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 בבית העירייה ( 2018מאי  8) תשע"ח באייר גכ", שלישיביום  שהתקיימה הנהלהמישיבת ועדת 

 רמלה.  1, רחוב וייצמן בחדר הישיבות ע"ש אפריאט

 

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

   מ"מ רה"ע -אברהם אילוז
 סגן ראש העיר -הרב מיכאל דרעי 

 חבר מועצה -הרב איתן דהאן
 חבר מועצה  - רפאל קורייב

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

 
 :חסרים

 סגן רה"ע -רונן מושייב 
 חבר מועצה -עו"ד ראיס אבו סייף 

 מועצה  תחבר - ענבל רדה
 חבר מועצה  -יאיר דידי 

 

 משתתפים ה"ה:
 מנכ"ל העירייה  -רונן עזריה 

   גזברית העירייה               -רוזה עללאל
 יועמ"ש -עו"ד דורון דבורי 

                                   מזכירות העירייה -עו"ד שלי ביטון 
 דובר העירייה  -רוני ברזילי

 

  :סדר יום  -נושאים להנהלה   
 
 חשבון הורים  -בית הספר אלעומריה  (20).1

אמורים להיות שלושה מורשי חתימה  בחשבון הורים  בהתאם לחוזר מנכ"ל משה"ח  

יים. עיריית רמלה חתימה רק של שנ מחויבתבעת הוצאת שיק  ג הורים( ,אולם )מנהל, מזכירה ונצי

את שיק יהיו חתומיםבהוצ כי  לחייב את ביה"ס אלעומריה לפני מס' שנים החליטה  בהחלטתה   

 שלושת מורשי החתימה.

  פנה לרשות בבקשה לאשר לביה"ס להתנהל בהתאם לחוזר מנכ"לנכון להיום מנהל בי"הס 

. רק שתי חתימות רי בחשבון הורים בעת הוצאת שיק בית ספ  ולאשר  

ביקש בדיקהבמהלך חודש מרץ   התנהלות ביה"ס לאורך זמן ואףאגף החינוך והנוער בדק את   

 נוספת מחב' שחף לנושא התנהלות כספית בביה"ס, יש לציין כי התנהלות ביה"ס תקינה.

שלושה מורשי חתימה ויישארשבחשבון ההורים  אינו מתנגדהחינוך ונוער  אגףבהתאם לכך,      

כל משיכת שיק תחייב שני מורשי חתימה ובלבד שאחד מהם יהיה מנהל המוסד החינוכי. אך    

 להלן פרטי מורשי החתימה : 

 פרטי חשבון הורים ביה"ס אלעומריה :

דיסקונט  מרכנתיל -בנק      

162957 -מס' חשבון    

 

: חתימההמורשי   
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.029160611אזברגה עמאד , מנהל ביה"ס ת.ז.   

036174837האלה סאקאללה , מזכירת ביה"ס ת.ז.    

026299735   סאמי אבו מעמר, נציג הורים, ת.ז.   

לעיל . מאושר האמור    
 
 

 2.)21(  בית הספר " אופק" -  סגירת חשבון ופתיחת חשבון חדש

עבור ביה"ס " אופק" המתנהל בבנק  259709/70לאשר סגירת חשבון מס' בקש אגף חינוך ונוער מ    

לאומי, סניף רמלה.      

סגירת החשבון מבוקשת מכיוון שבביקורת שהתבצעה נמצא, כי החשבון רשום על שם המנהלת       

 והמזכירה ,דבר הנוגד את חוזר מנכ"ל .    

 ביה"ס אופק ,ע"ש עיריית רמלה  חדש שירשם פתיחת חשבון לר ושיאמבקש בית הספר במקביל     

   -023547466לת ביה"ס, מזל אהרון ת.ז מנה -22904114ת.ז.  יהיו דורית נבו  רשות החתימהוומ    

  מזכירת ביה"ס.     

מאושר האמור לעיל .      
  

 
 אישור חילופי גברי בוועדות העירוניות ( 22).3

 מבוקש לאשר חילופי גברי בוועדות העירייה, כמפורט להלן:   

 ( בע"מ 2005החברה למימון רמלה )   

 ( בע"מ 2005בחברה למימון רמלה )לאשר את מינויו של מר יאיר אנקרי כנציג ציבור מבוקש     

 במקומה של הגב' צילה מסטירוב .   

 ברי הנהלת המתנ"ס ח   

 הנהלת המתנ"ס.ב מר אלי אלמקייס כנציג ציבור מבוקש לאשר את   

 .חילופי גברי בוועדות העירוניות  מאושר   

 

 לאיטליה חניכי סניף אקים רמלה עבור נסיעה  21 -אישור מלגה ל ( 23).4

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

  בין התאריכים לנסיעה לאיטליה ומשפחותיהם, במסגרת הפעילות ייצאו חניכי אקים    

 . 10.7.2018ועד  3.7.2018

 $ לכל חניך. 200חניכי אקים מלגה בסך של  21 -מבוקש לאשר ל

 .מאושר האמור לעיל     

 ( 1)נספח מס'  
 

 ( לתקנות8)א( ) 2אישור מבחני משנה לבחינת זכאות להנחה מתשלום ארנונה לפי ס'  ( 24).5
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 )להלן : "החוק"(  1993ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( התשנ"ג             

 "הנחת טבלה" -משנה לבחינת זכאות להנחהמבחני             

 רקע כללי:    

  (, 10( עד )1) 2"בקביעת שיעור ההנחה על פי המבחנים שבתקנה   לחוק קובע :  א'2ס'     

  במצבו החומרי של המחזיק ולצורך זה אף לקבוע תנאים ומבחני   רשאית המועצה להתחשב    

 לפי כל אחת מהפסקאות האמורות".  משנה לזכאות להנחה    

 ( לחוק קובע, בין היתר, כי בעל הכנסה שפורטה בתוספת הראשונה לחוק זכאי  8)א( ) 2ס'     

 לפי מס' נפשות המתגוררות עמו בשיעור שנקבע.  להנחה     

 ( לחוק כאמור להלן: 8)א( ) 2ס' -מבוקש לאמץ את מבחני המשנה להנחה האמורה ב         

 הערות המסמך הנדרש המבחן
 כתובת

 מגורי המבקש 
יומצא אישור כאמור גם לכל מאן דהוא  צילום תעודת זהות לרבות ספח

 המגורר בנכס נשוא הבקשה. 18שמלאו לו 
 הערות:

יש לשים לב כי הכתובת הכתובה  .1
בת.ז. זהה לכתובת הנכס נשוא 

 הבקשה;

אישור לגבי כל המתגוררים בנכס    .2
הנחה ניתנת  -ללא קשר לגיל

בהתאם למס' נפשות המתגוררות 
 בנכס

אישור מעסיקים ואישור מעמד עובד/ לא עובד של  הכנסות
 המבקש ;

תלושי שכר של כל האמורים לעיל, לחודשים 
דצמבר כולל, של שנת המס הקודמת לשנת  -ינואר

לשנת  106טופס הבקשה. לחילופין, ניתן להמציא 
המס הקודמת למועד הבקשה מכל מקומות 

העבודה בהם עבד המבקש. או לחילופין תלושי 
דצמבר בהתאם  -שכר כאמור לחודשים אוקטובר

 לבחירת המבקש;
תדפיסי עו"ש מכל הבנקים בהם מתנהלים  .1

חשבונות האמורים לעיל בהתאם 
 לעיל; 2לבחירתו כאמור בס' 

ת אישורי ביטוח לאומי על הכנסו .2
מקצבאות הביטוח הלאומי לרבות 

 קצבאות ילדים ומזונות;

צילום תעודת חוגר במידה ומי  .3
 מהמתגוררים הינו חייל בשירות סדיר;

אישור על לימודים במידה ומי  .4
 והינו תלמיד; 18מהמתגוררים מלאו לו 

 -במידה ושכר העבודה משולם במזומן .5
 יומצא אישור מעסיק;

להמציא במידה והמבקש הינו גרוש יש  .6
הסכם גירושין או החלטת בית משפט ככל 

הנוגע למשמורת הילדים )במידה וטרם 
 שנים( וסך המזונות; 18מלאו למי מהם 

במידה ובן הזוג של המבקש הינו תושב  .7

יומצאו אישורים כאמור גם לכל מאן דהוא 
שנים בשנת במס  18שמלאו לו  שנה 

הקודמת למועד הבקשה והמגורר בנכס 
 נשוא הבקשה  
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הרשות הפלסטינית יש להמציא אישור 
 ממשרד הפנים;

במידה והמבקש ו/או בן זוגו עצמאי יש  .8
 להמציא אישורי שומה ממס הכנסה;

 –ידה וישנן הפקדות נוספות בחשבון במ .9
 יצורפו אסמכתאות למקור ההכנסות 

  
בעלות על נכס 

 דלא ניידי
נסח טאבו ו/או אישור חברה משכנת על  .1

 בעלות כאמור;  

שכירות בתוקף לשנה בה מתבקשת  הסכם .2
 ההנחה

 הסכם השכירות יהא ע"ש מבקש ההנחה 
 

במידה והמבקש הינו בעל נכס המושכר ובד 
בבד הינו שוכר נכס אחר יש להמציא את 

 שני ההסכמים האמורים
 חתימה

 אישור על
 ביצוע חקירה

מתן ההנחה מותנה בחתימה על אישור 
 ביצוע חקירה.

במידה וממצאי החקירה מציגים נתונים  
סותרים לנתונים שנמסרו בבקשה, רשאית 

העירייה לבטל את ההנחה ו/או לא ליתן 
 אותה

 

 
 מאושר האמור לעיל. 

 ( 2 )נספח מס' 

 
 מתן הנחה למשרתי מילואים ההנחה בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה  אישור(25).6

 2018( התשע"ח 3מס' )הנחה מארנונה( )תיקון          

 בתקנות המפורטות ההנחות את אימצה 2018 הארנונה צו לאישור בישיבתה העיר מועצת      

  פטור למעט המרבי בשיעורם(  1993 ד"תשנ מארנונה הנחה) המדינה במשק ההסדרים      

 ."ריק מבנה הנחת"      

 ו בו מוקנה3:"התקנות"( אשר הוסיף ס' פורסם תיקון לתקנות שבנדון )להלן  12.3.18ביום       

 מסכום הארנונה הכללית 5%למועצת הרשות המקומית אפשרות לקבוע הנחה בשיעור של עד       

 שהוטלה באותה שנת כספים על מחזיק בנכס שהוא חייל מילואים פעיל.      

 חייל מילואים פעיל הוגדר בחוק כאמור להלן:      

   , המחזיק בתעודת משרת 2008"חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח        

 מילואים פעיל תקפה שנתן לו צבא הגנה לישראל או באישור תקף שנתן לו צבא הגנה לישראל      

 כך שהוא משרת מילואים פעיל". על      

 

 

 

    נה בה החליטה בין היתר, על אימוץ בהמשך להחלטת מועצת העיר בישיבתה לאישור צו הארנו     

             ( 1993ההנחות המפורטות בתקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה תשנ"ג      
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     מאמצתמעט פטור בגין "הנחה לבניין ריק" ( בשיעורם המרבי ל"תקנות ההסדרים")להלן:      

 ם   ימועצת העיר את ההנחה למשרתי המילואים בשיעורם המרבי כאמור בתיקון לתקנות ההסדר    

 . 01.01.2018ו', החל מתאריך  3בסעיף     

  האישורים על ידי משרד הביטחון.  מאושר האמור לעיל, בכפוף להמצאת    

 (3 )נספח מס'

    
 
 2018לשנת הפעילות  רסי 'גחוג כדורגל   -מלגות לחוגי ספורט (26).7
 

 ספורט ואירועים הנחות/מלגות לחוגים בהתאם לקריטריונים שלמחלקת כמידי שנה מעבירה     

 רסי 'עבור פעילות חוג הכדורגל בג ₪ 2,960עברה מסעיף מלגות בסכום של מבוקש ה. מח' רווחה    

 .(1329200420העברת סכום ההנחה לסעיף גרסי הכנסות  ) . לחניכים    

 ₪ . 2,960רסי ע"ס 'הנחות/המלגות לסעיף גה מאושרות     
  

 (4)נספח מס' 

 
 2018מלגות לחוגים בקונסרבטוריון לשנת הפעילות   ( 27).8
  

 ספורט ואירועים הנחות/מלגות לחוגים בהתאם לקריטריונים שלמחלקת כמידי שנה מעבירה     

    . עבור חוגים בקונסרבטוריון₪  11,667העברה מסעיף מלגות בסכום של מח' רווחה. מבוקש     

 (. 132510041090קונסרבטוריון הכנסות  העברת סכום ההנחה לסעיף)    

 ₪ . 11,667הנחות/המלגות לסעיף קונסרבטוריון ע"ס  מאושרות     

 
 (5)נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
העירייה לבריכת השחייה העירונית לעונת הרחצה אישור כניסות ) חיוב סעיף מלגות (  ( 28).9

 תשע"ח 
 

    בתיאום מראש עם מנהל בריכת אישור כניסה לבריכת השחייה העירונית ) חיוב סעיף מלגות( ,         
 מלגות. השחייה בחיוב סעיף    



 עיריית רמלה                                                                         
 העירייהמזכירות                                                         

                                                                                             

 14-3/2018' מס הנהלהפרוטוקול                                                                          

7 

 

 
 כניסות בימי א' חודשים  7כנית מראש לפי ת-תוחלת/מע"ש/סינילחניכי מוסדות יובלים/ •

 יולי אוגוסט.          

 למנוי משפחתי לנכי צה"ל ומלוויהם.  25%הנחה  •

 בימי  א'  -כניסות בחודשים יולי אוגוסט 7לילידי מועדוניות "חץ קדימה "  •

 עבור ילדי מועדוניות ביתיות ילדים בסיכון פעמיים בחודש יולי בימי א' •

 ילדי המעון הרב תכליתי כניסה אחת ביום א' . 50עבור  •

 מועדוניות משותפות ומועדוניות השלום, מועדוניות "יד רחל" פעמיים בחודש  6עבור  •
 יוני בימי א' .          

 חודשים יולי אוגוסט ימי א'  . –עבור מטופלי "אנוש" ו"אקי"ם " פעם אחת בשבוע  •

 חברי קומונת נעלה לנטע ברמלה בעיר בהתנדבות )פרויקטים נקודתיים(. מנוי  תלת חודשי.  •

 כניסות קייטנות ימי א' . 4נית בי"ס בן צבי מועדו •
 .עולים חדשים עד שנה בארץ עפ"י רשימות ממח' קליטה  -2018אישור כניסה לשנת  •

 כגון: "חבר", בזק, 15%מוסדיים לאשר הנחות של עד ועדי עובדים וארגונים ול הנחה •

 ועוד . UPSחברת החשמל, תעשיה אווירית, ועד עובדי               

   כניסות לימוד שחיה חינוך מיוחד תשע"ח הרשות עפ"י בקשות משרד החינוך ) שלומי  •
 ילדים בכל כיתה. 20כיתות עד  4מפקח על החינוך הגופני (  –אירים         
 כניסה לטניסאי ישי אוליאל  ולמאמנו ג'אן  פוצטר מנוי לחדר כושר לשנה  *      
 במתחם הקאנטרי .         

 ילדי מועדוניות גולני. 50 -בחודשי יולי אוגוסט לכניסות  2 •

 ילדי מועדון נוער יוצאי אתיופיה. 50 -כניסות בחודשי יולי אוגוסט ל 2 •

 ילדי מועדון השלום מגזר ערבי. 40 -כניסות בחודשי יולי אוגוסט ל 2 •

 חניכים בוגרים שבט צופי אחווה. 30 -כניסות בחודשי יולי אוגוסט ל 2 •

 חניכים בוגרים נוער העובד והלומד מענית. 30 -יולי אוגוסט לכניסות בחודשי  2 •

 חניכים בוגרים צופים אורתודוכסי. 30 -כניסות בחודשי יולי אוגוסט ל 2 •

 חניכים בוגרים בני עקיבא. 30 -כניסות בחודשי יולי אוגוסט ל 2 •
 

 
 עיף מלגות. כמפורט לעיל ) בתיאום מראש עם מנהל בריכת השחייה( בחיוב סות כניסה מאושרות 

 

 (6)נספח מס'  

 

 

 

 

 

 
 תושב רמלה   איתי דבח  ספורטאי בענף גו'דומלגה ל -בקשה לתמיכה כספית ( 29).10
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 ,2015 לשנת אלוף ישראל לבוגרים  -, ספורטאי בענף הג'ודו בעיר רמלה313530701דבח ת.ז.  איתי

 ק"ג בענף הגו'דו בוגרים. 68משקל עד 

 ק"ג.  68עד של  משקל ב 2015לשנת  21באליפות העולם לבוגרים עד גיל  7איתי זכה מקום 

השתתף באליפות , ק"ג  68במשקל עד  2016הולנד , מרץ  -מדליית כסף בגביע עולם איתי זכה ב

                                                                                                                                                                                                                    ק"ג זכה במקום שני .                       68בענף הסמבו לכל הקטגוריות גיל  בוגרים   2017ישראל 

 לקריטריונים לקבלת מלגה. עונהכשר ובעל פוטנציאל להישגים רבים  ואיתי מו

 ₪.  5,000ע"ס   דבח מלגה לאיתיה תמאושר

 (7)נספח מס' 

 
 מלגה לטניסאי ישי עוליאל  -בקשה לתמיכה כספית  ( 30).11

 ישי עוליאל הינו טניסאי מצטיין תושב העיר המתאמן במרכז הטניס העירוני ברמלה.  

 ע"י טובי המאמנים בארץ ובחו"ל ככישרוןואובחן  18ישי מדורג בצמרת הטניס בעולם לגילאי   

 בעל יכולת אתלטית וטכנית יוצאת דופן.ופנומנאלי   

 ברחביות לצורך תחרויות ומחנות אימונים בהיותו טניסאי מצטיין יוצא ישי עוליאל לנסיעות רב 

 העולם.

 במקום השני באליפות    18בשנה האחרונה  זכה הטניסאי הרמלאי  המחונן  ישי עוליאל בן  

   ישי ,  כמו כן  הנחשבת לאחת מארבע התחרויות החשובות בעולם. 18אוסטרליה הפתוחה לגילאי   

 נמנה עם סגל נבחרת  הדיוויס  של ישראל הבוגרת.  

 בארץ ובעולם ומהווה מודל לחיקוי.וליאל משמש שגריר של כבוד לעיר רמלה ישי ע 

בסך   ו מלגהבכדי לאפשר לישי להמשיך ולהתקדם לצמרת הטניס העולמי הנני מבקש לאשר ל 

 מיוחדיםנוספו בגין הישגים בינלאומיים ₪  5,000-ו םבהתאם לקריטריוני₪  5,000:   10,000₪

 שנערכה בישראל  מקום ראשון באליפות בינלאומית לבוגרים בינהם מקום שני באליפות העולם,

 . יסונבחרת ישראל  בגביע דיו והישג מרשים בהשתתפות

מלגה זו היא על מנת להקל על ההוצאות הכספיות הכבדות של משפחתו דלת האמצעים ולסייע בכך 

 להמשך הצלחתו בטניס הלאומי והבינלאומי. 

 .  10,000ע"ס   לטניסאי ישי עוליאל מלגה מאושרת  

 
 (8)נספח מס' 

 
 
 

 מלגה למאמן ג'אן פוצטאר -בקשה לתמיכה כספית ( 31).12
 

 ג'אן פוצטאר מאמן במרכז הטניס העירוני ברמלה ומשמש כמאמנו האישי של הטניסאי     

 המחונן הוביל את הטניסאי הרמלאי השנה . שנים 12הרמלאי המצטיין ישי עוליאל  מזה      
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 הנחשבת לאחת מארבע   18הפתוחה לגילאי  ישי עוליאל לזכייה במקום השני באליפות אוסטרליה     

 החשובות בעולם. התחרויות     

    ג'אן פוצטאר הינו מאמן מצטיין המשקיע זמן ועבודה קשה מעבר לשעות העבודה הרגילות ,      

 ומסייע בקידום הטניס ברמלה.מלווה את ישי באופן צמוד לתחרויות בארץ ובעולם      

 שנים . 6משמש ג'אן פוצטאר כמאמן וכקפטן נבחרת ישראל בטניס לנוער  מזה  ,בנוסף     

    ג'אן משמש כשגריר כבוד לעיר רמלה בארץ ובעולם, במהלך נסיעותיו בתחרויות רבות ומהווה      

 דוגמא ומופת למאמנים בעיר בפרט ובארץ בכלל .     

 ולסייע לו להמשיך ולהוביל את הטניס ₪  3,800לג'אן פוצטאר מלגה בסך לאשר מבוקש      

 הרמלאי להישגים לאומיים ובינלאומיים.      

 .₪.  3,800מלגה למאמן ג'אן פוצטאר ע"ס  מאושרת     
 (9)נספח מס'  

 
 מלגה לטניסאי אופק שימנוב -בקשה לתמיכה כספית ( 32).13

 מצטיין תושב העיר המתאמן במרכז הטניס העירוני ברמלה.אופק שימנוב הינו טניסאי 

 ואף נבחר  להשתתף ולייצג את העיר רמלה ואת 12אופק מדורג בצמרת הטניס בארץ לגילאי 

 בצרפת ובאיטליה . 2017שנערכה בקיץ  12מדינת ישראל באליפות אירופה האחרונה לגילאי 

 בהיותו טניסאי מצטיין יוצא אופק שימנוב  לנסיעות רבות לצורך תחרויות ומחנות אימונים 

 ברחבי העולם.

      בשנה האחרונה  זכה הטניסאי הרמלאי  המחונן  אופק שימנוב  במקום הראשון באליפות 

 האקדמיות הגדולות  החשובות בעולםהאקדמיות בברצלונה )ספרד(  הנחשבת לאחת מ 

 תף במספר טורנירים בינלאומיים בלטביה ובבלגיה.ואף השת

 מתוכנן לאופק שימנוב מסלול רחב מאוד של נסיעות לחו"ל לטורנירים רבים    2018בשנת 

 ולמחנות אימונים בכדי להתברג בטופ הצמרת העולמית בטניס .

 אופק שימנוב משמש שגריר של כבוד לעיר רמלה בארץ ובעולם ומהווה מודל לחיקוי.

 קש לאשר לו מלגהומב ולהתקדם לצמרת הטניס העולמי לאפשר לאופק להמשיך  בכדי

 כדי להקל על ההוצאות הכספיות הכבדות של משפחתו ולסייע וזאת ₪   3,800בסך 

 בכך להמשך הצלחתו בטניס הלאומי והבינלאומי.

 .  ₪ 3,800 ע"ס  מאושרת המלגה לטניסאי אופק שימנוב       

 (10)נספח מס'

 
 ן ארהבור ספורטאי בענף הגו'דו תושב העיר רמלה מתל מלגה -בקשה לתמיכה כספית  (33).14

       
 ק"ג בענף הסמבו בוגרים. 90משקל עד  2015 לשנת מתן סגן  אלוף ישראל לבוגרים      

 ק"ג. 90עד  משקל 2015לשנת  באליפות העולם  לבוגרים מתן זכה מקום חמישי       
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 בענף הסמבו  2017באליפות ישראל לשנת  ומקום ראשון 2016בגביע העולם  בהולנד כה זמתן       

 .ק"ג 100בוגרים       

 עונה לקריטריונים לקבלת מלגה.כשר ובעל פוטנציאל להישגים רבים ומתן מו      

 ₪. 5,000 ארהבור ע"ס  למתן המלגה  מאושרת      

 (11)נספח מס' 

 
 ספורטאי  בענף גודו תושב העיר רמלה  אלדד גובמלגה ל -בקשה לתמיכה כספית  ( 34).15

  .ק"ג 42בקטגוריית משקל עד  2015לוף ישראל לילדים ב' לדד גוב אא       

  . ק"ג 46במשקל  2016מרץ  ,הולנד –מדליית כסף בגביע עולם אלדד זכה ב       

   50ילדים ב' במשקל בענף סמבו  לכל קטגוריות גיל  2017אלדד גוב השתתף באליפות ישראל        

  2017יוון  -השתתף בתחרות אליפות גביע אירופה "איליאדיס" אלדד  ק"ג זכה במקום הראשון.       

  השני.  זכה במקוםוג "ק 50ילדים ב'       

 עונה לקריטריונים לקבלת מלגה.ם וכשר ובעל פוטנציאל להישגים רביאלדד מו       

 ₪. 5,000 גוב ע"ס  לאלדד המלגה מאושרת       

 (12)נספח מס' 

 
 יוסף  ספורטאית  בענף גודו תושבת העיר רמלה  עינתמלגה ל -בקשה לתמיכה כספית (35).16
 

   -עולםאלופת גביע  . עינתק"ג 70משקל עד בקטגוריית  2015לשנת אלופת ישראל לנערות עינת      

 בענף הסמבו 2017השתתפה בתחרות אליפות ישראל . עינת  ק"ג 70במשקל עד  2016הולנד , מרץ      

 שלישי .המקום ב וזכתה  ק"ג 58במשקל לכל קטגוריות גיל נערות      

 וזכתה    ק"ג 63 עד משקל  נערותל 2017 לשנת  יוון  -השתתפה בתחרות אירופה "איליאדיס      

 במקום הראשון.     

 עונה לקריטריונים לקבלת מלגה.כשרת ובעלת פוטנציאל להישגים רבים ומו עינת     

 ₪.  2,800יוסף ע"ס  לעינת המלגה מאושרת   

 (13)נספח מס'  

 

 

 

 
 

  דבח ספורטאית  בענף גודו ותושבת העיר רמלה שושניתמלגה ל -בקשה לתמיכה כספית ( 36).17

  ק"ג  58בענף הסמבו לכל קטגוריות גיל נערות  2017לשנת השתתפה  באליפות ישראל שושנית        

 במקום שלישי.וזכתה        

  מקום וזכתה בק"ג  52 עד  נערותל 2017יוון   -השתתפה בתחרות אירופה "איליאדיס שושנית        
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 . שלישיה        

 לקריטריונים לקבלת מלגה. ם ועונהשושנית מוכשרת ובעלת פוטנציאל להישגים רבי        

 ₪. 4,300  מלגה ע"ס הלשושנית המלגה  מאושרת       

 (14)נספח מס' 

 
 מיכאל קולבנוב  ספורטאי  בענף גודו תושב העיר רמלה מלגה ל -בקשה לתמיכה כספית ( 37).18
 

   ק"ג  50גיל ילדים ב' בענף הסמבו לכל קטגוריות  2017לשנת השתתף  באליפות ישראל מיכאל      

  ילדים ב' 2017 לשנת  יוון -'איליאדיס אירופה 'השתתף בתחרות  . מיכאל שלישיהמקום וזכה ב     

 . שלישיהמקום וזכה בק"ג  ב 55 במשקל      

 פוטנציאל להישגים רבים ועונה לקריטריונים לקבלת מלגה.  ובעל רמוכש מיכאל      

 ₪. 4,300 קולבנוב ע"ס  למיכאל המלגה מאושרת     

 (15)נספח מס' 

 
 

 נתנאל פלטיאל  ספורטאי  בענף גודו תושב העיר רמלה מלגה ל -בקשה לתמיכה כספית  ( 38).19
 

 ק"ג   46  בענף הסמבו לכל קטגוריות גיל ילדים ב' 2017 לשנת  השתתף  באליפות ישראלנתנאל       

 . שני הקום מוזכה ב      

 עונה לקריטריונים לקבלת מלגה.ובעל פוטנציאל להישגים רבים ו כשרמונתנאל      

 ₪. 1,800 המלגה לנתנאל פלטיאל ע"ס  מאושרת      
 ( 16 )נספח מס'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20.)39( בית הספר "סיני"-  סגירת חשבון בבנק מזרחי  ופתיחת חשבון חדש

 כי חשבון זה רשום על שם ני לאחר שנערכה בו ביקורת ונמצא בנק מזרחי פנה לביה"ס סי   

 את חוזר מנכ"ל (.  מנהלת ביה"ס ומזכירת ביה"ס ולא על שם הרשות )דבר הנוגד   

 בבנק    408080לאור האמור, אגף החינוך והנוער מבקש לאשר  סגירת חשבון רשות מס'    

 שד' הרצל רמלה.   432מזרחי סניף     
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 בנק מזרחי  ביה"ס סיני-שם ע"ש עיריית רמלהבמקביל מבוקש אישור לפתיחת חשבון חדש שיר   

 רמלה .  92, שד' הרצל 432סניף    

 מנהלת בית הספר וגב' מירב רוקח ת.ז   -059718957יה ברקוביץ' ת.ז גב' ח  מורשות החתימה יהיו   

  מזכירת ביה"ס.  -24685950   

 מאושר האמור לעיל.   

 

 הארכת תוקף גביית היטל שצ"פ  -חוקי עזר  ( 40).12
      

לרמלה )שטחים חוק עזר מכוח  היטל שצ"פמבוקש לאשר הצעת החלטה לפיה יוארך תוקף גביית 

 .2016 -ציבוריים פתוחים(, התשע"ו

 .הארכת תוקף גביית היטל שצ"פ מאושר 

 ( 16)נספח מס' 

 

  הארכת תוקף גביית היטל תיעול  -חוקי עזר  ( 41).22

    תיעול(,) לרמלה מכוח חוק עזר גביית היטל תיעולמבוקש לאשר הצעת החלטה  לפיה יוארך תוקף    

 . 2010 -תש"ע    

 הארכת תוקף גביית היטל תיעול. מאושר    

 ( 17)נספח מס'  
 

 הארכת תוקף גביית היטל סלילה   -חוקי עזר  ( 42).23

  מכוח חוק עזר לרמלה גביית היטל סלילהמבוקש לאשר הצעת החלטה  לפיה יוארך תוקף     

 .2010-) סלילת רחובות(, תש"ע    

 .הארכת תוקף גביית היטל סלילה מאושר     

 ( 18)נספח מס' 

 
 

 
 
 

 9, חלקה  5796עמותת "אלהודא" רמלה, גוש  -בנייני ציבור  -הסכם רשות שימוש  ( 43).24

  מבוקש לאשר הסכם רשות שימוש כדלקמן:              

 . להלן בתמצית פירוט הליך הקצאה שנערך בעירייה בהתאם לנהלים ולדין החל:א         

-, הוגשה בקשה להקצאת מאת עמותת "אלהודא" רמלה )להלן18.9.2017ביום  .1
 "(,  העמותה"
 לצורך שימוש במבנה הציבור כבית ספר וגן ילדים.  

, ההקצאה פורסמה בעיתונות 23.10.2017בהתאם להחלטת ועדת ההקצאות מיום  .2
 כמפורט להלן: 
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פורסם במקומון  "גל גפן";  28.12.2017פורסם בעיתון "מעריב"; ביום  26.12.2017ביום 
  29.12.2017ביום 

 פורסם בעיתון "כל אלערב" בשפה הערבית. 

הקצאת המקרקעין פורסמה פרסום , 18.2.2018בהתאם להחלטת ועדת ההקצאות מיום  .3
פורסמה ההקצאה בפעם השניה בעיתון  12.3.2018שני בעיתונות,  כמפורט להלן: ביום 

ההקצאה פורסמה בעיתון "כל אלערב" עיתון בשפה הערבית;  16.3.2018"מעריב"; ביום 
 פורסמה במקומון "גל גפן". 15.3.2018וביום 

 להלן פרטי הנכס:עיריית רמלה הינה הבעלים של הקרקע,  .4

 

 פרטי ההפקעה חלקה גוש כתובת
 פינת  1רח' רש"

 רח' טולדנו
  19הופקעה עפ"י סעיף  9 5796

 4149י.פ. 

 

 בהתאם לנוסח ההסכם, ההקצאה תינתן ללא תמורה לתקופה של שנתיים ועוד שנתיים    .5
 אופציה.  

אין מניעה חוקית לאשר ההסכם שבנדון בכפוף להטמעת התיקונים שבוצעו על ידי   .6
 המחלקה  המשפטית.

 
 מאושר האמור לעיל. 

   
 ( 19)נספח מס'  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עמותת "המרכז לישיבות וכוללים שע"י אור החיים"   -בנייני ציבור -הסכם רשות שימוש ( 44).25

  132, חלקה  4348גוש              

  מבוקש לאשר הסכם רשות שימוש כדלקמן:             

 להלן בתמצית פירוט הליך הקצאה שנערך בעירייה בהתאם לנהלים ולדין החל: .א

 , הוגשה בקשה להקצאת מאת עמותת "המרכז לישיבות וכוללים שע"י 4.9.2017ביום  .1

 ת."(, לצורך שימוש במבנה הציבור כבית כנסהעמותה" -אור החיים" )להלן     
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 , ההקצאה פורסמה בעיתונות 4.12.2017בהתאם להחלטת ועדת ההקצאות מיום  .2

  28.12.2017פורסם בעיתון "מעריב"; ביום  26.12.2017כמפורט להלן: ביום      

 פורסם בעיתון "כל אלערב" בשפה הערבית. 29.12.2017פורסם  במקומון  "גל גפן"; ביום      

 , הקצאת המקרקעין פורסמה 18.2.2018מיום בהתאם להחלטת ועדת ההקצאות   .3

 פורסמה ההקצאה בפעם  12.3.2018פרסום שני בעיתונות, כמפורט להלן: ביום      

 השניה בעיתון "מעריב";      

 ההקצאה פורסמה בעיתון "כל אלערב" עיתון בשפה הערבית; 16.3.2018ביום      

 פורסמה במקומון "גל גפן". 15.3.2018וביום      

 , לא היו התנגדויות להקצאה.14.4.2018. בהתאם לפרוטוקול ישיבת ועדת ההקצאות מיום 4

 . עיריית רמלה הינה הבעלים של הקרקע, להלן פרטי הנכס: 5

 פרטי ההפקעה חלקה גוש כתובת

  19הופקעה עפ"י סעיף  132 4348 9רח' הרב קוק 

 3202י.פ. 

 

 תמורה לתקופה של שלוש שנים ועודבהתאם לנוסח ההסכם, ההקצאה תינתן ללא  .6
 שנתיים אופציה.

אין מניעה חוקית לאשר ההסכם שבנדון בכפוף להטמעת התיקונים שבוצעו על ידי  .7
 המחלקה המשפטית.

 
 מאושר האמור לעיל. 

 ( 20)נספח מס' 

 

 

 

 

 

  40, חלקה  5807עמותת "מגן שלום " , גוש  -בנייני ציבור  -הסכם רשות שימוש ( 45).26

  455מקלט ציבורי              

  מבוקש לאשר הסכם רשות שימוש כדלקמן:             

 להלן בתמצית פירוט הליך הקצאה שנערך בעירייה בהתאם לנהלים ולדין החל: .א
 "העמותה"(,-הוגשה בקשה להקצאה מאת עמותת "מגן שלום" )להלן 14.11.2016ביום  .1

 כבית כנסת.לצורך שימוש במבנה הציבור         

 , ההקצאה פורסמה בעיתונות כמפורט 7.8.2017בהתאם להחלטת ועדת ההקצאות מיום  .2
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 להלן:          

 פורסם במקומון  "גל גפן";  28.9.2017פורסם בעיתון "מעריב"; ביום  27.9.2017ביום         

 פורסם בעיתון "כל אלערב" בשפה הערבית. 29.9.2017 ביום        

 , הקצאת המקרקעין פורסמה פרסום 10.1.2018בהתאם להחלטת ועדת ההקצאות מיום    .3            

  הפורסמה ההקצאה בפעם השניי 13.2.2018שני בעיתונות, כמפורט להלן: ביום                   

  15.2.2018בעיתון "כל אלערב" בשפה הערבית וביום 16.2.18"מעריב" ביום  בעיתונים                  

 פורסמה במקומון "גל גפן".                  

 , לא היו התנגדויות 14.4.2018בהתאם לפרוטוקול ישיבת ועדת ההקצאות מיום  .4

 להקצאה.

 עיריית רמלה הינה הבעלים של הקרקע, להלן פרטי הנכס:  .5

 פרטי ההפקעה חלקה גוש כתובת
רח' גיבורי 

  2ישראל 
 –הבעלים עיריית רמלה  40 5807

לחוק  5לפי סעיף  מכר
שיכונים ציבוריים שטר 

 3.4.1985מיום 
 

בהתאם לנוסח ההסכם, ההקצאה תינתן ללא תמורה לתקופה של שלוש שנים ועוד  .6
 .שנתיים  אופציה

אין מניעה חוקית לאשר ההסכם שבנדון בכפוף להטמעת התיקונים שבוצעו על ידי  .7
 המחלקה המשפטית.

 מאושר האמור לעיל.  .

 

 ( 21נספח מס' )
 

 

 

 

 

 בקשה לאישור נוהל הקצאת חניה שמורה לרכב נכה ( 46).27
לתקנות התעבורה, משרד התחבורה מסמיך את הרשויות המקומיות  18מתוקף תקנה   דברי הסבר :

להיות רשויות תמרור מקומיות, האחראיות להסדרת התנועה בתחום שיפוטן. בתקנות התעבורה 
שהמפקח על התעבורה מינה אותו, בהודעה ברשומות, להיות  " מי-הוגדרה ""רשות תמרור מקומית 

 רשות תמרור מקומית, לגבי התחום או המקומות שקבעה".

ראש רשות מקומית, או חבר מועצה, או עובד רשות מקומית שראש הרשות המקומית אצל לו את  
 הסמכות, הוא ראש רשות התמרור המקומית.
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כת גם לקבוע הסדרי חניה לנכים שיסדירו את אופן עוד נקבע כי, רשות התמרור המקומית מוסמ
 הקצאת מקומות  חניה לנכים. 

בהתאם לכך, מוגשת בזה בפני מועצת עיריית רמלה בקשה לאישור נוהל הקובעת בין היתר כי יש 
להקצות חלק  מהחניות, המיועדות תכנונית לציבור הרחב, לאזרחים ספציפיים שהם נכים 

וך תפיסה שיש לעשות את המירב כדי לסייע בידם לנהל אורח חיים המתקשים בניידות, וזאת מת
 תקין ככל האפשר.

 מטרת הנוהל

(לפקודת העיריות, סמכות העירייה היא "לעשות בדרך כלל, כל מעשה  הדרוש  29)  249על פי  סעיף 
 לשם שמירה על תחום העיריה, בריאות הציבור והביטחון בו".

בין היתר, ייעול המערכת הסדרת הקריטריונים, תנאי הזכאות הטעם הנובע בהכנת הנוהל הנה 
 והליך הקצאת חניה שמורה לרכב נכה.

 הנוהל, בתנאים שפורטו  מאפשר  להקצות חניה שמורה ליד מקום המגורים, וליד מקום העבודה.

 )העתק מצו התעבורה, חוק חניה לנכים ונספחים להגשת בקשה בהתאם מצ"ב( 

 ם כפורט לעיל. נוהל הקצאת נכימאושר 

 ( 22)נספח מס' 
 
 
 

      רונן עזריה                                                                              מיכאל וידל         
 מנכ"ל העירייה                                                                   ראש העיר רמלה      

 ויו"ר הועדה                      
 
 
 

 רמלה,


