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 ז
בחדר הישיבות ע"ש אפריאט, רח'  ( 2019יוני  02)שע"ט ת ראשון ,  ביום שהתקיימה הנהלהועדת מישיבת 

 ברמלה.  1ויצמן 
 

 
 נוכחים ה"ה:

 רה"ע, יו"ר -מיכאל וידל
 סגן רה"ע  -ורייב 'זאברהם ד

 חבר מועצה  -סאבאעו"ד מוסא 
 חברת מועצה -עו"ד יעל אגמי 

 חבר מועצה   -הרב מיכאל דרעי 
 חבר מועצה -אבו לבן ( מינו אברהים )

 חבר מועצה -נאיף אבו סויס 
 

 :חסרים
 חבר מועצה  -רונן מושייב

 חבר מועצה -עו"ד רונן רוטשטיין 
 סגן רה"ע    -אברהם אילוז 

 סגן רה"ע -מאור מאיר אשש 
 חבר מועצה -דהאן  הרב איתן

 חבר מועצה  -עו"ד ראיס אבו סייף
 

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

 גזברית העירייה              -רוזה עללאל
 מנהלת מחלקת הכנסות -נירית טננבאום 

                                   מזכירות העירייה  -חגית משה 

 
 נדון: 

 
  2020דיון בנושא צו ארנונה לשנת  (44.)1

 ) בהתאם   2020, ע"פ הנחיות משרד הפנים לשנת  +2.58%יעמוד על:  2020שיעור עדכון הארנונה לשנת             

 לנוסחה שקבועה בחוק(.              

 לנכסים שאינם למגורים: %1העלאה חריגה רוחבית של  .1            

   , מבקשים 2019מכיוון שעד מועד זה טרם התקבלו תשובות השרים לעניין ההעלאה החריגה הרוחבית בשנת             

  , היא מבוקשת שוב 2019לשנת  1%אושרה ההעלאה החריגה בשיעור  באם לאלאשר התעריפים, כך ש            

 .      2020לשנת              

 (2020-ו 2019נים )העלאה רוחבית אחת בלבד בש            

 

 :תעריפי "מפעל פלדה". 2

 הוגשה בקשה למשרד הפנים, לאשר התעריפים בהעלאה חריגה )"מנה ראשונה"(. 2019בשנת             
 , אנו מגישים,2019גם כאן, כיוון שטרם התקבלה החלטת השרים לגבי ההעלאה החריגה המבוקשת לשנת             

  2019-כאילו אושרה בקשתנו ל-חלופה אחת, בשתי חלופות: 2020לשם הזהירות, את הבקשה לתעריפי             

 כאילו לא אושרה.  -וחלופה שניה)ואז מתבקשת העלאת "המנה השניה"(             

 

  -ההנחות בארנונה . 3

 מ"ר 100הגבלה גורפת של ההנחה לשטח של עד             

 כאמור לעיל.  2020צו ארנונה לשנת הועדה מאשרת              
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 ( 1)נספח מס' 

 
  2018בדצמבר  31עמותה ציבורית )ע"ר( ליום  -לחינוך תרבות ופיתוח  -דוחות כספיים של קרן רמלה  ( 45).2
 ( ליום עמותה ציבורית )ע"ר -לחינוך תרבות ופיתוח -הדוחות כספיים של קרן רמלה הועדה מאשרת            

 . 2018בדצמבר  31           
 ( 2)נספח מס' 

 
 
 2019אוגוסט -כניסה  לבריכה העירונית בחודשים יולי ( 46.)3

 , ע"פ הפירוט הנ"ל: 2019אוגוסט -הכניסות לבריכה העירונית בחודשים יוליהועדה מאשרת           

  .אוגוסט-כניסות בחודשים יולי  2 -צופים אורתודוכסי  פעילים ומדריכים  חניכים בוגרים  60 א.           

  .כניסות בחודשים יולי אוגוסט 2 -חניכים ופעילים בוגרים מהכנסייה  הלטינית   30  ב.          

 
 

 4. )47( אישור כניסה ע"ח העירייה לבריכת השחייה העירונית לעונת הרחצה תשע"ט - 2019

ע"ח העירייה לבריכה לפי הפרוט הבא:ות כניסה אשרתמהועדה             

מלווים. 8ילדים +  35-אישור לשלושה ימי כניסה ל -מועדונית חץ קדימה  א.            

מלוות.   4ילדים +  24 -ל –אישור לארבעה ימי כניסה   -מועדוניות ביתיות  4 ב.           

לשני ימי כניסה. –מלוות  2נערות +  13-אישור כניסה ל -בית חם לנערות  ג.           

מלוות.   4ילדים +  15-כניסה אחת ל -מועדונית אינטנסיבית לחברה הערבית ד.        

 

 
 בקשת היתר לעבודת חוץ לגב' סלקמן שירלי ג'ולי  ( 48).5
 

 לעבודתה בעירייה. עובדת מזכירת ביה"ס , מבקשת אישור העירייה להיתר עבודת חוץ, מעבר         

 לפקודת העיריות, מבוקש לאשר לנ"ל היתר לעבודת חוץ, לתקופה של 180עפ"י סעיף     

 שנה מיום החלטת המועצה.    

 היתר לעבודת חוץ לגב' סלקמן שירלי ג'ולי. מאושר          
 

 
 
 

      מיכאל וידל                              רונן עזריה                                                        
 מנכ"ל העירייה                                                                   ראש העיר רמלה      

 ויו"ר הועדה                
 
 
 
 מלהר


