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 בבית העירייה ( 2018מרץ  11)תשע"ח כ"ד באדר, ראשוןביום  שהתקיימה הנהלהמישיבת ועדת 

 רמלה.  1, רחוב וייצמן פנחס זינגר ז"ל ע"ש

 

 נוכחים ה"ה:
 ראש העיר ויו"ר -מיכאל וידל

   מ"מ רה"ע -אברהם אילוז
 חבר מועצה -הרב איתן דהאן

 חבר מועצה  - רפאל קורייב
 חבר מועצה  - יאיר דידי

 חבר מועצה  - עו"ד ראיס אבו סייף
 חבר מועצה  - בנימין בנימין

 
 :חסרים

 ראש העירסגן  -הרב מיכאל דרעי 
 סגן רה"ע -רונן מושייב 

 חבר מועצה -עו"ד מוסא סאבא 
 חבר מועצה - עאמר אבו גאנם

 חבר מועצה  - רדהענבל 
 

 משתתפים ה"ה:
   גזברית העירייה               -רוזה עללאל

 מהנדסת העיר  -ז'אנה סולובייצ'יק
 מנכ"ל תאגיד המים -יוסי בן חמו

 מנהל אגף החינוך  -קליינמןאלונה 
 דובר העירייה   -ברזילאירוני 

                                   מזכירות העירייה -עו"ד שלי ביטון 

 :נושאים להנהלה
 
   , בסניף  555113 –ו  162914מורשה חתימה בחשבון מס'  שינוי -שחקים""ביניים  חטיבת (10).1

 50085000)רמלה( מס' מזהה   669            
 מחייבת אתבנק שבנדון מופיעות שתי מורשות חתימה , כאשר חתימת שתיהן יחד בחשבונות ה   

 ת.ז  והגב' יוספה שטרוסברג 025316308: הגב' מירי לבקוביץ ת.ז "שחקים" חטיבת הביניים   

 ממילוי ספה שטרוסברג חדלה  באופן זמני נסיבות טרגיות ובמפתיע , הגב' יובשל  .023851314   

       תפקידה ומשכך נדרש להסדיר באופן בהול את הזכויות החתימה על מנת שלא לשבש את פעילות   

  במקומה לרשום את רשאתה של הגב' יוספה שטרוסברג  ובית הספר. לפיכך , מבוקש לבטל את ה  

 . 023544646אתי אינדיג ת.ז.  הגב'   

 אמור לעיל.מאושר שינוי מורשה חתימה כ  

 ( 1נספח מס' )                                                                     

 גב' עזרא רבקה -אישור בקשת היתר לעבודת חוץ  ( 11).2 

 אישור העירייה להיתר עבודת חוץ, תמבקש תברואהבמחלקת  תעובדהגב' עזרא רבקה     

 גב' עזראמבוקש לאשר ל. העיריותפקודת ל 180סעיף בבהתאם לקבוע  בעירייה הלעבודת מעבר    

 מיום החלטת המועצה. לתקופה של שנהלעבודת חוץ,  היתר רבקה     

 מאושר היתר לעבודת חוץ.      
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 חדר ג'ודו -'חץ קדימה'דמי שימוש לשנת תשע"ח מועדוניות ( 12).3
 המתאמנים בחדר ג'ודו בשנת הפעילות  'חץ קדימה'מבוקש לאשר דמי שימוש עבור חניכי מועדון     
 תשע"ח :    
 

פרטי 
 משתתפים 

 כמות 
 המשתתפים

 תעריף
 לחודש

 משך 
 הפעילות 

 סה"כ 
 בש"ח 

 ₪  22,275 חודשים 11 ₪  45 45 חניכים 
 

  1329400420 - סעיף הכנסות    
 .חדר ג'ודו -'חץ קדימה'מועדוניות עבור לשנת תשע"ח מאושר דמי השימוש     
 

 ( 2)נספח מס' 
 
 
 סגל הדרכה  -חדר כושר באשכול הפיס  -'חץ קדימה'דמי שימוש לשנת תשע"ח מועדונית ( 13).4

 מדריכים הנמצאים בשנת שרות טרום  9יש סגל הדרכה המונה   'חץ קדימה'במועדוניות      
   'חץ קדימה'מדריכים של מועדון  9 גיוס)ש"ש(,  מבוקש לאשר דמי שימוש עבור      
 ם בשנת פעילות תשע"ח  :מתאמנים בחדר כושר באשכול הפיס ומדריכיה     

 
 פרטי 

 המשתתפים 
 כמות 

 משתתפים
 תעריף
 לחודש

משך 
 הפעילות

סה"כ 
 בש"ח 

 סגל הדרכה :
  

9 1,300 
 ₪ 

12  11,700  ₪ 

 
  1329400420 - סעיף הכנסות    
 סגל  -חדר כושר באשכול הפיס -' חץ קדימה'דמי שימוש לשנת תשע"ח מועדונית מאושר     
  .הדרכה    

 ( 3)נספח מס'  
 

 
 חדר ריתמיקה  -'חץ קדימה'דמי שימוש לשנת תשע"ח מועדונית ( 14 ).5

 המתאמנים בחדר ריתמיקה בשנת   'חץ קדימה'מבוקש לאשר דמי שימוש עבור חניכי מועדון     
 פעילות תשע"ח במרכז הפיס :    
 

 פרטי 
 המשתתפים 

 כמות 
 משתתפים

 תעריף
 לחודש

משך 
 הפעילות

סה"כ 
 בש"ח 

 ₪  21,000  10 ₪  105 20 חניכים  
 

 1329400420 - סעיף הכנסות    
 חדר ריתמיקה.  -'חץ קדימה'מאושר דמי שימוש לשנת תשע"ח מועדונית     

  
 (4)נספח מס' 
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 רסי'ל גגחוג הכדור -אישור הנחות  ( 15).6

 ₪ . 2,960רסי , ע"ס 'חניכים  לחוג הכדורגל בג 4מבוקש לאשר מלגה עבור     
 מאושר הנחות חוגי כדורגל גרסי.    

 (5)נספח מס'  
 
 2018-2017מלגות לחוגי ספורט מרכז הפיס לשנת פעילות ( 16).7

 כמדי שנה מחלקת ספורט ואירועים מעבירה הנחות/מלגות לחוגים בהתאם לקריטריונים של     

 ₪ . 5,025הינה ע"ס  2017-2018 מחלקת הרווחה , העברה מסעיף מלגות בשנת הפעילות     

 אישורי חשבון יועברו לגזברות לאחר אישור מועצת העיר .    

  . 2017-2018לשנת פעילות מלגות לחוגי ספורט מרכז הפיס מאושר     

 (6)נספח מס' 
 
 
 אישור חילופי גברי בוועדות העירוניות ( 17).8

 מבוקש לאשר חילופי גברי בוועדות העירייה, כמפורט להלן:    

 : קרן רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח    

 כחבר בקרן רמלה לחינוךלאשר את מינויו של גבי אברמשוולי משנה לראש העיר מבוקש      

 מו של עו"ד מוסא סאבא .ובמק, תרבות ופיתוח    

 הועדה לקשרי חוץ:    

  ,בוקש לאשר את מינויו  של חבר המועצה עו"ד מוסא סאבא כיו"ר הועדה לקשרי חוץמ    

   במקומו של מיכאל וידל ראש העיר.    

 :דירקטוריון לייסוד תאגיד עירוני לספורט    

 דירקטוריון לייסוד תאגיד עירוני כנציג ציבור בשל מר דקר יומה לאשר את מינויו  מבוקש    

 במקומו של מר יצחק אסרף . ,לספורט    

 ז לפקודות העיריות  149סעיף  -ועדה לקידום מעמד הילד ובני נוער     

 סעיף  - וערועדה לקידום מעמד הילד ובני נובמבוקש לאשר את מר אדי מורדכייב כנציג ציבור 

 .לפקודות העיריותז  149

 י לפקודת העיריות  149סעיף  -ועדה לאיכות הסביבה 

 י לפקודת 149סעיף  -עדה לאיכות הסביבה ובוציבור  תכנציגמבוקש לאשר את הגב' לימור יהב  

 במקומו של ג'ליל דביט. העיריות

 לחוק שרות המדינה )גמלאות (  18סעיף  -ועדה ערר 

 לחוק שרות המדינה 18סעיף  -ערר ת ציבור ועדת מבוקש לאשר את הגב' לימור יהב כנציג  

 )גמלאות (.  

 כמפורט לעיל.  אישור חילופי גברי בוועדות העירוניותמאושר   

 



 עיריית רמלה                                                                         
 העירייהמזכירות                                                         

                                                                                             

 14-8201/2מס'  הנהלהפרוטוקול                                                                          

5 

 

 למדינה   70חגיגות  לרגל ה מוזלת לאתרי התיירות כניס -מחירים עדכון(  18).9
 למדינה  70חגיגות לרגל  הילדים ובתי הספר ברמלהתעריף מסובסד לגני ן מבוקש לעדכ

 כדלקמן:
 ₪ . 6 -כניסה לאתר אחד 

 ₪ . 9 -אתרים   2-כניסה ל 
 ₪ .    13 -אתרים  3-לכניסה 

 .למדינה  70חגיגות  לרגל  ) לגני ילדים ובתי ספר( לאתרי התיירותזלים ה מוכניסמחירי מאושר 
 
 

   העירונית ללא תשלום עבור חניכי אקיםאישור כניסה לבריכת השחייה  ( 19).10

 מלווים 10 -וחניכי אקים  35מבוקש לאשר כניסה ללא תשלום לבריכת השחייה העירונית עבור     

      15.8.2018מתאריך כמו כן,  בועיים הראשונים של חודש אוגוסט. לשחייה לילית בחודש יולי ובש     

 בשעות הבוקר . מבוקש לאשר שלוש כניסות  ללא תשלום     

 מאושרת כניסה לבריכת השחייה העירונית ללא תשלום עבור חניכי אקים כמפורט לעיל.     

     
 
 
 
 

      רונן עזריה                                                                              מיכאל וידל         
 מנכ"ל העירייה                                                                   ראש העיר רמלה      

 ויו"ר הועדה                      
 
 
 
 

 רמלה,
 


