עיריית רמלה
מזכירות העירייה

ישיבת מועצה מן המניין 17/2016-14
מיום 6.10.2016
מס' מס'
החלטה

פרטי החלטה

 .1 )323(.1הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה למועצה.
 .2אישור פרטיכלים:
( )1מס'  7/2016-14מיום  27ספטמבר .2016
 .1ההנהלה -
( )2מס'  11/2016-14מיום  27ספטמבר .2016
 .2כספים -
מס'  12/2016-14מיום  6אוקטובר .2016
( )1מס'  2/2016-14מיום  20מרץ .2016
 .3ועדת בטיחות בדרכים
( )1מס'  2/2016-14מיום  15אפריל .2016
 .4איכות הסביבה
 .5ועדה למיגור נגע הסמים והאללכוהול ( )1מס'  2/2016-14מיום  3יולי .2016
( )1מס'  2/2016-14מיום  16אוגוסט .2016
 .6ועדת חינוך
( )1מס'  2/2016-14מיום  16אוגוסט .2016
 .7הועדה למיגור אלימות
( )1מס'  4/2016-14מיום  22ספטמבר .2016
 .8פרטיכל הקצאת מקרקעין -
 .3תוספת לסדר היום.
נוכחים :14
יואל לביא  ,עו"ד מוטי יצחקי ,גבי אברמשווילי,ניסים פנחסוב ,שמעון שלוש ,רונן מושייב,
רפאל קורייב ,בנימין בנימין ,עמאר אבו גאנם  ,יאיר דידי ,אברהם אילוז ,הרב איתן דהאן,
מיכאל וידל ,עו"ד ראיס אבו סייף.
חסרים :3
הרב מיכאל ,עו"ד מוסא סאבא ,ענבל רדה.
 )324( .4הסכם גג "ישן מול חדש"
לידיעה.
(נספח מס' ) 1
(פרטיכל הנהלה מס' ) 7/2016-14
( בעד  ,11-נגד  3-וידל,אילוז,דידי )
 )325( .5מתנדבי תוכנית "מסע"– אישור שימוש בקאנטרי העירוני ללא תשלום
מדובר במתנדבים המגיעים לעיר רמלה למספר חודשים ,בתקופה זו פעילים
רחוב ויצמן  ,1רמלה.
www.ramla.muni.il
1

עיריית רמלה
מזכירות העירייה

במערכות החינוך והרווחה.
מאושר ל 6-מתנדבי תוכנית מסע שימוש בקאנטרי העירוני ללא תשלום.
המעוצה מאשרת האמור לעיל.
(פרטיכל הנהלה מס' ) 7/2016-14
( בעד  ,11-נגד  3-וידל ,אילוז ,דידי )
 )326( .6ת.מ.ר – תאגיד מים אזורי בע"מ  -דוחות כספיים ליום  31בדצמבר 2015
המועצה מאשרת דוחות כספיים ליום  31בדצמבר . 2015
(נספח מס' ) 2
(פרטיכל הנהלה מס' ) 7/2016-14
( בעד  ,11-נגד  3-וידל ,אילוז ,דידי )
 )327( .7ת.מ.ר – תאגיד מים אזורי בע"מ  -דוח דירקטוריון לשנת 2015
המועצה מאשרת דוח דירקטוריון לשנת .2015
(נספח מס' ) 3
(פרטיכל הנהלה מס' ) 7/2016-14
( בעד  ,11-נגד  3-וידל ,אילוז ,דידי )
 )328( .8אישור הארכת מינוי מ"מ מהנדס העיר אינג' ז'אנה סולובצ'ייק
מאושרת הארכת מינויה של אינג' ז'אנה סולובצ'ייק כמ"מ מהנדס העירייה
לתקופה נוספת של  6חודשיים או עד לסיום הליכי המכרז.
המועצה מאשרת האמור לעיל.
(פרטיכל הנהלה מס' ) 5/2016-14
( בעד  ,11-נגד  3-וידל ,אילוז ,דידי )
 )329( .9הועדה על פרטי חוזים שנחתמו – בהתאם לסעיף  203א' לפקודת העיריות לשנת 2016
לידיעה.
(נספח מס' ) 4
(פרטיכל כספים מס' ) 11/2016-14
( בעד  ,11-נגד  3-וידל ,אילוז ,דידי )
 )330( .10אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2016
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מאושרים התברים חדשים:
 – 2602רכישת ציוד וריהוט למועדון נוער גולני ברחוב הירדן .
 – 2603שיפוץ מועדוניות לילדים ביאליק קרן הידידות . $ 110,000
המועצה מאשרת התברים חדשים.
(נספח מס' ) 5
(פרטיכל כספים מס' ) 11/2016-14
( בעד  ,11-נגד  3-וידל ,אילוז ,דידי )
 )331( .11אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2016
מאושרים תיקוני התברים:
 – 2551עבודות שמאות תכנון מדידות לשנת  2016העברה מיתרת מילווה בתב"ר . 1869
 – 2552שיפוצים במוסדות ציבור לשנת  2016העברה מיתרת מילווה בתב"ר . 1869
 – 2521הנגשת מבנה קמפוס השפלה לשנת  2016מבטל תב"ר  2582סיביים אופטיים.
 – 2523הנגשת אולם ספורט בקריית מנחם לשנת  2016מבטל תב"ר  2582סיביים אופטיים.
המועצה מאשרת תיקוני התברים.
(נספח מס' ) 6
(פרטיכל כספים מס' ) 11/2016-14
( בעד  ,11-נגד  3-וידל ,אילוז ,דידי )
 )332( .12היתר אשראי מבנקים לשנת 2017
מאושרת מסגרת אשראי לשנת הכספים  ,2017עפ"י סעיף  202לפקודת העיריות ,היתר לקבלת
אשראי לעיריית רמלה ,שהוא  5%ממסגרת התקציב המאושר .
(תקציב המאושר לשנת  2016ע"ס  454,699אלפי ש"ח )
מאושר:
א .אישור בסך  22.7מיליון  ₪מבנקים שונים.
ב .לאשר משכון הכנסות של העירייה בגין ארנונה והכנסות עצמיות אחרות כנגד משיכות יתר בסך  22.7מיליון
 ,₪למעט ארנונה באזורי האיגוח ,הכנסות מארנונה בגין תעשיה א'  +ב' ברמלה ,וכן בגין הארנונה המשולמת על
מגורים א'.
המועצה מאשרת האמור לעיל.
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(פרטיכל כספים מס' ) 11/2016-14
( בעד  ,11-נגד  3-וידל,אילוז,דידי )
 )333( .13אישור הדוחות הכספיים לתקופה אפריל-יוני 2016
תקציב מאושר
2016

תקציב יחסי לתקופה
ינואר-יוני

ביצוע בתקופה
ינואר – יוני

הפרש תקציב יחסי
מול ביצוע

הכנסות

454,699

227,350

225,753

הוצאות

454,699

227,350

227,712

363

()1,959

()1,959

גירעון

()1,597

ההכנסות :
עיקר החוסר בדוח ינואר-יוני נובע מהכנסות שלא מומשו.
 .1ארנונה – האומדן חצי שנתי הוא  92,376אלפי  ₪ביצוע לתקופה זו  97,949אלפי  ₪גידול
של  5,574אלף . ₪
 .2הכנסות עצמיות אחר – האומדן היה גבוה לתקופה זו  ,הכנסות מאגרות בניה וסלילת כבישים
היטל תיעול לא מומשו סה"כ חוסר בהכנסות מהאומדן  11,504אלף . ₪
 .3תקבולי משרד החינוך – גידול בהכנסות מאחר וקיים תוספת של מסגרות חינוך מאידך קיים
גידול בהוצאות .
 .4תקבולי משרד הרווחה – קיטון בהשוואה לאומדן ,מאידך קיטון בהוצאה.
 .5מענק איזון משרד הפנים – המענק אושר ע"ס  41מ'  ₪והביצוע הוא לפי חלקו היחסי .
 .6מענקים אחרים – מענק בגין הסכם אוצר לשכר תוספת  ₪ 1,000לעובד כ 450 -אלף – ₪
מנגד קיימת הוצאה.
הוצאות:
שכר
מספר המשרות גדל ליום  1,229 30.6.16משרות ,לעומת  1,119משרות בתקופה המקבילה
אשתקד.
עיקר הגידול בגין תוספת סייעת שניה וסייעות רפואיות בגני-ילדים.
הוצאות השכר כוללות את החלק היחסי בגין תשלומי הבראה ,ביגוד ומענק יובל.
סה"כ הוצאות השכר גדל בהשוואה לאומדן כ  3,404אלף , ₪עיקר הגידול בשכר חינוך .
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פרעון מלוות:
בחודש פברואר העירייה קבלה הלוואה בסך  15מלש"ח מבנק דקסיה עבור פיתוח.
תקופת ההלוואה  15שנים .בחודש מרץ החל תשלום בגין הלוואה זו.
בנוסף בסוף יוני  ,2016בוצע "מיחזור אגרות החוב של העירייה " תהליך מיחזור האג"ח שבוצע,
החל מ "קול קורא" שיצא לפני כשנה וחצי ועד אישור משרדי הממשלה את פרטי ותנאי המיחזור.
בוצע מנגנון של יישום ההצעה על כל יתרת האג"ח הנמצאות במחזור ,גם ללא הסכמה לפרעון של יתר
מחזיקי האג"ח ,ע"י חברת מיטב דש.
נרכשו אג"ח בסך נרכשו אג"ח בסך  41מלש"ח ( 50.02%מהמחזיקים) ,ויתרת אגרות החוב לאחר
הרכישה  33מלש"ח .פירעון יתרת אגרות החוב הישן ימשיך להתקיים כל רבעון ,במקביל חברת מיטב
דש תשלם לעירייה את הסכום של פירעון הרבעוני ששילמה בגין אגרות החוב הקיים .
סכום ההלוואה החדשה שנלקחה כ 79 -מלש"ח.
פרטי ההלוואה החדשה:
 שיעור הריבית ל ,1.99%-צמוד מדד  +מרווח שיעור הוגן
 פריסה מחדש של פרעון האג"ח ל 13-שנים (עד )11/2029
 פרעון המלוות של ההלוואה החדשה לשנה כ 8 -מלש"ח (במקום  17מלש"ח )
 על העסקה של המיחזור דורגה החברה ע"י  S&Pמעלות בדירוג .positive AA
עומס מלוות:
ליום  30.6.16.בסך  147,923אלף  , ₪לעומת  145,656אלף  ₪ליום  30.6.15הגידול הנ"ל נובע בעיקר מלקיחת
הלוואה נוספת בסך  15מלש"ח בפברואר .2016
השוואות
 סה"כ ההוצאות בדוח ינואר-יוני  2016גדלו ,בהשוואה לתקופה זהה בשנת  2015סך
של  5,459אלף .₪
 חוסר בין הכנסות להוצאות בשנת  2015לתקופת ינואר-יוני היה  7,418אלף . ₪
 חוסר הכנסות להוצאות בשנת  2016לתקופה ינואר – יוני . ₪ 1,959
 הפער צומצם ב  424אלף  ₪בהשוואה לדוח רבעוני ינואר-מרס .2016
המועצה מאושרת האמור לעיל.
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(נספח מס' ) 7
(פרטיכל כספים מס' ) 11/2016-14
( בעד  ,11-נגד  3-וידל,אילוז,דידי )
 )334( .14הצעת תקציב לשנת  2016כיול מס1 .
לאור השינויים בתקבולים ממשרדי ממשלה ופעילויות העירייה ,קיים צורך לבצע כיול לתקציב
.2016
השינויים המהותיים בתקציב לשנת  ,2016הם:
 .1מיחזור אגרות-החוב של העירייה
 .2הסכמי שכר חדשים ,מענק  ₪ 1,000לעובד והעלאת שכר המינימום
 .3גידול במספר הסייעות בגני-ילדים וגידול במצבת העובדים בעירייה.
 .4הכנסות מהסכם פשרה עם עירית לוד בגין תחנת שאיבת ביוב (ש.ח טבריה).
 .5הכנסות מפירעון יתרת הלוואה מתאגיד ת.מ.ר
 .6גידול בפעולות כלליות :שכר ,תברואה ועוד.
 .7הגדלת מענק האיזון ממשרד הפנים.
פירוט נוסף לשינויים אלה ,מובא להלן.
תקציב  2016מאושר-
אלש"ח
454,669
תקבולים
454,669
תשלומים
עודף(/גירעון)

תקציב  2016כיול מס- 1.
אלש"ח
474,174
474,174
-

הפער בין התקציב המאושר לבין הצעת תקציב כיול מס 1.לשנת  ,2016סך  19,475אלש"ח.
* הכיול נמצא בתיק מועצה  16/2016-14מועצה שלא מן המניין.
(פרטיכל ועדת כספים מס' ) 11/2016-14
( בעד  ,11-נגד  3-וידל ,אילוז ,דידי )
 )335( .15פרטיכל ועדת בטיחות בדרכים 2/2016-14
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המועצה מאשרת פרטיכל ועדת בטיחות בדרכים . 2/2016-14
(נספח מס' ) 8
( בעד  ,11-נגד  3-וידל ,אילוז ,דידי )
 )336( .16פרטיכל איכות הסביבה מס' 2/2016-14
המועצה מאשרת פרטיכל איכות הסביבה מס' . 2/2016-14
(נספח מס' ) 9
( בעד  ,11-נגד  3-וידל,אילוז,דידי )
 )337( .17פרוטוקול ועדה נגע הסמים והאלכוהול 2/2016-14
המועצה מאשרת פרוטוקול ועדה נגע הסמים והאלכוהול . 2/2016-14
(נספח מס' )10
( בעד  ,11-נגד  3-וידל,אילוז,דידי )
 )338( .18פרטיכל ועדת חינוך 2/2016-14
המועצה מאשרת פרטיכל ועדת חינוך . 2/2016-14
(נספח מס' )11
( בעד  ,11-נגד  3-וידל ,אילוז ,דידי )
 )339( .19פרטיכל הועדה למיגור אלימות 2/2016-14
המועצה מאשרת פרטיכל הועדה למיגור אלימות 2/2016-14
(נספח מס' )12
( בעד  ,11-נגד  3-וידל ,אילוז ,דידי )
 )340( .20עמותת המועדון ליהודי אתיופיה ברמלה – מבנה בית אקשטיין לשעבר רח' א.ס.לוי  1פינת סעדיה מרדכי ,גוש 5810
חלקה 25
א .הגוף המבקש :עמותת המועדון ליהודי אתיופיה ברמלה
ב .מהות הבקשה :בקשה חדשה -בקשה לשימוש במבנה בית אקשטיין לשעבר כמועדון  ,להפעלת פעילות חברתית
לשמירת המורשת האתיופית בעיר.
ג .התייחסות אגף הנדסה


המקרקעין של המבוקש מצוי בשכונת בן גוריון ,אזור סטטיסטי ( ,) 42מתחם (.)6



ייעוד השטח בהתאם לה 1/200/ותרש"צ הינו שב"צ .רשום ע"ש עיריית רמלה
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השימוש המבוקש הינו לשימוש מועדון להפעלת פעילות חברתית לשמירת על המורשת האתיופית .בצמוד
למקום פועלת עמותת אנוש.



התחדשות עירונית :נכלל



לפי מצב פרוגרמטי נדרש שלוחת מרכז קהילתי  .1מאחר ועפ"י הפוגרמה קיימת כבר שלוחת מרכז קהילתי לא
נדרש מרכז קהילתי נוסף אולם נוכח ריכוז הקהילה האתיופית באזור לשיקול הועדה הקצאת המבנה הנדון.

ד .המלצות :מצורפת חוות דעת על פעילות העמותה ,מהגב' לירון כרמלי מנהל מח' עלייה וקליטה.
ה .ביקורת גזברות :נבדק.
ו .החלטה ועדת הקצאות ראשונה :החלטה על הקצאה התקבלה ביום  3.4.2016ואישור מועצה מיום .6.4.16
ז .פרסום ראשון :נערך פרסום ראשון.
ח .החלטות ועדת הקצאות שניה :התקבלה ביום  17.7.2016ואישור מועצה מיום  .9.8.2016הקצאה ל 5-שנים.
ט .פרסום שני :נערך פרסום להתנגדויות.
י .החלטת ועדת הקצאות שלישית :התקבלה ביום 22.9.16
יא .הערה מחלקת נכסים :נדרשת החלטת הועדה להכנת הסכם לתקופה של  5שנים.
החלטה:
הועדה מאשרת הכנת הסכם לתקופה של  5שנים.
המועצה מאשרת האמור לעיל .
(נספח מס' )13
(פרטיכל הקצאות מקרקעין ) 4/2016-14
( בעד  ,11-נגד  3-וידל ,אילוז ,דידי )
 )341( .21עמותת "הגרעין התורני ברמלה" – מקלט מס'  24ברח' יבנה פינת יואל ,גוש  5853חלקה 1
א .הגוף המבקש :עמותת "הגרעין התורני" ברמלה
ב .מהות הבקשה :המשך הקצאה  -בקשה להמשך שימוש במקלט ,אשר משמש את "מרכז הבית" מוקד להפעלת
קורסים ,סדנאות ,הרצאות ופעילות בנושא חינוך ילדים ,זוגיות ,משפחה ועוד.
ג .התייחסות אגף הנדסה:


המקרקעין של המבוקש מצוי באזור סטטיסטי ( ,)17מתחם ( )8הכולל את האזורים הסטטיסטיים :העיר
העתיקה ,אג"ש וביל"ו.



ייעוד השטח בהתאם לתכנית לה 1/15/1000/שב"צ .רשום ע"ש עיריית רמלה



התחדשות עירונית :לא נכלל



הבקשה להמשך פעילות עמותת הגרעין התורני .כמוקד להפעלת קורסים סדנאות הרצאות ופעילות העמותה.
רחוב ויצמן  ,1רמלה.
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עיריית רמלה
מזכירות העירייה

ד .המלצות :מצורפת חוות דעת על פעילות העמותה ,ממר אליקים ויסנשטרן מנהל תרבות תורנית.
ה .ביקורת גזברות :נבדק
ו .החלטה ועדת הקצאות ראשונה :החלטה על הקצאה התקבלה ביום  3.4.2016ומועצה מיום .6.4.2016
ז .פרסום ראשון :נערך פרסום ראשון
ח .החלטות ועדת הקצאות שניה :בהתאם להחלטת וועדת הקצאות מיום  17.7.2016ומועצה מיום  .9.8.2016ההקצאה
לתקופה של שנתיים.
ט .פרסום שני :נערך פרסום שני להתנגדויות
י .החלטות ועדת הקצאות שלישית :התקבלה 22.9.2016
יא .הערה מחלקת נכסים :נדרשת החלטת הועדה להכנת הסכם לתקופה של שנתיים.
החלטה:
הועדה מאשרת הכנת הסכם לתקופה של שנתיים.
המועצה מאשרת האמור לעיל .
(נספח מס' )14
(פרטיכל הקצאות מקרקעין ) 4/2016-14
( בעד  ,11-נגד  3-וידל ,אילוז ,דידי )
 )342( .22עמותת "אלהודא" רמלה בי"ס בגוש  5796חלקה 9
א .הגוף המבקש :עמותת "אלהודא"
ב .מהות הבקשה :בקשה חדשה -דיון חוזר בבקשת העמותה להקצאת הנכס לשימוש כבי"ס .וועדת הקצאות דנה
בהקצאה בתאריך  17.12.14החליטה לאשר הקצאה לשנה בתנאי של השלמת כלל המסמכים והשלמת הסדר החוב
הקיים לעירייה.
כעת העמותה השלימה את המסמכים החסרים ולגבי תשלומי שכ"ד הגיעו להסכם פשרה
באמצעות עו"ד שווימר ,לתשלום החוב.
ג .התייחסות אגף הנדסה


המקרקעין של המבוקש נמצאים ביעוד שב"צ בהתאם לתכנית לה 1000/ותכנית לה 250/א' בשכונת בילו ,אזור
סטטיסטי  ,18מצוי במתחם  -8אג"ש  8ביל"ו הכולל את האזורים הסטטיסטים :העיר העתיקה ,אג"ש ,ביל"ו.



התחדשות עירונית :נכלל



מדובר בשימוש של ב"ס קיים כיום למגזר המוסלמי ונדרש מבחינה פרוגרמטית.

ד .המלצות :מצורפת חוות דעת על פעילות העמותה ממנהלת אגף החינוך הגב' אלונה קליימן.
ה .ביקורת גזברות :נבדק
ו .החלטה ועדת הקצאות ראשונה :התקבלה החלטה על הקצאה התקבלה ביום  3.4.2016ומועצה מיום .6.4.2016
רחוב ויצמן  ,1רמלה.
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עיריית רמלה
מזכירות העירייה

ז .פרסום ראשון :נערך פרסום ראשון
ח .החלטות ועדת הקצאות שניה :התקבלה ביום  17.7.2016ומועצה מיום  ,9.8.2016נערך פרסום ולא התקבלו התנגדויות.
הקצאה לתקופה של שנתיים.
ט .פרסום שני :נערך פרסום שני להתנגדויות.
י .החלטות ועדת הקצאות שלישית :התקבלה בתאריך .22.9.2016
יא .הערה מחלקת נכסים :נדרשת החלטת הועדה להכנת הסכם לתקופה של שנתיים.
החלטה:
הועדה מאשרת הכנת הסכם לתקופה של שנתיים.
המועצה מאשרת האמור לעיל .
(נספח מס' )15
(פרטיכל הקצאות מקרקעין ) 4/2016-14
( בעד  ,11-נגד  3-וידל ,אילוז ,דידי )
 )343( .23העמותה האורתודוכסית בית ספר ,רח' המעפילים  1גוש  5827חלקי חלקות 7,4,3,2
א .הגוף המבקש :העמותה האורתודוכסית
ב .מהות הבקשה :המשך הקצאה
ג .התייחסות אגף הנדסה:


המקרקעין של המבוקש מצוי באזור סטטיסטי ( ,)18מתחם ( )8הכולל את האזורים הסטטיסטיים :העיר
העתיקה ,אג"ש וביל"ו.



ייעוד השטח בהתאם לתכנית לה 1000/שב"צ.



התחדשות עירונית :לא נכלל



המקרקעין מהווים בית משותף של  3תתי חלקות רשומים בהתאמה ע"ש רשות הפיתוח ,חסונה חאמד
ואלנאבלסי רגד'ה פאתן.



אין מניעה פרוגרמטית.

ד .המלצות :אין
ה .ביקורת גזברות :נבדק .חסרות השלמות רו"ח
ו .החלטה ועדת הקצאות ראשונה :התקבלה החלטה על הקצאה ביום  3.4.2016ומועצה מיום .6.4.2016
ז .פרסום ראשון :בוצע
ח .החלטות ועדת הקצאות שניה :התקבלה ביום  17.7.2016ומועצה מיום  ,9.8.2016נערך פרסום ולא התקבלו התנגדויות.
ט .פרסום שני :נערך פרסום שני להתנגדויות.
רחוב ויצמן  ,1רמלה.
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עיריית רמלה
מזכירות העירייה

י .החלטות ועדת הקצאות שלישית :התקבלה בתאריך 22.9.2016
יא .הערה מחלקת נכסים:
נדרשת החלטת הועדה להכנת הסכם  ,לתקופה של  24שנים ו 11 -חודשים שתחל מיום .5.4.2009
החלטה:
הועדה מאשרת הכנת הסכם לתקופה של  24שנים ו 11 -חודשים שתחל מיום  5.4.2009בתנאי השלמת כל המסמכים
החסרים.
המועצה מאשרת האמור לעיל.
(נספח מס' )16
(פרטיכל הקצאות מקרקעין ) 4/2016-14
( בעד  ,11-נגד  3-וידל ,אילוז ,דידי )
 )344( .24עמותת "מרכז מעיין החינוך התורני" בי"ס "טללי חיים" – גוש  4350ח' 30
א .הגוף המבקש :עמותת "מרכז מעיין החינוך התורני".
ב .מהות הבקשה :בקשה להמשך שימוש במבנה אשר משמש את בי"ס "טללי חיים".
ג .התייחסות אגף הנדסה:
ד .המלצות :אין.
ה .ביקורת גזברות :נבדק .חסרות השלמות .
ו .החלטה ועדת הקצאות ראשונה22.9.2016 :
ז .פרסום ראשון:
ח .החלטות ועדת הקצאות שניה:
ט .פרסום שני:
י .החלטות ועדת הקצאות שלישית:
יא .הערה מחלקת נכסים:
לא הושלמו המסמכים .נדרשת החלטת הועדה.
החלטה:
על מח' הנכסים להוציא מכתב לעמותת "מרכז מעיין החינוך התורני" ,ולהודיע שוב שהבקשה
הובאה לדיון אך טרם הומצאו יתר המסמכים.
המועצה מאשרת האמור לעיל.
(פרטיכל הקצאות מקרקעין ) 4/2016-14
רחוב ויצמן  ,1רמלה.
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עיריית רמלה
מזכירות העירייה

( בעד  ,11-נגד  3-וידל ,אילוז ,דידי )
 )345( .25הרכב המועצה הדתית רמלה
שינוי הרכב המועצה הדתית (החלטת מועצה מיום ,12/2015 -14החלטה
מס'  )189( .27מתאריך .24.6.2015
המועצה מאשרת את מינויו של עו"ד אופיר שמחי לכהן כנציג עיריית רמלה
במועצה הדתית במקום מר אברהם לבקוביץ.
המועצה מאשרת הרכב המועצה הדתית רמלה.
(תוספת ישיבת מועצה ליום ) 6.10.2016
( יואל לביא לא השתתף בהצבעה ,בעד  ,10-נגד  1-דידי ,נמנע 2 -וידל ,אילוז)

 )346( .26אישור  2תקציבים חדשים:
מאושרים התברים החדשים:
 -2604הסדרת צומת מרכוס –טרומפלדור – ע"ס . ₪ 1,044,185
 – 2605הסדרת צומת ההגנה –טרומפלדור – ע"ס .₪ 1,334,562
מקור מימון  90%השתתפות משרד התחבורה  10% ,הרשות .
מדובר בסעיף בטיחות.
המועצה מאשרת התברים החדשים.
(נספח מס' ) 17
(תוספת ישיבת מועצה ליום ) 6.10.2016
(פרטיכל כספים מס' ) 12/2016-14
( בעד  ,11-נגד  3-וידל ,אילוז ,דידי )

עו"ד רעות שדה
ע/מנכ"ל

יואל לביא
ראש העירייה
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