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פרוטוקול ישיבת המועצה מן המניין שהתקיימה ביום רביעי ,ה' בשבט תשע"ז ( 1בפברואר )2017
בבית עירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל
נוכחים ה"ה :
יואל לביא – ראש העירייה
עו"ד מוטי יצחקי – מ"מ ראש העירייה ,יו"ר ישיבת המועצה
ניסים פנחסוב – סגן ראש העירייה
שמעון שלוש
גבי אברמשווילי
בנימין בנימין
הרב איתן דהאן
הרב מיכאל דרעי
רונן מושייב
רפאל קורייב
עאמר אבו גנאם
עו"ד מוסא סאבא
עו"ד ראיס אבו סייף
מיכאל וידל
יאיר דידי
אברהם אילוז
חסרה הגב' :
ענבל רדה
הישיבה נפתחה בשעה 19:03

על סדר היום:
.1

אישור פרטיכלים:
ההנהלה
כספים
ועדת הנחות בארנונה
דירקטוריון החברה למימון רמלה ( )2005בע"מ
ועדת שמות והנצחה
ועדת תרומות
תמיכות ליחידים
אירועים וחגיגות
הקצאת מקרקעין
ועדת תמיכות מקצועית

( )2מס'  10/2016-14מיום  18דצמבר 2016
מס'  1/2017-14מיום  15ינואר 2017
( )2מס'  15/2016-14מיום  18דצמבר 2016
מס'  1/2017-14מיום  15ינואר 2017
( )2מס'  2/2016-14מיום  28נובמבר 2016
מס'  3/2016-14מיום  5דצמבר 2016
( )1מס'  3/2016-14מיום  29נובמבר 2016
( )1מס'  1/2016-14מיום  18דצמבר 2016
( )1מס'  3/2016-14מיום  20דצמבר 2016
( )1מס'  1/2016-14מיום  25דצמבר 2016
( )1מס'  1/2017-14מיום  15ינואר 2017
( )1מס'  1/2017-14מיום  22ינואר 2017
( )1מס'  1/2017-14מיום  31ינואר 2017

 .2הגשת דו"ח תלת –חודשי על פעולות העירייה לחודשים אוקטובר – דצמבר 2016
עפ"י סעיף  140ב' (ב) לפקודת העיריות.
 .3תוספת סדר היום למועצה.
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מס'
החלטה פרטי החלטה
 )1( .1שימוש באולם הספורט – עמותת אנוש ,מועדון מיינד אנד פיטנס רמלה
מיינד אנד פיטנס מועדון הספורט לחולי נפש של עמותת אנוש פועל ברחוב סעדיה מרדכי  3רמלה.
מיינד אנד פיטנס מבקשים לאשר אימון קפוארה בימים ג' ו-ה' בין השעות  17:00עד  18:00באולם
הספורט ברחוב וילנה  6ברמלה.
המועצה מאשרת ברוב קולות.
(פרטיכל הנהלה מס' )10/2016-14
(בעד –  ,13נגד –  3מיכאל וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז)
 )2( .2פתיחת חשבון בנק חדש בבנק לאומי "היטל שמירה"
מועצת העיר אישרה את חוק העזר החדש בנושא "שירותי שמירה ואבטחה" התשע"ז ,2016-נדרש
לפתוח חשבון בנק ייעודי בבנק לאומי .חשבון הבנק ישמש לכספים שמתקבלים בגין תשלומי היטל
השמירה.
המועצה מאשרת ברוב קולות.
(פרטיכל הנהלה מס' )10/2016-14
(בעד –  ,13נגד –  3מיכאל וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז)
 )3( .3היתר לעבודת חוץ – הגב' פנקר פזרקר מיטל
הגב' פנקר פזרקר מיטל העובדת במחלקת משפטים ,מבקשת אישור העירייה להיתר עבודת חוץ,
מעבר לעבודתה בעירייה.
עפ"י סעיף  180ב' בפקודת העיריות ,מבוקש לאשר לנ"ל היתר לעבודת חוץ ,במשך שנה מיום החלטת המועצה.

המועצה מאשרת ברוב קולות.
(פרטיכל הנהלה מס' )10/2016-14
(בעד –  ,13נגד –  3מיכאל וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז)
 )4( .4עלויות לדמי שימוש במתקנים במחלקת ספורט ואירועים
אצטדיון עירוני :
פרוט
.1

השכרת מגרש אימונים לקבוצות
חובבניות משך אימון  90דקה
השכרת מגרש אימונים לקבוצות
ליגה משך אימון  90דקות
השכרת מגרש מרכזי לאימון משך 90
דקות
השכרת מגרש מרכזי למשחק עד
ליגה ב' כולל
השכרת מגרש מרכזי למשחק ליגה א'

.6
.7

השכרת מגרש מרכזי למשחקי נוער
השכרת מגרש מרכזי למשחק ליגה
לאומית
השכרת מגרש מרכזי למשחק ליגת
על
תוספת גיבוי גנראטור +תאורה

.2
.3
.4
.5

.8
.9

תעריף ישן
שאושר במועצה
בתאריך 24.2.14
₪ 400

תעריף
לקבוצות
מקומיות
₪ 400
ללא שינוי
₪ 500
ללא שינוי
₪ 1,000
ללא שינוי
₪ 4,000

₪ 6,000

₪ 1,000

₪ 6,000

₪ 8,000

₪ 8,000

₪ 2,500
₪ 8,000
ללא שינוי
₪ 12,000

₪ 5,000
₪ 12,000

₪ 500
₪ 1,000
₪ 1,000

₪ 18,000
₪ 3,000

3

תעריף
לקבוצות לא
מקומיות
₪ 500
₪ 650
₪ 1,500

₪ 18,000
₪ 3,000
ללא שינוי
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מגרש כדורגל פארק עופר +מגרש ג'רסי:
פרוט
.1
.2
.3
.4
.5
.6

תעריף
לקבוצות
מקומיות
₪ 500

תעריף קבוצות
לא מקומיות
₪ 800

השכרת מגרש לאימונים לקבוצות
חובבניות משך אימון  90דקה
₪ 600
₪ 400
השכרת מגרש לאימון לקבוצות מח'
נוער משך אימון  90דקות
₪ 1,200
₪ 600
השכרת מגרש למשחק ליגת ילדים
ונוער משך  90דקות
₪ 1500
₪ 1000
השכרת מגרש בוגרים למשחק עד ליגה
ב' כולל
₪ 2000
השכרת מגרש לבוגרים למשחק ליגה
א'
השכרת חדר לשימוש – משרד/מחסן/מנוחת ספורטאים  ₪ 50 -למטר
מרובע לחודש.

מנויים מגרש פארק עופר  +ג'רסי :
פירוט
 .1מנוי אישי עבור פעילות פעם בשבוע

תעריף לאדם
לחודש
₪ 100

תעריף אישי
לאדם לחודש
₪ 120

הערה :בהשכרת מגרש באצטדיון העירוני פארק עופר וג'רסי במקרים חד פעמים לקבוצה מחוץ
לעיר מנהל המחלקה יהיה רשאי לאשר הנחה עד  20%בלבד .כנ"ל לגבי קבוצות מאורגנים למנויים.
השכרת מבנים מגרשים מרכז הטניס:
 .1מגרשי טניס – אירוח תחרות טניס .₪ 1,000
 .2מגרש משולב – אירוח אירוע תרבות – .₪ 1,000
 .3מגרש משולב -אירוח טורניר קט רגל יומי –  ₪ 400משך אימון  90דקות.
 .4השכרת חדר לשימוש :משרד/מחסן/מנוחת ספורטאים  ₪ 50-למטר מרובע לחודש.
השכרת מבנים ואולם היכל הספורט/קריית מנחם  /דוד רזיאל :
 .1אימון כדורסל לקבוצה ללא הפעלת מזגן – . ₪ 400
 .2אימון כדורסל לקבוצה כולל הפעלת מזגן –  ₪ 480משך אימון  90דקות.
 .3משחק אימון ללא הפעלת מזגן – . ₪ 800
 .4משחק אימון כולל הפעלת מזגן – . ₪ 980
 .5טורניר /פעילות ספורט עד  4שעות .₪ 1,000
 .6משחק ליגה כולל הפעלת מזגן ₪ 1,900 -משך אימון  90דקות.
 .7השכרת אולם לאירוע תרבות כולל מזגן .₪ 1,800 -
 .8השכרת אולם לאירוע תרבות עירוני . ₪ 600 -
 .9יום פעילות קייטנה . ₪ 1,000 -
 .10השכרת אולם לגורמים פרטיים עד  10שעות –  ₪ 4,000כולל הפעלת מזגן תוספת של ₪ 100
לשעה על הפעלת מזגן.
 .11השכרת אולם לבחירות יום שלם כולל שולחנות כסאות וציוד ₪ 6,500
השכרת אולם לבחירות לא כולל ציוד . ₪ 5,000 -
 .12השכרת חדר לשימוש :משרד/מחסן/מנוחת ספורטאים  ₪ 50-למטר מרובע לחודש.
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השכרת מבנים מרכז למחול:
 .1השכרת סטודיו למחול  +שימוש בציוד הגברה לשעתיים  ₪ 600כל שעה נוספת תוספת
של ₪ 100
 .2השכרת חדר זמר +שימוש בציוד לשעתיים  ₪ 420כל שעה נוספת תוספת של ₪ 60
 .3השכרת חדר לשימוש :משרד/מחסן/מנוחת ספורטאים  ₪ 50-למטר מרובע לחודש.
השכרת מבנים בית ווקר :
 .1חדר פעילות עד  4שעות  ₪ 300כל שעה נוספת ₪ 100
 .2אולם עד  4שעות  ₪ 500כל שעה נוספת ₪ 100
 .3השכרת אולם שישי שבת  ₪ 2000או  ₪ 150לשעה
 .4השכרת חדר לשימוש :משרד/מחסן/מנוחת ספורטאים  ₪ 50-למטר מרובע לחודש
אולם פארק עופר /אולם ע"ש דוד קדוש  /אולם וילנא
 .1אימון לקבוצה ₪ 400 -
 .2משחק אימון – ₪ 800
 .3משחק ליגה – ₪ 1,780
 .4השכרת אולם /מגרש לאירוע תרבות עירוני – ₪ 600
 .5השכרת אולם לגורמים פרטיים – ₪ 1,800
 .6שיעור בוקר לבתי ספר ₪ 100
 .7השכרת חדר לשימוש :משרד/מחסן/מנוחת ספורטאים  ₪ 50-למטר מרובע חודש.
משך אימון  90דקות.
מרכז הפיס:
 .1אימון לקבוצה – ₪ 400
 .2השכרת אולם לאירוע תרבות עירוני – ₪ 600
 .3השכרת אולם לגורמים פרטיים – ₪ 1,800
 .4השכרת אולמות סטודיו  /ג'ודו/ריתמיקה (פעילות חד פעמית )  ₪ 150לשעה וחצי.
תוספת  ₪ 10לחודש למנוי חדר כושר במרכז הפיס רצ"ב טבלה
 .5השכרת חדר לשימוש :משרד/מחסן/מנוחת ספורטאים  ₪ 50-למטר מרובע לחודש.
משך אימון  90דקות.
חדר הכושר במרכז הפיס (הכניסה מגיל  14ומעלה)
שעות הפתיחה:
ימים
ראשון
שני
שלישי
רביעי
חמישי
שישי

בוקר
13:00 – 08:00
11:00 – 08:30
13:00 – 08:00
11:00 – 08:30
13:00 – 08:00
08:00

ערב
22:00 – 15:00
22:00 – 15:00
22:00 – 15:00
22:00 – 15:00
22:00 – 15:00
רצוף עד 16:00

נוער
18:00 – 15:00
18:00 – 15:00
18:00 – 15:00
18:00 – 15:00
18:00 – 15:00

פעילות מבוגרים ו + 60 -פרויקט ייחודי בימים א'+ג'+ה' 13:00 – 08:00
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תעריפי המנויים חדר כושר מרכז פייס:
חודש
אחד
₪ 190

 3חודשים

 6חודשים

₪ 450

₪ 750

12
חודשים
₪ 1,300

סוגי מנויים

מנוי נוער (מוגבל) גילאי 18- 14

₪ 130

₪ 330

₪ 540

₪ 870

מנוי חייל  30%הנחה בהצגת תעודת חוגר
מנוי סטודנט כ 15%-הנחה בהצגת תעודת
סטודנט בתוקף

₪ 130
₪ 140

₪ 330
₪ 390

₪ 540
₪ 720

₪ 870
₪ 1,080

מנוי בוקר בלבד
מנוי בוקר  +שישי

₪ 130
₪ 150

₪ 330
₪ 390

₪ 570
₪ 660

₪ 1,000
₪ 1,140

פרויקט מיוחד +60
הורים לחניכים בחוגים

₪ 110
₪ 90

₪ 255

מנוי זהב (מלא)

* טלפון ישיר08-9227216 :
* ציוד חדיש ומשוכלל.
* הדרכה אישית ובניית תוכנית עבודה על ידי מדריכים מוסמכים.
* הערה – המנוי לנוער מוגבל לשעות . 18:00 – 15:00
המועצה מאשרת ברוב קולות.
(פרטיכל הנהלה מס' )10/2016-14
(בעד –  ,13נגד –  3מיכאל וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז)
 )5( .5בקשת היתר לעבודת חוץ – מר יעקב כהן רובין
מר יעקב כהן רובין העובד במחלקה הווטרינרית ,מבקש אישור העירייה להיתר עבודת חוץ ,עבר
לעבודתו בעירייה.
עפ"י סעיף  180ב' בפקודת העיריות ,מבוקש לאשר לנ"ל היתר לעבודת חוץ ,במשך שנה מיום החלטת
המועצה.
המועצה מאשרת ברוב קולות.
(פרטיכל הנהלה מס' )1/2017-14
(בעד –  ,13נגד –  3מיכאל וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז)
 )6( .6בקשת היתר לעבודת חוץ – מר אלדבח ניסים
מר אלדבח ניסים העובד בחטיבת הביניים שחקים כאב בית ,מבקש אישור העירייה להיתר
עבודת חוץ ,מעבר לעבודתו בעירייה.
עפ"י סעיף  180ב' בפקודת העיריות ,מבוקש לאשר לנ"ל היתר לעבודת חוץ ,במשך שנה מיום החלטת
המועצה.
המועצה מאשרת ברוב קולות.
(פרטיכל הנהלה מס' )1/2017-14
(בעד –  ,13נגד –  3מיכאל וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז)
 )7( .7בקשת היתר לעבודת חוץ – גב' רבקה עזרא
גב' רבקה עזרא העובדת במחלקת התברואה ,מבקשת אישור העירייה להיתר עבודת חוץ,
מעבר לעבודתה בעירייה.
עפ"י סעיף  180ב' בפקודת העיריות ,מבוקש לאשר לנ"ל היתר לעבודת חוץ ,במשך שנה מיום החלטת
המועצה.
המועצה מאשרת ברוב קולות.
(פרטיכל הנהלה מס' )1/2017-14
(בעד –  ,13נגד –  3מיכאל וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז)
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 )8( .8בקשת היתר עבודת חוץ – גב' הילה ירושלמי
הגב' הילה ירושלמי העובדת במחלקת הרווחה ,מבקשת אישור העירייה להיתר עבודת חוץ ,מעבר
לעבודתה בעירייה.
עפ"י סעיף  180ב' בפקודת העיריות ,מבוקש לאשר לנ"ל היתר לעבודת חוץ ,במשך שנה מיום החלטת
המועצה.
המועצה מאשרת ברוב קולות.
(פרטיכל הנהלה מס' )1/2017-14
(בעד –  ,13נגד –  3מיכאל וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז)
 )9( .9כניסה חינם לחדר כושר באולם ספורט בקרית מנחם – עבור עולי פרויקט עציון
מחלקת הקליטה מפעילה זו השנה החמישית עם הסוכנות היהודית את פרויקט עציון אקדמאים
בגילאי  25-35שעולים לארץ ,לומדים חמישה חודשים באולפן ברמלה ,במטרה שיישארו וישתקעו בעיר,
העולים מתגוררים בדירות בקרית מנחם ולומדים באולפנים במתנ"ס אופק ברחוב יאיר שטרן .33
אחת מההטבות שניתנו לעולים ,היא כניסה חינם לחדר הכושר באולם ספורט שבקריית מנחם.
מבוקש להאריך האישור משנת  2016ולאשר עבור  50עולים ,כניסה חינם לחדר הכושר בקרית מנחם
לשנה נוספת (.)2017
בנוסף ,מבוקש לאשר עבור  6עולים מאותו פרויקט ,שמתגוררים באחוזת רעים כניסה לחדר הכושר
בבריכה העירונית.
המועצה מאשרת ברוב קולות.
(פרטיכל הנהלה מס' )1/2017-14
(בעד –  ,13נגד –  3מיכאל וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז)
.10

( )10מלגות מועדון ספורט קאנטרי רמלה
כמידי שנה מעבירה מח' ספורט ואירועים הנחות/מלגות לחוגים בהתאם לקריטריונים של מחלקת
הרווחה.
מבוקש לאשר  3בקשות למלגות למועדון ספורט קאנטרי רמלה ,בסך של .₪ 5,562
אישורי חשבון יועברו לגזברות לאחר אישור מועצה.
המועצה מאשרת ברוב קולות.
(פרטיכל הנהלה מס' )1/2017-14
(בעד –  ,13נגד –  3מיכאל וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז)
 )11(.11מלגות – קונסרבטוריון
כמידי שנה מעבירה מח' ספורט ואירועים הנחות/מלגות לחוגים בהתאם לקריטריונים של מחלקת
הרווחה.
מבוקש לאשר  25בקשות מלגות לחוגי הקונסרבטוריון ,בסך של .₪ 15,706
אישורי חשבון יועברו לגזברות לאחר אישור מועצה.
המועצה מאשרת ברוב קולות.
(פרטיכל הנהלה מס' )1/2017-14
(בעד –  ,13נגד –  3מיכאל וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז)
 )12(.12מלגות – מחול מענית  -מרכז אומנויות
כמידי שנה מעבירה מח' ספורט ואירועים הנחות/מלגות לחוגים בהתאם לקריטריונים של מחלקת
הרווחה ,מבוקש לאשר  2בקשות למלגות מרכז אומנויות – מחול מענית ,בסך של .₪ 2,555
אישורי חשבון יועברו לגזברות לאחר אישור מועצה.
המועצה מאשרת ברוב קולות.
(פרטיכל הנהלה מס' )1/2017-14
(בעד –  ,13נגד –  3מיכאל וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז)
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 )13(.13מלגות – כדורגל
כמידי שנה מעבירה מח' ספורט ואירועים הנחות/מלגות לחוגים בהתאם לקריטריונים של מחלקת
הרווחה.
מבוקש לאשר  2בקשות למלגות לחוג כדורגל בסך של .₪ 1,195
אישורי חשבון יועברו לגזברות לאחר אישור מועצה.
המועצה מאשרת ברוב קולות.
(פרטיכל הנהלה מס' )1/2017-14
(בעד –  ,13נגד –  3מיכאל וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז)
 )14(.14מלגות  -כדורסל
כמידי שנה מעבירה מח' ספורט ואירועים הנחות/מלגות לחוגים בהתאם לקריטריונים של מחלקת
הרווחה.
מבוקש לאשר  3בקשות מלגות לחוג כדורסל  ,בסך של .₪ 3,920
אישורי חשבון יועברו לגזברות לאחר אישור מועצה.
המועצה מאשרת ברוב קולות.
(פרטיכל הנהלה מס' )1/2017-14
(בעד –  ,13נגד –  3מיכאל וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז)
 )15(.15מלגות – טניס
כמידי שנה מעבירה מח' ספורט ואירועים הנחות/מלגות לחוגים בהתאם לקריטריונים של מחלקת
הרווחה.
מבוקש לאשר  3בקשות מלגות לחוג טניס ,בסך של .₪ 2,458
אישורי חשבון יועברו לגזברות לאחר אישור מועצה.
המועצה מאשרת ברוב קולות.
(פרטיכל הנהלה מס' )1/2017-14
(בעד –  ,13נגד –  3מיכאל וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז)
 )16(.16מלגות – חוגים מרכז הפיס
כמידי שנה מעבירה מח' ספורט ואירועים הנחות/מלגות לחוגים בהתאם לקריטריונים של מחלקת
הרווחה.
מבוקש לאשר  11בקשות מלגות לחוגים במרכז הפיס ,בסך של .₪ 8,796
אישורי חשבון יועברו לגזברות לאחר אישור מועצה.
המועצה מאשרת ברוב קולות.
(פרטיכל הנהלה מס' )1/2017-14
(בעד –  ,13נגד –  3מיכאל וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז)
.17

( )17אישור דמי שימוש/מלגות – מועדונית חץ קדימה לשנת תשע"ז
מבוקש לאשר דמי שימוש/מלגות עבור חניכים/מדריכים מועדונית חץ קדימה ,כמפורט להלן:
דמי שימוש עבור  20חניכים המתאמנים בחדר הג'ודו  -סך של ₪ 20,000
דמי שימוש עבור  38חניכים המתאמנים בחדר ריתמיקה – .₪ 18,810
דמי שימוש עבור  7מדריכים המתאמנים בחדר הכושר במרכז הפיס – סך של ₪ 9,100
סך כל ההנחות – .₪ 47,910
אישורי חשבון יועברו לגזברות לאחר אישור מועצה.
המועצה מאשרת ברוב קולות.
(פרטיכל הנהלה מס' )1/2017-14
(בעד –  ,13נגד –  3מיכאל וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז)
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 )18(.18הקצאת אולם הספורט בבית הספר אחווה לטובת ליגת מאמאנט
לאור הפניות הרבות של אימהות בבקשה להקים בעיר רמלה את ליגת המאמאנט שתפסה תאוצה
וקיימת בכל רחבי הארץ ,ולאור סיום ההכנות הלוגיסטיות לתחילת הליגה בעיר ,מבוקש לאשר
השימוש באולם הספורט של בי"ס אחווה (בשעות הערב המאוחרות פעמיים בשבוע) כאולם הבית של
הענף.
המועצה מאשרת ברוב קולות.
(פרטיכל הנהלה מס' )1/2017-14
(בעד –  ,13נגד –  3מיכאל וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז)
 )19(.19מלגה עבור השתתפות באליפות העולם בטניס לגילאי  10בקרואטיה ,לטניסאי דניאל גמילי
.
ולמאמנו דור בן יעקב
מבוקש לאשרר החלטת מועצה מס'  )225(.5פרטיכל  13/2016-14מיום  ,9.8.16מאחר שלא יצא מן הכח
אל הפועל ,בדבר מלגה לטניסאי דניאל גמילי ומאמנו האישי דור בן יעקב עבור השתתפות באליפות
העולם בטניס לגילאי  10בקרואטיה .המלגה המבוקשת  $ 200לכל אחד מהם.
המועצה מאשרת ברוב קולות.
(פרטיכל הנהלה מס' )1/2017-14
(בעד –  ,13נגד –  3מיכאל וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז)
 )20(.20אישור חברי דירקטוריון לייסוד תאגיד עירוני לספורט
בתאריך  ,1.1.17 -אושר ייסוד חברה עירונית לספורט ולתרבות בע"מ (חל"צ) על ידי משרד הפנים.
מבוקש לאשר חברי דירקטוריון לתאגיד  ,כמפורט להלן:
חברי מועצה:
שמעון שלוש
עאמר אבו גאנם
יאיר דידי
נציגי ציבור אשר אינם עובדי הרשות:
מיכאל חדד
ימונה בהמשך
נסרין זערור
הילה ירושלמי
עובדי עירייה:
אברהם דז'ורייב
קונסטנטין גורלניק
ועדת ביקורת:
שי אדרת
אלונה קליימן
המועצה מאשרת ברוב קולות.
(פרטיכל הנהלה מס' )1/2017-14
(בעד –  ,13נגד –  3מיכאל וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז)
.21

(  ) 21אישור תיקון תזכיר ותקנון לחברה הכלכלית רמלה
בהתאם לדרישות משרד הפנים ,מבוקש לאשר תיקונים לתזכיר ותקנון החברה הכלכלית
רמלה ,כמפורט להלן:
אישור תיקון תזכיר החברה הכלכלית רמלה
יש צורך לתקן את תזכיר החברה באופן הבא:
 .1שינוי הנוסח של סעיף  4ג ,כך שנוסח הסעיף יהיה כדלקמן:
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" כי כל החלטה באחד הנושאים המפורטים להלן תהיה טעונה אישור מועצת העיר
ואישור שר הפנים "
 .2תיקון סעיף  4ג כך שיתווספו  2תתי סעיפים חדשים באופן הבא:
יתווסף תת סעיף  6הקובע כי " :העברת מניות החברה מבעל מניות אחד למשנהו או
לחברה ,למעט העברת מניות בתוך הרשות המקומית ".
י תווסף תת סעיף  7הקובע כי " :הנפקת מניות של החברה ,ככל שמשתנה יחס
האחזקה של בעלי המניות ".
אישור תיקון תקנון לחברה הכלכלית רמלה
 . 3יש צורך לתקן את תקנון החברה באופן הבא:
א .סעיף  4יתוקן כך שהמילה הראשונה בסעיף " :בהתחשב"; תוחלף במילה" :בכפוף".
ב .סעיף  44יתוקן כך שיתווסף תת סעיף ד' הקובע כדלקמן" :ד .החברה לא תקבל אשראי
ולא תערוב אלא על פי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה".1985-
ג .סעיף  66ישונה כך שהנוסח הקיים ימחק ובמקומו יבוא הנוסח הבא" :בדירקטוריון יכהנו לא
פחות מחמישה ולא יותר מחמישה עשר חברים".
ד .סעיף ( 67ב)  1ישונה כך שהנוסח הקיים ימחק ובמקומו יבוא הנוסח הבא" :רב חברי דירקטוריון
יהיו נציגי עיריית רמלה וימונו על ידי מועצת העיר בהתאם לתקנות העיריות (נציגי העירייה
בתאגיד העירוני) ,התשס"ו.".2006-
ה .סעיף ( 67ב)  2ישונה כך שהנוסח הקיים ימחק ובמקומו יבוא הנוסח הבא" :ראש עיריית רמלה
יכהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה מתוקף תפקידו.".
ו .סעיף ( 67ג) ישונה כך שהנוסח הקיים ימחק ובמקומו יבוא הנוסח הבא" :עיריית רמלה ,כמחזיקת
רב המניות הרגילות המוצאות של החברה ,תדאג לכך שלעירייה יובטח רב בכל מוסדות החברה
ותהיה רשאית מפעם לפעם."-:
ז .בסעיף זה ,התחייבויות כספיות של עד  2%מהמחזור הכספי השנתי הממוצע בשלוש השנים
האחרונות על פי דו"ח כספי שנתי מבוקר או עד  1,000,000ש"ח  -הנמוך מבינהם ,ניתן יהיה
לחייב את החברה בחתימת שני מורשי חתימה בלבד גם אם אינם מקרב הסגל הבכיר של
העירייה.".
ח .סעיף ( 89ג) ישונה כך שיתחיל במילים" :בכפוף לאמור בתת סעיף ב' לעיל".
ט .סעיף  90ישונה כך שבסופו של הסעיף תתווסף התוספת הבאה" :מינוי מנכ"ל ועובדים בכירים
יבוצע בתאם להוראות חוזרי מנכ"ל משרד הפנים ,המתפרסמים מעת לעת.".
י .יתווסף סעיף  102הקובע כדלקמן:
"  .102בנושאים הבאים תתנהל החברה כדלקמן:
(א) מקרקעין :החברה לא תהיה רשאית למכור זכויות במקרקעין ,להחליפם ,למשכנם ,או
להשכיר אותם לתקופה בעולה על  5שנים ,אלא על פי החלטת מועצת העיר רמלה ברב חבריה
ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמו.
(ב) תמורת מקרקעין :כספי התמורה ממכירת מקרקעין שהועברו לחברה על ידי עיריית רמלה
ישמשו לקניית מקרקעין ,ואולם רשאית החברה ,באישור מועצת העיר רמלה ושר הפנים ,אם
ראה שטובת הציבור דורשת זאת ,לעשות שימשו אחר בכספי התמורה.
(ג) חובת מכרז :לא תתקשר החברה בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין ,או לביצוע עבודה
או לרכישת שירותים אלא על פי מכרז ,על פי חוק חובת מכרזים תשנ"ב 1992-והתקנות
שיותקנו לפיו ,ועד להתקנת התקנות ,על פי הכללים החלים על עיריית רמלה בשינויים
המחוייבים.
(ד) תנאי קבלה לעבודה ותנאי העסקה :כללי קליטת עובדים יהיו כמקובל ברשויות המקומיות
ועל פי הנחיות משרד הפנים .תנאי העסקת עובדים ייקבעו בהתאם להנחיות משרד הפנים.
כללי ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה החלים ברשויות המקומיות יחולו גם על החברה
ועובדיה.
(ה) תמיכות :לא תתמוך החברה במוסדות ציבור בתקציב שהועבר לה מעיריית רמלה .ככל יועברו
לחברה כספים ממקורות שאינם עיריית רמלה תוכל החברה לתמוך במוסדות ציבור
בהתאם לכללי התמיכות החלים על עיריית רמלה בשינויים המחויבים".
המועצה מאשרת ברוב קולות.
(פרטיכל הנהלה מס' )1/2017-14
(בעד –  ,13נגד –  3מיכאל וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז)
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 )22( .22סגירת תחנת ההסגר לבעלי החיים בכניסה לקרית מנחם בגין
לידיעה  -תחנת ההסגר לבעלי חיים בכניסה לקרית מנחם בגין שהיוותה מטרד לתושבים לאורך
שנים רבות תיסגר ע''פ החלטת בג''צ! מאבקה המשפטי של עיריית רמלה במשרד החקלאות
שהפעיל תחנת ההסגר – צלח  .זכינו במאבק!
בדיון שנערך ביום חמישי ( )12.1.17הכריעו שופטי בית המשפט העליון אסתר חיות ,אורי שהם דפנה
ברק ארז והורו על סגירת תחנת ההסגר הסמוכה לשכונה קרית מנחם בגין החל מה.1/7/2017 -
שופטי בג"ץ מתחו ביקורת קשה על התנהלות משרד החקלאות ,שהבטיח כבר לפני שנים להעתיק את
הפעילות בתחנה למקום אחר וחייב את משרד החקלאות בהחזר הוצאות לעירייה בסך .₪ 20,000
את העירייה ייצגו עוה"ד מישאל שרעבי ומרסל גורביץ ממשרד בר והיועץ המשפטי לעירייה.
המטרדים תוארו בתצהיר שהוגש ע"י שרון אטנר מנהלת היחידה לאיכות הסביבה וחוות דעת
סביבתית שערך דר' מוקי שפר ממשרד לשם שפר ,שהוכיחו מעל לכל ספק ,שהתחנה גורמת למטרדי
ריח קשים לתושבים ,מזה שנים רבות ,בעיקר בתקופת הקיץ .מקור הריח היה מפרש בעלי חיים ,מאות
ראשי בקר וכבשים ,שמקורם ביבוא ,ששהו בתחנה בכל פעם למשך  7ימים.
סגירת התחנה מהווה נדבך חשוב ,נוסף ,במאמצי העירייה לשמירה על איכות הסביבה ואיכות החיים
של תושבי העיר.
(פרטיכל הנהלה מס' )1/2017-14
 )23(.23הסכמת מנהל השירותים הווטרינריים למינוי רופא וטרינר עירוני
לידיעה.
(פרטיכל הנהלה מס' )1/2017-14
(נספח מס' )1
 )24(.24גב' גלית כהן – מנהלת אגף מזכירות ומנהל
לאור פרישתה של עו"ד רעות שדה מתפקידה ,ובחירתה של גב' גלית כהן למנהלת אגף מזכירות ומנהל,
מובא בזאת לידיעת חברי המועצה כי בתוקף תפקידה תחליף את מקומה של עו"ד רעות שדה בוועדות
העירייה.
(פרטיכל הנהלה מס' )1/2017-14
 )25(.25גב' מיכל רוטמן – מנהלת מחלקת משק ונכסים
לאור פרישתו של מר שי אדרת מתפקידו ,ובחירתה של גב' מיכל רוטמן למנהלת מח' משק ונכסים,
מובא בזאת לידיעת חברי המועצה כי בתוקף תפקידה תחליף את מקומו של מר שי אדרת בוועדות
העירייה.
(פרטיכל הנהלה מס' )1/2017-14
 )26(.26מר אייל קהלני – מנהל מחלקת הרווחה
לאור פרישתה של גב' אילנה שנבל מתפקידה בסוף חודש ינואר ,ובחירתו של אייל קהלני למנהל מח'
הרווחה ,מובא בזאת לידיעת חברי המועצה כי בתוקף תפקידו יחליף את מקומה של גב' אילנה שנבל
בוועדות העירייה.
(פרטיכל הנהלה מס' )1/2017-14
 )27(.27אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2016
תברים חדשים:
 – 2609נגישות כללית בבתי ספר :ממ"ד אריאל ,אחווה ,מענית וג'ואריש.
המועצה מאשרת ברוב קולות.
(פרטיכל כספים מס' )15/2016-14
(בעד –  ,13נגד –  3מיכאל וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז)
(נספח מס' )2
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( )28אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2016
תיקוני תברים:
 – 2553שיפוצים במוסדות חינוך לשנת  2016שיפוץ ביהס אופק חדר מדעים.
 – 2460מעגל תנועה ברח' קרן היסוד –יובלים סגירת תבר.
 – 2549מימון שכר תכנון גן חק"ל תכנית לה / 1000 /16 /א .
 – 2370תכנון ראשוני רמלה – ישרש ג'ואריש קדם תכנון .
 – 2550מימון שכר תכנון "מתחם מכבי " תוכנית לה. 1100 /
 – 2582העברת סיבים אופטיים לצורך העברת מידע תיקון מימון :במקום משרד הפנים קרן פיתוח.
 – 2551עבודות שמאות תכנון מדידות לשנת . 2016
 – 2552שיפוצים במוסדות הציבור לשנת . 2016
המועצה מאשרת ברוב קולות.
(פרטיכל כספים מס' )15/2016-14
(בעד –  ,13נגד –  3מיכאל וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז)
(נספח מס' )3

.29

( )29פרטי חוזים שנחתמו – בהתאם לסעיף  203א' לפקודת העיריות לשנת 2016
לידיעה.
(פרטיכל כספים מס' )15/2016-14
(נספח מס' )4

.30

( )30אישור דוח רבעוני לתקופה יולי –ספטמבר 2016
תקציב מאושר תקציב יחסי לתקופה ביצוע בתקופה
ינואר – ספטמבר
ינואר-ספטמבר
2016
339,826
319,985
454,699
הכנסות
343,989
319,985
454,699
הוצאות
()4,163
גירעון
מצ"ב בזאת דברי הסבר.
המועצה מאשרת ברוב קולות.

הפרש תקציב יחסי
מול ביצוע
()1,198
2,965
()4,163

(פרטיכל כספים מס' )15/2016-14
(בעד –  ,13נגד –  3מיכאל וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז)
(נספח מס' )5
 )31(.31אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2017
תב"רים חדשים :
 – 2610המשך סלילת רחוב אפריאט .
 – 2611ביצוע שביל אופניים ברחוב דוד רזיאל – .2016
 – 2612הקמת בי"ס תיכון בשכונת ג'ואריש שלב א 6 ,כיתות.
 – 2613נגישות לביס חט"ב נוה יהונתן ,שרת ,רעות ,בן צבי.
 – 2614שינויים והתאמות בביס' תיכון דתי איתן חדש ,הופך להיות שש שנתי.
המועצה מאשרת ברוב קולות.
(פרטיכל כספים מס' )1/2017-14
(בעד –  ,13נגד –  3מיכאל וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז)
(נספח מס' )6
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( )32אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2016
תיקוני תברים:
 – 2370תכנון ראשוני רמלה-ישרש.
 – 2550מימון שכר תכנון מתחם מכבי .
 – 2481מימון שכר תכנון מערב רמלה.
 – 2355הקמת ביס' תיכון  36כיתות מקיף בקריית האומנים ,שלב א'+שלב ב' כולל תוספת.
 – 2356הקמת ביס' יסודי ברחוב יוסי בנאי שלב א +ב+ג.
יואל לביא מוסיף ,שהעבודות להקמת בתיה"ס הן התיכון והן היסודי ,צריכות להסתיים עד 1.9.17
וזאת במטרה לגרום לרצף של בי"ס צומח.
המועצה מאשרת ברוב קולות.
(פרטיכל כספים מס' )1/2017-14
(בעד –  ,13נגד –  3מיכאל וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז)
(נספח מס' )7
 )33(.33אישור דוח כספי מבוקר
התקבל דוח כספי סקור ליום  30.6.2016ממשרד הפנים.
לפי מכתבה של הגב' עפרה ברכה מנהלת אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות והממונה על
החשבונות ,יש להביא לדיון בפני וועדת הכספים ובפני המועצה תוך הפניית תשומת הלב לליקויים
ולחריגות הכלולים בו.
להלן נתוני הדוח – באלש"ח
הפרש תקציב יחסי
ביצוע בתקופה
תקציב יחסי לתקופה
תקציב מאושר
מול ביצוע
ינואר – יוני
ינואר-יוני
2016
()1,597
225,753
227,350
454,699
הכנסות
363
227,712
227,350
454,699
הוצאות
()1,959
()1,959
גירעון
סעיפי הכנסות
הכנסות מארנונה גדלו לעומת התקציב ב 5,574 -אלש"ח
עיקר הקיטון נובע מחוסר במימוש הכנסות עצמיות ב 11,504 -אלש"ח ,בעיקר מאגרות בניה וסלילת
כבישים.
הכנסות ממשרד החינוך ,גדלו ב 3,086 -אלש"ח לעומת התקציב בעיקר עקב הגדלת מספר גנ"י ובתי-
ספר בעיר – הרוב כנגד הוצאה
גידול במענק האיזון ב 1,110 -אלש"ח לעומת התקציב.
סעיפי הוצאות
גידול בהוצאות שכר מול התקציב של עובדי חינוך ב 3,462 -אלש"ח – עיקר ההוצאה כנגד הכנסה.
גידול בפרעון מלוות מול התקציב ב 565 -אלש"ח ,בעיקר עקב דחיית מיחזור האג"ח לאמצע השנה
גידול בהוצאות חד-פעמיות מול התקציב ב 799 -אלש"ח ,בעיקר עקב תשלום לבקרה תקציבית בגין
אליצור נשים  742אלש"ח.

13

עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 1/2017-14
מיום 1.2.2017
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

משרות
מספר המשרות ליום  ,1,229 30.6.16לעומת  ,1,189גידול של  40משרות.
להלן הניתוח לעליית המשרות:
הסבר
תקציב -ביצוע -הפרש-
שם הפרק
משרות משרות משרות
עפ"י חוזר לביצוע סקר נכסים
1
36
35
מנהל כספי
ומדידות עד סוף  ,2017נקלט עובד
בעיקר העברות עובדים מביטחון
7
40
33
תברואה
פיקוח ושיטור עירוני
עיקר הגידול בגין תוספת סייעת
30
606
576
חינוך
שניה וסייעות רפואיות בגני-ילדים
תוספת של  6עובדים שפרשו במהלך
6
270
264
גימלאים
 2016ולא נכללו בתקציב המקורי.
()4
הקטנה
במחלקות
אחרות
40
סה"כ שינויים
המועצה מאשרת ברוב קולות.
(פרטיכל כספים מס' )1/2017-14
(בעד –  ,13נגד –  3מיכאל וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז)
(נספח מס' )8
 )34(.34הודעה על פרטי חוזים שנחתמו – בהתאם לסעיף  203א' לפקודת העיריות לשנת 2017
מובא בזאת לידיעה.
(פרטיכל כספים מס' )1/2017-14
(נספח מס' )9
.35

( )35אישור פרטיכל ועדת הנחות בארנונה מס' 2/2016-14
מבוקש לאשר פרטיכל ועדת הנחות בארנונה  ,2/2016-14מיום .28.11.2016
המועצה מאשרת ברוב קולות.
(פרטיכל ועדת הנחות מארנונה מס' )2/2016-14
(בעד –  ,13נגד –  3מיכאל וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז)
(נספח מס' )10
 )36(.36אישור פרטיכל ועדת הנחות בארנונה 3/2016-14
מבוקש לאשר פרטיכל ועדת הנחות בארנונה  , 3/2016-14מיום .5.12.2016
המועצה מאשרת ברוב קולות.
(פרטיכל ועדת הנחות מארנונה מס' )3/2016-14
(בעד –  ,13נגד –  3מיכאל וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז)
(נספח מס' )11
 )37(.37אישור פרטיכל דירקטוריון החברה למימון רמלה( )2005בע"מ 3/2016-14
מבוקש לאשר פרטיכל דירקטוריון החברה למימון רמלה( )2005בע"מ  ,3/2016-14מיום . 29.11.2016
המועצה מאשרת ברוב קולות.
(דירקטוריון החברה למימון רמלה( )2005בע"מ )3/2016-14
(בעד –  ,13נגד –  3מיכאל וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז)
(נספח מס' )12
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( )38הנצחת ראש הממשלה ה –  11של מדינת ישראל אריאל (אריק )שרון ז"ל
הועדה מאשרת להנציח את ראש הממשלה ה –  11של מדינת ישראל (אריק) שרון ז"ל ,בפארק רמלה
לוד בסמוך לכביש . 44
המועצה מאשרת החלטת הועדה ברוב קולות.
(פרטיכל שמות והנצחה מס' )1/2016-14
(בעד –  ,13נגד –  3מיכאל וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז)
(נספח מס' )13
 )39(.39הנצחת הרב המקובל יפת תירם זצ"ל
הועדה מאשרת להנציח את הרב המקובל יפת תירם זצ"ל בכיכר יובלים בסמוך לביה"ס יובלים ברחוב
קריתי .
המועצה מאשרת החלטת הועדה ברוב קולות.
(פרטיכל שמות והנצחה מס' )1/2016-14
(בעד –  ,13נגד –  3מיכאל וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז)
(נספח מס' )14
 )40(.40הנצחת הנשיא השישי חיים הרצוג
הועדה מאשרת להנציח את הנשיא השישי חיים הרצוג בשצ"פ המסילה ליד מסילת הרכבת.
המועצה מאשרת החלטת הועדה ברוב קולות.
(פרטיכל שמות והנצחה מס' )1/2016-14
(בעד –  ,13נגד –  3מיכאל וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז)
(נספח מס' )15
 )41( .41הנצחת שלמה גמליאלי ז"ל
הועדה מאשרת להנציח את שלמה גמליאלי ז"ל בספסל בגן המשחקים הסמוך למועצה הדתית ברחוב
טרומפלדור פינת גולמוב .
המועצה מאשרת החלטת הועדה ברוב קולות.
(פרטיכל שמות והנצחה מס' )1/2016-14
(בעד –  ,13נגד –  3מיכאל וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז)
(נספח מס' )16
 )42(.42הנצחת שמות יהודי בוכרה
הועדה מאשרת להנציח שמות יהודי בוכרה בכיכר ברחוב דוד רזיאל מול הכניסה לקניון עזריאלי
ברמלה.
המועצה מאשרת החלטת הועדה ברוב קולות.
(פרטיכל שמות והנצחה מס' )1/2016-14
(בעד –  ,13נגד –  3מיכאל וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז)
(נספח מס' )17
 )43(.43הנצחת סגן (שמואל) שמוליק לוי
הועדה מאשרת להנציח את סגן (שמואל) שמוליק לוי ז"ל בכיכר ליד מרכז הקוסמוס.
המועצה מאשרת החלטת הועדה ברוב קולות.
(פרטיכל שמות והנצחה מס' )1/2016-14
(בעד –  ,13נגד –  3מיכאל וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז)
(נספח מס' )18
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" )44(.44החלוץ הלוחם"
הועדה החליטה שלא להנציח בשלב זה.
המועצה מאשרת החלטת הועדה ברוב קולות.
(פרטיכל שמות והנצחה מס' )1/2016-14
(בעד –  ,13נגד –  3מיכאל וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז)
(נספח מס' )19
 )45(.45חללי מלחמת כיפור בכיכר האומנים
הועדה מאשרת להנציח את חללי מלחמת כיפור בכיכר האומנים ליד רחוב מאיר אריאל.
המועצה מאשרת החלטת הועדה ברוב קולות.
(פרטיכל שמות והנצחה מס' )1/2016-14
(בעד –  ,13נגד –  3מיכאל וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז)
(נספח מס' )20
 )46(.46הנצחת הנשיא יצחק נבון ברמלה
הועדה מאשרת להנציח את הנשיא יצחק נבון בשצ"פ  104קרית האומנים לאורך כביש .431
המועצה מאשרת החלטת הועדה ברוב קולות.
(פרטיכל שמות והנצחה מס' )1/2016-14
(בעד –  ,13נגד –  3מיכאל וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז)
(נספח מס' )21
 )47(.47אישור פרטיכל ועדת תרומות מס' 3/2016-14
מבוקש לאשר פרטיכל ועדת תרומות מס'  , 3/2016-14מיום . 20.12.2016
המועצה מאשרת ברוב קולות.
(פרטיכל ועדת תרומות מס' )3/2016-14
(בעד –  ,13נגד –  3מיכאל וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז)
(נספח מס' )22
 )48(.48אישור פרטיכל ועדת תמיכות ליחידם מס' 1/2016-14
מבוקש לאשר פרטיכל ועדת תמיכות ליחידים מס'  ,1/2016-14מיום . 25.12.2016
המועצה מאשרת ברוב קולות.
(פרטיכל ועדת תמיכות ליחידם מס' )1/2016-14
(בעד –  ,13נגד –  3מיכאל וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז)
(נספח מס' )23
 )49(.49אישור פרטיכל חגיגות ואירועים מס' 1/2017-14
מבוקש לאשר פרטיכל חגיגות ואירועים מס'  , 1/2017-14מיום . 15.1.2017
המועצה מאשרת ברוב קולות.
(פרטיכל חגיגות ואירועים מס' )1/2017-14
(בעד –  ,13נגד –  3מיכאל וידל ,יאיר דידי ,אברהם אילוז)
(נספח מס' )24
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 )50(.50בקשת היתר עבודת חוץ – אדיר לוי
מר אדיר לוי העובד במחלקה הווטרינרית ,מבקש אישור העירייה להיתר לעבודת חוץ ,מעבר לעבודתו
בעירייה.
עפ"י סעיף  180ב' בפקודות העיריות ,מבוקש לאשר לנ"ל היתר לעבודת חוץ ,במשך שנה מיום החלטת
המועצה.
המועצה מאשרת פה אחד.
(תוספת ישיבת מועצה מיום )1.2.2017
(בעד –  16קולות)
 )51(.51אישור שינוי מורשה חתימה בבי"ס היסודי "קשת"  -סמל מוסד 456921
החל מתאריך  1.2.17תשמש גב' מגי אזולאי כמזכירת בית הספר היסודי "קשת" ,במקומה של הגב'
צופית גולדנברג.
לאור האמור לעיל ,מבוקש לאשר שינוי מורשי החתימה בשני חשבונות ביה"ס כמפורט להלן:
מורשי החתימה בחשבון רשות מס'  ,4936596בנק לאומי סניף  936ברמלה ,יהיו -
הגב' אורית ערב  -מנהלת בי"ס קשת ,מס' ת.ז .038524641
הגב' מגי אזולאי  -מזכירת ביה"ס החדשה ,מס' ת.ז .038532156
מורשי החתימה בחשבון הורים מס'  ,4937495בנק לאומי סניף  936ברמלה ,יהיו –
הגב' אורית ערב  -מנהלת בי"ס קשת ,מס' ת.ז .038524641
הגב' מגי אזולאי  -מזכירת ביה"ס החדשה ,מס' ת.ז .038532156
הגב' מיטל פרטוק – יו"ר ועד הורים ,מס' ת.ז .031697568
בנוסף ,מבוקש לאשר ביטול זכות החתימה של הגב' צופית גולדנברג ת.ז .מס'  ,028448181בשני
החשבונות הנ"ל.
המועצה מאשרת פה אחד.
(תוספת ישיבת מועצה מיום )1.2.2017
(בעד –  16קולות)
 )52(.52אישור מינויו של עו"ד מוטי יצחקי כיו"ר קרן רמלה
מר יואל לביא ראש העירייה מבקש להפסיק תפקידו כחבר וכיו"ר דירקטוריון קרן רמלה.
מבוקש לאשר את מינויו של עו"ד מוטי יצחקי  -מ"מ ראש העירייה ,כחבר וכיו"ר דירקטוריון
קרן רמלה במקומו של מר יואל לביא.
המועצה מאשרת פה אחד.
(תוספת ישיבת מועצה מיום )1.2.2017
(בעד –  15קולות ,מוטי יצחקי אינו משתתף בהצבעה)
 )53(.53מינויו של מר מיכאל גלפרין כמ"מ מנכ"ל תאגיד המים ת.מ.ר.
לאור פרישתו של מר עדי שטרנברג מתפקידו כמנכ"ל תאגיד המים ת.מ.ר ,מובא בזאת לידיעת חברי
המועצה ,כי בישיבת דירקטוריון תאגיד המים ת.מ.ר ,שהתקיימה ביום  ,7.1.2017הוחלט שמר מיכאל
גלפרין יכהן כמ"מ מנכ"ל התאגיד ,רצ"ב.
(תוספת ישיבת מועצה מיום )1.2.2017
(נספח מס' )25
 )54(.54עמותת רשת דובדבן  – 580159275מעון יום ברח' עופרה חזה גוש  5932חלקה 51
פרסום קול קורא ביום26.5.2016 :
הגוף המבקש :עמותת רשת דובדבן
א.
מהות הבקשה :משרד הכלכלה אישר לעיריית רמלה תמיכה כספית לבניית מעונות יום.
ב.
העירייה פרסמה בקשה לקבלת הצעות להקצאת מקרקעין ,לטובת בניית מעון יום .במסגרת
ההליך הוגשה בקשת העמותה להשתתפות בבניית המעון.
התייחסות אגף הנדסה:
ג.
המקרקעין של המבוקש מצוי בשכונת קריית האומנים באזור סטטיסטי ( ,)41מתחם (.)9
ייעוד השטח בהתאם לתכנית גז 14/16/שצ"פ.
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הערה :במקרקעין הנדונים ישנה תכנית לה 8/14/16/בהליכי הפקדה שעוסקת בשינוי ייעוד
ובשינוי מיקום שטחים למבני ציבור ,מגורים ושטחים ציבוריים פתוחים ללא שינוי ביחס בין
שטחי ייעודי הקרקע .עפ"י התכנית הנ"ל יעוד המקרקעין שב"צ.
התחדשות עירונית :לא נכלל
המקרקעין רשומים ע"ש עיריית רמלה.
בדיקה פרוגרמתית -עפ"י הפרוגרמה הקיימת בשכונת קריית האומנים נדרשים  6מעונות
וקיימים  6מעונות .כאמור במקרקעין ישנו הליך של שינוי יעוד לשב"צ ,וזאת בשל הצורך
במעונות יום נוכח העובדה כי שכונת קריית האומנים מתאפיינת באוכלוסייה צעירה הצורכת
שירותי חינוך .הפרוגרמה ניתחה את השכונה על בסיס מספר משקי בית כללי מבלי להתחשב
במאפייני השכונה .שינוי היעוד משנה את היחס בין השטחים לבנייני ציבור לאוכלוסייה
ומהווה עדכון לפרוגרמה.
המלצות :מצורפת חוות דעת מקצועית חיובית על פעילות העמותה ממנהלת מח' רווחה.
ד.
ביקורת גזברות :העמותה השלימה את המסמכים לבקשה ההקצאה
ביקורת משפטית :עמדה בתנאי סף.
החלטות ועדת הקצאות ראשונה :פרסום כל קורא
ה.
פרסום ראשון :פרסום כל קורא ב 1.6.16-בעיתונות
ו.
החלטות ועדת הקצאות שניה 11.9.2016 :אושרה ההקצאה לתקופה של  10שנים  +אופציה
ז.
ל 10 -שנים נוספות .לבצע פרסום שני.
פרסום שני :הפרסום השני בתאריך 30.9.16
ח.
התנגדויות :לא היו התנגדויות.
ט.
הערה מחלקת נכסים :הפרסום השני הסתיים בתאריך 30.10.16
י.
לפרסום כל הקורא הוגשו  2הצעות של רשת דובדבן ורשת נאות מרגלית.
לאחר בדיקה מקצועית נמצא כי  2הגופים הנ"ל כשירים להפעלת מעון יום וניתן להקצות להם את
המקרקעין הנדונים.
החלטה:
תערך הגרלה בין נציגי העמותות ,ובהשתתפות היועץ המשפטי ומח' נכסים.
יש לזמן את נציגי העמותות מ"רשת דובדבן" ו"נאות מרגלית".
המועצה מאשרת החלטת הועדה פה אחד.
(פרטיכל הקצאת מקרקעין )1/2017-14
(תוספת ישיבת מועצה מיום )1.2.2017
(בעד –  16קולות)
(נספח מס' )26
 )55(.55עמותת "נאות מרגלית"  – 580362911מעון יום ברח' עופרה חזה גוש  5932חלקה 51
פרסום קול קורא ביום26.5.2016 :
הגוף המבקש :עמותת "נאות מרגלית"
א.
מהות הבקשה :משרד הכלכלה אישר לעיריית רמלה תמיכה כספית לבניית מעונות יום.
ב.
העירייה פרסמה בקשה לקבלת הצעות להקצאת מקרקעין ,לטובת בניית מעון יום .במסגרת
ההליך הוגשה בקשת העמותה להשתתפות בבניית המעון.
התייחסות אגף הנדסה:
ג.
המקרקעין של המבוקש מצוי בשכונת קריית האומנים באזור סטטיסטי ( ,)41מתחם (.)9
ייעוד השטח בהתאם לתכנית גז 14/16/שצ"פ.
הערה :במקרקעין הנדונים ישנה תכנית לה 8/14/16/בהליכי הפקדה שעוסקת בשינוי ייעוד
ובשינוי מיקום שטחים למבני ציבור ,מגורים ושטחים ציבוריים פתוחים ללא שינוי ביחס בין
שטחי ייעודי הקרקע .עפ"י התכנית הנ"ל יעוד המקרקעין שב"צ.
התחדשות עירונית :לא נכלל
המקרקעין רשומים ע"ש עיריית רמלה.
בדיקה פרוגרמתית -עפ"י הפרוגרמה הקיימת בשכונת קריית האומנים נדרשים  6מעונות
וקיימים  6מעונות .כאמור במקרקעין ישנו הליך של שינוי יעוד לשב"צ ,וזאת בשל הצורך
במעונות יום נוכח העובדה כי שכונת קריית האומנים מתאפיינת באוכלוסייה צעירה הצורכת
שירותי חינוך .הפרוגרמה ניתחה את השכונה על בסיס מספר משקי בית כללי מבלי להתחשב
במאפייני השכונה .שינוי היעוד משנה את היחס בין השטחים לבנייני ציבור לאוכלסיה ומהווה
עדכון לפרוגרמה.
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המלצות :מצורפת חוות דעת מקצועית על פעילות העמותה ממנהלת מח' רווחה הגב' שנבל.
ד.
ביקורת גזברות :העמותה השלימה את המסמכים לבקשה ההקצאה
ה.
ביקורת משפטית :עמדה בתנאי סף
ו.
פרסום ראשון :פרסום כל קורא ב 1.6.16-בעיתונות
ז.
החלטות ועדת הקצאות שניה :טרם
ח.
פרסום שני:
ט.
התנגדויות :אין
י.
הערה מחלקת נכסים:
יא.
לפרסום כל הקורא הוגשו  2הצעות של רשת דובדבן ורשת נאות מרגלית .לאחר בדיקה מקצועית נמצא
כי  2הגופים הנ"ל כשירים להפעלת מעון יום וניתן להקצות להם את המקרקעין הנדונים.
החלטה:
תערך הגרלה בין נציגי העמותות ,ובהשתתפות היועץ המשפטי ומח' נכסים.
יש לזמן את נציגי העמותות מ"רשת דובדבן" ו"נאות מרגלית".
המועצה מאשרת החלטת הועדה פה אחד.
(פרטיכל הקצאת מקרקעין )1/2017-14
(תוספת ישיבת מועצה מיום )1.2.2017
(בעד –  16קולות)
(נספח מס' )27
 )56(.56עמותת נעמ"ת  – 580044261מעון רב תכליתי רח' צידון גוש  5851חלקה 10
הגוף המבקש :עמותת נעמ"ת
א.
מהות הבקשה :המשך הקצאה -מאחר וההקצאה הסתיימה בתאריך  ,16.5.16נעשתה פנייה
ב.
לנעמ"ת לחידוש ההקצאה למבנה ,למטרת מעון יום.
התייחסות אגף הנדסה:
ג.
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.
התחדשות עירונית :לא נכלל
המקרקעין רשומים ע"ש רשות הפיתוח .בנוסף נרשמה הערת אזהרה לטובת יונטייד ישראל
אפיל אינק" אין מניעה פרוגרמטית.
המלצות :מצורפת חוות דעת חיובית על פעילות העמותה ממנהלת מח' רווחה.
ד.
ביקרות גזברות :הושלמו מסמכים ,חסר היתר בניה
ה.
החלטות ועדת הקצאות ראשונה :החלטת ועדת הקצאות מיום  17.7.2016לאשר פרסום
ו.
ראשון לתקופה של  3שנים  +שנתיים ולדרוש מנעמ"ת  5מלגות עבור ילדים נזקקים המוכרים
במח' רווחה.
פרסום ראשון :בוצע
ז.
החלטות ועדת הקצאות שניה :בוצע
ח.
פרסום שני :בוצע
ט.
התנגדויות :פרסום ראשון אין התנגדויות
י.
הערה מחלקת נכסים :במהלך הקצאה הקודמת בוצעה הקצאה בהנחה כי הקרקע מופקעת.
יא.
בשנת  2011היו במקרקעין הליכי הסדר מקרקעין במסגרתם התברר כי על אף היעוד הציבורי
רשות הפיתוח היא בעלת המקרקעין בשל הסכם חכירה קיים בינה לבין הסוכנות היהודית.
הקצאה מתבצעת בכל זאת מאחר וקיים הסכם הפעלה בין העירייה לסוכנות היהודית משנת
 1976שסיימו בשנת  .2025בנוסף ולצורך הקצאה הנוכחית הפיקו הסוכנות היהודית לעירייה
מכתב הסכמה עדכני להפעלת המבנה ע"י עמותת נעמ"ת.
נדרש לאשר הכנת הסכם לתקופה של  3שנים  +שנתיים אופציה.
החלטה:
הועדה מאשרת הכנת הסכם לתקופה של  3שנים  +שנתיים אופציה ,במקביל לבצע בדיקת היתר בניה.
המועצה מאשרת החלטת הועדה פה אחד.
(פרטיכל הקצאת מקרקעין )1/2017-14
(תוספת ישיבת מועצה מיום )1.2.2017
(בעד –  16קולות)
(נספח מס' )28
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 )57(.57עמותת איל"ן איגוד ישראלי לילדים נפגעים  –580036242רח' אברהם הלל ,מתחם
הידידות ,גוש  5804חלקה 48
הגוף המבקש :עמותת איל"ן איגוד ישראלי לילדים נפגעים
א.
מהות הבקשה :בקשה להמשך שימוש במבנה ,אשר משמש את העמותה משנת  .2011הסכם
ב.
ההתקשרות הסתיים ,וכעת העמותה מבקשת להאריך את הבקשה.
התייחסות ההנדסה:
ג.
המקרקעין של המבוקש מצוי בשכונת משכנות ,אזור סטטיסטי ( ,) 34מתחם (.)4
ייעוד השטח בהתאם לתכניות לה 160/30/ותכנית לה 150/הינו שב"צ.
החלקה רשומה ע"ש עיריית רמלה
התחדשות עירונית :נכלל
הבקשה הינה להמשך לשימוש עמותת אילן לילדים נפגעים.
הפעילות במקום חלק ממתחם הידידות ובו שימושים נוספים לצרכים הכלל עירוניים.
המלצות :מצורפת חוות דעת חיובית על פעילות העמותה ,מאייל קהלני ר"צ עבודה קהילתית.
ד.
ביקורת גזברות :הושלמו מסמכים ,חסר היתר בניה.
ה.
החלטה ועדת הקצאות ראשונה :בהתאם להחלטת וועדת הקצאות מיום  3.4.2016ומועצה
ו.
מיום  6.4.2016הוחלט" :יש להציג את מספר הפעילים ,ימי פעילות ושעות הפעילות על מנת
לבדוק נפח הפעילות המתוכן".
פרסום ראשון :בוצע
ז.
החלטות ועדת הקצאות שניה :בוצע
ח.
פרסום שני :בוצע
ט.
התנגדויות :אין
י.
הערה מחלקת נכסים :העמותה הגישה את מסמך הנוגע לכמות הפעילים ,ימי הפעילות ושעות
יא.
הפעילות .החלטת ועדת הקצאות מיום  17.7.2016לאשר פרסום ראשון לתקופה של  3שנים.
.

נדרש הכנת הסכם לתקופה של  3שנים.
החלטה:
הועדה מאשרת הכנת לתקופה של  3שנים  ,במקביל לבצע בדיקת היתר בניה.
המועצה מאשרת החלטת הועדה פה אחד.
(פרטיכל הקצאת מקרקעין )1/2017-14
(תוספת ישיבת מועצה מיום )1.2.2017
(בעד –  16קולות)
(נספח מס' )29
 )58(.58עמותת "מרכז החינוך העצמאי"  580514446רח' מור מס'  2גוש  4357חלק מחלקה 77
הגוף המבקש :מרכז החינוך העצמאי
א.
מהות הבקשה" :בי"ס נווה שלום"
ב.
התייחסות אגף ההנדסה:
ג.
המקרקעין של המבוקש מצוי באזור סטטיסטי ( ,)42מתחם מספר ( )6שכונת גני דן +נוה מאיר
 +נאות יצחק.
ייעוד השטח בהתאם לתכנית לה 3/223/שטח לבנייני ציבור.
התחדשות עירונית :לא נכלל
על המקרקעין רשומה הערת הפקעה לטובת העיריה בהתאם לסעיף .19
בדיקה פרוגרמתית -בית הספר נכלל בפרוגרמה הקיימת .אין מניעה.
המלצות :מצורפת המלצת מנהלת אגף החינוך ,בה היא רואה חשיבות רבה בפעילות ביה"ס.
ד.
ביקורת גזברות :הוגשו כל המסמכים.
ה.
החלטות ועדת הקצאות ראשונה :נדרשת הכנת הסכם כמקובל לתקופה של  25שנים ,מיום
ו.
תחילת פעילותם  10 + 1995שנים אופציה
פרסום ראשון  :בוצע
ז.
החלטות ועדת הקצאות שניה :בוצע
ח.
פרסום שני :בוצע
ט.
התנגדויות :אין
י.
הערה מחלקת נכסים :נדרש לאשר הכנת הסכם לתקופה של  25שנים ,מיום תחילת פעילותם
יא.
 10 + 1995שנים אופציה.
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החלטה:
הועדה מאשרת הכנת הסכם לתקופה של  25שנים ,מיום תחילת פעילותם  10 + 1995שנים אופציה.
המועצה מאשרת החלטת הועדה פה אחד.
(פרטיכל הקצאת מקרקעין )1/2017-14
(תוספת ישיבת מועצה מיום )1.2.2017
(בעד –  16קולות)
(נספח מס' )30
 )59(.59עמותת "מרכז החינוך העצמאי"  580514446רח' טייטלבאום  ,3גוש  4358חלקה 180
הגוף המבקש :מרכז החינוך העצמאי
א.
מהות הבקשה" :בי"ס שערי ציון"
ב.
התייחסות אגף ההנדסה:
ג.
המקרקעין של המבוקש מצוי באזור סטטיסטי ( ,)44מתחם מספר ( )6שכונת גני דן +נוה מאיר
 +נאות יצחק.
ייעוד השטח בהתאם לתכנית לה 4/17/1000/שטח לבנייני ציבור.
התחדשות עירונית :לא נכלל
המקרקעין רשומים ע"ש עיריית רמלה.
בדיקה פרוגרמתית -אין מניעה.
המלצות :מצורפת המלצת מנהלת אגף החינוך ,בה היא רואה חשיבות רבה בפעילות ביה"ס
ד.
ביקורת גזברות :הוגשו כל המסמכים.
ה.
החלטות ועדת הקצאות ראשונה :בוצע
ו.
פרסום ראשון  :בוצע
ז.
החלטות ועדת הקצאות שניה.:בוצע
ח.
פרסום שני :בוצע
ט.
התנגדויות :אין
י.
הערה מחלקת נכסים.:
יא.
הועדה נדרשת לאשר הכנת הסכם כמקובל לתקופה של  25שנים ,מיום תחילת פעילותם ספטמבר .2008
החלטה:
הועדה מאשרת הכנת הסכם לתקופה של  25שנים ,מיום תחילת פעילותם ספטמבר .2008
המועצה מאשרת החלטת הועדה פה אחד.
(פרטיכל הקצאת מקרקעין )1/2017-14
(תוספת ישיבת מועצה מיום )1.2.2017
(בעד –  16קולות)
(נספח מס' )31
 )60(.60עמותת "יוצאי מרגלן"  ,580553618רח' עמיחי חלקה  87בגוש  ,5802מקלט  186סמוך למרכז המוזיקה
הגוף המבקש :עמותת "יוצאי מרגלן"
א.
מהות הבקשה" :בית כנסת"
ב.
התייחסות אגף ההנדסה:
ג.
המקרקעין של המבוקש מצוי באזור סטטיסטי ( ,)32מתחם מספר ( )3שכונת גיורא.
ייעוד השטח בהתאם לתכנית לה 3/130/ותרש"צ  3/57/25שטח לבנייני ציבור.
התחדשות עירונית :נכלל
המקרקעין רשומים ע"ש עיריית רמלה.
בדיקה פרוגרמתית -אין מניעה.
המלצות .:מצורפת המלצת אליקים ויסנשטרן מנהל תרבות תורנית
ד.
ביקורת גזברות :הוגשו כל המסמכים.
ה.
החלטות ועדת הקצאות ראשונה :טרם
ו.
פרסום ראשון  :טרם
ז.
החלטות ועדת הקצאות שניה :טרם
ח.
פרסום שני :טרם
ט.
התנגדויות:
י.
הערה מחלקת נכסים:
יא.
נדרשת החלטת ועדה לאשר פרסום.

21

עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 1/2017-14
מיום 1.2.2017
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

החלטה:
הועדה מאשרת ,פרסום ראשון כחוק לתקופה של  3שנים .
המועצה מאשרת החלטת הועדה פה אחד.
(פרטיכל הקצאת מקרקעין )1/2017-14
(תוספת ישיבת מועצה מיום )1.2.2017
(בעד –  16קולות)
(נספח מס' )32
 )61(.61עמותת "מפעל החסד "יד ביד" לוד  , 580362226גוש  4340ח"ח  7חלק ממתחם תיכון רמלה לוד
הגוף המבקש :עמותת "מפעל החסד "יד ביד" לוד
א.
מהות הבקשה :הקמת מרכז עזרה לרווחה ולמשפחות נזקקות.
ב.
התייחסות אגף ההנדסה:
ג.
המקרקעין של המבוקש מצוי באזור סטטיסטי ( ,)12מתחם מספר ( )1קרית מנחם.
ייעוד השטח בהתאם לתכנית לה 18/1000/שטח לבנייני ציבור.
התחדשות עירונית :לא נכלל
המקרקעין רשומים ע"ש עיריית רמלה.
בדיקה פרוגרמתית -אין מניעה.
המלצות .:מצורפת המלצת הילה ירושלמי רווחה
ד.
ביקורת גזברות :הוגשו כל המסמכים.
ה.
החלטות ועדת הקצאות ראשונה :טרם
ו.
פרסום ראשון  :טרם
ז.
החלטות ועדת הקצאות שניה.:טרם
ח.
פרסום שני :טרם
ט.
התנגדויות:
י.
הערה מחלקת נכסים:
יא.
ההקצאה הנ"ל מתייחסת לחלק משטח תיכון רמלה לוד לשעבר זאת בהתאם למצורף לתשריט
המצורף המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הבקשה להקצאה .עוד יצוין כי חלק משטח
ההקצאה בתחום השטח המוניציפלי של רמלה וחלקו בתחום השטח המוניציפלי של לוד.
הקצאה הנ"ל מתייחסת לשטח בתחום העיר רמלה.
נדרשת החלטת הועדה לאשר.
החלטה:
הועדה לא מאשרת את הבקשה בשלב זה ,עד לבדיקה מחודשת ,בנושא.
המועצה מאשרת החלטת הועדה פה אחד.
(פרטיכל הקצאת מקרקעין )1/2017-14
(תוספת ישיבת מועצה מיום )1.2.2017
(בעד –  16קולות)
(נספח מס' )33
 )62(.62אישור פרטיכל ועדת תמיכות מקצועית מס' 1/2017-14
מבוקש לאשר פרטיכל ועדת תמיכות מקצועית מס'  1/2017-14מיום  ,24.1.2017בכפוף להמלצות
שנקבעו על ידי ועדת משנה לתמיכות (פרטיכל  1/2017-14מיום .)30.1.2017
המועצה מאשרת ברוב קולות.
(פרטיכל תמיכות מקצועית מס' )1/2017-14
(פרטיכל משנה לתמיכות מס' )1/2016-14
(תוספת ישיבת מועצה מיום )1.2.2017
(בעד –  ,14נמנע  1 -שמעון שלוש ,יואל לביא לא משתתף בהצבעה)
(נספח מס' )34
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 )63(.63אישור מלגה לטניסאי ישי עוליאל
ישי עוליאל טניסאי מצטיין תושב העיר רמלה ,ניצב בצמרת הספורט הישראלי והעולמי ,מביא גאווה
וכבוד לעיר רמלה ולמדינת ישראל ומהווה מודל לחיקוי.
במסגרת הקריירה המרשימה והמבטיחה שלו ,זכה השבוע במקום השני באליפות אוסטרליה הפתוחה
לנוער .כמו כן ,ישי נמנה עם סגל נבחרת דיוויס הבוגרת של ישראל ובמסגרת זו ייצא לייצג את ישראל
בפורטוגל.
על מנת להקל בהוצאות הכספיות ולאפשר לו להמשיך בהישגיו ,מבוקש לאשר לישי עוליאל מלגת
ספורטאי מצטיין ,בהתאם לקריטריונים ,על סך של .₪ 9,800
המועצה מאשרת פה אחד.
(תוספת ישיבת מועצה מיום )1.2.2017
(בעד –  16קולות)

עו"ד מוטי יצחקי
מ"מ ראש העירייה
ויו"ר ישיבת המועצה

כהן גלית
מנהלת אגף מזכירות ומנהל

רמלה,
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