בס"ד

עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 3/2019-15
מיום 11.2.2019
פרוטוקול ישיבת המועצה מן המניין ,שהתקיימה ביום שני ,ו' באדר א' תשע"ט
( 11פברואר  ) 2019בספרייה העירונית ע"ש בלפר  ,רח' ויצמן  1רמלה.
נוכחים ה"ה:
מיכאל וידל  -ראש העיר ,יו"ר
עו"ד יעל אגמי  -חברת מועצה
אברהם אילוז  -סגן ראש העיר
מאור מאיר אשש  -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 ( נכנס לישיבה בשעה  ,18:30השתתף בהצבעה).
א ברהים ( מינו ) אבו לבן  -חבר מועצה
הרב מיכאל דרעי  -חב ר מועצה ( השתתף בדיון בתיק ,לא נכח בהצבעה ).
נאיף אבו סויס  -חבר מועצה
מיכאל מיכאלוב  -חבר מועצה
הראל שוהם  -חבר מועצה
משה שטה  -חבר מועצה
עדי שטרנברג  -חבר מועצה
יאיר דידי  -חבר מועצה

חסרים ה"ה:
רותם כהן כחלון  -חברת מועצה
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עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 3/2019-15
מיום 11.2.2019

על סדר היום:
 . 1הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה.

 .2אישור פרוטוקולים:

.3

א .ועדת הנהלה -

( )1מס'  1/2019-15מיום  28ינואר .2019

ב .ועדת כספים -

( )1מס'  1/2019-15מיום  28ינואר .2019

ג .ועדת תמיכות מקצועית -

( )1מס'  1/2019-15מיום  6פברואר .2019

ד .ועדת חינוך -

( )1מס'  1/2019-15מיום  5פברואר .2019

ה  .ועדה להקצאת מקרקעין ומבני ציבור -

( )1מס'  1/2019-15מיום  20ינואר .2019

ו .ועדת שמות למקומות ציבוריים -

( )1מס'  1/2019-15מיום  27ינואר .2019

ז .ועדה למאבק בנגע הסמים מסוכנים -

( )1מס'  1/2019-15מיום  16ינואר .2019

ח .ועדת הנחות בארנונה -

( )1מס'  4/2018-14מיום  17דצמבר .2018

הגשת דו"ח תלת -חודשי על פעולות העירייה לחודשים אוקטובר  -דצמבר 2018
עפ"י סעיף  140ב' (ב) לפקודת העיריות.
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עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 3/2019-15
מיום 11.2.2019
מס'
החלטה פרטי החלטה
 )3(.4האצלת סמכויות  -זכויות חתימה על תעודת אישור לפי סעיף  324לפקודת העיריות
בהתאם לסעיף  17לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) תשל"ה , 1975-
רשאי ראש העירייה באישור מועצה לאצול מתפקידיו וסמכויותיו ,בין היתר ,לסגניו והכל דרך כלל
או לעניין מסוים או לסוג עניינים מסוים.
לאור האמור לעיל ,ראש העיריי ה מר מיכאל וידל מאציל סמכויותיו לפי סעיף  324לפקודת העיריות
[נוסח חדש] לשני סגניו מר אברהם אילוז ומר מאור מאיר אשש ,המורשים לחתום במקומו על תעו דת
תשלום חובות לעירייה.
למען הסר ספק ,מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ראש רש ות מוסמך להאציל מתפקידיו וסמכויותיו
לסגניו  ,באישור המועצה .אמנם ,גם כאשר ראש הרשות אוצל מסמכותו לסגנו ,הוא ממשיך להיות בעל
סמכות מקבילה והנושא באחריות הכוללת להתנהלות הרשות המקומית .ככל שאין בינו לבין סגנו אשר
קיבל מ סמכויותיו חילוקי דעות ,ניתן לומר כי בכל הנוגע לסמכויות שהואצלו לסגן  -כוחו של הסגן –
ככוחו של ראש הרשות עצמו.
המועצה מאשרת האצלת סמכויות כאמור לעיל  -זכות חתימה על תעודת אישור לפי סעיף  324לפקודת
העיריות.
(הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה)
(נספח מס' ) 1
(בעד  ,12 -נגד ) 5 -
 )4(.5מלגות למשלחת לפולין  -תלמידי אמי"ת דתי רמלה סמל מוסד 431254
בתאריך  26.02.19יצאו תלמידי ביה"ס אמי"ת דתי רמלה למשלחת לפולין .
מבוקש לאשר ל  8 -תלמידי ביה"ס אמי"ת דתי רמלה הזכאים למלגה.
המלגה לא תעלה על  ₪ 1,000לתלמיד וזאת לאחר השלמה ובדיקה של אגף החינוך והנוער מול
הגורמים הרלוונטיים באשר לעמידה בקריטריונים.
המועצה מאשרת האמור לעיל.
(הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה)
(בעד  ,16-נגד ) 1 -
 )5(.6עדכון מורשי חתימה וביטול פרטי מזכירה  -ביה"ס בן גוריון סמל מוסד 413880
בשנה"ל תשע"ט במהלך חודש פברואר ,תצא בע"ה מזכירת ביה"ס בן גוריון ,הגב' אביטל חן
גיטהון לחופשת לידה.
מבוקש לאשר עדכון בחשבונות הבנק של ביה"ס מ"מ מורשית החתימה  :הגב' אלונה
קליימן מנהלת אגף החינוך והנוער ולגרוע את זכות החתימה למזכירה היוצאת.
חשבון רשות  -בנק לאומי מס' ח -ן 41722/38
חשבון הורים  -בנק לאומי מס' ח -ן 33461-36
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עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 3/2019-15
מיום 11.2.2019

מורשות חתימה בח -ן הבנק יהיו:

מנהלת ביה"ס  -גב' בירנית זרבי יצחק ת.ז ,24182081
מנהלת אגף החינוך והנוער  ,גב' אלונה קליימן ת.ז .28458289

בח -ן הורים מורשה נוסף נציג ועד הורים :מר רמי דוידוב ת.ז .11376597
כמו כן ,יש לאשר ביטול זכות החתימה למזכירה היוצאת  :אביטל חן גיטהון ת.ז 313220329
בשני החשבונות.
** חתימת מנהלת ביה"ס בגב' בירנית זרבי יצחק חייבת בכל מקרה ובנוסף אליה תצורף חתימה של
מנהלת אגף החינוך והנוער ,גב' אלונה קליימן וחותמת ביה"ס.
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  ,12 -נגד )5 -
 )5(.7עדכון מורשי חתימה  -חט"ב שחקים סמל מוסד 441360
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 בבי"ס חט"ב שחקים רשומים רק שני מורשה חתימה.
אגף החינוך והנוער בשיתוף חב' שחף וכפוף לחוזר מנכ"ל מבקש להוסיף לח -ן הורים נציג ועד הורים.
פרטי חשבון הורים חט"ב שחקים סמל מוסד : 441360
בנק  -מרכנתיל דיסקונט ,מס' חשבון 162914 -
מורשות חתימה  -אתי אינדיג ,מנהלת ביה"ס ת.ז23544646 .
מירי לבקוביץ' ,מזכירת ביה"ס ת.ז25316308 .
הדס ממרוד ,נציג הורים ,ת.ז.033182940 .
** חתימת מנהלת ביה"ס אתי אינדיג חייבת בכל מקרה ובנוסף אליה תצורף חתימה של מזכירת
ביה"ס גב' מירי לבקוביץ' וחותמת ביה"ס.
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)
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מיום 11.2.2019
 לקבל מידע בקשר לחשבון ביה"ס
** כל החלטה קודמת בעניין זה מבוטלת.
המועצה מאשרת האמור לעיל.
(הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה)
(בעד  ,12 -נגד ) 5 -
 )6(.8עדכון  -מלגות לפולין  -תלמידי ביה"ס לילנטל
בישיבת מועצת העיר מועצה מס'  12/2018-15מיום  , 30.12.2018החלטה מס'  )319(.5אושרה מלגה
ע"ס  ₪ 1,000לתלמיד ביה"ס לילנטל ר.ב.
המועצה מאשרת עדכון המלגה לשנת  2019במקום לשנת . 2018
(הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה)
(בעד  ,16-נגד ) 1 -
 )7(.9ביה"ס מענית  -סמל מוסד 412122
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 מענית רשומים רק שני מורשי חתימה.
אגף החינוך והנוער בשיתוף חב' שחף וכפוף לחוזר מנכ"ל מבקש להוסיף לח -ן הורים נציג ועד הורים.
פרטי חשבון הורים ביה"ס מענית סמל מוסד : 412122
בנק  -לאומי  ,מס' חשבון 3348424 -
מורשי חתימה:
שרה (סיסי) דוד ,מנהלת ביה"ס ת.ז59638460 .
לורין שחר ,מזכירת ביה"ס ת.ז17900853 .
יגל כהן ,נציג הורים ,ת.ז038985644 .
המועצה מאשרת האמור לעיל.
(פרוטוקול הנהלה מס' ) 1/2019-15
(בעד  ,12 -נגד ) 5 -
 )8(.10ביה"ס ג'ואריש  -סמל מוסד 418038
ב ביה"ס ג'ואריש בשנה"ל תשע"ט בתאריך  31.12.18מזכירת ביה"ס דוריס פאנוס סיימה תפקידה
ויצאה בשעה טובה לפנסיה.
מבקשים לעדכן בחשבונות הבנק של ביה"ס את פרטי המזכירה הנכנסת ולגרוע את זכות החתימה למזכירה
היוצאת.
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חשבון רשות  -בנק לאומי מס' ח -ן 2667410
חשבון הורים  -בנק לאומי מס' ח -ן 3711045
מורשי חתימה בח -ן הבנק יהיו  :מנהלת ביה"ס גב' נואל אבו עאמר ת.ז  ,54424536ומזכירת ביה"ס
החדשה סוהיר אלעברה ת.ז .040957458
בח -ן הורים מורשה נוסף נציג ועד הורים גב' אבו גאנם גוזלאן ת.ז .029780152
כמו כן ,נא לבטל את זכות החתימה למזכירה היוצאת דוריס פאנוס ת.ז  53821146בשני החשבונות.
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.
(פרוטוקול הנהלה מס' ) 1/2019-15
(בעד  ,12 -נגד )5-
 )9(.11מלגות לפולין  -תלמידי תיכון האומנים שש שנתי
שני תלמידים תושבי רמלה מביה"ס תיכון האומנים שש שנתי נסעו באוק'  2018משלחת לפולין,
גובה המלגה  ₪ 1,000עבור כל תלמיד ,וזאת לאחר השלמת בדיקה של אגף חינוך ונוער והגורמים
הרלוונטיים באשר לעמידה בקריטריונים.
המועצה מאשרת המלגות כאמור לעיל.
(פרוטוקול הנהלה מס' ) 1/2019-15
(בעד  ,16 -נגד )1 -
 )10(.12עדכון מחירי אתרי התיירות
מחירי אתרי התיירות עודכנו פעם אחרונה לפני כארבע שנים  ,מחירי הכניסות הינם מהנמוכים שיש כיום בארץ,
גם לאחר העדכון המפורט מטה.
** לתושבי העיר רמלה ולקבוצות שמגיעות באמצעות סוכנים ,אין שינוי במחיר.
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ישיבת המועצה מן המניין מס' 3/2019-15
מיום 11.2.2019
להלן טבלת עדכון המחירים:
אתר

מבוגר/רגיל
כיום

מבוגר/רגי
ל חדש

ילד/גמלאי/חייל/נכה/
סטודנט /בקבוצה מעל
 20איש כיום

ילד/גמלאי/חייל/נכה/
סטודנט /בקבוצה מעל
 20איש  -חדש

תושב רמלה
וסוכנים  -אין
שינוי השנה

מוזיאון
בריכת
הקשתות
מגדל לבן

12

19

10

17

15

14

19

12

15

10

10

14

9

12

8

בריכה ומגדל

20

28

17

19

14

מוזיאון ואתר
נוסף
משולב 3
אתרים

לא קיים
כיום

29

לא קיים כיום

26

18

25

39

22

35

18

המועצה מאשרת עדכוני המחרים כאמור לעיל .
(פרוטוקול הנהלה מס' ) 1/2019-15
(בעד  ,12 -נגד )5 -
 )11(.13מהנדסת העיר הגב' ז'אנה סולובייצ'יק  -שכר בכירים
בחלוף שנתיים מההסכם שכר קודם מבוקש להעלות את שכרה של מהנדסת העיר הגב' ז'אנה סולובייצ'יק
כיום  85%שכר מנכ"ל ,מבוקש להעלות ל  90% -שכר בכירים.
המועצה מאשרת האמור לעיל .
(פרוטוקול הנהלה מס' ) 1/2019-15
(בעד  ,12 -נגד )5 -
 )12(.14נוהל להצבת סוכך עונתי  -סגירת חורף
בהתאם לסעיף  26לחוק התכנון והבניה ותקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר),
תשע"ד  , 2014 -סגירת חורף אינה נדרשת היתר בניה אלא לפי תנאי רישוי עסקים וחוק עזר של הרשות
המקומית.
לאור האמור ,מבוקש בזאת ממועצת העיר לאשר נוהל הקמת סוכך עונתי  -סגירת חורף במסגרת הליך
קבלת רישיון העסק במחלקת רישוי עסקים.
נוהל זה יפורסם באתר העירייה ותחולתו תהא מיום אישורו במועצת העיר.
המועצה מאשרת נוהל הצבת סוכך עונתי  -סגירת חורף.
(פרוטוקול הנהלה מס' ) 1/2019-15
(נספח מס' ) 2
(בעד  ,12 -נגד )5-
8

בס"ד

עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 3/2019-15
מיום 11.2.2019
 )13(.15עמותת המכון לאיכות השלטון  ,רחוב דניאל מנחם  , 35גוש  5730:חלקה1:
עמותת המכון לאיכות השלטון  ,רחוב דניאל מנחם  , 35גוש  5730:חלקה. 1:
החלטת ועדת הקצאות:
לאשר הכנת הסכם.
* פרוטוקול הקצאות מקרקעין ומבני ציבור מס'  , 9/2018-15מיום . 25.11.2018
המועצה מאשרת החלטת ועדת הקצאות לעיל.
(פרוטוקול הנהלה מס' ) 1/2019-15
(נספח מס' ) 3
(בעד  ,12 -נגד )5-
 )14(.16הסכם רשות שימוש  -בנייני ציבור עמותת "תנועת הצופים העבריים "שבט אחווה"
גוש  , 5933חלקה  81מגרש 309
מבוקש לאשר הסכם רשות שימוש כמפורט להלן :
 .1להלן בתמצית פירוט הליך הקצאה שנערך בעירייה בהתאם לנהלים ולדין החל:
 )1ביום  5.11.17הוגשה בקשה להקצאה מאת עמותת "תנועת הצופים העבריים "שבט אחווה""
(להלן "-העמותה") ,לצורך שימוש במבנה הציבור כמועדון לפעילות הצופים.
 ) 2בהתאם להחלטת ועדת ההקצאות מיום  , 11.4.2018ההקצאה פורסמה בעיתונות כמפורט להלן :ביום
10.5.2018
פורסם בעיתון "מעריב"; ביום  10.5.18פורסם במקומון "גל גפן"; ביום  11.5.2018פורסם בעיתון "כל אלערב"
בשפה הערבית.
 )3בהתאם להחלטת ועדת ההקצאות מיום  , 15.7.18הקצאת המקרקעין פורסמה פרסום שני בעיתונות ,כמפורט
להלן :ביום  7.8.2018פורסמה ההקצאה בפעם השנייה בעיתון "מעריב" ביום  10.8.2018בעיתון "כל אלערב"
בשפה הערבית וביום  9.8.2018פורסמה במקומון "גל גפן".
 ) 4בהתאם לפרוטוקול ישיבת ועדת ההקצאות מיום  ,25.11.2018הוחלט להקצות המקרקעין לעמותה לשלוש
שנים
ועוד אופציה של שנתיים נוספות .לא היו התנגדויות להקצאה.
 .2ע יריית רמלה הינה הבעלים של הקרקע ,להלן פרטי הנכס:
פרטי ההפקעה
חלקה מגרש
גוש
כתובת
המקרקעין רשומים
309
81
בני 5933
רחוב
ע"ש עיריית רמלה.
אמדורסקי
מכר ללא תמורה לפי שטר 015082
מיום 6.11.1970
 . 3בהתאם לנוסח ההסכם ,ההקצאה תינתן ללא תמורה לתקופה של שלוש שני ם ועוד אופציה של שנתיים
נוספות.
 . 4אין מניעה חוקית לאשר ההסכם שבנדון.
 .5מבוקש ממועצת העיר לאשר ההסכם.
המועצה מאשרת הסכם רשות שימוש ( תנועת הצופים העבריים) כאמור לעיל .
(פרוטוקול הנהלה מס' ) 1/2019-15
(נספח מס' ) 4
(בעד  ,12 -נגד )5-
9
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עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 3/2019-15
מיום 11.2.2019

 ) 15 ( .17ה סכם ר שות שימוש  -בנייני ציבור  -עמותת "אור לעולם  -עמותה לסיוע לנכים
ונזקקים" ,גוש  , 5804חלקה  , 48ברח' אברהם הלל  8ברמלה
מבוקש לאשר הסכם רשות שימוש כמפורט להלן :
 . 1להלן בתמצית פירוט הליך הקצאה שנערך בעירייה בהתאם לנהלים ולדין החל:
)1

ביום  ,9.3.2018הוגשה בקשה להקצאת מאת "אור לעולם – עמותה לסיוע לנכים ונזקקים" (להלן -
"העמותה ") ,לצורך שימוש במבנה הציבורי לשם הפעלת מרכז להשאלת ציוד רפואי שיקומי ללא
תשלום ,מוצרי ספיגה למבוגרים וכד'.

)2

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

)3

בהתאם להחלטת ועדת ההקצאות מיום  , 15.7.2018הקצאת המקרקעין פורסמה פרסום שני
בעיתונות ,כמפורט להלן :ביום  7.8.2018פורסמה ההקצאה בפעם השניה בעיתון "מעריב"; ביום
 10.8.2018ההקצאה פורסמה בעיתון "כל אלערב" עיתון בשפה הערבית; וביום  9.8.2018פורסמה
במקומון "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

פרטים

הבעלים עיריית רמלה  -מכר לפי
48
5804
רח'
סעיף  5לחוק שיכונים ציבוריים
א ברהם הלל 8
 . 3בהתאם לנוסח ההסכם ,ההקצאה תינתן ללא תמורה לתקופה של שלוש שנים ועוד שנתיים אופציה.
 . 4אין מניעה חוקית לאשר ההסכם שבנדון.
 . 5מבוקש ממועצת העיר לאשר ההסכם.
המועצה מאשרת הסכם רשות שימוש ( עמותת אור לעולם ) כאמור לעיל .
(פרוטוקול הנהלה מס' ) 1/2019-15
(נספח מס' ) 5
(בעד  ,12 -נגד )5-
 )16(.18הסכם רשות שימוש  -בנייני ציבור  -עמותת "שבת אחים גם יחד רמ לה" גוש , 5150
חלקה  , 52מועדון גיל הזהב ,רח' יאיר שטרן 31
מבוקש לאשר הסכם לרשות שימוש שבנדון כדלהלן:
 . 1להלן בתמצית פירוט הליך הקצאה שנערך בעירייה בהתאם לנהלים ולדין החל:
 )1ביום  , 10.9.2017הוגשה בקשה להקצאת מאת "שבת אחים גם יחד רמלה" (להלן "-העמותה") ,לצורך
שימוש במבנה הציבורי לשם הפעלת בית כנסת.
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עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 3/2019-15
מיום 11.2.2019
 )2בהתאם להחלטת ועדת ההקצאות מיום  , 10.1.2018ההקצאה פורסמה בעיתונות כמפורט להלן:
ביום  13.2.2018פורסם בעיתון "מעריב"; ביום  15.2.2018פורסם במקומון "גל גפן"; ביום 16.2.2018
פורסם בעיתון "כל אלערב" בשפה הערבית.
 )3בהתאם להחלטת ועדת ההקצאות מיום  , 11.4.2018הקצאת המקרקעין פורסמה פרסום שני בעיתונות,
כמפורט להלן :ביום  10.5.2018פורסמה ההקצאה בפעם השנייה בעיתון "מעריב" ובעיתון "גל גפן";
ביום  11.5.2018בעיתון "כל -אלערב" בשפה הערבית.
 ) 4בהתאם לפרוטוקול ישיבת ועדת ההקצאות מיום  , 1.7.2018הוחלט להכין הסכם להקצאת המקרקעין לשלוש
שנים ועוד שנתיים אופציה.
. 2עיריית רמלה הינה הבעלים של הקרקע ,להלן פרטי הנכס:
כתובת

גוש

חלקה

פ רטי ההפקעה

רח' יאיר שטרן 31

5150

52

המקרקעין רשומים על שם
עיריית רמלה

 .3בהתאם לנוסח ההסכם ,ההקצאה תינתן ללא תמורה לתקופה של שלוש שנים ועוד שנתיים אופציה.
 . 4אין מניעה חוקית לאשר ההסכם שבנדון.
 .5מבוקש ממועצת העיר לאשר ההסכם.
המועצה מאשרת הסכם רשות שימוש ( עמותת שבת אחים גם יחד) כאמור לעיל .
(פרוטוקול הנהלה מס' ) 1/2019-15
(נספח מס' ) 6
(בעד  ,14-נגד )3 -
 )17(.19הסכם רשות שימוש  -בנייני ציבור  -עמותת "ברכת שרה קריית מנחם (אפקה)",
גוש  , 5149חלקה  , 86ברח' צאלח מנשה 8
מבוקש לאשר הסכם לרשות שימוש שבנדון כדלהלן:
. 1להלן בתמצית פירוט הליך הקצאה שנערך בעירייה בהתאם לנהלים ולדין החל:
 )1ביום  , 15.10.2017הוגשה בקשה להקצאת מאת "ברכת שרה קריית מנחם (אפקה)" (להלן "-העמותה"),
לצורך שימוש במבנה ה ציבורי לשם הפעלת בית כנסת.
 )2בהתאם להחלטת ועדת ההקצאות מיום  , 10.1.2018ההקצאה פורסמה בעיתונות כמפורט להלן:
ביום  13.2.2018פורסם בעיתון "מעריב"; ביום  15.2.2018פורסם במקומון "גל גפן"; ביום 16.2.2018
פורסם בעיתון "כל אלערב" בשפה הערבית.
 )3בהתאם להחלטת ועדת ההקצאות מיום  , 11.4.2018הקצאת המקרקעין פורסמה פרסום שני בעיתונות,
כמפורט להלן :ביום  10.5.2018פורסמה ההקצאה בפעם השנייה בעיתון "מעריב"; ביום 11.5.2018
ההקצאה פורסמה בעיתון "כל אלערב" עיתון בשפה הערבית; וביום  10.5.2018פורסמה במקומון "גל גפן".
 ) 4בהתאם לפרוטוקול ישיבת ועדת ההקצאות מיום  , 15.7.2018הוחלט להכין הסכם להקצאת המקרקעין
לשנתיים ועוד שנתיים אופציה.
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ישיבת המועצה מן המניין מס' 3/2019-15
מיום 11.2.2019

 . 2עיריית רמלה הינה הבעלים של הקרקע ,להלן פרטי הנכס:
כתובת

גוש

חלקה

פרטי ההפק עה

רח'

5149

86

המקרקעין רשומים ע"ש עיריית רמלה.
הפקעה לפי סעיף  19מיום 4.9.2002

צאלח מנשה 8

 . 3בהתאם לנוסח ההסכם ,ההקצאה תינתן ללא תמורה לתקופה של שנתיים ועוד שנתיים אופציה.
 .4אין מניעה חוקית לאשר ההסכם שבנדון.
 .5מבוקש ממועצת העיר לאש ר ההסכם.
המועצה מאשרת הסכם רשות השימוש ( עמותת ברכת שרה קריית מנחם) כאמור לעיל .
(פרוטוקול הנהלה מס' ) 1/2019-15
(נספח מס' ) 7
(בעד  ,14 -נגד )3-
 )18(.20הסכם רשות שימוש  -בנייני ציבור עמותת "מאהבת חסדי זכריה" ,גוש  , 5937חלקה 11
מבוקש לאשר הס כם לרשות שימוש שבנדון כדלהלן:
 .1להלן בתמצית פירוט הליך הקצאה שנערך בעירייה בהתאם לנהלים ולדין החל:
 )1ביום  04.03.18הוגשה בקשה להקצאה מאת עמותת "מאהבת חסדי זכריה" (להלן "-העמותה"),
לצורך שימוש במבנה הציבור כבית כנסת.
 )2ב התאם להחלטת ועדת ההקצאות מיום  , 11.4.2018ההקצאה פורסמה בעיתונות כמפורט להלן :ביום
 10.5.2018פורסם בעיתון "מעריב"; ביום  10.5.18פורסם במקומון "גל גפן"; ביום  11.5.2018פורסם
בעיתון "כל אלערב" בשפה הערבית.
 )3בהתאם להחלטת ועדת ההקצאות מיום , 15.7.2018הקצאת המקרקעין פורסמה פרסום שני בעיתונות,
כמפורט להלן :ביום  07.8.2018פורסמה ההקצאה בפעם השניה בעיתון "מעריב" ביום  10.8.2018בעיתון
"כל אלערב" בשפה הערבית וביום  9.8.2018פורסמה במקומון "גל גפן".
 )4בהתאם לפרוטוקול ישיבת ועדת ההקצאות מיום  ,25.11.2018הוחלטו להקצות המקרקעין לעמותה
לעשר שנים ועוד אופציה של עשר שנים נוספות .מאחר והמגרש בייעוד שטח לבנייני ציבור שהשימושים
המותרים בו הנם לגני ילדים ,תידרש העמותה לקבל היתר בניה לשימוש חורג ,לא היו התנגדויות
להקצאה.
 ) 5כאמור ,הבניה תבוצע במהלך החודשים יולי אוגוסט תוך התחשבות ותיאום עם אגף החינוך ,הכניסה לבית
הכנסת תהיה מכניסה נפרדת תוך פגיעה מינימלית בשטח החצר ,בנוסף הבניה תהיה אקוסטית ככל
הניתן ו הכל בכפוף להנחיות מהנדסת העיר.
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עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 3/2019-15
מיום 11.2.2019
 . 2עיריית רמלה הינה הבעלים של הקרקע ,להלן פרטי הנכס:
כתובת

גוש

חלקה

פרטי ההפקעה

יוסי בנאי

5937

11

המקרקעין רשומים ע"ש עיריית רמלה.
מכר לפי סעיף  5לחוק שיכונים ציבוריים
מיום 9.9.1988

 .3בהתאם לנוסח ההסכם ,ההקצאה תינתן ללא תמורה לתקופה של עשר שנים ועוד אופציה של עשר
שנים נוספות.
 . 4אין מניעה חוקית לאשר ההסכם שבנדון.
 .5מבוקש ממועצת העיר לאשר ההסכם.
המועצה מאשרת הסכם רשות השימוש ( עמותת "מאהבת חסדי זכריה") כאמור לעיל .
(פרוטוקול הנהלה מס' ) 1/2019-15
(נספח מס' ) 8
(בעד  ,14 -נגד )3-
 )19(.21אישור הנחות חוג הכדורגל ג'רסי

.1

שם
ומשפחה
ע.ו

.1

שם
ומשפחה
ל.ו

.1

שם
ומשפחה
ד.ח

.1

שם
ומשפחה
ל.פ

פעילות

עלות

אחוז הנחה

סה"כ הנחה

כדורגל נערים
א

₪ 1550

50%

₪ 775

סה"כ הנחה

₪ 775

פעילות

עלות

אחוז הנחה

סה"כ הנחה

כדורגל כיתה
ד

₪ 1200

50%

₪ 600

סה"כ הנחה

סה"כ
לתשלום
₪ 600

את סכום המלגה יש
להעביר לקרן רמלה

הערות
את סכום המלגה יש
להעביר לקרן רמלה

₪ 600

פעילות

עלות

אחוז הנחה

סה"כ הנחה

כדורגל
ביה"ס כיתה
זח

₪ 1200

50%

600

סה"כ הנחה

סה"כ
לתשלום
600

הערות
את סכום המלגה יש
להעביר לקרן רמלה

600

פעילות

עלות

אחוז הנחה

סה"כ הנחה

כדורגל נערים
א

₪ 1550

50%

₪ 775

סה"כ הנחה

.1

סה"כ
לתשלום
₪ 775

הערות

סה"כ
לתשלום
₪ 775

הערות
את סכום המלגה יש
להעביר לקרן רמלה

₪ 755

שם
ומשפחה

פעילות

עלות

אחוז הנחה

סה"כ הנחה

סה"כ
לתשלום

הערות

ט.י

כדורגל ילדים
א

₪ 1550

50%

775

775ש"ח

את סכום המלגה יש
להעביר לקרן רמלה

₪ 775

סה"כ הנחה
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מיום 11.2.2019

שם
ומשפחה

פעילות

עלות

אחוז הנחה

סה"כ הנחה

סה"כ
לתשלום

הערות

.1

ע.מ

כדורגל נערים
ב

₪ 1550

20%

₪ 310

₪ 1240

את סכום המלגה יש
להעביר לקרן רמלה

.1

שם
ומשפחה
ש.צ

.1

שם
ומשפחה
ד.צ

₪ 1240

סה"כ הנחה
פעילות

עלות

אחוז הנחה

סה"כ הנחה

כדורגל כיתה
ד

1200

50%

₪ 600

פעילות

סה"כ הנחה
עלות

כדורגל כיתה
ב

אחוז הנחה

סה"כ הנחה

50%

₪ 600

1200

סה"כ
לתשלום
₪ 600
₪ 600
סה"כ
לתשלום
₪ 600

סה"כ הנחה
שם ומשפחה
א.נ

.1

.1

שם
ומשפחה
י.נ

שם ומשפחה
.1

י.נ

שם
ומשפחה
1

ל.ל

שם
ומשפחה
1

ח.ל

פעילות

עלות

אחוז הנחה

1200

50%

עלות
1200

50%

עלות

אחוז הנחה

₪ 1200

50%

פעילות

כדורגל
גרסי
סה"כ הנחה
פעילות

הערות
את סכום המלגה יש
להעביר לקרן רמלה

סה"כ
לתשלום
₪ 600

סה"כ
הנחה
₪ 600

הערות
את סכום המלגה יש
להעביר לקרן רמלה

₪ 600
אחוז הנחה

כדורגל פארק
עופר
סה"כ הנחה

את סכום המלגה יש
להעביר לקרן רמלה

₪ 600

כדורגל
פארק עופר
סה"כ הנחה
פעילות

הערות

סה"כ
הנחה
₪ 600

סה"כ
לתשלום
₪ 600

הערות
את סכום המלגה יש
להעביר לקרן רמלה

₪ 600
סה"כ
הנחה
₪ 600

סה"כ
לתשלום
₪ 600

הערות
את סכום המלגה יש להעביר
לקרן רמלה

₪ 600

עלות

אחוז
הנחה

סה"כ הנחה

סה"כ
לתשלום

הערות

₪ 1550

50%

₪ 775

₪ 775

את סכום המלגה יש להעביר
לקרן רמלה

כדורגל
נערים א
סה"כ הנחה

עלות

פעילות
כדורגל
₪ 1550
ילדים
סה"כ הנחה

₪ 775
אחוז
הנחה

סה"כ
הנחה

סה"כ
לתשלום

50%

₪ 775

₪ 775
₪ 775

המועצה מאשרת מלגות ל חוגי הכדורגל ג'רסי כמפורט לעיל .
(פרוטוקול הנהלה מס' ) 1/2019-15
(בעד  ,16 -נגד )1-
04

הערות
את סכום המלגה יש
להעביר לקרן רמלה

בס"ד

עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 3/2019-15
מיום 11.2.2019

 )20(.22היכל הספורט  -מלגות/הנחות
להלן בקשה להנחות בחוגי תשע"ט:
שם
ומשפחה
י.י

מס'
.1

פעילות

עלות

כדורסל

₪ 1,100

אחוז
הנחה
50%

סה"כ הנחה ללקוח
₪ 550

הערות

סה"כ תשלום
לעירייה/לקרן
₪ 550

העברה סכום הנחה
לחשבון סא ן

המועצה מאשרת המלגות/הנחות כמפורט לעיל.
(פרוטוקול הנהלה מס' ) 1/2019-15
(בעד  ,16 -נגד )1-
 )21(.23מרכז הטניס  -מלגות/הנחות
להלן בקשה להנחות בחוגי תשע"ט:
מס'

שם
ומשפחה

פעילות

עלות

אחוז הנחה

סה"כ הנחה
ללקוח

סה"כ תשלום
לעירייה/לקרן

הערות

.1

י.ג

טניס

₪ 1,620

 30%נכה

₪ 486

₪ 1,134

העברה סכום הנחה לסעיף
הכנסות בקרן רמלה 890 - 991

.2

כ.ש

טניס

₪ 2,500

50%

₪ 1,250

₪ 1,250

העברה סכום הנחה לסעיף
הכנסות טניס 1329300420

המועצה מאשרת המלגות/הנחות כמפורט לעיל.
(פרוטוקול הנהלה מס' ) 1/2019-15
(בעד  ,16 -נגד )1-
 )22(.24מתחם הקאנטרי העירוני  -מלגות/הנחות
להלן בקשות למלגות של חניכי מתחתם הקאנטרי העירוני תשע"ט:
מס'

שם
ומשפחה

.1

כ.ש.

.2

א.ג.

.3

י.ו.

.4
.5
.6

ל.ד.
ש.נ.
כ.י.

פעילות

היפהופ
חוג שחייה
חוג שחייה
שחייה תחרותי
היפהופ
חוג שחייה
חוג שחייה
שחייה תחרותי
שחייה תחרותי
חוג שחייה

עלות

אחוז
הנחה

₪ 1,600
₪ 1,760
₪ 1,980
₪ 2,250
₪ 021,6
₪ 1,760
₪ 1,760
₪ 1,970
₪ 2,250
₪ 2,250
סה"כ העברות

50%
50%
30%
30%
30%
30%
30%
50%
20%
20%

סה"כ
הנחה

₪ 800
₪ 880
₪ 594
₪ 675
₪ 486
₪ 528
₪ 528
₪ 985
₪ 450
₪ 450

סה"כ
לתשלום

₪ 800
₪ 880
₪ 1,386
₪ 1,575
₪ 1,134
₪ 1,232
₪ 1,232
₪ 985
₪ 1,800
₪ 1,800

המועצה מאשרת המלגות/הנחות כמפורט לעיל.
(פרוטוקול הנהלה מס' ) 1/2019-15
(בעד  ,16 -נגד )1-
05

סה"כ לזכות /העברה
לסעיף הכנסות בריכה
1247300420

סה"כ
העברה
למדריכה
מיטל גואטה

₪ 240
₪ 880
₪ 594
₪ 675
₪ 145.8
₪ 528
₪ 528
₪ 295.5
₪ 450
₪ 450
₪ 4,786.3

₪ 560

₪ 340.2

₪ 689.5

₪ 1,589.7

בס"ד

עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 3/2019-15
מיום 11.2.2019

 )23(.25קונסרבטוריון  -מרכז אמנויות  -מלגות/הנחות
להלן בקשה להנחות בחוגי תשע"ט:
מס

שם
ומשפחה

פעילות

פסנתר

1

מ.י.

2

ד.ש.ש

אורגנית
 45דקות

3

מ.י.

פסנתר

4

ח..נ.ש

עלות

אחוז
הנחה

סה"כ
הנחה
ללקוח

סה"כ
תשלום
לעירייה

הערות

₪ 3325

50%

₪ 1662

₪ 1662

העברת סכום ההנחה לסעיף הכנסות
קונסרבטוריון 1325100410

₪ 6300

20%

₪ 1260

₪ 5040

העברת סכום ההנחה לסעיף הכנסות
קונסרבטוריון 1325100410

₪ 6144

20%

₪ 1129

₪ 4915

העברת סכום ההנחה לחשבון הלקוח
מצורף תצלום המחאה

 45דקות

 45דקות
פעמיים
בשבוע
נווה
תופים 30
דקות

₪ 4070

20%

₪ 814

₪ 3256

חנה
קלרינט
 45דקות
₪ 4865

סה"כ הנחות

₪ 14873

המועצה מאשרת המלגות/הנחות כמפורט לעיל.
(פרוטוקול הנהלה מס' ) 1/2019-15
(בעד  ,16 -נגד )1-

06

העברת סכום ההנחה לסעיף הכנסות
קונסרבטוריון 1325100410

בס"ד

עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 3/2019-15
מיום 11.2.2019

 )24(.26מרכז מחול מענית  -מרכז אמנויות  -מלגות/הנחות
להלן בקשות למלגות של תלמידי המרכז  17- 18לשנת תשע"ט:
מס'

שם
ומשפחה

עלות

פעילות

אחוז
הנחה

סה"כ
הנחה

סה"כ
לתשלום

 . 1ט.ש

ג'אז +
מודרני

₪2820

50%

₪1410

₪1410

יש להעביר את סכום ההנחה
ליהודית דביר

 . 2ש.מ

ג'אז

₪1720

50%

₪860

₪ 860

יש להעביר את סכום ההנחה
ליהודית דביר

 . 3ל.ס

ג'אז +
מודרני

₪2290

50%

₪ 1145

₪ 1145

יש להעביר את סכום ההנחה
ליהודית דביר

 . 4א.מ

ג'אז

₪1720

50%

₪ 860

₪ 860

יש להעביר את סכום ההנחה
ליהודית דביר

 . 5פ.פ

ג'אז +
מודרני

₪ 2290

50%

₪ 1145

₪ 1145

יש להעביר את סכום ההנחה
ליהודית דביר

₪ 5420

₪ 5420

יש להעביר את סכום ההנחה
ליהודית דביר

סה"כ הנחות

הערות

המועצה מאשרת המלגות/הנחות כמפורט לעיל.
(פרוטוקול הנהלה מס' ) 1/2019-15
(בעד  ,16 -נגד )1-
 )25(.27אישור בקשת היתר לעבודת חוץ  -גב' מיה כספי
הגב' מיה כספי עובדת באגף החינוך והנוער ,מבקשת אישור העירייה להיתר עבודת חוץ,
מעבר לעבודתה בעירייה.
עפ"י סעיף  180לפקודת העיריות ,מבוקש לאשר לנ"ל היתר לעבודת חוץ ,לתקופה של שנה מיום
החלטת המועצה.
המועצה מאשרת היתר לעבודת חוץ.
(פרוטוקול הנהלה מס' ) 1/2019-15
(נספח מס' )9
(בעד  ,12 -נגד )5-
 )26(.28הצעת חוק עזר לרמלה ( מניעת רעש) ,תשע"ט 2018 -
מבוקש ממועצת העיר לאשר חוק עזר לרמלה (מניעת רעש ) ,התשע"ט .2018 -
מצ"ב  -דברי הסבר בנספח.
המועצה מאשרת הצעת חוק עזר לרמלה(מניעת רעש) ,תשע"ט .2018 -
(פרוטוקול הנהלה מס' ) 1/2019-15
(נספח מס' ) 10
(בעד  ,12-נגד )5-
07

בס"ד

עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 3/2019-15
מיום 11.2.2019

 )27(.29אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת  - 2019ת ב"רים חדשים
 - 2763שיפוצים והצטיידות בספרייה בבית הספר אופק  ,התחייבות משרד החינוך בסך .₪ 50,000
 - 2764שיפוצים והצטיידות בספריה בבית הספ ממ"ד אריאל  ,התחייבות משרד החינוך בסך .₪ 50,000
 - 2765ביצוע מעגל תנועה בצומת אברהם הלל בר אילן ,התחייבות בסך כולל של  ₪ 382,872מתוכם :
 - ₪ 344,584משרד התחבורה - ₪ 38,288 ,קרן פיתוח.
 - 2766ביצוע מעגל תנועה בצומת שושנה דמארי עוזי חיטמן ,התחייבות בסך כולל של  ₪ 682,122מתוכם:
 - ₪ 613,909משרד התחבורה  - ₪ 68,213 ,קרן פיתוח.
 - 2767ביצוע כיכר בצומת ישראל פרנקל  -בר אילן  ,התחייבות בסך כול של  ₪ 2,012,696מתוכם:
 - ₪ 1,811,426משרד התחבורה  - ₪ 201,270 ,קרן פיתוח.
 - 2768ביצוע כיכר בצומת שושנה דמארי  -אהוד מנור ,התחייבות בסך כולל של  ₪ 1,643,379מתוכם :
 - ₪ 1,479,041משרד התחבורה - ₪ 164,338 ,קרן פיתוח.
 - 2769ביצוע שביל אופניים ברח יוסי בנאי בקרית האומנים  ,התחייבות בסך כולל של  ₪ 3,702,977מתוכם:
 - ₪ 3,332,679משרד התחבורה  - ₪ 370,298 ,קרן פיתוח.
 - 2770תכנון הקמת  4מעונות יום בשכונת נאות שמיר במערב רמלה  9כיתות  ,התחייבות משרד העבודה
והרווחה בסך ₪ 588,000
 - 2771שדרוג מתחם המגדל הלבן ,התחייבות בסך כולל של  ₪ 1,000,000מתוכם  :המשרד לפיתוח
הפריפריה הנגב והגליל  , ₪ 500,000 -קרן פיתוח .₪ 500,000 -
 - 2772הקמת גינה ציבורית בכניסה לעיר (גן הסוסים)  ,התחייבות בסך כולל של  ₪ 1,500,000מתוכם :
המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל  , ₪ 1,000,000 -קרן פיתוח .₪ 500,000 -
 - 2773הקמת בית כנסת ברחוב יאיר שטרן  31בשכונת קריית מנחם ,התחייבות משרד לפיתוח הפריפריה
הנגב והגליל בסך .₪ 1,500,000
 - 2774רכישת ציוד וריהוט גלובלי לבתי ספר לשנת  , 2018התחייבות מפעל הפיס בסך .₪ 300,000
 - 2775רכישת מחשבים למוסדות חינוך וקמפוס השפלה (נבון) ,התחייבות מפעל הפיס בסך .₪ 718,152
 - 2776חידוש ושינויים מבנים שיפוץ בביה"ס נווה שלום לשנת  ,2018התחייבות משרד החינוך בסך .₪ 410,072
 - 2777חידוש ושינויים מבנים בבה"ס נווה שלום בנים לשנת  ,2018התחייבות משרד החינוך בסך
.₪ 513,234
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ישיבת המועצה מן המניין מס' 3/2019-15
מיום 11.2.2019

 - 2778פיתוח שצפים והקמת גני משחקים כולל הצללות ומתקנים לשנת  , 2019התחייבות קרן פיתוח
בסך ₪ 1,000,000
 - 2779עבודות חשמל ותיקוני תאורה בעיר לשנת  , 2019התחייבות קרן פיתוח בסך .₪ 500,000
המועצה מאשרת  17תב"רים חדשים לשנת  ,2019בסכום כולל של .₪ 16,553,504
(פרוטוקול כספים מס' ) 1/2019-15
(נספח מס' ) 11
(בעד  ,12 -נגד )5-

 )28(. 30אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת  - 2019תיקוני תב"רים
 - 2356הקמת בה"ס יסודי ברח' יוסי בנאי שלבים א -ד בקרית האומנים  ,סה"כ תקציב מבוקש -
 ,₪ 27,565,718סה"כ תקציב קודם  , ₪ 25,565,718 -תוספת  -התחייבות קרן פיתוח בסך .₪ 2,000,000
 - 2516הקמת גן ילדים בשכונת גן חק"ל  ,סה"כ תקציב מבוקש  ,₪ 2,255,000 -סה"כ תקציב קודם
 ,₪ 1,885,000תוספת  -התחייבות קרן פיתוח בסך .₪ 400,000
 - 2518הקמת ביה"ס לחינוך מיוחד למגזר הערבי בגן חק"ל ,סה" כ תקציב מבוקש ₪ 15,855,645 -
סה"כ תקציב קודם  ,₪ 13,555,645 -תוספת  -התחייבות קרן פיתוח בסך .₪ 2,300,000
 - 2664מכבי החדשה קדם מימון חדש מול ישן  ,סה"כ תקציב מבוקש  ₪ 2,500,000 -סה"כ תקציב
קודם  ,₪ 1,500,000 -תוספת  -התחייבות רשות מקרקעי ישראל בסך  ₪ 1,000,000רשות מקרקעי
ישראל .
 - 2690הקמת גן ילדים ברח' בני אמדורסקי מגרש  309בקרית האומנים  ,סה"כ תקציב מבוקש -
 ,₪ 1,265,711סה"כ תקציב קודם  , ₪ 500,000 -תוספת  -התחייבות משרד החינוך בסך . ₪ 765,711
 - 2691הקמת גן ילדים ברח' יוסי בנאי מגרש  503בקרית האומנים  ,סה"כ תקציב מבוקש ,₪ 1,600,000 -
סה"כ תקציב קודם  , ₪ 1,265,711 -תוספת  -התחייבות קרן פיתוח בסך .₪ 334,287
 - 2692הקמת גן ילדים ברחוב זמיר בנאות מנחם בגין  ,סה"כ תקציב מבוקש  , ₪ 1,265,711 -סה"כ
תקציב קודם  ,₪ 500,000 -תוספת  -התחייבות משרד החינוך בסך .₪ 765,711
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 - 2756הקמת גן ילדים לחינוך מיוחד ברחוב בורוכוב  ,סה"כ תקציב מבוקש  , ₪ 1,265,711 -סה"כ
תקציב קודם  , ₪ 500,000 -תוספת  -התחייבות משרד החינוך בסך .₪ 765,711
 - 2720רכישת ציוד טיפולי וציוד להכשרות בה"ס סיני  ,סה"כ תקציב מבוקש  ,₪ 580,707 -סה"כ
תקציב קודם  ,₪ 480,707 -תוספת  -התחייבות קרן פיתוח בסך .₪ 100,000

המועצה מאשרת אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת  - 2019תיקוני תב"רים  ,כמפורט לעיל.
(פרוטוקול כספים מס' ) 1/2019-15
(נספח מס' ) 12
(בעד , 12 -נגד )5-

 )29(.31הודעה על פרטי חוזים שנחתמו  -בהתאם לסעיף  203א לפקודת העיריות
לידיעה .
(פרוטוקול כספים מס' ) 1/2019-15
(נספח מס' ) 13
(בעד , 12 -נגד )5-
 )30(.32פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מס' 1/2019-15
המועצה מאשרת פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מס'  , 1/2019-15מיום  6פברואר . 2019
(פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מס' ) 1/2019-15
(נספח מס' ) 14
(בעד  ,12 -נגד )5 -
 )31(. 33פרוטוקול ועדת חינוך מס' 1/2019-15
המועצה מאשרת פרוטוקול ועדת חינוך מס'  , 1/2019-15מיום  3בפברואר . 2019
(פרוטוקול ועדת חינוך מס' ) 1/2019-15
(נספח מס' )16
(בעד  ,12 -נגד )5-
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 )32(.34עמותת בית הכנסת "מגן שלום" ,רחוב גיבורי ישראל  , 2גוש 5807:חלקה 40:
עמותת בית הכנסת "מגן שלום" ,רחוב גיבורי ישראל  , 2גוש 5807:חלקה .40:
החלטה:
החלטת ועדת הקצאות על אישור הבקשה וממליצה על הפרסום ראשון לתקופה של  5שנים  +שנתיים אופציה.
במקביל על העמותה לקדם ולטפל הוצאת היתר בניה.
המועצה מאשרת ההחלטה.
(פרוטוקול להקצאת מקרקעין ומבני ציבור מס' ) 1/2019-15
(נספח מס' ) 16
(בעד  ,14 -נגד )3-

 )33(.35עמותת "הר מוריה "  ,חץ  , 3שכונה :נאות מנחם בגין  ,גוש 5889:חלקה57:
עמותת "הר מוריה "  ,חץ  , 3שכונה :נאות מנחם בגין  ,גוש 5889:חלקה. 57:
החלטה:
הועדה מאשרת ביטול הקצאה.
המועצה מאשרת ההחלטה.
(פרוטוקול להקצאת מקרקעין ומבני ציבור מס' ) 1/2019-15
(נספח מס' ) 17
(בעד  ,12 -נגד )5-
 )34(.36אשל אברהם רמלה ע"ר  ,רחוב חזה עפרה ,שכונה:קרית האומנים ,גוש 5932:חלקה 51:מגרש417 :
אשל אברהם רמלה ע"ר  ,רחוב חזה עפרה ,שכונה :קריית האומנים ,גוש 5932:חלקה 51:מגרש. 417 :
החלטה:
הועדה מאשרת ביטול הקצאה.
המועצה מאשרת ההחלטה.
(פרוטוקול להקצאת מקרקעין ומבני ציבור מס' ) 1/2019-15
(נספח מס' ) 18
(בעד  ,12 -נגד )5-
 )35(.37עמותת רשת דובדבן  ,רחוב בן גוריון דוד שכונה:בן גוריון  ,גוש 4354:חלקה  27 :מגרש, 956:
חלקה 236:מגרש956:
עמותת רשת דובדבן  ,רחוב בן גוריון דוד שכונה:בן גוריון  ,גוש 4354:חלקה  27 :מגרש, 956:
חלקה, 236:מגרש956:
החלטה:
החלטת ועדת הקצאות לאשר הכנת הסכם לתקופה של  10 + 10שנים אופציה.
העמותה תשלם  50%מהס כם שנקבע  ,בחתימת החוזה ו  50% -עם תחילת הפעלת המעון.
המועצה מאשרת ההחלטה.
(פרוטוקול להקצאת מקרקעין ומבני ציבור מס' ) 1/2019-15
(נספח מס' )19
(בעד  ,12-נגד )5-
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 )36(.38אגודת ג'וארג'וס הקדוש רחוב מעפילים  , 1גוש 5830:חלקה1:
אגודת ג'וארג'וס הקדוש רחוב מעפילים  , 1גוש 5830:חלקה.1:
החלטה:
החלטת ועדת הקצאות  -לאשר הכנת הסכם לתקופה של  10שנים 5 +שנים אופצייה.
המועצה מאשרת ההחלטה.
(פרוטוקול להקצאת מקרקעין ומבני ציבור מס' ) 1/2019-15
(נספח מס' )20
(בעד  ,12 -נגד )5-
 )37(.39קריית החינוך השש שנתי ע"ש יגאל אלון ( ביה"ס עמל רב תחומי  +עידנים)
כיום נקרא תיכון עמל רב תחומי ע"ש יגאל אלון ,בשל המעבר למבנה חי נוכי שש שנתי ברחבי העיר
כלומר  -מעבר מחטיבות ביניים עצמאיות למבנה חינוכי שש שנתי ז' -יב' ,תהיינה קריות חינוך בעיר.
לאור האמור ,מבוקש לאשר כי בית ספר עמל רב תחומי ע"ש יגאל אלון וחטיבת הביניים עידנים יקראו -
קריית החינוך השש שנתי ע"ש יגאל אלון.
יגאל אלון ( פייקוביץ') היה איש צבא ופוליטיקאי ישראלי ,מפקד פלמ"ח ,מראשי צה"ל במלחמת
העצמאות בדרגת אלוף ,מראשי מפלגת העבודה ,חבר כנסת ,סגן ראש הממשלה ושר בממשלת ישראל.
החלטת הועדה:
ה ועדה מאשרת כי בית ספר עמל רב תחומי ע"ש יגאל אלון וחטיבת הביניים עידנים יקראו  -קריית
החינוך השש שנתי ע"ש יגאל אלון.
המועצה מאשרת ההחלטה.
(פרוטוקול שמות למקומות ציבוריים ) 1/2019-15
(נספח מס' ) 21
(בעד  ,14 -נגד )3 -

 )38(.40קריית החינוך השש שנתי עתיד אית"ן ע"ש הרב משה צבי נריה ( חטיבת הביניים שחקים)
כיום נקרא תיכון עתיד אית"ן ,בשל המעבר למבנה חינוכי שש שנתי ברחבי העיר כלומר -
מעבר מחטיבות ביניים עצמאיות למבנה חינוכי שש שנתי ז' -יב' ,תהיינה קריות חינוך בעיר.
לאור האמור מבוק ש לאשר כי בית ספר עתיד אית"ן ( אהבה ,יראה ,תקווה ונחישות ) וחטיבת הביניים שחקים
יקראו  -קריית החינוך השש שנתי אית"ן ע"ש הרב משה צבי נריה.
הרב משה צבי נריה היה רב ,מחנך ומנהיג רוחני ,מייסד מרכז " בני עקיבא .השפיע רבות על עיצוב פניה של
החברה הדתית  -לאומית ,הד וגלת בשילוב של תורה ,עבודה ומדינה.
כיהן כחבר כנסת למשך קדנציה אחת מטעם המפד"ל .חתן פרס ישראל על תרומה מיוחדת לחברה ופרס הרב
קוק.
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החלטת הועדה:
הועדה מאשרת כי תיכון עתיד אית"ן וחטיבת הביניים שחקים יקראו  -קריית החינוך השש שנתי אית"ן
ע"ש הרב משה צבי נריה.
המועצה מאשרת ההחלטה.
(פרוטוקול שמות למקומות ציבוריים ) 1/2019-15
(נספח מס' ) 22
(בעד  ,14 -נגד ) 3 -
 )39(.41שדרות משה ארנס ז"ל  -רחוב הזית עד החיבור לכביש 200
משה ארנס ז"ל (  27דצמבר  7 - 1925בינואר  ,) 2019שימש כמהנדס ופוליטיקאי ישראלי כיהן כשר ה ביטחון
ושר החוץ בממשלות ישראל ,שגריר ישראל בארצות הברית ,יושב ראש ועדת חוץ ובטחון וחבר כנסת
מטעם מפלגת הליכוד .משה ארנס ,מהנדס אווירונאוטיקה במקצועו ,היה פרופסור חבר בטכניון ,סמנכ"ל
התעשייה האווירית ,חתן פרס בטחון ישראל וחתן פרס הדיפלומטיה הישראלית.
מבוקש לאשר שינוי שם רחוב הזית  ,עד החיבור לכביש  - 200לשדרות משה ארנס ז"ל .
החלטת הועדה:
הועדה מאשרת שינוי שם רחוב הזית ,עד החיבור לכביש  - 200לשדרות משה ארנס ז"ל.
המועצה מאשרת ההחלטה.
(פרוטוקול שמות למקומות ציבוריים ) 1/2019-15
(נספח מס' )23
(בעד  ,14 -נגד )3 -
 )40(.42שדרות גולדה מאיר ז"ל  -מרחוב יהודה שטיין עד רחוב ז'בוטינסקי ( היציאה לבאר יעקב).
גולדה מאיר ז"ל (  03במאי  8 - 1898דצמבר  ,) 1978ראש ממשלת ישראל הרביעית בשנים .1969-1974
בין התפקידים שמילאה גולדה מאיר ז"ל :שרת העבודה ,שרת החוץ.
גולדה היא האישה הראשונה והיחידה שכיהנה כראש ממשלת ישראל.
מבוקש לאשר שינוי שם מרחוב יהודה שטיין לרחוב ז'בוטינסקי ( היציאה לבאר יעקב)  -לשדרות גולדה מאיר
ז"ל.
החלטת הועדה:
הועדה מאשרת שינוי שם מרחוב יהודה שטיין לרחוב ז'בוטינסקי ( היציאה לבאר יעקב)  -לשדרות
גולדה מאיר ז"ל.
המועצה מאשרת ההחלטה.
(פרוטוקול שמות למקומות ציבוריים ) 1/2019-15
(נספח מס' )24
(בעד  ,14 -נגד ) 3 -
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 )41(.43בין רחוב שריון לצנחנים ( בחלק הדרומי) לרחוב חטיבת קרייתי
חטיבת קרייתי היא חטיבת שריון במיל ואים הכפופה לעוצבת המפץ ,אוגדת מילואים בפיקוד הצפון .בעבר
חטיבת חי"ש של " ההגנה" ולאחר מכן חטיה סדירה בצה"ל.
מבוקש לאשר קריאת הרחוב בין צנחנים לשריון ( בחלק הדרומי ,סמוך לקופת חולים לאומית)  -חטיבת
קרייתי.
** כיום רחוב חטיבת קרייתי נמצא בין רחוב צה"ל לז 'בוטינסקי ( מדובר בהעברת הרחוב).
החלטת הועדה:
הועדה מאשרת קריאת הרחוב בין צנחנים לשריון ( בחלק הדרומי ,סמוך לקופת חולים לאומית)  -לרחוב
חטיבת קרייתי.
המועצה מאשרת ההחלטה.
(פרוטוקול שמות למקומות ציבוריים ) 1/2019-15
(נספח מס' )25
(בעד  ,14 -נגד ) 3-
 )42(.44שונות :
הנצחת דוד אבוטבול ז"ל -
בישיבת מועצה מס'  6/2012-13מיום  24.6.2012אישרה מועצת העיר להנציח את דוד אבוטבול ז"ל
ברחוב שיקרא על שמו בשכונה עתידית שתוקם בין הרחובות דני מס וחיים ויצמן .מאחר וטרם הוקמה
השכונה ,ההח לטה להנציח את אבוטבול ז"ל לא מומשה הלכה למעשה.
בעקבות פניות של המשפחה ( בתו הגב' אביבה גרינברג) להנציח את אביה ,דוד אבוטבול ז"ל בעוד ילדיו
חיים,
דוד אבוטבול ז"ל כיהן כחבר מועצת העיר רמלה בין השנים  1959-1978וכסגן ראש העיר בשנים .1964-1966
כמו כן ,הוענק לו תואר " יקיר העיר" על פועלו למען העיר רמלה ותושביה.
מבוקש לאשר הנצחת דוד אבוטבול ז"ל בכיכר ברחוב בן צבי  -פינת לוי אשכול.
החלטת הועדה:
הועדה מאשרת הנצחת דוד אבוטבול ז"ל בכיכר ברחוב בן צבי  -פינת לוי אשכול.
המועצה מאשרת ההחלטה.
(פרוטוקול שמות למקומות ציבוריים ) 1/2019-15
(נספח מס' ) 26
(בעד  ,14 -נגד )3-
 )43(.45פרוטוקול הועדה ליזום ותכנון פעילות לקידום טיפול מקיף במאבק בנגע הסמים המסוכנים
מס' 1/2019-15
המועצה מאשרת פרוטוקול הועדה ל יזום ותכנון פעילות לקידום טיפול מקיף במאבק בנגע הסמים
המסוכנים מס'  , 1/2019-15מיום  16ינואר . 2019
(פרוטוקול הועדה ליזום ותכנון פעילות לקידום טיפול מקיף במאבק בנגע הסמים
המסוכנים מס' ) 1/2019-15
(נספח מס' )27
(בעד  ,12 -נגד )5-
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 )44(.46פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה מס' 4/2018-14
המועצה מאשרת פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה מס'  , 4/2018-14מיום  17דצמבר . 2017
(פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה מס' ) 4/2018-14
(נספח מס' )28
(בעד  ,12נגד )5-
 )45(.47אישור חילופי גברי ומינוי בוועדות החובה וה רשות ,דירקטוריונים וחברות העירוניות
מבוקש לאשר מינוי של חברי מועצה ,נציגי ציבור ,עובדי הרשות המקומית – לוועדות חובה ,רשות ,ועדות
מקצועיות ,דירקטוריונים ,חברות עירוניות וועדי מנהל.
** נספח זה מחליף את נספח  1שאושר בישיבת המועצה מס'  3/2019-15מיום .30.12.2018
המועצה מאשרת אישור חילופי גברי ומינוי בוועדות החובה והרשות ,דירקטוריונים וחברות העירוניות,
כמפורט בנספח.
(תוספת לישיבת המועצה מן המניין מס'  3/2019-15מיום )11.02.2019
(נספח מס' ) 29
(בעד  ,12 -נגד ) 5 -

מיכאל וידל
ראש העיר רמלה

רונן עזריה
מנכ"ל העירייה
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