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בבית , ל"ש אפריאט ז"חדר הישיבות עב( 0606 ינואר 60) טבת' ט שני ביום שהתקיימה הנהלהועדת מישיבת 
 . ברמלה 1ויצמן ' רח, ל"ש פנחס זינגר ז"עהעירייה 

 
 :ה"נוכחים ה

 ר"יו, ע"רה - מיכאל וידל
 ע  "סגן רה  -אברהם אילוז 

 ע"סגן רה  -ורייב 'זאברהם ד
 חבר מועצה -הרב איתן דהאן 

 חבר מועצה  -הרב מיכאל דרעי 
 חבר מועצה -ד רונן רוטשטיין "עו

  חבר מועצה  -שלומי פנטה 
 חבר מועצה  - ד ראיס אבו סייף"עו

 חבר מועצה -אבו לבן ( מינו )אברהים 
 

 :חסרים
 ע"סגן רה -מאור מאיר אשש 

 חבר מועצה  -רונן מושייב
 חבר מועצה - ד מוסא סאבא"עו

 

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

 ש "יועמ  -ד דורון דבורי "עו
                                   מזכירות העירייה  -ד שלי ביטון "עו

 . 52:02הועדה התחילה בשעה ** 
 

 : נדון
 0202 -0252אגף ספורט ואירועים  לשנת פעילות    - בחוגיםלמתן הנחות אישור  .5

עבור ילדים המוכרים במחלקה לשירותים   ועדות למתן הנחות בחוגיםאגף ספורט ואירועים מקיים , כמדי שנה
 . פ קריטריונים"ע, חברתיים

 : כמפורט להלן   ₪8 058222בסכום  הנחות בחוגים  מבוקש לאשר
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .הועדה מאשרת מתן הנחות בחוגים כמפורט בטבלה לעיל 
 

 (5' נספח מס)
 
 

 סכום ההנחה אחוז הנחה עלות החוג ה0התלמידשם  שם החוג מרכז 

 ₪  1,010 06% ₪  0,0,6 ס.ל אז מודרני'ג קונסרבטוריון 1

 ₪  1,010 06% ₪  0,0,6 ה.א אז מודרני'ג קונסרבטוריון 0

 ₪  080 06% ₪  0,016 פ.פ אז מודרני'ג קונסרבטוריון 0

 ₪  1,066 06% ₪  0,666 מ.פ פסנתר קונסרבטוריון 0

 ₪  05, 06% 0,156 ה.ב.י סקסופון קונסרבטוריון 5

 ₪  05, 06% 0,156 ה.ר חליל צד קונסרבטוריון 0

 ₪  006 06% 0,166 ה.א.נ פסנתר קונסרבטוריון 0

 ₪  1,066 06% ₪  0,666 ה.ב היפ הופ קאנטרי 8

 ₪  0,605 56% ₪  0,656 י.כ תחרותית. ש קאנטרי ,

 ₪  05, 56% ₪  1,806 ש.כ היפ הופ קאנטרי 16

 ₪   00,,1 6%, ₪  0,186 א.א כדורסל מרכז הפיס 11
 ₪  1,6,6  56% ₪  0,186 ק.ל כדורסל מרכז הפיס 10
 ₪  1,6,6   56% ₪  0,186 ו.א כדורסל מרכז הפיס 10

 ₪  1,566 56% ₪  0,666 א.מ כדורסל מרכז הפיס 10

 ₪  1,566 56% ₪  0,666 ד.א כדורסל מרכז הפיס 15

 ₪  050 06% ₪  0,186 א.ח כדורסל מרכז הפיס 10

 ₪  1,6,6 56% ₪  0,186 ו.א כדורסל מרכז הפיס 10

 ₪  000 06% ₪  1,806 ז.מ כדורסל מרכז הפיס 18

 ₪  1,6,6 56% ₪  1,806 ד.ע.ע כדורסל מרכז הפיס ,1

 ₪  000 06% ₪  1,806 מ.פ כדורסל מרכז הפיס 06

 ₪  058222 כ"סה     
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 לשינוי ייעוד להקמת בית ספר בשכונת קריית האומנים  2515572-551' ע  מס"קידום תב .0
 

 . לשינוי ייעוד להקמת בית ספר בשכונת קריית האומנים  551-2515572' ע  מס"מבוקש לאשר קידום תב
 
 :רקע               

 .רחוב יונה וולך, שכונת קריית האומנים: מיקום

 .060 :מגרש,  10 : חלקה  5,08:  גוש:  מקרקעין      

 .0660משנת  15/10/גז  :ע מאושרת"תב

 ספורט :ייעוד

 . ר"מ 55,0 :שטח

  :עיקרי התוכנית

ד "בהקמת בית ספר יסודי ממי העיריה והוגשה בעקבות הצורך "מקודמת ע, תכנית בסמכות מחוזית .1

 .בשכונה ומחסור בשטחים זמינים

משטח ספורט מיוחד לשטח למבנים ומוסדות ציבור , 060התכנית מבקשת לשנות את יעוד הקרקע במגרש  .0

 . כמו כן התכנית קובעת זכויות בניה וקווי בניין. להקמת בית הספר, לחינוך

ובמגרש , ס ממערב"גובל במגרש שמיועד למתנ, המגרש גובל במחנה רחבעם בדופן הצפונית והמזרחית .0

  . המיועד לגן ילדים ומעון יום מדרום

 . נשאר ללא שינוי 15/10/נקבע בתכנית מאושרת גז, ר"מ 55,0גודל המגרש  .0

מתחת  16%, שירות מעל הקרקע 06%כ, עיקרי 166%במסגרת התכנית המבוקשת הוגדרו שטחי בניה של  .5

' מ 5קווי הבניין המבוקשים הם , (גג ישמש לפעילות חוץ -'מ 10גובה )קומות  0המחולקים ב . לקרקע 

 .'מ 0-קדמי ו

הכניסה ,בנספח הבינוי של התכנית מתוכנן מבנה בית הספר אשר ממוקם באזור הצפוני של המגרש  .0

מקומות חניה  00בחלק זה של המגרש מתוכננים . יונה וולך מדרום' המוטורית העיקרית למגרש מכיוון רח

 . 1מגרש כדורגל ואולם התעמלות מקורה בקומה , תקן החניה התקףלפי 

 הועדה מאשרת  לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמלה להגיש את התכנית )כמפורט לעיל(  בשם העירייה. 

 

. דברי הסבר -ב "מצ  

.02.25.0252ב מיום "החלטת ועדת משנה לתו  -ב "מצ  

(0 'נספח מס)                                                                                     

 

 0202-ף "התש8 (העמדת רכב וחנייתו) עזר לרמלה העקרונות לתיקון חוק הצגת  .3
 .  0606-ף "התש, (העמדת רכב וחנייתו) עקרונות לתיקון חוק עזר לרמלה  ובו  הוצגו  התקיים דיון

 
 .0202-ף "התש8 (העמדת רכב וחנייתו) עזר לרמלה החוק ל  תיקון מאשרתהועדה 

 (3' נספח מס)
 

                   
 
 

      מיכאל וידל                   רונן עזריה                                                                  
 אש העיר רמלהר                    ל העירייה                                    "מנכ               

 ר הועדה"ויו              
 

 מלהר


