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פרוטוקול ישיבת המועצה מן המניין ,שהתקיימה ביום ראשון ,כ"ב בטבת תשע"ט
( 30דצמבר  ) 2018בספרייה העירונית  ,רח' ויצמן 1
נוכחים ה"ה:
מיכאל וידל  -ראש העיר ,יו"ר
עו"ד יעל אגמי  -חברת מועצה
אברהם אילוז  -סגן ראש העיר
מאור אשש מאיר  -סגן ראש העיר
אברהם דז'ורייב  -סגן ראש העיר
הרב איתן דהאן  -חבר מועצה
רונן מושייב  -חבר מועצה
עו"ד רונן רוטשטיין  -חבר מועצה
עו"ד מוסא סאבא  -חבר מועצה
עו"ד ראיס אבו סייף  -חבר מועצה
איברהים מנו אבו לבן  -חבר מועצה
מיכאל מיכאלוב  -חבר מועצה
הראל שוהם  -חבר מועצה
משה שטה  -חבר מועצה
עדי שטרנברג  -חבר מועצה
רותם כהן כחלון  -חברת מועצה
יאיר דידי -חבר מועצה

חסרים ה"ה:
הרב מיכל דרעי  -חבר מועצה
נאיף אבו סויס  -חבר מועצה
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על סדר היום:
 .1הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה.

 .2אישור פרוטוקולים:
א .ועדת כספים -

( )1מס'  9/2018-15מיום  19דצמבר 2018

ב .ועדה לשמות למקומות ציבורים -

( )1מס'  3/2018-15מיום  19דצמבר 2018

ג .ועדת תמיכות מקצועית -

( )1מס'  6/2018-15מיום  19דצמבר 2018

מס'
החלטה פרטי החלטה
)315(.1

אצילת תפקידים וסמכויות של ראש רשות -ס'  17לחוק הרשויות המקומיות ( בחירת ראש הרשות
וסגניו וכהונתם) ,תשל"ה 1974 -
בהתאם לקבוע בסעיף  17לחוק הרשויות המקומיות ( בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) ,תשל"ה-
 ,1974מבוקש ממועצת העיר לאשר אצילת תפקידים לסגן רה"ע (ללא שכר) ,מר אברהם דז'ורייב -
ממונה על תחום תרבות פנאי וספורט.
המועצה מאשרת האמור לעיל.
(הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה)
(בעד ,11 -נגד )6-

)316( .2

בית הספר היסודי אומנים
בהתאם לחוזר מנכ"ל משה"ח בחשבון הורים אמורים להיות שלושה מורשי חתימה ( מנהל ,מזכירה
ונציג הורים) ,אולם בעת הוצאת שיק מחויבת חתימה רק של שניים (מנהל+מזכירה).
נכון להיום בחשבון הורים בביה"ס האומנים רשומים שלושה מורשה חתימה ,אולם ביה"ס מבקש
לעדכן נציג הורים בחשבון.
פרטי חשבון הורים ביה"ס האומנים סמל מוסד : 417196
בנק  -דיסקונט
מס' חשבון39040 -
מורשי חתימה  -אורית סומר ,מנהלת ביה"ס ת.ז32064347 .
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קרן סוסן ,מזכירת ביה"ס ת.ז33740358 .
שני בן נון ,נציג הורים ,ת.ז.38839882 .
כמו כן מבקשים לגרוע את יו"ר ועד הורים היוצא מר יניב לקטיוי ת.ז .34144147
המועצה מאשרת האמור לעיל.
(הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה)
(בעד ,11 -נגד )6-
 )317(.3בית ספר יסודי ממ"ד האומנים  -בית ספר בן ציון ע"ש פרופסור בן ציון
מבקשים אישור המועצה ל פתיחת שני חשבונות בנק לביה"ס ממ"ד האומנים (בן ציון):
חשבון הורים וחשבון רשות.
להלן חשבון רשות:
בעלי חשבון רשות הינם עיריית רמלה מס' ח.פ ,500285002
מורשי חתימה בחשבון :הגב' רויטל פישר ת.ז 058268376 .מנהלת ביה"ס
הגב' קרן סוסן ת.ז033740358 .מזכירת ביה"ס
להלן חשבון הורים:
בעלי חשבון הורים הינם עיריית רמלה מס' ח.פ ,500285002
מורשי חתימה בחשבון :הגב' רויטל פישר ת.ז 058268376 .מנהלת ביה"ס
הגב' קרן סוסן ת.ז 033740358 .מזכירת ביה"ס
הגב' פנינה אשר ת.ז  – 011087822יו"ר ועד הורים
פעילות בחשבון זה הינה ליתרות זכות בלבד ,אין אישור לחריגה כספית.
מורשה החתימה יהיו רשאים לבצע הפעולות הבאות:
•
•
•
•

למשוך ,לעשות ולחתום שיקים והוראות מכל סוג שהוא על חשבון ביה"ס אצל הבנק
להפקיד בבנק כספים
לתת לבנק הוראות בקשר לקניה או מכירה של פיקדונות (פק"מ)
לקבל מידע בקשר לחשבון ביה"ס

** לאחר אישור מועצת העיר לפרוטוקול שמות והנצחה מס' . 3.2018.15
המועצה מאשרת פתיחת החשבון האמור לעיל.
(הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה)
(בעד ,11 -נגד )6-
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 )318(.4מתי"א רג"ב  -שינוי מורשה חתימה
בשנה"ל תשע"ט בתאריך  31.12.18מזכירת המתי"א לבנה שפילמן תסיים תפקידה ותצא בשעה טובה לפנסיה.
מבוקש לעדכן בחשבונות הבנק של המתי"א את פרטי המזכירה הנכנסת ולגרוע את זכות החתימה למזכירה
היוצאת  ,להלן השינוי:
חשבון רשות  -בנק מזרחי  -סניף רמלה  - 432מס' ח-ן 115768
מורשי חתימה בח-ן הבנק יהיו מנהלת המתי"א גב' יעל שושן ת.ז  ,056364631ומזכירת המתי"א החדשה
גב' ליז שירזי ת.ז .024956195
כמו כן ,נא לבטל את זכות החתימה למזכירה היוצאת גב' לבנה שפילמן ת.ז  051037125בחשבון הנ"ל.
פעילות בחשבון זה הינה ליתרות זכות בלבד ,אין אישור לחריגה כספית.
מורשי החתימה יהיו רשאים לבצע הפעולות הבאות:
•

למשוך ,לעשות ולחתום שיקים והוראות מכל סוג שהוא על חשבון ביה"ס אצל הבנק

•

להפקיד בבנק כספים

•

לתת לבנק הוראות בקשר לקניה או מכירה של פיקדונות (פק"מ)

• לקבל מידע בקשר לחשבון ביה"ס
המועצה מאשרת האמור לעיל.
(הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה)
(בעד ,11 -נגד )6-
 )319(.5מלגות לפולין  -תלמידי ביה"ס לילנטל
בחודש אוק'  2018יצאה משלחת לפולין מביה"ס לילנטל.
מביה"ס נשלחה בקשה עבור  12תלמידים אשר עברו מועצה.
ביה"ס לילנטל מבקש לעדכן תלמיד נוסף שהצטרף ולא אושר במועצה  ,ר.ב  ,סכום המלגה עבור
משלחת לפולין . ₪ 1,000
המועצה מאשרת המלגה .
(הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה)
(בעד ,11 -נגד )6-
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 )320(.6הסכם רשות שימוש  -בנייני ציבור  -עמותת יוצאי מרגלן ע"ש אברמוב דוד ברמלה
בגוש  , 5801חלקה  , 28ברחוב הצנחנים 4
מבוקש לאשר הסכם רשות שימוש כמפורט להלן:
 .1להלן בתמצית פירוט הליך הקצאה שנערך בעירייה בהתאם לנהלים ולדין החל:
)1

ביום  28.11.2017הוגשה בקשה להקצאת מאת "עמותת יוצאי מרגלן ע"ש אברמוב דוד (להלן-
"העמותה") ,לצורך שימוש במבנה הציבורי לשם הפעלת בית כנסת.

)2

בהתאם להחלטת ועדת ההקצאות מיום  ,11.4.2018ההקצאה פורסמה בעיתונות כמפורט להלן:
ביום  10.5.2018פורסם בעיתון "מעריב" ובעיתון "גל גפן"; ביום  11.5.2018פורסם בעיתון "כל
אלערב" בשפה הערבית.

)3

בהתאם להחלטת ועדת ההקצאות מיום  ,22.8.2018הקצאת המקרקעין פורסמה פרסום שני
בעיתונות ,כמפורט להלן :ביום  17.9.2018פורסמה ההקצאה בפעם השנייה בעיתון "מעריב";
ביום  14.9.2018בעיתון "כל-אלערב" בשפה הערבית; ביום  20.9.2018בעיתון "גל גפן".

 )4בהתאם לפרוטוקול ישיבת ועדת ההקצאות מיום  ,25.11.2018הוחלט להכין הסכם להקצאת
המקרקעין לשלוש שנים ועוד שנתיים אופציה.
 .2עיריית רמלה הינה הבעלים של הקרקע ,להלן פרטי הנכס:
כתובת

גוש

חלקה

פרטי ההפקעה

רח' הצנחנים 4

5801

28

מכר לפי סעיף  5לחו' ש .ציבוריים
הבעלים  -עיריית רמלה

 )5בהתאם לנוסח ההסכם ,ההקצאה תינתן ללא תמורה לתקופה של שלוש שנים ועוד שנתיים אופציה.
 )6אין מניעה חוקית לאשר ההסכם ,המחלקה המשפטית ממליצה לאשר נוסח ההסכם ,בכפוף
להטמעת התיקונים שבוצעו על ידי המחלקה.
המועצה מאשרת ההסכם האמור לעיל.
(נספח מס' )1
(הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה)
(בעד ,11 -נגד )6-

 )321(.7גובה תעריפי הוצאות אכיפה
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נכון להיום ,יחידת האכיפה במחלקת הכנסות ,מחייבת את התושב בגין הוצאות אכיפה ,עפ"י עלויות הוצאות
ישירות בלבד .סכומי חיוב אלה נמוכים משמעותית מהעלות הריאלית של פעולות אלה.
אי לכך ,התבקשה חוות דעת מומחה עם הסכומים המומלצים לגביה ( רצ"ב חוות דעת והמלצות ).
יובהר כי הסכומים המומלצים הינם בטווח הסכומים המאושרים עפ"י התקנות.
מבוקש ממועצת העיר לאשר לגבות הוצאות אכיפה בהתאם לתעריפים המופיעים בטבלה המצורפת לנספח.

המועצה מאשרת עדכון גובה תעריפי הוצאות אכיפה ,כאמור לעיל.

(נספח מס' )2
(הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה)
(בעד ,11 -נגד )6-

 )322(.8אישור עדכון שומה בגין קרן/כופר חניה ברחבי העיר
מוגשת בזאת למליאת מועצת העיר ( להלן " :המועצה") שומה כוללנית לכל רחבי העיר בגין תשלום לקרן חניה.
דברי הסבר :
תשלום כופר החניה נדרש כאשר מוגשת בקשה להיתר בניה לבניין חדש או לבניין העובר שיפוץ אשר במסגרתו נוספות
יחידות דיור (תמ"א  ,38פינוי -בינוי וכיוב') במקום בו אין ליזם פתרון חניה פיזי במגרש המיועד וזאת בהתאם לתקנים
שונים הנוגעים לייעוד הבניין (מגורים ,משרדים ומסחר).
מצורפת שומה מעודכנת הקובעת את תשלום קרן החניה ,על פי שינוי במחירי הבניה ,ועלויות הקרקע .
מועצת העיר מאשרת שומה כוללנית לכל רחבי העיר בגין תשלום לקרן חניה ברחבי העיר ,כאמור לעיל.

(נספח מס' )3
(הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה)
(בעד ,11 -נגד )6-
 )323(.9מכרז פומבי מס'  -10/18לקבלת הצעות למתן שירותי רישום ,אריזה ,הובלה ,גניזה ואחסון
מבוקש אישור מועצת העיר לביטול מכרז פומבי מס'  -10/18לקבלת הצעות למתן שירותי רישום ,אריזה,
הובלה ,גניזה ואחסון ופרסום הליך התמחרות בהתאם לקבוע בתקנה ( 22ח) לתקנות העירייה
( מכרזים -התשמ"ח.)1987 -
חברי הועדה המקצועית שיערכו את ההתמחרות :הרב מיכאל דרעי ,אברהם אילוז ,שגיא רוזנבלט,
מיכל רוטמן.
המועצה מאשרת ועדת התמחרות ,כאמור לעיל.
(נספח מס' )4
(הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה)
(בעד ,11 -נגד )6-

 )324(.10מכרז פומבי מס' -15/18להפעלת בית נוער לילדים בסיכון
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מבוקש אישור מועצת העיר לביטול מכרז פומבי מס'  15/18להפעלת בית נוער לילדים בסיכון ו פרסום הליך
התמחרות כפי שקבוע בתקנה ( 22ח) לתקנות העירייה ( מכרזים ,התשמ"ח )1987 -לניהול מו"מ.
חברי הועדה המקצועית שיערכו את ההתמחרות :הרב איתן דהאן -חבר מועצה  ,אייל קהלני -מנהל מחלקת
רווחה ,שגיא רוזנבלט  -ס.גזברית העירייה.
המועצה מאשרת ועדת התמחרות ,כאמור לעיל.
(נספח מס' ) 5
(הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה)
(בעד ,11 -נגד )6-
 )325(.11מכרז פומבי מס'  -16/18לאספקת דלקים ,סולר ושירותי תדלוק לכלל רכבי העירייה והליסינג
מבוקש אישור מועצת העיר לביטול מכרז פומבי מס'  -16/18לאספקת דלקים ,סולר ושירותי תדלוק לכלל
רכבי העירייה והליסינג ופרסום הליך התמחרות כפי שקבוע בתקנה ( 22ח) לתקנות העירייה( מכרזים,
התשמ"ח. )1987 -
חברי הועדה המקצועית שיערכו את ההתמחרות :אברהם אילוז -סגן רה"ע ,אבי דיל -קצין רכב ,שגיא
רוזנבלט -ס .גזברית העירייה.
המועצה מאשרת ועדת התמחרות כאמור לעיל.
(נספח מס' ) 6
(הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה)
(בעד ,11 -נגד )6-

 )326( .12מכרז פומבי מס'  -17/18לאספקת טובין  -דברי דפוס
מבוקש אישור מועצת העיר לביטול מכרז פומבי מס'  17/18לאספקת טובין  -דברי דפוס ופרסום
הליך התמחרות כפי שקבוע בתקנה ( 22ח) לתקנות העירייה (מכרזים ,התשמ"ח )1987 -לשם ניהול מו"מ .
חברי הועדה המקצועית שיערכו את ההתמחרות :אברהם אילוז  -סגן רה"ע ,נירית טננבאום -מנהלת
מחלקת הכנסות.
המועצה מאשרת ועדת התמחרות ,האמור לעיל.
(נספח מס' )7
(הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה)
(בעד ,11 -נגד )6-

 )327(.13מכרז פומבי מס'  -14/18לביצוע עבודות ניקוי וטיאוט מתחם השוק העירוני וברחובות וקטעי
רחובות הסמוכים לו וכן " מתחם הרצל" שבתחום שיפוטה של עיריית רמלה  -דיון המשך
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מבוקש אישור מועצת העיר לביטול מכרז פומבי מס'  -14/18לביצוע עבודות ניקוי וטיאוט מתחם השוק
העירוני וברחובות וקטעי רחובות הסמוכים לו וכן " מתחם הרצל" שבתחום שיפוטה של עיריית רמלה
ופרסום הליך התמחרות כפי שקבוע בתקנה ( 22ח) לתקנות העירייה (מכרזים ,התשמ"ח )1987 -לשם
ניהול מו"מ.
חברי הועדה המקצועית שיערכו את ההתמחרות :עו"ד ראיס אבו סייף -יו"ר ועדת מכרזים ,
דוד חביבה  -מנהל מחלקת תברואה ,שגיא רוזנבלט  -ס.גזברית העירייה
המועצה מאשרת ועדת התמחרות ,כאמור לעיל.
(נספח מס' ) 8
(הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה)
(בעד ,11 -נגד )6-
 )328(.14אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת  2018תב"רים חדשים:
מבוקש לאשר  22תב"רים חדשים לשנת  ,2018בסכום כולל של  ,₪ 15,760,752כמפורט להלן:
 - 2733נגישות פיזית פרטנית בביה"ס בקרית האומנים  ,התחייבות משרד החינוך בסך .₪ 299,228
 - 2734הנגשת כיתת גן לליקויי שמיעה בגן שלדג  ,התחייבות משרד החינוך בסך . ₪ 30,000
 - 2735הנגשת כיתת לימוד לליקויי שמיעה בביה"ס אופק  ,התחייבות משרד החינוך בסך .₪ 60,000
הערה :בזימון נפלה טעות סופר בה נרשם כי ההרשאה היא ע"ס  ,₪ 30,000טעות תוקנה
בהתאם לכתוב בהרשאה ( . )₪ 60,000
 - 2736הנגשת כיתת לימוד לליקויי שמיעה בביה"ס אחווה  ,התחייבות משרד החינוך בסך .₪ 30,000
 -2737הנגשת כיתת לימוד לליקויי שמיעה בביה"ס שערי ציון  ,התחייבות משרד החינוך בסך .₪ 30,000
 - 2738הנגשת כיתת לימוד לליקויי שמיעה בתיכון שש שנתי ,התחייבות משרד החינוך בסך .₪ 30,000
 - 2739הנגשת  2כיתות גן לליקויי שמיעה גן נוגה וגן לילך  ,התחייבות משרד החינוך בסך .₪ 60,000
 - 2740הנגשת כיתות גן לליקויי שמיעה גן ניצנים  ,התחייבות משרד החינוך בסך .₪ 30,000
 - 2741הנגשת כיתת גן לליקויי שמיעה בגן פזמון במגרש  , 207התחייבות משרד החינוך בסך .₪ 30,000

 - 2742תכנון סלילת רחוב דניאל  ,התחייבות בסך כולל של  ₪ 400,000מתוכם - ₪ 360,000 :משרד
התחבורה - 40,000,קרן פיתוח.
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 -2743תכנון כביש גישה +קידום תב"ע קריית מנחם בגין  ,התחייבות בסך כולל של ₪ 500,000
מתוכם - ₪ 450,000 :משרד התחבורה - 50,000,קרן פיתוח.
 - 2744תכנון מעגל תנועה בר אילן  -אברהם הלל  ,התחייבות בסך כולל של  ₪ 200,000מתוכם:
 -₪ 180,000משרד התחבורה -20,000 ,קרן פיתוח.
 - 2745סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת  , 2018התחייבות בסך כולל של  ₪ 105,124מתוכם:
 -₪ 94,612משרד התחבורה -10,512 ,קרן פיתוח.
 - 2746הרחבת בית הכנסת קיים ברחוב דוד רזיאל  ,התחייבות המשרד לשירותי דת בסך . ₪ 300,000
 -2747הנגשה כללית לבי"הס :טרה סנטה ,שערי ציון ,אורתודוקסי ואלהודא  ,התחייבות משרד החינוך
בסך  440,000ש"ח .
 -2748הנגשה כללית ביה"ס תיכון דתי איתן -יובלים-סיני -תיכון לילנטל ,התחייבות משרד החינוך
בסך  440,000ש"ח .
 -2749הצטיידות ביה"ס חינוך מיוחד בגן חק"ל  -התחייבות משרד החינוך בסך  117,600ש"ח .
 -2750מסירת אתר בקריית האומנים לעבודות פיתוח (נופי בראשית)  ,התחייבות בסך כולל של ,₪ 400,000
מתוכם -200,000 :משרד השיכון -200,000 ,קרן פיתוח.
 -2751חידוש מבנים במח"ט ברנקו וייס ,התחייבות משרד החינוך בסך .₪ 1,430,000
 -2752הקמת מבנה תרבות ואומנות בשכונת נאות בגין ברחוב יאיר שטרן ,התחייבות מפעל הפיס בסך
.₪ 5,346,000
 -2753שיפוץ מרכז המחוננים בביה"ס אחווה  ,התחייבות בסך כולל של  ,₪ 800,000מתוכם -500,000 :משרד
החינוך -300,000 ,קרן פיתוח.

 -2754הצטיידות  4כיתות בביה"ס מ"מ חדש בשכונת אביב  ,התחייבות משרד החינוך בסך .₪ 58,800
 - 2756הקמת גן ילדים ברחוב בורוכוב  ,התחייבות קרן פיתוח בסך .₪ 500,00
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 - 2757הקמת גן ילדים ביובלים  ,התחייבות קרן פיתוח בסך .₪ 500,00
 - 2758הקמת גן ילדים ברחוב בן גוריון ,התחייבות קרן פיתוח בסך .₪ 500,00
 - 2759שיפוצים במוסדות חינוך לשנת  ,2019התחייבות קרן פיתוח בסך .₪ 1,000,000
 - 2760שיפוצים במוסדות ציבור לשנת  , 2019התחייבות קרן פיתוח בסך .₪ 1,000,000
 - 2761עבודות תכנון שמאות ומדידות לשנת  , 2019התחייבות קרן פיתוח בסך .₪ 1,000,000
 - 2762עבודות פינויים והריסות בעיר לשנת  , 2019התחייבות קרן פיתוח בסך .₪ 400,00
המועצה מאשרת את התב"רים החדשים לשנת  2018כמפורט לעיל.
(נספח מס' ) 9
(פרוטוקול כספים מס' )9/2018-15
(בעד ,11 -נגד )6-

 )329(.15אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת  - 2018תיקוני תב"רים
מבוקש לאשר  5תיקוני תב"רים לשנת  ,2018כמפורט להלן:
 - 2731הקמת שכונת נאות שמיר במערב רמלה תוכנית לה 6 / 170/עבודות בזק וכבילה,
סה"כ תקציב מבוקש , ₪ 287,453,617 -סה"כ תקציב קודם , ₪ 287,193,705 -
תוספת -התחייבות רשות מקרקעי ישראל בסך .₪ 259,912
 - 2612הקמת ביה"ס תיכון בג'ואריש שלבים א -ב עבור קרקע שפיכה לשלב ב' , 6%סה"כ
תקציב מבוקש  , ₪ 25,147,991 -סה"כ תקציב קודם , ₪ 24,900,662 -
תוספת -התחייבות משרד החינוך בסך .₪ 247,329
 - 2479הקמת אולם ספורט בינוני בביה"ס תיכון לילנטל  ,סה"כ תקציב מבוקש₪ 7,500,000 -
סה"כ תקציב קודם  ,₪ 6,353,860 -תוספת  -התחייבות קרן פיתוח ע"ס . ₪ 1,146,140

 - 2693הקמת ביה"ס מקיף ערבי  24כיתות  ,סה"כ תקציב מבוקש  ,₪ 9,000,000 -סה"כ תקציב
קודם  ,₪ 8,273,266 -תוספת -התחייבות קרן פיתוח ע"ס .₪ 726,734
- 2275

הקמת מרכז פיס אולם ספורט ברחוב פוליאקוב קריית האומנים  ,סה"כ תקציב מבוקש-
11

עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 12/2018-15
מיום 30.12.2018
________________________________________________________________________________________

 , ₪ 26,174,771סה"כ תקציב קודם , 24,559,302 -תוספת  -התחייבות בסך כולל של
 ,₪ 1,615,469מתוכם -₪ 659,709 :משרד השיכון -970,858 ,קרן פיתוח.
המועצה מאשרת את תיקוני התב"רים לשנת  2018כמפורט לעיל.
(נספח מס' ) 10
(פרוטוקול כספים מס' )9/2018-15
(בעד ,11 -נגד )6-

 )330(.16אישור הדוחות הכספיים (מבוקרים) ליום 31.12.17
תקציב  2017מאושר

ביצוע 2017

הפרש תקציב מול
ביצוע

הכנסות

477,883

507,146

29,263

הוצאות

477,883

514,079

36,196

()6,933

()6,933

גירעון

מצ"ב  -דברי הסבר לדוחות הכספיים.
מצ"ב  -הדוחות הכספיים (מבוקרים) ליום .31.12.17
המועצה מאשרת את אישור הדוחות הכספיים (מבוקרים) ליום .31.12.17
(נספח מס' )11
(פרוטוקול כספים מס' )9/2018-15
(בעד ,11 -נגד )6-

 )331(.17אישור הדוח הכספי הסקור (לא מבוקר) ליום 30.6.18
מצ"ב  -דברי הסבר לדוח הכספי.
מצ"ב  -הדוח הכספי (לא מבוקר) ליום .30.6.18
המועצה מאשרת את הדוח הכספי הסקור (לא מבוקר) ליום . 30.6.18
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(נספח מס' )12
(פרוטוקול כספים מס' )9/2018-15
(בעד ,11 -נגד )6-

 )332(.18הדוח הכספי (לא מבוקר) ליום 30.9.18
מצ"ב  -דברי הסבר לדוח הכספי.
מצ"ב  -הדוח הכספי (לא מבוקר) ליום .30.9.18
המועצה מאשרת הדוח הכספי (לא מבוקר) ליום 30.9.18
(נספח מס' ) 13
(פרוטוקול כספים מס' )9/2018-15
(בעד ,11 -נגד )6-

 )333(.19הצעת תקציב לשנת 2019
** תקציב  2019משקף את תנופת העשייה בעיר ,זאת בהתאם ליעדים שקבעה הנהלת העיר
וביניהם :שיפור ושדרוג סל השירותים לתושב ,שדרוג ההשקעות בחינוך ,נגישות של פארקים ,הגנים הירוקים
וחזות העיר ,חיזוק ושדרוג תחושת הביטחון ,שדרוג המערך התיירותי והתרבותי סביב מיתוגה של
"רמלה עיר עולם".
תקבולים 545,664 :אלפי .₪
תשלומים 545,664 :אלפי .₪
(פרוטוקול כספים מס' )9/2018-15

הצעת תקציב לשנת  ,2019דברי הסבר ,פירוט ההכנסות וההוצאות -נספח נמצא בתיק מועצה שלא מן המניין מס' )10/2018-15

(נושא זה נדון בישיבת מועצה שלא מן המניין מס' )10/2018-15

 )334(.20תיקון  -תקציבי מפעל הפיס
בפרוטוקול כספים  7/2018-14מיום  ,29.07.2018סעיף יד' ,נפלה טעות סופר ,להלן ההחלטה העדכנית:
כפי שאישרנו בשנים קודמות אמות מידה של מפעל הפיס ,נדרש לאשר הקדמת אמות המידה
לשנים  ,2019-2020של מפעל הפיס.
בקשתנו לתקצב עבור "בית פיס לתרבות" 3 ,קומות ,בשכונת "נאות בגין" ,אומדן עלות כ 10 -מלש"ח.
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המבנה כולל "מרכז פיס קהילתי" בעלות של כ 8.5 -מלש"ח ,וכן מעטפת קומת קרקע בעלות
של כ 1.5 -מלש"ח.
לידיעה.
(נספח מס' )14
(פרוטוקול כספים מס' )9/2018-15
(בעד ,11 -נגד )6-

 )335(.21הודעה על פרטי חוזים שנחתמו  -בהתאם לסעיף  203א לפקודת העיריות
לידיעה .

(נספח מס' )15
(פרוטוקול כספים מס' )9/2018-15

 )336(.22בית ספר יסודי ממ"ד האומנים  -בית ספר בן ציון ע"ש פרופסור בן ציון
בנציון נתניהו (מיליקובסקי) נולד ביד' באדר ב' תר"ע ,25.3.1910 ,היה מפעילי התנועה הרוויזיוניסטית
בארץ ישראל ,נציג התנועה בארצות הברית בזמן מלחמת העולם השנייה והיסטוריון בעל שם .כיהן
כפרופסור עמית באקדמיה למחקר יהודי ,היה חבר באקדמיה המלכותית לאמנויות יפות ומדעי
ההיסטוריה בספרד ,פרופסור באוניברסיטת קורנל.
אביהם של יונתן נתניהו ז"ל  -מפקד סיירת מטכ"ל ,בנימין נתניהו -ראש ממשלת ישראל ,ד"ר עדו
נתניהו-רופא ,סופר ומחזאי.
פרופ' נתניהו ז"ל מגדולי ההיסטוריונים של מדינת ישראל ,נאמן לדעותיו ודרכו ,בעל אישיות של אהבת
העם והמולדת מתוך אמונה עזה בתקומת העם היהודי בארצו.
מבוקש להנציח את פרופסור בן ציון נתניהו בבית ספר יסודי ממ"ד האומנים.
החלטת הועדה:
הועדה מאשרת להנציח את פרופסור בן ציון נתניהו בבית ספר יסודי ממ"ד האומנים.
המועצה מאשרת האמור לעיל.
(נספח מס' ) 16
(פרוטוקול ועדת שמות למקומות ציבוריים מס )3/2018-15
(בעד ,11 -נגד )6-

 ) 337(.23ביה"ס חדש חינוך מיוחד בשלוחת חץ  -בית ספר "מגשימים"
מדובר בבית ספר יסודי צומח ( כיתות א'-ג') לחינוך מיוחד עבור ילדים על הרצף האוטיסטי.
במסגרת בחירות דמוקרטיות של הורי תלמידי בית הספר ,הוצע ונבחר השם "מגשימים".
שם זה נבחר מאחר וישנו רצון להעביר מסר לילדים כי שאיפות וחלומות הם ברי הגשמה וכי בעזרת
התמדה  ,נחישות ומאמץ ניתן להגשים חלומות.
החלטת הועדה:
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הועדה מאשרת את שם בית ספר חינוך מיוחד בשלוחת חץ ,ביה"ס "מגשימים".
(נספח מס' ) 17
(פרוטוקול ועדת שמות למקומות ציבוריים מס' )3/2018-15
(בעד ,11 -נגד )6-
 )338(.24פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מס' ( 6/2018-15אישור תבחינים עבור תמיכות לעמותות דת ,נוער,
כלליות וספורט לשנת ׂׂׂ(2019
המועצה מאשרת פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מס'  , 6/2018-15מיום  19בדצמבר ;2019
אישור תבחינים עבור תמיכות לעמותות דת ,נוער ,כלליות וספורט לשנת .2019
(נספח מס' )18
(פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מס' ) 6/2018-15
(בעד ,11 -נגד )6-
 )339(.25הצעת חוק עזר לרמלה ( שמירת הסדר והניקיון) (תיקון) ,תשע"ט 2018 -
המועצה מאשרת הצעת חוק עזר לרמלה (שמירת הסדר והניקיון) תיקון) ,תשע"ט .2018 -
מצ"ב  -דברי הסבר.
(נספח מס' )19
(בעד ,11 -נגד )6-
 )340(.26חוק עזר לרמלה (ביטול חוקי העזר) ,תשע"ח2018 -
המועצה מאשרת חוק עזר לרמלה (ביטול חוקי עזר) ,תשע"ח .2018 -
מצ"ב  -דברי הסבר.
(נספח מס' )20
(בעד ,11 -נגד )6-

 )341(.27אישור חילופי גברי ומינוי בועדות החובה והרשות  ,דירקטוריונים וחברות עירוניות
מבוקש לאשר מינוי של חברי מועצה ,נציגי ציבור ,עובדי הרשות המקומית לועדות חובה ,רשות,
ועדות מקצועיות ,דירקטוריונים ,חברות עירוניות וועדי מנהל.
נספח זה מחליף את נספח  3שאושר בישיבת המועצה מס'  9/2018-15מיום .03.12.2018
המועצה מאשרת את חילופי גברי ומינוי בועדות החובה והרשות  ,דירקטוריונים חברות עירוניות וועדי
מנהל.
15

עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 12/2018-15
מיום 30.12.2018
________________________________________________________________________________________

(נספח מס' ) 21
(תוספת ישיבת מועצה ליום ) 30.12.2018
(בעד ,11 -נגד  ,6-נמנע )1 -

מיכאל וידל
ראש העיר רמלה

רונן עזריה
מנכ"ל העירייה
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