצ'יק 

 מנהלת אגף חינוך ונוער –אלונה קליימן 
 דובר העירייה  –רוני ברזילי 

                        תאגיד המים האזורי ת.מ.ר –מיכאל גלפרין 
 מנהלת אגף מזכירות ומנהל                                   –גלית כהן  

  
 :עדכוני ראש העיר 

 
 ההנהלה להלן מס' עדכונים:יום של הלפני הדיון בסדר  –רה"ע, יו"ר  –מיכאל וידל 

 
  הקמת מאיץ ליזמות טכנולוגית ברמלה

העיר רמלה נבחרה, ע"י משרד הכלכלה ושר הכלכלה מר אלי כהן, כאחת מהערים, בהם יופעל 
(. זוהי תכנית להקמת מתחמי עבודה משותפים ליזמים, HUBתכנית מאיץ ליזמות טכנולוגית )/מתחם

 מש"ח. 1.2 -היזמים באזור. מדובר על השקעה של כ תאפים( שתשרת א-טכנולוגיים )סטארטבנושאים 
 

 חינוך

       החינוך ברמלה עומד בראש סדר העדיפויות העירוני, ראש העיר רואה בחינוך הילדים כמנוף
 להישגיות ולהצלחה.

       ארוכת טווח לנושא החינוך.מנהלת אגף החינוך והנוער, אלונה קליימן, תרכז ותקדם תכנית אב 

      'השנה הוחלט לחלק חולצות לבנות ואחידות לילדי  - חלוקת חולצות לילדי העיר שעולים לכיתה א
העיר שעולים לכיתה א'. בצד החולצות יופיע הסלוגן העירייה "רמלה קרובה ללב שלנו", ובמרכז 

עולים לכיתה א', זהו יום חג, זהו החולצה יהיה כתוב "שלום ובהצלחה כיתה א'". עבור הילדים ה
 מעבר משמעותי, חשוב ומרגש אף יותר מהמעבר לחטיבה או לתיכון.

      .תוקם ועדה לבחירת מורה מצטיין, תלמיד מצטיין וצוות גן מצטיין, לנבחרים יוענק פרס 

      אנחנו נמצאים בהיערכות לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ח, אלונה  – פתיחת שנה"ל תשע"ח
 , מנהלת אגף החינוך והנוער תציג את הנושא. קליימן
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  –אלונה קליימן 

מוס"ח יהיו  1/9 -עד ל –אנחנו נערכים לפתיחת שנה"ל תשנ"ח ונמצאים בהליך של שיפוצי קיץ 
 מוכנים.

 
 :מנהלי בתי"ס חדשים

 שלומי גולנזר - אורט שש שנתי
 מירב שלום - חט"ב שש שנתי

 בן חייםאתי  - חט"ב נווה יהונתן
 יניב פכטר - תיכון עמל טכנולוגי

 איתי אהרוני - ותיכון אמי"ת טכנולוגי
 

מטרת   מלש"ח במהלך שלוש שנים. 1.2קרן טראמפ תשקיע בעיר  מפאתכנית קרן טר
התכנית תכשיר מורים הן  יח"ל במתמטיקה.  5-העלאת אחוז התלמידים שייגש ל היא  התכנית 

 ל העצמה, וזאת מתוך כוונה לשמור את ההון האנושי בעיר. בהיבט התוכן והן בהיבט האישי ש
 

 אחוזי הזכאות לבגרות בעיר
משרד החינוך השיק את האתר "שקיפות בחינוך" בו מפורסמת "התמונה החינוכית" של כל 

 הרשויות המקומיות בארץ.
כולל החינוך המיוחד. ללא החינוך  57.1%ישנה עליה באחוז הזכאים לבגרות הגרים ברשות, 

ישנה גם עליה בתלמידים  .61.2%המיוחד אחוז הזכאות של הגרים ברשות עומד על 
 לתעודת בגרות מצטיינת.   הזכאים

וחדת, יש בהישגים, לא נכון להשוות את העיר רמלה לערים אחרות, רמלה היא עיר מי אנו גאים
מרכזי חינוך. מערכת החינוך העירונית יודעת לתת מענה למגוון הרחב של האוכלוסייה,  4בה 

מבתי ספר עיוניים מצטיינים ועד למרכזי חינוך. בנוסף, מקפידה מערכת החינוך לשלב תלמידי 
 חינוך מיוחד בתוך החינוך הרגיל. 

 
 תכנית הרדיו יש עם מי לדבר 

 - ""יש עם מי לדבר fm106מקיים רה"ע תכנית רדיו ברדיו קול רמלה  18:00מידי יום ראשון בשעה 
 קו פתוח לתושבי העיר.

, לתוכנית יוזמנו מנהלי והבטיחות בדרכים התוכנית הקרובה תעסוק בנושאים של פתיחת שנה"ל
 מחלקות וגורמים רלוונטיים לנושא.

 
 ביקורי שרים בעיר
 נו לביקורי השרים העיר.חברי ההנהלה יוזמ

 :)ייתכנו שינויים( ביקורי שרים לתקופה הקרובה לעדכונכם
 יריב לוין.מר  התיירות שר -  27/8

 מפכ"ל המשטרה לבי"ס ג'ואריש. -    5/9
 השרה לשוויון חברתי הגב' גילה גמליאל. -    5/9

 הגב' סופה לנדבר. שרת הקליטה - 10/9 
 גלנט.שר השיכון מר יואב  -  19/9

 השר לביטחון פנים מר גלעד ארדן. - 18/10
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 עיד אל אדחא )חג הקורבן(
, במהלך החג יתקיימו 04.09.2017עד יום שני  01.09.2017שישי  יחל ביוםעיד אל אדחא )חג הקורבן( 

 מסיבות הן בג'ואריש והן בגן חק"ל, המקומות בעיר יקושטו בהתאם.
 .5.9.17 -תח בבשל החג, שנה"ל תשנ"ח במגזר הערבי תיפ

 
 מכרזי כ"א

 הוחלט לצאת בפרסום למכרז חדש  למנהל קרן רמלה ולמנכ"ל תאגיד המים האזורי ת.מ.ר.
 
 
 

 :נהלהנושאים לה
 
 הצטרפות לוועדת גבולות הבוחנת את חלוקת ההכנסות מהשטח הגלילי בו ממוקם  .1

 .                                          נמל התעופה הבינלאומי בן גוריון                                    
הרשויות המקומיות: לוד, עמק לוד, חבל מודיעין, אור יהודה ויהוד מונוסון, הגישו בקשה 

"חמשת  –לחלוקת הכנסות משטח גלילי בו ממוקם נמל התעופה הבינלאומי בן גוריון )להלן 
 "נתב"ג" בהתאמה(.-הרשויות", "הבקשה" ו

 
מונתה ועדת חקירה קבועה לבחינת מעמד מוניציפאלי של רשויות מקומיות, שינוי  ,9.5.2017יום ב

תחום שיפוט רשויות מקומיות, הכרזה על אזורי חלוקת הכנסות בין רשויות מקומיות ואיחוד 
רשויות מקומיות באזור מחוזות תל אביב ומרכז, אשר תפקידה בין היתר, לבחון את הבקשה 

עמדו המוניציפלי של מתחם נתב"ג והכרזה על חלוקת הכנסות שצוינה דלעיל ולבחון את מ
 ממתחם נתב"ג בין חמש הרשויות.  

 
עיריית רמלה, על אף סמיכותה הגאוגרפית לאזור שבמחלוקת, לא הצטרפה עד למועד זה לבקשת 

 חמש הרשויות. 
 

קרבתה יצוין, כי עיריית רמלה, כמו חמשת הרשויות, סובלת ממגבלות המוטלות עליה בעקבות 
לנתב"ג, ומשכך, ככל שיחולקו הכנסותיו בצדק, בין חמשת הרשויות, מן הראוי כי גם רמלה תזכה 

 לפיצוי עקב הנזקים הנגרמים לה מקרבתה לנתב"ג. 
 

 נכון למועד זה, טרם התקבלה החלטה על ידי הוועדה. 
 

 הלאור האמור, מועצת העיר מתבקשת לאשר הגשת בקשה להצטרפות עיריית רמלה לבקש
 חלוקת הכנסות מהשטח הגלילי בו ממוקם נמל התעופה הבינלאומי בן גוריון.  ל
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 מ"מ ראש העיר לחתום על תעודות אישור לרשם המקרקעין –הסמכת מר אברהם אילוז  .2
מ"מ ראש העיר, לחתום על תעודות אישור לרשם  –מבוקש לאשר הסמכתו של מר אברהם אילוז 

 המקרקעין, בהתאם למפורט להלן:
 

על תעודות המעידות כי כל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס  במקום ראש העירלחתום 
לראש ביחס לאותו נכס עד למתן התעודה סולקו במלואם או שאין חובות כאלה, סמכות הנתונה 

 לפקודת העיריות ]נוסח חדש[.  324מכוח סעיף  העיר
 

על תעודות המעידות כי שולמו כל הסכומים המגיעים אותה שעה  ם ראש העירלחתום במקו
 10מכוח סעיף  לראש העירכהיטל החל על מקרקעין, או שניתנה ערובה לתשלומו, סמכות הנתונה 

 . 1965-לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה
 

 מינוי נציגי ציבור נוספים למכרזי כוח אדם  .3
 , מוצע להוסיף את1979-לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים(, התש"ם 22בהתאם לסעיף       

 קבלת עובדים באמצעות מכרז:נציגי הציבור של וועדת  לרשימתנציגי הציבור המפורטים מטה 
 דר' אוריאל סציקוב       
 ספי עבדוש  גב'       

 גב' שמחה פרידמן       
 אלי בן שושה 

 
ועדת לדיוני לאור האמור, מועצת העיר מתבקשת לאשר מינוי המפורטים לעיל כנציגי ציבור 

 ., הכל בהתאם לצרכי העירייההבחינה לקבלת עובדים באמצעות מכרז
 

 )תיקון( אישור מינוי ועדת ערר נוספת לענייני ארנונה .4
, ממנה 1976לחוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, התשל"ו  5בהתאם לסעיף 

 ,  כאמור להלן:ברשומות המועצה ועדת ערר נוספת לוועדה הקיימת
  

 : )הוועדה הנוספת(1הרכב 
 יו"ר הועדה עו"ד אשרף אבורזק

 בניהרמר עזרא ש
 בן שושה אלי מר 

  
 (ותברשומ : )הוועדה הקיימת2הרכב 

 יו"ר הועדה עו"ד אשרף אבורזק
 מר גרוסמן מנחם

 מר אורן באוך
  

 מבוקש לאשר המינויים.    
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 אישור שינויים בוועדות העירוניות .5
 מבוקש לאשר שינויים בוועדות העירוניות כמפורט להלן:

 
 ועדה לקליטת עליה

 יקטרינה וויסבורד.של מר אמיר וידר כחבר ועדה במקומה של גב' מבוקש לאשר את מינויו 
 

 ועדה להנצחת זכרם של נרצחי פעולות טרור
 ראש העיר. –של מר רפאל קורייב כיו"ר הועדה במקומו של מיכאל וידל מבוקש לאשר את מינויו 

 
 ועדה לקידום מעמד הילד ובני נוער

 דוד אבו כנציג ציבור בועדה.מבוקש לאשר את מינויו של 
 

 ועדת חינוך
 של גב' ספי בקל עבדוש כנציגת ציבור בועדה.מבוקש לאשר את מינויה 

 
 ועדה ליזום ותכנון פעילות לקידום טיפול מקיף במאבק בנגע הסמים המסוכנים

מנהלת בי"ס מקיף ערבי תשמש כחברת הועדה  –גב' רבאב נאסר מבוקש לאשר את מינויה של 
 כנציגת בתיה"ס העל יסודיים.

 
 נתונים הנוגעים למעשי האלימות, העבריינות והפשיעה ועדה לאיסוף וניתוח

 מנהל המח' האסטרטגית כחבר בועדה. –של מר אמיר וידר מבוקש לאשר את מינויו 
 

 ועדת ערר חוק שרות המדינה )גמלאות(
של ד"ר רויטל אורבך וטרינרית העירייה, כחברת ועדה במקומו של  מבוקש לאשר את מינויו

 יה.יהושע קלפוס מבקר העירי
 

 הועדה לקשרי חוץ
 מנהל המח' האסטרטגית כחבר בועדה. –של מר אמיר וידר מבוקש לאשר את מינויו 

 
 ועדת אירועים וחגיגות

 של מר מאור אשש כחבר בועדה כנציג ציבור.מבוקש לאשר את מינויו 
 

 ועדה למתן הנחות באגרות פיתוח
 ראש העיר. –כיו"ר הועדה במקומו של מיכאל וידל  של מר יאיר דידימבוקש לאשר את מינויו 

 
 ועדת תיירות עירונית

 מנהל המח' האסטרטגית כחבר בועדה. –של מר אמיר וידר מבוקש לאשר את מינויו 
 

 ועדת רישוי עסקים
 ראש העיר. –של מר יאיר דידי כיו"ר הועדה במקומו של מיכאל וידל מבוקש לאשר את מינויו 
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 ת העירועדה לשיפור חזו

 של מר דניאל צריקר כנציג ציבור.מבוקש לאשר את מינויו 
 

 ועדה לבחירת יקירי העיר
 של מר יונה בירודקר כנציג ציבור.מבוקש לאשר את מינויו 

 
 ועדה לבטיחות ולגהות

של מר יגאל שמש נאמן הבטיחות במוס"ח במקומו של את מר יוסי נונו מבוקש לאשר את מינויו 
 מאגף ההנדסה.

 אב בית בי"ס שרת כחבר בועדה.  –של מר יהושע כהן מבוקש לאשר את מינויו 
 

 אישור שינויים חברי דירקטוריון בקרן רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח .6
 מבוקש לאשר השינויים בדירקטוריון קרן רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח כמפורט להלן:

 של גב' אלונה קליימן. אישור מינויה של גב' לירון כרמלי כנציגת הרשות במקומה
 אישור מינויו של מר אברהם דז'ורייב כנציג הרשות.

 אישור מינויה של עו"ד זהר ברבר כנציגת הרשות.
 

 אישור זה בכפוף לאישור מועצת העיר ולאישור הוועדה לבדיקת מינויים.
 

 ( בע"מ2005אישור מינויו של גב' חוה לוזון כנציגת רשות בחברה למימון רמלה ) .7
 ( בע"מ.2005לאשר את מינוי של חוה לוזון כנציגת רשות בחברה למימון רמלה ) מבוקש

 
 אישור זה בכפוף לאישור מועצת העיר ולאישור הוועדה לבדיקת מינויים.

 

 אישור מינויו של יצחק אשרף כדירקטור בתאגיד העירוני לספורט .8
 וני לספורט.מבוקש לאשר את מינויו של מר יצחק אשרף, כנציג ציבור, בתאגיד העיר

 
 אישור זה בכפוף לאישור מועצת העיר ולאישור הוועדה לבדיקת מינויים.

 

 אישור חילופי גברי בהנהלת המתנ"ס הערבי .9
 מבוקש לאשר חילופי גברי בהנהלת המתנ"ס הערבי כמפורט להלן:

 מינויו של אבי גועאנה כחבר במקומו של עו"ד מוסא סאבא.
 ין דימטרי.הכחברה במקומו של עו"ד שא מינויה של ז'קלין ווהאב
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 אישור מינוי ועדה לתרבות תורנית .10
לפקודת העיריות מבוקש לאשר מינוי ועדה לתרבות תורנית בהרכב המפורט  150בהתאם לסעיף 

 להלן:
 

 יו"ר הועדה –הרב איתן דהאן 
 מ"מ ראש העיר –אברהם אילוז 

 סגן ראש העיר –הרב מיכאל דרעי 
 סגן ראש העיר –מושייב רונן 

 חבר המועצה –ניסים פנחסוב 
 היח' לתרבות תורנית –אליקים וייסנשטרן 

 נציג ציבור –מאור אשש 
 נציג ציבור –משה פלאייב 

 נציג רב העיר –אהרון כהן 
 

 עיר ללא אלימות –שינוי חברי הפורום  בועדה לאכיפה עירונית  .11
עיר ללא אלימות, באופן  –בועדה לאכיפה עירונית מבוקש לאשר שינוי חברי הפורום המכהנים 

 שבמקום הפורום הקיים יהיו: 
 

 ראש העיר, יו"ר –מיכאל וידל 
 מ"מ ראש העיר –אברהם אילוז 

 סגן ראש העיר –הרב מיכל דרעי 
 מנכ"ל הרשות
 מפקד התחנה 

 נציג המנהלת הארצית
 נציג ציבור -יצחק אשרף 

 נציג ציבור -עדנאן ג'רושי 
 נציגת תכנית עיר ללא אלימות -טייטלבוים איילת 

 מנהל הפיקוח והשיטור העירוני
 מנהלת אגף החינוך והנוער

 מנהל מחלקת הרווחה
 מנהל מחלקת הביטחון

 יהושע קלפוס מבקר העירייה. –יוזמן דרך קבע לכל דיוני הועדה 
 

ר אישור מינוי , בדב18.12.2013מיום  6/2013-14החלטה זו מבטלת את החלטת מועצת העיר מס' 
 פורום חברי הועדה.

                                                                               

 שרית מצמבר אישור בקשת היתר לעבודת חוץ לגב' .12
מבקשת אישור העירייה להיתר  שרית מצמבר עובדת כרכזת מרכז עוצמה במחלקת הרווחה,גב'        

 מעבר לעבודתה בעירייה.פעמיים בשבוע, עבודת חוץ, 
מיום  לתקופה של שנהפקודת העיריות, מבוקש לאשר לנ"ל היתר לעבודת חוץ, ל 176עפ"י סעיף 

 החלטת המועצה.
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 מירי מדר אישור בקשת היתר לעבודת חוץ לגב' .13
מבקשת אישור העירייה להיתר  מירי מדר עובדת כסייעת במחלקת גנ"י באגף החינוך והנוער,גב'        

 עבודת חוץ, מעבר לעבודתה בעירייה.
מיום  לתקופה של שנהפקודת העיריות, מבוקש לאשר לנ"ל היתר לעבודת חוץ, ל 176עפ"י סעיף 

 החלטת המועצה.
 

 למר זוהדי וואהבאישור בקשת היתר לעבודת חוץ  .14
פעמיים בשבוע, ר עבודת חוץ, מבקש אישור העירייה להית מר זוהדי וואהב עובד באגף ההנדסה,

 בעירייה. ומעבר לעבודת
מיום  לתקופה של שנהפקודת העיריות, מבוקש לאשר לנ"ל היתר לעבודת חוץ, ל 176עפ"י סעיף 

 החלטת המועצה.
 

 למר אילן אלמליחאישור בקשת היתר לעבודת חוץ  .15
וץ, מעבר מבקש אישור העירייה להיתר עבודת ח מר אילן אלמליח עובד במחלקת הפיקוח,

 בעירייה. ולעבודת
מיום  לתקופה של שנהפקודת העיריות, מבוקש לאשר לנ"ל היתר לעבודת חוץ, ל 176עפ"י סעיף 

 החלטת המועצה.
 

 2017ערבות בנקאית לקרן רמלה לחינוך תרבות ופיתוח )ע"ר( לשנת  .16
לחינוך בהתאם לאישור משרד הפנים, מבוקש לאשר הארכת מתן ערבות בנקאית ל"קרן רמלה 

 .31.12.17, עד ליום ₪ 3,000,000תרבות ופיתוח )ע"ר(" בסך של 
 

   (1)נספח מס' 
 

  420190סמל מוסד   -יובלים חתימה בבי"ס  מורשישינוי אישור  .17
כמנהלת בית הספר "יובלים", במקומה של הגב'   תשמש הגב' מירב סימוביץ 1.9.17החל מתאריך 

 ילנה וייסקובוי.
 כמפורט להלן: ס"ביה חשבונות בשניהחתימה  ימורשלאור האמור לעיל, מבוקש לאשר שינוי 

 
  - , יהיורמלהב 043סניף  דיסקונט, בנק 7374323  בחשבון רשות מס'מורשי החתימה 

 .022836902מס' ת.ז  יובלים החדשה, מנהלת בי"ס  -  מירב סימוביץ הגב' 
 .022496491  מס' ת.ז , מזכירת ביה"ס - נעמי פיצון הגב' 

 
 – , יהיורמלהב 043סניף  דיסקונט, בנק 123389781 בחשבון הורים מס' מורשי החתימה 

 .022836902מס' ת.ז  יובלים החדשה, מנהלת בי"ס  -  מירב סימוביץ הגב' 
 .022496491  מס' ת.ז , מזכירת ביה"ס - נעמי פיצון הגב' 

 
  ילנה וייסקובוי' הגבמנהלת היוצאת בשני החשבונות ל החתימה זכותבנוסף, מבוקש לאשר ביטול 

 .317168854מס' . ז.ת
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 441352סמל מוסד  - חט"ב נווה יונתן ב מורשי חתימהאישור שינוי  .18
" במקומה של הגב' נווה יונתן" חט"במנהלת כאתי בן חיים   תשמש הגב' 1.9.17החל מתאריך 

 שלי קרן.
 כמפורט להלן: ס"ביה חשבונות בשניהחתימה  ימורשלאור האמור לעיל, מבוקש לאשר שינוי 

 
  - , יהיורמלהב 936סניף  לאומי, בנק 23866/16  בחשבון רשות מס'מורשי החתימה 

 057997009מס' ת.ז  החדשה, מנהלת ביה"ס  -גב' אתי בן חיים ה 
  057518151מס' ת.ז  , מזכירת ביה"ס   - הגב' שמחה סימה אזולאי 

 
  - , יהיורמלהב 936סניף  לאומי, בנק 33477/21  מס' הוריםבחשבון מורשי החתימה 

 057997009מס' ת.ז  החדשה, מנהלת ביה"ס  -גב' אתי בן חיים ה
  057518151מס' ת.ז   , מזכירת ביה"ס  - הגב' שמחה סימה אזולאי 

יו"ר חתימת ללא  יש לאשרלא לעכב פעילות ביה"ס  על מנתבשלב זה לא נבחר יו"ר ועד הורים ו
 .ועד הורים

 
היוצאת הגב' שלי קרן של למנהלת בשני החשבונות זכות החתימה בנוסף, מבוקש לאשר ביטול 

 .25701657מס' ת.ז  
 

 418145סמל מוסד  -  בבי"ס אבן סינא מורשי חתימהאישור שינוי  .19

 ,  כמפורט להלן:ס"ביהשל  חשבונות בשניהחתימה  ימורשמבוקש לאשר שינוי 
 

  – , יהיורמלהב 936סניף  לאומי, בנק 8268/23  בחשבון רשות מס'מורשי החתימה 
   026306795מס' ת.ז   ,מנהלת בי"ס אבן סינא -הגב'  שיראז קומרטה  

 .25813601ס' ת.ז  מזכירת ביה"ס, מ –ראדה אלג'רושי הגב'  
 

  - , יהיורמלהב 936סניף  לאומי, בנק 33501/50  מס' הוריםבחשבון מורשי החתימה 
   026306795מס' ת.ז   ,מנהלת בי"ס אבן סינא -הגב'  שיראז קומרטה  

 .25813601ס' ת.ז  מזכירת ביה"ס, מ –ראדה אלג'רושי הגב'  
 

 .29397924מס' ת.ז    - לגב' איילת כהן י החשבונותנבש זכות החתימהבנוסף, מבוקש לאשר  ביטול 
 
 
 
      מיכאל וידל                                                                       כהן גלית                         

 ראש העיר רמלה                                                            אגף מזכירות ומנהלמנהלת   
 הועדהויו"ר                     
 
 

 
 רמלה,


