עיריית רמלה
מזכירות העירייה

ישיבת מועצה מן המניין 3/2016-14
מיום 17.2.2016
מס'
החלטה

פרטי החלטה

)47( .1
 )1הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה למועצה.
 .2אישור פרטיכלים:
( )1מס'  1/2016-14מיום  31ינואר . 2016
 )1ההנהלה
( )2מס'  2/2016-14מיום  31ינואר . 2016
 )2כספים
מס'  3/2016-14מיום  7פברואר .2016
( )1מס'  4/2015-14מיום  29דצמבר .2015
 )3פרטיכל ועדת חינוך
( )1מס'  4/2015-14מיום  29דצמבר .2015
 )4פרטיכל לקידום מעמד הילד
 )5פרטיכל ועדת הנחות בארנונה ( )2מס'  4/2015-14מיום  31דצמבר .2015
מס'  3/2015-14מיום  31דצמבר .2015
 )6פרטיכל ועדת תמיכות מקצועית ( )1מס'  1/2016-14מיום  17ינואר .2016
 )7פרטיכל ועדת משנה לתמיכות ( )1מס'  1/2016-14מיום  26ינואר .2016
 .3תוספת לסדר היום
נוכחים :15
יואל לביא ,עו"ד מוטי יצחקי ,ניסים פנחסוב ,שמעון שלוש ,בנימין בנימין ,רונן מושייב ,רפאל קורייב
גבי אברמשווילי ,הרב איתן דהאן ,הרב מיכאל דרעי ,ענבל רדה ,עמאר אבו גאנם ,יאיר דידי,
אברהם אילוז ,מיכאל וידל ,פאיז מנסור.
חסרים :1
חסן אבו עבייד.

 )48( .4הגשת דו"ח תלת-חודשי על פעולות העירייה לחודשים אוקטובר -דצמבר 2015
עפ"י סעיף  140ב' (ב) לפקודת העיריות.
 )49( .5מלגות לחוגי ספורט לשנת הפעילות 2016
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מזכירות העירייה

כמידי שנה מעבירה מח' ספורט ואירועים הנחות/מלגות לחוגים בהתאם לקריטריונים
של מחלקת הרווחה ,העברה מסעיף מלגות בסכום של . ₪ 755
המועצה מאשרת המלגות.
(נספח מס' ) 1
(פרטיכל הנהלה מס' )1/2016-14
(בעד13 -נגד 3 -וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז )

 )50( .6מלגות לחוגי ספורט לשנת הפעילות 2016
כמידי שנה מעבירה מח' ספורט ואירועים הנחות/מלגות לחוגים בהתאם לקריטריונים
של מחלקת הרווחה ,העברה מסעיף מלגות בסכום של . ₪ 2,200
המועצה מאשרת המלגות.
(נספח מס' ) 2
(פרטיכל הנהלה מס' )1/2016-14
(בעד 13 -נגד 3 -וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז )
 ) 51 ( . 7מר אלמליח אילן  -בקשת היתר עבודת חוץ
מר אילן אלמליח העובד במחלקת פיקוח וחניה  ,פנה בבקשה לקבלת היתר עבודת חוץ.
המועצה מאשרת היתר עבודת חוץ.
(נספח מס' ) 3
(פרטיכל הנהלה מס' )1/2016-14
(בעד 13 -נגד 3 -וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז )

 )52( .8מלגות לחוגי ספורט לשנת הפעילות 2016
כמידי שנה מעבירה מח' ספורט ואירועים הנחות/מלגות לחוגים בהתאם לקריטריונים
של מחלקת הרווחה ,העברה מסעיף מלגות בסכום של . ₪ 13,085
המועצה מאשרת המלגות.
(נספח מס' ) 4
(פרטיכל הנהלה מס' )1/2016-14
(בעד 13 -נגד 3 -וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז )
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 )53( .9מלגות לחוגי ספורט לשנת הפעילות 2016
כמידי שנה מעבירה מח' ספורט ואירועים הנחות/מלגות לחוגים בהתאם לקריטריונים של
מחלקת הרווחה ,העברה מסעיף מלגות בסכום של . ₪ 11,815
המועצה מאשרת המלגות.
(נספח מס' ) 5
(פרטיכל הנהלה מס' )1/2016-14
(בעד 13 -נגד 3 -וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז )

 )54( .10מלגה לשחקן רון אטיאס
רון אטיאס העפיל לאולימפיאדה ריו ברזיל , 2016לאחר שזכה במדליית הזהב במבחני
המיון באירופה.
בעקבות הזכייה רון אטיאס הינו הלוחם הראשון בישראל שאי פעם ישתתף בטורנירים
אולימפים לגברים באומנויות הלחימה.
רון אטיאס הוא תושב רמלה ומתאמן במרכז שרעבי בעיר.
החשיפה התקשורתית הרבה שזכה רון בעיתונו ובתקשורת הביאו כבוד רב למדינה
ולעיר רמלה.
המועצה מאשרת המלגה המיוחדת ע"ס  ₪ 10,000על זכייתו במדליית זהב והשתתפותו
בריו . 2016
(נספח מס' ) 6
(פרטיכל הנהלה מס' )1/2016-14
(בעד 13 -נגד 3 -וידל,יאיר דידי ,אברהם אילוז )
 )55( .11מלגה למאמן יחיעם שרעבי
יחיעם שרעבי מאמן באולם "דוד קדוש " ברמלה ומשמש כמאמנו האישי של רון אטיאס.
יחיעם שרעבי הינו מאמן מצטיין המשקיע זמן ועבודה קשה מעבר לשעות העבודה הרגילות
ומלווה את רון אטיאס שהעפיל לאולמפידת ריו  2016באופן צמוד לתחרויות בארץ ובעולם
ומסייע בקידום ענף הטקוונדו ברמלה.
המועצה מאשרת המלגה ליחיעם שרעבי ע"ס  ₪ 5,000ולסייע לו להמשיך ולהוביל את מועדון רמלה
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להישגים לאומיים ובינלאומיים.
(נספח מס' ) 7
(פרטיכל הנהלה מס' )1/2016-14
(בעד 13 -נגד 3 -וידל,יאיר דידי ,אברהם אילוז )
 )56( .12עדכון -החלטת מועצה טלפונית מס'  21/2015-14מיום  30.11.2015החלטה מס'  ) 301(.1משלחת לצורך חתימה על
הסכם ברית ערים תאומות עם העיר חשאורי בגאורגיה
ראש העירייה ונציגיו ישתתפו במשלחת לצורך חתימה על הסכם ברית ערים תאומות בעיר חשאורי
בגיאורגיה בין התאריכים .22-28/3/16
משתתפים:
 .1יואל לביא –ראש העירייה.
 .2מר גבי אברמשווילי – חבר מועצה.
 .3מר שמעון שלוש – חבר מועצה.
משתתפים מהמנגנון המקצועי:
 .1גב' גלית כהן.
 .2גב' מיכל רוטמן.
ימי הנסיעה ייחשבו כימי עבודה בפועל ובנוסף ישולמו אש"ל וטיסות ,מלון ושהייה ע"ח המארחים.
המועצה מאשרת תיקון ההחלטה.
(נספח מס' ) 8
(פרטיכל הנהלה מס' )1/2016-14
(בעד 13 -נגד 3 -וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז )

 )57( .13פרטיכל החברה הכלכלית לרמלה בע"מ מס' 2/2016-14
המועצה מאשרת פרטיכל החברה הכלכלית לרמלה בע"מ מס' .2/2016-14
(נספח מס' ) 9
(פרטיכל הנהלה מס' )1/2016-14
(בעד 13 -נגד 3 -וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז )
 )58( .14פתיחת חשבון בנק חדש בבנק לאומי לישראל בע"מ סניף רמלה בשם" :חשבון הפיתוח מהקצבות הפיס"
בהתאם לתיקון  50בחוק יסודות התקציב (תקציב המדינה) ,על הרשות המקומית לפתוח
חשבון בנק נפרד למטרת הקצבות ממפעל הפיס.
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המועצה מאשרת פתיחת חשבון הבנק.
(פרטיכל כספים מס' )2/2016-14
(בעד 13 -נגד 3 -וידל,יאיר דידי ,אברהם אילוז )

 )59( .15אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2016
מאושרים התברים חדשים,2535, 2534, 2533, 2532, 2531, 2530, 2529, 2528, 2527:
.2538, 2537, 2536
ראש העירייה סקר את נושא סעיף  , 2תקציבים של מפעל הפיס יעודים .
 12תברים חדשים רשימה  4, 25272258תברים של שיפור תנאי למידה ,תבר נוסף
השלמת ציוד של המרכז הרב נכותי.
לכל תבר כאן אין שיקול דעת ברובם של התברים יש מקור מימון ממשרד החינוך ומשרד
מפעל הפיס.
המועצה מאשרת התברים.
(נספח מס' ) 10
(פרטיכל כספים מס' )2/2016-14
(בעד 13 -נגד 3 -וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז )
 )60( .16אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2016
מאושרים תיקוני תברים .2275, 2483, 2517, 2516, 2442, 2277:
גם ההנגשות הן על פי החוק.
תיקוני תברים ,חלק זה סגירה של תבר וחלק הוא השלמה לדוגמא עלות הקמת אולם ספורט
הוא  26מילון , ₪כל שנה סוגרים אותו כולל פיתוח סביבתי +הגדלת תקציב מפעל הפיס
כולל שצ"פ המסילה השלמת סקייטפארק.
המועצה מאשרת התברים.
(נספח מס' ) 11
(פרטיכל כספים מס' )2/2016-14
(בעד 13 -נגד 3 -וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז )
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 )61( .17הודעה על פרטי חוזים שנחתמו – בהתאם לסעיף  203א' לפקודת העיריות לשנת  2016לידיעה.
ראש העירייה סקר את החוזים ,שנחתמו.
(נספח מס' ) 12
(פרטיכל כספים מס' )2/2016-14
(בעד 13 -נגד 3 -וידל,יאיר דידי ,אברהם אילוז )

 )62( .18העברות מסעיף לסעיף תקציב 2015
הכנסות תקציב מודפס 2015
הגדלות  /הקטנות
הוצאות

 443,480אלפי ₪
0

תקציב מוצע 2015

 443,480אלפי ₪

תקציב מודפס 2015

 443,480אלפי ₪
0

הגדלות  /הקטנות

 443,480אלפי ₪

תקציב מוצע 2015
מצ"ב דברי הסבר.
מצ"ב סעיפי תקציב בהכנסות ובהוצאות.
העברות מסעיף לסעיף .
הגדלה של מענק משרד הפנים.

הגדלה מהכנסות ארנונה,כגון שב"ס גידול מדידה שנכנס לבסיס הגביה,גם בשנת  2016כתוצאה
גם מקיטון בהכנסות .
סה"כ  443,480אלש"ח גם בתקבולים וגם בתשלומים.
המועצה מאשרת העברות מסעיף לסעיף תקציב . 2015
(נספח מס' ) 13
(פרטיכל כספים מס' )2/2016-14
(בעד 13 -נגד 3 -וידל,יאיר דידי ,אברהם אילוז )
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 )63( .19אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2016
מאושרים התברים החדשים.2548, 2547, 2546, 2545, 2544, 2543, 2542, 2541, 2540, 2539 :
מרחיבים את חדר הכושר במרכז הפיס מגדילים אותו.
מתקני כושר ברחוב ביתר .בגן השלום מתקני כושר.
סה"כ תקציבי הפיס  9.4מילון  ₪לשנת . 2016
תברים של שיפור תנאי שהייה בחדרי לימוד תקציב משרד החינוך חסכון אנרגטי בחדרי לימוד.
המועצה מאשרת התברים החדשים.
(נספח מס' ) 14
(פרטיכל כספים מס' )2/2016-14
(בעד 13 -נגד 3 -וידל,יאיר דידי ,אברהם אילוז )

 )64( .20אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2016
מאושרים. 2204, 2275:
הקמת  2גני ילדים ,גן חקל וגן גינדי.
גן חקל יותר יקר מגן גינדי.
מתחילים בעלות זהה ובהמשך נבצע התאמה.
המועצה מאשרת תיקוני התברים.
(נספח מס' ) 15
(פרטיכל כספים מס' )2/2016-14
(בעד 13 -נגד 3 -וידל,יאיר דידי ,אברהם אילוז)
 )65( .21אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2016
מאושרים התברים החדשים. 2553, 2552, 2551, 2550, 2549:
המועצה מאשרת התברים החדשים.
(נספח מס' ) 16
(פרטיכל כספים מס' )3/2016-14
(בעד 13 -נגד 3 -וידל,יאיר דידי ,אברהם אילוז )
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 )66( .22אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2016
מאושרים תיקוני תברים. 2519, 2518, 2517, 2516, 2484, 2442, 2355, 2314, 2250, 2248:
המועצה מאשרת תיקוני התברים.
(נספח מס' ) 17
(פרטיכל כספים מס' )3/2016-14
(בעד 13 -נגד 3 -וידל,יאיר דידי ,אברהם אילוז )

 )67( .23דברי הסבר לתברים המוצעים
המועצה מאשרת האמור.
(נספח מס' ) 18
(פרטיכל כספים מס' )3/2016-14
(בעד 13 -נגד 3 -וידל,יאיר דידי ,אברהם אילוז )
 )68( .24פרטיכל ועדת חינוך 4/2015-14
המועצה מאשרת פרטיכל ועדת חינוך .4/2015-14
(נספח מס' ) 19
(פרטיכל ועדת חינוך )4/2015-14
(בעד 13 -נגד 3 -וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז )
 )69( .25פרטיכל ועדה לקידום מעמד הילד 4/2015-14
המועצה מאשרת פרטיכל ועדה לקידום מעמד הילד .4/2015-14
(נספח מס' ) 20
(פרטיכל ועדה לקידום מעמד הילד )4/2015-14
(בעד 13 -נגד 3 -וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז )
 )70( .26פרטיכל ועדת הנחות בארנונה מס' 4/2015-14
המועצה מאשרת פרטיכל ועדת הנחות בארנונה מס' . 4/2015-14
רחוב ויצמן  ,1רמלה.
www.ramla.muni.il
8

עיריית רמלה
מזכירות העירייה

(נספח מס' ) 21
(פרטיכל ועדת הנחות בארנונה מס' )4/2015-14
(בעד 13 -נגד 3 -וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז )
 )71( .27פרטיכל ועדת הנחות בארנונה מס' 3/2015-14
המועצה מאשרת פרטיכל ועדת הנחות בארנונה מס' . 3/2015-14
(נספח מס' ) 22
(פרטיכל ועדת הנחות בארנונה מס' )3/2015-14
(בעד 13 -נגד 3 -וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז )
 )72( .28פרטיכל ועדת תמיכות מקצועית מס' 1/2016-14
המועצה מאשרת פרטיכל ועדת תמיכות מקצועית מס' .1/2016-14
(נספח מס' ) 23
(פרטיכל ועדת תמיכות מקצועית מס' ) 1/2016-14
(בעד ,12 -יואל לביא –לא נכח בהצבעה נגד 3 -וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז )
 )73( .29פרטיכל ועדת משנה לתמיכות מס' 1/2016-14
מועצה מאשרת פרטיכל ועדת משנה לתמיכות מס' .1/2016-14
(נספח מס' ) 24
(פרטיכל ועדת משנה לתמיכות מס' )1/2016-14
(בעד,12 -יואל לביא –לא נכח בהצבעה נגד 3 -וידל,יאיר דידי ,אברהם אילוז )
 )74( .30מינוי הגב' איילת כהן מנכ"לית העירייה
הרינו להביא לידיעת מועצת העיר כי ועדת האיתור אשר התקיימה ב2.2.16 -
החליטה לאשר מינויה של הגב' איילת כהן כמנכ"לית העירייה החל מיום 2.2.16
מצ"ב העתק מפרוטוקול הועדה ,על כל נספח.
גזברית העירייה חיוותה דעתה בכתב כי המשרה מתוקצבת בתקציב הרשות המקומית.
רחוב ויצמן  ,1רמלה.
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היועמ"ש חיווה דעתו כי הגב' איילת כהן עומדת בדרישות הסף למינויה למנכ"לית העירייה.
תנאי שכרה כמנכ"לית יסוכמו אל מול משרד הפנים –האגף לניהול הון אנושי ברשומ"ק.
מאושר האמור לעיל.
(נספח מס' )25
(תוספת ישיבת מועצה )17.2.2016
(בעד 13 -נגד 3 -וידל,יאיר דידי ,אברהם אילוז )
 )75( .31פרטיכל מכרזים מס' – 1/2016-14מתן שירותי חקירה
החלטת ועדת מכרזים מיום  31ינואר  2016על פסילת המכרז והקמת ועדת מו"מ חברי הועדה:
ניסים פנחסוב – סגן ,נירית טננבאום – מנהלת מחלקת הכנסות ונציג הגזברות.
המועצה מאשרת הקמת ועדת מו"מ וחברי הוועדה.
(נספח מס' ) 26
(תוספת ישיבת מועצה )17.2.2016
(בעד 13 -נגד 3 -וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז )
 )76( .32פרטיכל מכרזים מס'  – 3/2016-14מכרז פומבי  11/15עריכת ביטוחי העירייה
החלטת ועדת מכרזים מיום  9בפברואר  2016על פסילת המכרז והקמת ועדת מו"מ חברי
הועדה :עמאר אבו גנאם  -חבר מועצה ,גלית יעקב –מנהלת מדור
בטוחים ומכרזים,רם רפאל יועץ הביטוח חברת אורלנד יועצים ושגיא רוזנבלט – סגן גזבר.
המועצה מאשרת הקמת ועדת מו"מ וחברי הוועדה.
(נספח מס' ) 27
(תוספת ישיבת מועצה )17.2.2016
(בעד 13 -נגד 3 -וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז)
 )77( .33אישור התקשרות הסכמים להרחבת בית הספר טרה סנטה ברמלה
הקסטודיה די טרה סנטה (להלן" :הקסטודיה") מפעילה את ביה״ס טרה סנטה (להלן" :ביה"ס")
בעיר רמלה מזה עשרות שנים.
דא עקא והשטח המיועד לביה״ס הינו קטן ולא מאפשר התרחבות.
לפני מספר שנים רכשה הקסטודיה מחברת העובדים את שטח ביה״ס עמל לשעבר,
רחוב ויצמן  ,1רמלה.
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אשר גובל בביה׳׳ס טרה סנטה ,במטרה להרחיב את בית הספר.
לשם קבלת מימון ממשרד החינוך לשיפוץ והקמה של כיתות ,דורש משרד החינוך כי שטח בית הספר
יהא בבעלות או חזקת עיריית רמלה.
בהתאם להמלצת משרד החינוך ,הוצע לקסטודיה כי תעביר את שטח בית הספר
בשכירות לעיריית רמלה לתקופה שתקבע על ידי משרד החינוך כמספיקה לקבלת
המענקים ועיריית רמלה תשכיר את בית הספר לקסטודיה באותם תנאים .באופן בו אין הוצאה כספית
הן לקסטודיה והן לעירייה.
באופן זה שטחי הקסטודיה יהיו בחזקת העירייה וישמשו את ביה"ס.
המועצה מאשרת האמור לעיל.
(נספח מס' ) 28
(תוספת ישיבת מועצה )17.2.2016
(בעד 13 -נגד 3 -וידל,יאיר דידי ,אברהם אילוז )

 )78( .34התקשרות בין עיריית רמלה לבין המרכזים לקהילה והתחדשות השכונות ברמלה בע"מ
 )1בהתאם לסעיף  )11(3לפקודת העיריות (מכרזים) ,תשמ"ח –  ,1987ההתקשרות בין העירייה לבין רשת המתנ"סים ,שהנה חברה
סוכנותית ,פטורה מעריכת מכרז.
 )2יחד עם זאת ,חוזר מנכ"ל  ,1/2010העוסק בהתקשרות רשויות מקומיות עם חברות קרן החינוך של הסוכנות ,קובע כי יש לעגן
התקשרות זו בהסכמים (פעילויות ,שימוש במקרקעין ,משימות משותפות וכד').
א .בעקבות האמור ,פעלה העירייה בשיתוף פעולה עם רשת המתנ"סים ,לשם עריכת הסכם מפורט המעגן את התקשרות הצדדים.
ב .מהות ההתקשרות הנה המתנ"ס ישמש כגורם מנהל ,מפיק ,מארגן של פרויקטים במגוון תחומים ,בהתאם לתכניות עבודה
שנתיות ורב שנתיות אשר יאושרו על ידי גורמי העירייה בתמורה ,תשלם רשת המתנ"סים דמי שימוש ,על בסיס שמאות
שהוצאה לכל נכס מהנכסים המפורטים להלן.
 )3להלן פרטי הנכסים:
שם הנכס

כתובת

גוש

חלקות

פרטי ההפקעה

מרכז
להבה/אופק

יאיר שטרן 33

5150

59

הבעלים עיריית רמלה ,מכח פיצול מיום
 5.12.2001שטר מס' 037576

מועדון ציונה

רח' בן צבי

5807

ח'  20 ,74הפקעה לפי סעיף  19מיום  17.8.86י.פ.
 3371לטובת עיריית רמלה
רחוב ויצמן  ,1רמלה.
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מועדון טבג'ה

רח' בר-אילן

5803

ח' 67

הפקעה לפי סעיף  19מיום  15.12.97י.פ.
 4593מיום  2.12.97הערת אזהרה לפי
סעיף  126לטובת יונייטד ישראל אפיל לינק
(הסוכנות היהודית)

מועדון ג'רסי

רח' שרת

5801

ח' 58

הפקעה לפי סעיף  19ח' מח' מיום 23.5.85
י.פ 3202 .לטובת עיריית רמלה

מועדון פיס
קהילתי

רח' יאיר שטרן 5150

ח' מח' 52

הפקעה לפי סעיף  19בי.פ 3939 .מיום
 31.10.91לטובת עיריית רמלה

מועדון +מעון
קריית האומנים

רח' עוזי חיטמן
19

5933

ח' 76

הפקעה לפי סעיף  19בי.פ 5531 .מיום
 23.5.06עמ'  3315לטובת עיריית רמלה

גן ילדים פיצפוני

רח' יאיר שטרו 5150

ח' 59

הבעלים עיריית רמלה מכח פיצול מיום
5.12.2004

מעון ילדים היכל
הטף

רמת דן

5953

ח' 6

הפקעה לפי סעיף  19בי.פ 4452 .מיום
 27.10.96לטובת עיריית רמלה

מועדון
לקשישים

רח' הצנחנים

5801

ח' 28

הבעלים עיריית רמלה מכר לפי סעיף 5
לחוק ש .ציבוריים מיום 9.9.88

גן גלגולים

רח' יהודה
שטיין 2

5805

ח' מח' 4

הפקעה לפי סעיף  19מיום  26.6.85הערת
אזהרה סעיף  126לטובת יונייטד ישראל
אפיל אינק מיום 4.7.2010

מרכז רוחני

רח' בר-אילן
37

5804

ח' 54

בעלים עיריית רמלה מכר לפי סעיף  5מיום
9.9.88

 )4תקופת ההסכם הנה למשך חמש שנים כשלעירייה האופציה להאריך ההתקשרות בחמש שנים נוספות.
המועצה מאשרת האמור לעיל.
(נספח מס' ) 29
(תוספת ישיבת מועצה )17.2.2016
(בעד 13 -נגד 3 -וידל,יאיר דידי ,אברהם אילוז )

 )79( .35התקשרות בהסכם למתן רשות שימוש לצורך הקמה ,הפעלה ותחזוקת מערכות ייצור חשמל בטכנולוגיית PV
 )1בחוזר מנכ"ל  ,2/2011פורסמו הנחיות בעניין ייצור חשמל ממתקנים סולאריים (פוטו וולטאים) (להלן" :החוזר") ,בהתאם
לחוזר ,משרד הפנים מאפשר התקשרויות במיזמים פוטו וולטאים בדרך של זכות שימוש/השכרת שטחים ליזם המעוניין
להשתמש בגג או בקרקע וככלל יאשר את ההתקשרות עם יזם בהתקיים התנאים המפורטים בחוזר.
רחוב ויצמן  ,1רמלה.
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 )2עיריית רמלה  ,כחלק ממאמציה להגדיל את הכנסותיה העצמיות ,פרסמה מכרז פומבי  08/15לקבלת הצעות למתן רשות שימוש
בגגות מבנים לצורך הקמה ,הפעלה ,ותחזוקה של מערכות לייצור חשמל בטכנולגיית ( pvפוטו וולטאי) ע"פ ההסדרה התעריפים
השישית והסדרת מונה נטו.
במסגרת ההתקשרות ,היזם יתקין על גגות מבני הציבור שבבעלות העירייה ,מערכות פאנלים פוטו וולטאיים ,בתמורה לתשלום
דמי שימוש  ,בהתאם להוראות ההסכם שבנדון.
למכרז הוגשה הצעה תקינה אחת.
ועדת המכרזים בחנה את ההצעה שהוגשה במסגרת המכרז והמליצה לקבוע אותה כזוכה .ראש העירייה החליט לאמץ את החלטת
ועדת המכרזים.
 )3ההתקשרות כפופה לאישור מועצת העיר רמלה ואישור שר הפנים .
המועצה מאשרת ההסכם.
(נספח מס' ) 30
(תוספת ישיבת מועצה )17.2.2016
(בעד 13 -נגד 3 -וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז )
 )80( .36ועדת מכרזים – סעיף  148לפקודה
המועצה מאשרת את החבר חסאן אבו-עבייד כחבר בועדת מכרזים סעיף  148לפקודה.
(תוספת ישיבת מועצה )17.2.2016
(בעד 13 -נגד 3 -וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז )
 )81( .37הועדה למאבק בנגע הסמים -סעיף  149יא' לפקודת העיריות
המועצה מאשרת את חסאן אבו-עבייד כחבר בוועדה הועדה למאבק בנגע הסמים סעיף  149יא'
לפקודת העיריות.
(תוספת ישיבת מועצה )17.2.2016
(בעד 13 -נגד 3 -וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז )

 )82( .38הקמת ועדה עירונית למאבק באלימות –החלטת ממשלה אמ 24/מיום  25אוקטובר 2005
המועצה מאשרת את החבר חסאן אבו-עבייד כחבר בהקמת ועדה עירונית למאבק באלימות
החלטת ממשלה אמ 24/מיום  25אוקטובר . 2005
רחוב ויצמן  ,1רמלה.
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(תוספת ישיבת מועצה )17.2.2016
(בעד 13 -נגד 3 -וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז )
 )83( .39ועדת משנה לתכנון ולבניה סעיף (18ה) לחוק התכנון והבנייה
המועצה מאשרת את החבר חסאן אבו-עבייד כחבר ועדת משנה לתכנון ולבניה סעיף (18ה)
לחוק התכנון והבנייה.
(תוספת ישיבת מועצה )17.2.2016
(בעד 13 -נגד 3 -וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז )

עו"ד רעות שדה

יואל לביא

ע/מנכ"ל

ראש העירייה
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