בס"ד

עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 11/2019-15
מיום 23.09.2019
__________________________________________________________________________

פרוטוקול ישיבת המועצה מן המניין שהתקיימה ביום שני כג' אלול תשע"ט
( 23ספטמבר  ) 2019בספרייה העירונית ע"ש בלפר  ,רח' ויצמן  1רמלה.
נוכחים ה"ה:
מיכאל וידל  -ראש העיר ,יו"ר
שלומי פנטה  -חבר מועצה
אברהם אילוז -סגן ראש העיר
מאור מאיר אשש  -סגן ראש העיר
אברהם דז'ורייב  -סגן ראש העיר
עו"ד רונן רוטשטיין  -חבר מועצה
הרב מיכאל דרעי  -חבר מועצה
רונן מושייב  -חבר מועצה
עו"ד מוסא סאבא  -חבר מועצה
אברהים ( מינו) אבו לבן  -חבר מועצה
עו"ד ראיס אבו סייף  -חבר מועצה
נאיף אבו סויס  -חבר מועצה
הראל שוהם  -חבר מועצה
משה שטה  -חבר מועצה
מיכאל מיכאלוב  -חבר מועצה
עדי שטרנברג  -חבר מועצה
רותם כהן כחלון  -חברת מועצה
יאיר דידי -חבר מועצה ( נכנס לישיבה בשעה  ,18:14השתתף בהצבעה )

חסרים ה"ה:
הרב איתן דהאן  -חבר מועצה
פתיחת ישיבת המועצה 18:10 -
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עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 11/2019-15
מיום 23.09.2019

על סדר היום:
 .1הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה .
 .2אישור פרוטוקולים:

א .ועדת כספים -

( )1מס'  7/2019-15מיום  09ספטמבר .2019

ב .ועדת הנהלה-

( )1מס'  6/2019-15מיום  09ספטמבר .2019

ג .ועדת משנה לתמיכות -

( )2מס'  3/2019-15מיום  16בספטמבר .2019
מס'  4/2019-15מיום  16בספטמבר .2019

ד .ועדת הנחות מאגרות פיתוח-

( )1מס'  3/2019-15מיום  16בספטמבר .2019

ה .ועדת תרבות לוותיקים-

( )1מס'  1/2019-15מיום  16בספטמבר .2019

ו .ועדת לקידום מעמד הילד ובני נוער-

( )1מס'  1/2019-15מיום  15ספטמבר .2019

ז .ועדת קליטה עירונית-

( )1מס'  2/2019-15מיום  11בספטמבר .2019

ח .ועדת שמות למקומות ציבוריים

( )1מס'  3/2019-15מיום  10בספטמבר.2019

ט .ועדת הנחות בארנונה-רטרו-

( )1מס'  2/2019-15מיום  08אוגוסט .2019
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עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 11/2019-15
מיום 23.09.2019
מס'
החלטה פרטי החלטה
 .)201(.1ביה"ס יסודי ממ"ד בנציון נתניהו (סמל מוסד  -)482380שינוי מורשות חתימה
מזכירת ביה"ס "בנציון נתניהו" ,הגב' קרן שושן סיימה תפקידה ב .31.08.19
החל מיום  01.09.19הגב' חנית בלדוט תכהן כמזכירת ביה"ס.
לאור האמור לעיל יש לעדכן בחשבונות הבנק את מורשות החתימה כדלקמן:
בחשבון רשות  -בנק לאומי מס' חשבון  68635/86יהיו מורשות החתימה:
מנהלת ביה"ס  -גב' רויטל טלי פישר ת.ז .058268376
מזכירת ביה"ס החדשה  -גב' חנית בלדוט ת.ז .060138245
יש לבטל זכות חתימה למזכירה היוצאת  -גב' קרן סוסן ת.ז . 033740358
בחשבון הורים  -בנק לאומי מס' חשבון  68641/91יהיו מורשות החתימה:
מנהלת ביה"ס  -גב' רויטל טלי פישר ת.ז 058268376
מזכירת ביה"ס החדשה  -גב' חנית בלדוט ת.ז 060138245
נציגת ועד הורים  -גב' פנינה אשר ת.ז 011087822
יש לבטל זכות חתימה למזכירה היוצאת  -גב' קרן סוסן ת.ז . 033740358
חתימת מנהלת ביה"ס רויטל טלי פישר חייבת בכל מקרה ובנוסף אליה תצורף חתימה של מזכירת ביה"ס -
חנית בלדוט וחותמת ביה"ס.
** פעילות בחשבון זה הינה ליתרות זכות בלבד ,אין אישור לחריגה כספית.
מורשות החתימה יהיו רשאיות לבצע את 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
** כל החלטה קודמת בעניין מבוטלת.

המועצה מאשרת את מורשות החתימה בביה"ס יסודי ממ"ד בנציון נתניהו ( סמל מוסד  )482380כאמור לעיל.
(בעד  ,14-נגד ) 4 -
(הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה)
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עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 11/2019-15
מיום 23.09.2019
 .)202(.2ביה"ס יסודי קשת (סמל מוסד  -)456921שינוי מורשות חתימה
מזכירת ביה"ס "קשת"  ,הגב' שירלי סלקמן סיימה תפקידה ב .31.08.19
יו"ר ועד ההורים הגב' נעמי בלס סיימה תפקידה ביום .03.09.19
החל מיום  01.09.19הגב' מירי לבקוביץ תכהן כמזכירת ביה"ס.
לאור האמור לעיל יש לעדכן בחשבונות הבנק את מורשות החתימה כדלקמן :
בחשבון רשות  -בנק לאומי סניף  936מס' חשבון  4936596יהיו מורשות החתימה:
מנהלת ביה"ס  -גב' אורית ערב ת.ז .038524641
מזכירת ביה"ס החדשה  -גב' מירי לבקוביץ ת.ז 25316308
יש לבטל זכות חתימה למזכירה היוצאת  -גב' שירלי סלקמן ת.ז .062847652
בחשבון הורים  -בנק לאומי סניף  936מס' חשבון  4937495יהיו מורשות החתימה:
מנהלת ביה"ס  -גב' אורית ערב ת.ז .038524641
מזכירת ביה"ס החדשה  -גב' מירי לבקוביץ ת.ז .25316308
יש לבטל זכות חתימה למזכירה היוצאת  -גב' שירלי סלקמן ת.ז  062847652וכן יש לגרוע את
יו"ר ועד ההורים היוצאת -גב' נעמי בלס ת.ז .33025073
חתימת מנהלת ביה"ס אורית ערב חייבת בכל מקרה ובנוסף אליה תצורף חתימה של מזכירת ביה"ס מירי לבקוביץ
וחותמת ביה"ס.
** טרם נבחר יו"ר ועד הורים חדש.
פעילות בחשבון זה הינה ליתרות זכות בלבד ,אין אישור לחריגה כספית.
מורשות החתימה יהיו רשאים לבצע הפעולות הבאות:
 למשוך ,לעשות ולחתום שיקים והוראו ת 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
** כל החלטה קודמת בעניין מבוטלת.

המועצה מאשרת את מורשות החתימה בביה"ס יסודי קשת (סמל מוסד  ) 456921כאמור לעיל.
(בעד  ,14-נגד ) 4 -
(הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה)
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עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 11/2019-15
מיום 23.09.2019
 .)203(.3מסלול רשויות במתחמים הרצל ,ויצמן מערב וויצמן מזרח
רקע:
 .1מסלול רשויות של הרשות להתחדשות עירונית הינו מסלול בו הרשות מקדמת מתחמי פינוי ובינוי בתמיכת המדינה
(תקציבית) ,ובסוף התהליך יוצאת למכרז בין יזמים שיאמצו את התכנון ויקדמו את הפרויקט.
 .2ההכרזה על מתחמים במסגרת מסלול רשויות מעבירה משאבים רבים לרשות המקומית עבור תכנון ,ועבור פעילויות
חברתיות במתחם כדי להכינו לפרויקט פינוי ובינוי.
 .3מועצת העיר מס'  6.2019מיום  24.06.2019אישרה לקדם  3מתח מים למסלול רשויות ( הרצל ,ויצמן מזרח ,ויצמן מערב).
בהחלטה נפלה טעות סופר במספרי החלקות והגושים ,אותם יש לתקן.
 .4כמו כן ,כחלק מהליך ההגשה על המועצה לאשר את ההסכם עם משרד הבינוי והרשות להתחדשות עירונית לצורך
ההכרזה והתקצוב המלא של התהליך.
 .5לאור האמור לעיל ,מועצת העיר מאשרת כדקלמן :
א.

תיקון טעות סופר שנפלה בהחלטת מועצת העירייה מס'  6.2019-15מיום  ( 24.06.2019ס'  5לדברי הרקע )
באופן הבא :
גוש  4346חלקות 510-520 ,504
מתחם הרצל-
מתחם ויצמן מערב -גוש  5804חלקות 21-24

ב.

מועצת העיר מאשרת "הסכם הכרזה על מתחם בין משרד הבינוי לבין הרשות המקומית" (מצ"ב)
ו"תוספת להסכם הכרזה על מתחם במסלול רשויות מקומיות" (מצ"ב).

** נוסח ההסכמים נבדק ואושר ע"י המחלקה המשפטית.

מועצת העיר מאשרת האמור לעיל.
( נספח מס' )1
(בעד  ,14-נגד ) 4 -
(הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה)
 .)204(.4מסמך עקרונות לליווי ההתחדשות העירונית  -לידיעה
כדי ליצור ודאות ושקיפות בתחום ההתחדשות העירונית בעיר ,הוביל ראש העיר בשיתוף אגף הנדסה והמנהלת להתחדשות
עירונית גיבוש מסמך עקרונות לליווי יזמים בתכנון מתחמים המיועדים להתחדשות עירונית.
ועדת משנה לתכנון ובניה מיום  16.06.2019אישרה את המסמך .
יובהר י מדובר במסמך המשמש כלי לתכנון עקרוני בלבד ואין בו כדי לחייב את הועדה המקומית ליתן היתר ו/או לאשר
בקשה ו/או להמליץ על תכנית על פיו .כל סמכויות הועדה המקומית שמורות לה והיא רשאית לסטות ממסמך זה בהתאם
לשיקול דעתה.
לידיעת חברי המועצה.
( נספח מס' )2

 .)205(.5עדכון עלויות לחוגי נגינה והתעמלות לשנת הפעילות תש"ף (- )2019-2020קונסרבטוריון
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ישיבת המועצה מן המניין מס' 11/2019-15
מיום 23.09.2019
מועצת העיר מאשרת עדכון עלויות לימודי נגינה והתעמלות בקונסרבטוריון העירוני לשנת הפעילות
תש"ף 2019-2020 ,כדלקמן :
כלי נגינה
כלים :הקשה ,מיתר ,נשיפה ,פיתוח
קול ,אורגנית ,אקורדיון ,פסנתר  30דק'
ו 60דק'
פסנתר
שכירת כלי נגינה
שכירת כלי נגינה
להקת זמר צעירה
תיאוריה (קבוצתי)
דמי תלמיד נגינה
התעמלות נשים
התעמלות נשים
התעמלות נשים
התעמלות קשישים
התעמלות קשישים
התעמלות קשישים

מס' דקות
 45דקות
 60דקות
 30דקות
זוגי  45דקות
 45דקות
תלמיד
גורם חיצוני
 90דק'
 45דק'

עלות חודשית תש"ף 19-
20
350
420
230
185
380
20
100
200
30

פעמיים בשבוע* 60דק'
פעם בשבוע * 60דק'
שלוש פעמים בשבוע* 60דק'
שלוש פעמים בשבוע* 60דק'
פעמיים בשבוע* 60דק'
פעם בשבוע * 60דק'

20
150
80
170
105
80
45

מועצת העיר מאשרת האמור לעיל.
(בעד  ,12-נגד ) 6 -
(הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה)
 .)206(.6היתר אשראי מבנקים לשנת 2020
בהתאם לקבוע בסעיף  202לפקודת העיריות ,מבוקש לאשר מסגרת אשראי לשנת הכספים : 2020
מסגרת האשראי מהווה  5%ממסגרת התקציב המאושר .
(תקציב המאושר לשנת  2019ע"ס  545,664אלפי ש"ח ).
לאור האמור ,מבוקש לאשר מסגרת אשראי לשנת הכספים  2020כדלקמן :
א .אשראי בסך  27.28מיליון  ₪מבנקים שונים.
ב .משכון הכנסות של העירייה בגין ארנונה והכנסות עצמיות אחרות כנגד משיכות יתר בסך  27.28מיליון  ,₪למעט
ארנונה באזורי האיגוח ,הכנסות מארנונה בגין תעשיה א'  +ב' ברמלה ,וכן בגין הארנונה המשולמת על מגורים א'.

מועצת העיר מאשרת היתר אשראי מבנקים לשנת .2020
( נספח מס' )3
(בעד  ,14-נגד ) 4 -
(פרוטוקול כספים מס' )7/2019-15
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ישיבת המועצה מן המניין מס' 11/2019-15
מיום 23.09.2019
 .)207(.7אישור דו"ח כספי סקור ( לא מבוקר) לתקופה רבעון שני ( ינואר -יוני) 2019
מבוקש לאשר דו"ח רבעוני סקור ( לא מבוקר) לתקופה ינואר  -יוני  2019כדלקמן :
תקציב מאושר

הכנסות
הוצאות
גירעון

הפרש תקציב יחסי

תקציב יחסי לתקופה

2019

ינואר-יוני

מול ביצוע

545,664
545,664

272,832
272,832

()8,731
()6,754
()1,977

מצ"ב  -דברי הסבר לדו"ח הכספי.
מצ"ב  -דו"ח כספי (סקור ולא מבוקר ) לרבעון השני ( ינואר  -יוני) .2019

מועצת העיר מאשרת דו"ח רבעוני סקור ( לא מבוקר) לתקופה ינואר  -יוני  2019כאמור לעיל.
( נספח מס' )4
(בעד  ,14-נגד ) 4 -
(פרוטוקול כספים מס' )7/2019-15
 .)208(.8אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת  - 2019תב"רים חדשים
תב"ר  - 2802שדרוג מערכת חשמל ומיזוג במרכז פיס קהילתי ברחוב מבצע משה ,סה"כ תקציב מבוקש ,₪ 397,847 :
פירוט מקורות המימון  :משרד התרבות והספורט  258,601 -ש"ח ,קרן פיתוח .₪ 139,246 -
תב"ר  - 2803הכנת מסמכים למיון שני להתחדשות עירונית במתחם פינוי בינוי במתחמים הרצל ,ויצמן מערב ,ויצמן
מזרח  -סה"כ תקציב מבוקש  ,₪ 100,000 :פירוט מקורות המימון  :הרשות הממשלתית להתחדשות
עירונית .₪ 100,000 -
תב"ר  - 2804הקמת  10כיתות גן במגרש  407בשכונת נאות שמיר ( מערב רמלה ) ,סה"כ תקציב מבוקש ,₪ 10,805,050 :
מקורות מימון  :משרד החינוך  ,₪ 805,050,7 -קרן פיתוח .₪ 3,000,0000 -
המועצה מאשרת את התב"רים לעיל.

( נספח מס' )5
(בעד  ,14-נגד ) 4 -
(פרוטוקול כספים מס' )7/2019-15

 .)209(.9אישור תיקון תקציבים בלתי רגילים לשנת  - 2019תיקוני תב"רים
תב"ר  - 2612הקמת ביה"ס תיכון בג'ואריש ( שלב א' +שלב ב' +שלב ג') 36 -כיתות  -סה"כ תקציב מבוקש -
 , ₪ 25,531,257סה"כ תקציב קודם  ,₪ 25,147,991 -תוספת , ₪ 383,266 -פירוט מקורות המימון :
משרד החינוך.
תב"ר  - 2690הקמת גן ילדים ברחוב בני אמדורסקי בקריית האומנים מגרש  - 309סה"כ תקציב מבוקש ,₪ 2,088,765 -
סה"כ תקציב קודם  ,₪ 2,000,000 -תוספת  ,₪ 88,765 -פירוט מקורות המימון  :משרד החינוך.
המועצה מאשרת את תיקוני התב"רים לעיל.

( נספח מס' )6
(בעד  ,14-נגד ) 4 -
(פרוטוקול כספים מס' )7/2019-15

 .)210(.10הודעה על פרטי חוזים שנחתמו  -בהתאם לסעיף  203א' לפקודת העיריות
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עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 11/2019-15
מיום 23.09.2019
לידיעה.
(נספח מס' )7
(פרוטוקול כספים מס' )7/2019-15
 .)211(.11אישור בקשת היתר לעבודת חוץ  -גב' בדרשי אורית
גב' בדרשי אורית עובדת במחלקה לשירותים חברתיים ,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 לגב' בדרשי אורית.
(בעד  ,14-נגד ) 4 -
(פרוטוקול הנהלה מס' )6/2019-15
 .)212(.12אישור בקשת היתר לעבודת חוץ  -גב' גטניו דלית
גב' גטניו דלית עובדת במחלקה לשירותים חברתיים ,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 לגב' גטניו דלית.
(בעד  ,14-נגד ) 4 -
(פרוטוקול הנהלה מס' )6/2019-15
 .)213(.13אישור בקשת היתר לעבודת חוץ  -שור עמרי
מר שור עומרי עובד במחלקה לשירותים חברתיים ,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.
מבוקש אישור היתר לעבודת חוץ.
מאושר היתר לעבודת חוץ למר שור עומרי.
(בעד  ,14-נגד ) 4 -
(פרוטוקול הנהלה מס' )6/2019-15

 .)214(.14שינוי מורשות חתימה  -ביה"ס סיני ( סמל מוסד)420505 -
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עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 11/2019-15
מיום 23.09.2019
מנהלת ביה"ס "סיני" ,הגב' חיה ברקוביץ סיימה את תפקידה ב .31.08.19
החל מיום  01.09.19הגב' חגית כהן מכהנת כמנהלת ביה"ס.
לאור האמור לעיל ,יש לעדכן בחש בונות הבנק את מורשות החתימה כדלקמן :
א.

בחשבון רשות -

בנק מזרחי טפחות סניף  432מס' חשבון : 594925

מנהלת ביה"ס החדשה  -גב' חגית כהן ת.ז 58722125
מזכירת ביה"ס  -גב' שושי שמש ת.ז 062894688
** יש לבטל זכות חתימה למנהלת היוצאת  -גב' חיה ברקוביץ ת.ז . 059718957

ב .בחשבון הורים  -בנק מזרחי טפחות סניף  432מס' חשבון  532679יהיו מורשות החתימה:
מנהלת ביה"ס החדשה  -גב' חגית כהן ת.ז 58722125
מזכירת ביה"ס  -גב' שושי שמש ת.ז 062894688
** יש לבטל זכות חתימה למנהלת היוצאת  -גב' חיה ברקוביץ ת.ז . 059718957
חתימת מנהלת ביה"ס חגית כהן חייבת בכל מקרה ובנוסף אליה תצורף חתימה של מזכירת ביה"ס שושי כהן
וחותמת ביה"ס.
פעילות בחשבון זה הינה ליתרות זכות בלבד ,אין אישור לחריגה כספית.
ג.

מורשות החתימה יהיו רשאיות 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

כל החלטה קודמת בעניין מבוטלת.

המועצה מאשרת את מורשות החתימה בביה"ס סיני ( סמל מוסד  )420505כאמור לעיל.
(בעד  ,14-נגד ) 4 -
(פרוטוקול הנהלה מס' )6/2019-15

 .)215(.15עדכון ואישור מחירון מנויים ותעריפי חוגים במרכזי הספורט ומתחם הקאנטרי העירוני לשנת 2019-2020
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עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 11/2019-15
מיום 23.09.2019
ותוספות
המועצה מאשרת עדכון ואישור מחירו ן מנויים ותעריפי חוגים במרכזי הספורט ומתחם הקאנטרי העירוני לשנת
 , 2019-2020כפי שיפורט להלן :
א .חדר כושר :
מנוי

מנוי משולב כולל בריכה

כסף

 ₪ 99לחודש למשך שנה

הערות

 דמי רישום חד פעמיים₪ 100 :
 שעות פעילות :א'– ה'  / 09:00-15:00שישי  / 12:00-16:00שבת 10:00-16:00
 סיום מוקדם בהתראה של  30יום ובתשלום דמי ביטול בסך ₪ 299

מנוי

מנוי חדר כושר

מנוי משולב כולל בריכה

זהב

 ₪ 130לחודש למשך שנה

 ₪ 200לחודש למשך שנה

הערות

 דמי רישום חד פעמיים₪ 100 :
 שעות פעילות :א'– ה'  / 06:00-22:00שישי  / 07:00-16:00שבת 00-16:00:07
 סיום מוקדם בהתראה של  30יום ובתשלום דמי ביטול בסך ₪ 299

מנוי

מנוי חדר כושר

מנוי משולב כולל בריכה

לחודש

 ₪ 200לחודש

 ₪ 299לחודש

הערות

 התחייבות למינימום  3חודשים וללא דמי רישום.
 שעות פעילות :א'– ה'  / 06:00-22:00שישי  / 07:00-16:00שבת 07:00-16:00
 סיום מוקדם בהתראה של  30יום ללא דמי ביטול.

תוספות והנחות:
 מנוי זהב לשנה מראש  5% -הנחה.
 מנוי כסף חצי שנתי משולב כולל בריכה בעלות של  ₪ 99לחודש :סה"כ  + ₪ 594דמי רישום .100₪
 מנוי זהב חצי שנתי לחד"כ בעלות של  ₪ 130לחודש :סה"כ  ₪ 780לחצי שנה +דמי רישום .100₪
 מנוי זהב משולב חצי שנתי בעלות של  ₪ 200לחודש :סה"כ  ₪ 1,200לחצי שנה +דמי רישום .100₪
 הוספת בן/ת זוג (במנוי זהב בלבד)  10% -הנחה  :מנוי חד"כ , ₪ 117 -מנוי משולב.₪ 180 -
 נכה /חייל /סטודנט (במנוי זהב בלבד)  10%-הנחה  :מנוי חד"כ , ₪ 117-מנוי משולב. ₪ 180 -
 אזרח ותיק (במנוי זהב בלבד)  25% -הנחה  :מנוי חד"כ , ₪ 97.5 -מנוי משולב.₪ 150 -
 נכה צה"ל (במנוי זהב בלבד)  25% -הנחה  :מנוי חד"כ , ₪ 97.5 -מנוי משולב.₪ 150 -
 מנוי לילדי חוגי השחייה (במנוי זהב משולב בלבד)  50% -הנחה  :מנוי משולב  ₪ 100 -בחודש.
 מנוי משפחתי לילדי חוגי השחייה (במנוי משפחתי שנתי בלבד)  20% -הנחה  :מנוי לבריכה ,₪ 272 -מנוי משולב .₪ 360 -
 וועדי עובדים (במנוי זהב ומשפחתי בלבד)  20%-הנחה  :מנוי חד"כ , ₪ 104 -מנוי משולב. ₪ 160 -
 הקפאות מנוי יינתנו בכל מצב לחודש ימים בלבד לכל תקופת המנוי.
 אין כפל הנחות.

מנוי משפחתי:
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עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 11/2019-15
מיום 23.09.2019
מנוי

מנוי משפחתי לבריכה

מנוי משפחתי משולב כולל חד"כ ובריכה

משפחתי חודשי

 ₪ 618לחודש

 ₪ 708לחודש

 התחייבות למינימום  3חודשים וללא דמי רישום
 שעות פעילות :א' -ה'  / 06:00-22:00שישי  / 07:00-16:00שבת 07:00-16:00
 סיום מוקדם בהתראה של  30יום ללא דמי ביטול.

הערות

מנוי

מנוי משפחתי לבריכה

מנוי משפחתי משולב כולל חד"כ ובריכה

משפחתי שנתי

 ₪ 340לחודש למשך שנה

 ₪ 450לחודש למשך שנה

 דמי רישום חד פעמיים₪ 100 :
 שעות פעילות :א' -ה'  / 06:00-22:00שישי  / 07:00-16:00שבת 07:00-16:00
 סיום מוקדם בהתראה של  30יום ובתשלום דמי ביטול בסך .₪ 299

הערות

ב .תעריפי כניסה חד פעמית וכרטיסיות לבריכה:
תושב העיר  -תעריף יום חול
ושבת

תושב חוץ  -תעריף יום חול
ושבת

ילד /נכה /סטודנט /חייל /פנסיונר /א .ותיק

₪ 30

₪ 45

מבוגר

₪ 35

₪ 50

כרטיסייה  10כניסות ילד

₪ 270

₪ 400

כרטיסייה  10כניסות מבוגר

₪ 315

₪ 450

כרטיס חד פעמי משולב בריכה +חדר כושר

₪ 50

₪ 60

סוג כרטיס

ג.

תכנית אימונים אישיים חד"כ ( כל מרכזי ספורט ) :
עלות פר אימון
ליחיד

עלות פר אימון
לזוג

עלות חבילה
ליחיד

עלות חבילה לזוג

אימון בודד

₪ 130

₪ 195

₪ 130

₪ 195

 10אימונים

₪ 120

₪ 180

₪ 1,200

₪ 1,800

 20אימונים

₪ 110

₪ 165

₪ 2,200

₪ 3,300

אימונים אישיים

תכנית אימונים אישיים בריכה:
עלות פר אימון
ליחיד

עלות פר אימון
לזוג

עלות חבילה
ליחיד

עלות חבילה לזוג

אימון בודד

₪ 140

₪ 225

₪ 150

₪ 225

 10אימונים

₪ 130

₪ 210

₪ 1,300

₪ 2,100

 20אימונים

₪ 120

₪ 195

₪ 2,400

₪ 3,900

אימונים אישיים

הערות:
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תעריף כרטיס כניסה חד פעמי עבור תושב חוץ תקף לחודשי מאי -ספטמבר כולל.
מחיר אימון חד פעמי בחדר הכושר ₪ 35
מחיר השכרת לוקר /ארונית  ₪ 100לשנה.
מחיר כניסה לחניך במסגרת קייטנה בחודשי הקיץ ₪ 30
מחיר חידוש צ'יפ שאבד .₪ 30

ד .תעריף פעילות חוגים החל מ 09/2019 -מרכזי ספורט תרבות ,פנאי ונופש:
חוגים כללי (חוגי ספורט ,מחול וג'אז וכו'):
תעריף 2018/19
מס' פעמיים בשבוע

מחיר לחודש 45
דק'

מחיר לחודש 60
דק'

תעריף החל מ 09/2019 -
מחיר לחודש 45
דק'

 1פעם בשבוע ספורט חווייתי

₪ 100

₪ 100

 1פעם בשבוע

₪ 130

₪ 130

 2פעמים בשבוע
 2פעמים בשבוע (ספורט אישי)

₪ 200/180

₪ 160/170

מחיר לחודש
 60דק'

₪ 170

₪ 180

₪ 200

₪ 180

גמלאים פעם בשבוע

₪ 35/40

₪ 45

גמלאים פעמיים בשבוע

₪ 75/80

₪ 85

ענפים תחרותיים ,נבחרות ,ספורט אישי ולהקות ייצוג:
תעריף 2018/19
מס' פעמים בשבוע

תעריף החל מ 09/2019 -

מחיר לחודש

מחיר לחודש

 45/60דק'

 45/60דק'

 2פעמים בשבוע ספורט אישי שחיה

₪ 220

₪ 220

 3פעמים בשבוע להקות/התעמלות

₪ 220

₪ 220

הערות:












כל יחידת אימון נוספת בשבוע תהיה תוספת של  ₪ 70לחודש (יחידת אימון =  45דקות).
דמי הרשמה שנתיים על סך ₪ 100
תלבושת במחול גבייה עד . ₪ 100
מצוינות נבחרת שחייה 7 :פעמים בשבוע 2 :פעמים בוקר 5 ,פעמים ערב בעלות של ( ₪ 450לא בשעות שיא הפעילות) מסלול אחד.
ביגוד +שונות עבור נבחרת שחייה תחרותית עד .₪ 200
ביגוד +שונות עבור ענף הטניס . ₪ 140
תושבי חוץ תוספת  10%על פעילות בקבוצות השגיות /תחרותי עד  6יחידות אימון בשבוע.
קבוצת מצוינות בטניס לתושבי חוץ ישלמו תוספת של  25%מעל  6יחידות אימון בשבוע.
השתתפות מקסימאלית בפעילות חוץ סדנאות כנסים פסטיבלים עד  ₪ 100לאירוע.
חדר כושר לנשים פארק עופר  ₪ 90לחודש.
כרטיס כניסה במוצ"ש ( ₪ 15פעם /פעמיים בחודש בחודשי הקיץ)

תעריף פעילות בתי ספר לספורט וספורט תחרותי בענפי כדורגל וכדורסל:
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עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 11/2019-15
מיום 23.09.2019
סוג ענף

תעריף החל מ 09/2019 -

תעריף 2018/19

בי"ס לכדורגל
 ₪ 2,000כולל ביגוד בלבד

 ₪ 2,200כולל ביגוד  +מסיבות סיום ושונות

פעמיים בשבוע
תחרויות כדורגל
 ₪ 2,500כולל ביגוד בלבד

 ₪ 2,800כולל ביגוד  +מאמן כושר ושונות

 3-4פעמים בשבוע +משחק
בי"ס לכדורסל
 ₪ 1,800כולל ביגוד בלבד

 ₪ 2,000כולל ביגוד ,מסיבת סיום ושונות

 2פעמים בשבוע:
תחרותי כדורסל
 ₪ 2,800כולל ביגוד בלבד
 3-4פעמים בשבוע  +משחק

 ₪ 3,000כולל ביגוד ,מאמן כושר ,ניהול
מקצועי ,מסיבת סיום ושונות

ה .תעריפי המנויים חדר כושר מרכז פיס :
סוגי מנויים

חודש אחד

 3חודשים

 6חודשים

 12חודשים

מנוי זהב (מלא)

₪ 190

₪ 450

₪ 750

₪ 1,300

מנוי נוער (מוגבל)

₪ 130

₪ 330

₪ 540

₪ 870

גילאי 18- 14
מנוי חייל  30%הנחה בהצגת
תעודת חוגר.

₪ 130

₪ 330

₪ 540

₪ 870

מנוי סטודנט כ 15%-הנחה
בהצגת תעודת סטודנט בתוקף

₪ 140

₪ 390

₪ 720

₪ 1,080

מנוי בוקר בלבד

₪ 130

₪ 330

₪ 570

₪ 1,000

מנוי בוקר  +שישי

₪ 150

₪ 390

₪ 660

₪ 1,140

פרויקט מיוחד +60

₪ 110

₪ 255

הורים לחניכים בחוגים


₪ 90

הערה  -המנוי לנוער מוגבל לשעות . 15:00-18:00
** כל החלטה קודמת בעניין התעריפים מבוטלת.
המועצה מאשרת מחירון מנויים ותעריפי חוגים במרכזי הספורט ומתחם הקאנטרי העירוני לשנת
 2019-2020כאמור לעיל.
(נספח מס' ) 8
(בעד  ,12-נגד ) 6 -
(פרוטוקול הנהלה מס' )6/2019-15

 .)216(.16אי שור חתימה על כתב הוראה בלתי חוזרת של העירייה לטובת עמותת הכדורסל נווה דוד סאן רמלה לשנת
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הכספים 2020
מבוקש לאשר כתב הוראה בלתי חוזרת של העירייה לרשות לבקרה התקציבית על סך ₪ 750,000
על כספי התמיכה לעמותת הכדורסל נווה דוד סאן רמלה לשנת הכספים .2020
** מועצת העיר מסמיכה את ראש העיר והגזברות לחתום על כתב ההוראה בהתאם.
המועצה מאשרת ח תימה על כתב הוראה בלתי חוזרת של העירייה לטובת עמותת הכדורסל נווה דוד סאן רמלה
לשנת הכספים .2020
(נספח מס' ) 9
(בעד  ,14-נגד ) 4 -
(פרוטוקול הנהלה מס' )6/2019-15
 .)217(.17עלויות לדמי שימוש במתקנים ברחבי העיר (אגף ספורט ואירועים)
המועצה מאשרת עלויות דמי שימוש במתקנים ברחבי העיר כפי שיפורט להלן :
א .אצטדיון עירוני :
פירוט

תעריף לקבוצות
מקומיות

.1

השכרת מגרש אימונים
לקבוצות חובבניות משך
אימון  90דקה

₪ 400

.2

השכרת מגרש אימונים
לקבוצות ליגה משך אימון
 90דקות

.3

השכרת מגרש מרכזי לאימון
משך  90דקות

.4

השכרת מגרש מרכזי
למשחק עד ליגה ב' כולל

₪ 4,000

.5

השכרת מגרש מרכזי
למשחק ליגה א'

₪ 6,000

₪ 8,000

.6

השכרת מגרש מרכזי
למשחקי נוער

₪ 2,500

₪ 5,000

.7

השכרת מגרש מרכזי
למשחק ליגה לאומית

₪ 8,000

₪ 12,000

.8

השכרת מגרש מרכזי
למשחק ליגת על

.9

תוספת גיבוי גנראטור
+תאורה

תעריף קבוצות לא
מקומיות

₪ 500

ללא שינוי
₪ 500

₪ 650

ללא שינוי
₪ 1,000

₪ 1,500

ללא שינוי

₪ 6,000

ללא שינוי
₪ 18,000

₪ 12,000

₪ 3,000
ללא שינוי

ב .מגרש כדורגל פארק עופר  +מגרש ג'רסי
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פירוט

תעריף לקבוצות
מקומיות

.1

השכרת מגרש לאימונים
לקבוצות חובבניות משך
אימון  90דקה

₪ 500

.2

השכרת מגרש לאימון
לקבוצות מח' נוער משך
אימון  90דקות

₪ 400

.3

השכרת מגרש למשחק ליגת
ילדים ונוער משך  90דקות

.4

השכרת מגרש בוגרים
למשחק עד ליגה ב' כולל

.5

השכרת מגרש לבוגרים
למשחק ליגה א'

תעריף קבוצות לא
מקומיות

₪ 800

₪ 600

₪ 600
₪ 1,200

₪ 1000

₪ 1500

₪ 2000

ג .מנויים מגרש פארק עופר  +ג'רסי :

.1

פירוט

תעריף לאדם
לחודש

מנוי אישי עבור פעילות
פעם בשבוע

₪ 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.

ד .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 ₪ 400 -
השכרת חדר לשימוש :משרד/מחסן/מנוחת ספורטאים  ₪ 50-למ"ר לחודש.
משך אימון  90דקות

ה .השכרת מבנים ואולם היכל הספורט/קריית מנחם  /דוד רזיאל /מרכז הפיס:
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.1

אימון כדורסל לקבוצה ללא הפעלת מזגן ₪ 400 -
אימון כדורסל לקבוצה כולל הפעלת מזגן ₪ 480 -
משך אימון  90דקות.

.2

משחק אימון ללא הפעלת מזגן ₪ 800 -
משחק אימון כולל הפעלת מזגן ₪ 980 -
טורניר /פעילות ספורט עד  4שעות ₪ 1,000
משחק ליגה כולל הפעלת מזגן₪ 1,900 -
משך אימון  90דקות

.3
.4
.5
.6

השכרת אולם לאירוע תרבות כולל מזגן ₪ 1,800
השכרת אולם לאירוע תרבות עירוני ₪ 600
₪ 1,000
יום פעילות קייטנה
השכרת אולם לגורמים פרטיים עד  10שעות – ₪ 4,000
כולל הפעלת מזגן תוספת של  ₪ 100לשעה על הפעלת מזגן.

.7

השכרת אולם ליום שלם כולל שולחנות כסאות וציוד ₪ 500,6 -
השכרת אולם ליום שלם לא כולל ציוד ₪ 5,000 -

.8

השכרת חדר לשימוש :משרד/מחסן/מנוחת ספורטאים  ₪ 50-למ"ר לחודש.

ו .השכרת מבנים מרכז למחול וחדרי סטודיו במתחם הקאנטרי העירוני
 .1השכרת סטודיו למחול  +שימוש בציוד הגברה לשעתיים . ₪ 600
כל שעה נוספת תוספת של . ₪ 200
 .2השכרת חדר זמר +שימוש בציוד לשעתיים . ₪ 420
כל שעה נוספת תוספת של . ₪ 60
.3

השכרת חדר לשימוש :משרד/מחסן/מנוחת ספורטאים  ₪ 50-למטר מרובע לחודש.

ז .השכרת מבנים בית ווקר :
.1

חדר פעילות עד  4שעות . ₪ 300
כל שעה נוספת ₪ 100

.2

אולם עד  4שעות ₪ 500
כל שעה נוספת ₪ 150

.3

השכרת אולם שישי שבת ₪ 2000
או  ₪ 150לשעה

.4
.5

השכרת חדר לשימוש :משרד/מחסן/מנוחת ספורטאים  ₪ 50-למ"ר לחודש.

ח .אולם פארק עופר /אולם ע"ש דוד קדוש  /אולם וילנא
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

אימון לקבוצה ₪ 400 -
משחק אימון ₪ 800 -
משחק ליגה ₪ 1,780 -
השכרת אולם /מגרש לאירוע תרבות עירוני ₪ 600 -
השכרת אולם לגורמים פרטיים ₪ 1,800 -
שיעור בוקר לבתי ספר ₪ 100
השכרת חדר לשימוש :משרד/מחסן/מנוחת ספורטאים  ₪ 50-למטר מרובע לחודש

משך אימון  90דקות

ט .מרכז הפיס:
.1

אימון לקבוצה . ₪ 400 -
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.2
.3
.4

השכרת אולם לאירוע תרבות עירוני . ₪ 600 -
השכרת אולם לגורמים פרטיים . ₪ 1,800 -
השכרת אולמות סטודיו  /ג'ודו/ריתמיקה (פעילות חד פעמית ) ₪ 150
לשעה וחצי.

.5
.6

תוספת  ₪ 10לחודש למנוי חדר כושר במרכז הפיס
השכרת חדר לשימוש :משרד/מחסן/מנוחת ספורטאים  ₪ 50-למ"ר לחודש.

משך אימון  90דקות

המועצה מאשרת עלויות לדמי שימוש במתקנים ברחבי העיר (אגף ספורט ואירועים) כמפורט לעיל.
(נספח מס' ) 10
(בעד  ,14-נגד ) 4 -
(פרוטוקול הנהלה מס' )6/2019-15
 .)218(.18פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות מס' 3/2019-15
המועצה מאשרת פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות מס'  , 3/2019-15מיום  16בספטמבר .2019
(נספח מס' ) 11
(בעד  ,14-נגד ) 4 -
(פרוטוקול ועדת המשנה לתמיכות מס' )3/2019-15

 .)219(.19פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות מס' 4/2019-15
המועצה מאשרת פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות מס'  , 4/2019-15מיום  16בספטמבר .2019
(נספח מס' ) 12
(בעד  ,14-נגד ) 4 -
(פרוטוקול ועדת המשנה לתמיכות מס' )4/2019-15
 .)220(.20פרוטוקול ועדת הנחות באגרות פיתוח מס' 3/2019-15
המועצה מאשרת פרוטוקול ועדת הנחות באגרות פיתוח מס'  , 3/2019-15מיום  16בספטמבר .2019
(נספח מס' ) 13
(בעד  ,17-נגד )1-
(פרוטוקול ועדת הנחות באגרות פיתוח )3/2019-15
 .)221(.21פרוטוקול ועדת תרבות לוותיקים מס' 1/2019-15
המועצה מאשרת פרוטוקול ועדת תרבות לוותיקים מס'  , 1/2019-15מיום  16בספטמבר .2019
(נספח מס' ) 14
(בעד  ,14-נגד ) 4 -
(פרוטוקול ועדת תרבות לוותיקים )1/2019-15

 .)222(.22פרוטוקול הועדה לקידום מעמד הילד ובני נוער מס' 1/2019-15
המועצה מאשרת פרוטוקול הועדה לקידום הילד ובני נוער מס'  , 1/2019-15מיום  15בספטמבר .2019
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(נספח מס' ) 15
(בעד  ,17-נגד ) 1 -
(פרוטוקול הועדה לקידום מעמד הילד ובני נוער מס' )1/2019-15
 .)223(.23פרוטוקול ועדת קליטה עירונית מס' 2/2019-15
המועצה מאשרת פרוטוקול ועדת קליטה עירונית מס'  , 2/2019-15מיום  11בספטמבר .2019
(נספח מס' ) 16
(בעד  ,14-נגד ) 4 -
(פרוטוקול הועדה לקידום מעמד הילד ובני נוער מס' )1/2019-15
 .)224(.24רחוב הדר ( שכונת נווה דוד) -הנצחת הרב המקובל יפת תירם מורי חסן זצ"ל
מועצת העיר מס'  1/2017-14מיום  01.02.2017אישרה הנצחת הרב המקובל יפת תירם מורי חסן זצ"ל בכיכר יובלים.
הרב יפת תירם זצ"ל התיישב בעיר רמלה משנת  ,1955עם עלייתו לארץ ישראל היה דמות תורנית לכלל הציבור ולא רק
לעדות תימן .הרב התגורר בשכונת נווה דוד כל חייו והיה דמות נערצת אהובה ומשפיעה.
בני המשפחה פנו בבקשה לוועדת שמות והנצחת לקריאת שמו של רחוב הדר בנווה דוד ע"ש הרב המקובל יפת תירם
מורי חסן זצ"ל .
החלטת הועדה:
הועדה מאשרת קריאת רחוב הדר בשכונת נווה דוד ע"ש הרב המקובל יפת תירם מורי חסן זצ"ל.
** החלטה זו מבטלת החלטת מועצת העיר מס'  1/2017-14מיום . 01.02.2017

המועצה מאשרת ההחלטה.
(נספח מס' ) 17
(בעד  ,17 -נגד)1 -
(פרוטוקול הועדה לשמות למקומות ציבוריים ) 3/2019-15
 .)225(.25הנצחת מזכיר העיר רמלה יהונתן טובלי ז"ל
יהונתן טובלי ז"ל שימש מזכיר העיר רמלה ושירת את התושבים מזה כ 53 -שנים .טובלי ז"ל נולד בשנת  1926בעיר
ספרו במרוקו למשפחת טובלי הענפה והמכובדת .הוא התגייס להגנה במסגרת גח"ל  -גיוס חו"ל עוד במרסיי בצרפת.
בשנת  1950בהיו תו סמל מפקד צוות תותחנים ,בעת נסיעת שיירה לקו הגבול לשם השתתפות בתקרית אש עם הסורים,
פעל טובלי ז"ל בגבורה והציל משריפה את המשאיות וחיילים רבים .על פעולתו זו קיבל טובלי ז"ל צל"ש אלוף פיקוד
הצפון ,יוסף אבידר.
יהונתן טובלי ז"ל שימש מזכיר העיר ונאמר עליו כי היה איש מדהים ,בעל מסירות יוצאת דופן ונאמנות אבסולטית,
איש עבודה חרוץ ואינטליגנטי ,בעל ידע מוניציפאלי מקיף ביותר ונכס לעיר ולתשוביה.
בני משפחתו של טובלי ז"ל פנו בבקשה לועדת שמות והנצחה לפעול להנצחתו .
החלטת הועדה:
הועדה מאשרת הנצחתו של מזכיר העיר יהונתן טובלי ז"ל .מיקום ההנצחה יקבע בהמשך.
המועצה מאשרת ההחלטה.
(נספח מס' ) 18
(בעד  ,17 -נגד)1 -
(פרוטוקול הועדה לשמות למקומות ציבוריים ) 3/2019-15
 .)226(.26שינוי סמל וצבע ( מכתום ללבן) דגל העירייה
כחלק מתהליך מיתוג העיר " רמלה עיר עולם" המשקף את דמותה ואופייה של העיר כרב -תרבותית מבוקש לבצע
שינוי בדגל העירייה הן בצבע והן בסמל ( כפי שמופיע במסמכי העירייה)
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בעיר רמלה מתגוררים כ 82,000 -תושבים שהגיעו מ 92 -מדינות וקהילות ברחבי תבל ,העיר רמלה היא מגדלור של רב
תרבותיות ומרקם קהילתי איתן.
החלטת הועדה:
הועדה מאשרת שינוי סמל וצבע הדגל (מכתום ללבן).

המועצה מאשרת ההחלטה.
(נספח מס' ) 19
(בעד  ,17 -נגד) 1 -
(פרוטוקול הועדה לשמות למקומות ציבוריים ) 3/2019-15
 .)227(.27הנצחת ספינת מעפילי אגוז -כיכר רחוב יהודה שטיין/אשכול
ספינת מעפילי א גוז הייתה ספינה ששימשה לעליית יהודי מרוקו למדינת ישראל ,תוך יציאה מארצם בניגוד למדיניותה,
שאסרה על עליית יהודים .הספינה פעלה בחשאי ,ונודעה בעקבות טביעתה ב 10.01.1961 -ואובדן כל  44נוסעיה.
אסון טביעת "אגוז" היה זרז להשגת הסכם ליציאת יהודים ממרוקו ,בתנאים מסוימים -ממשלת ישראל נאלצה לשלם כופר
בעד כל יהודי לממשלת מרוקו והעלייה נערכה באמצעות ארגון " היא"ס" שאינו ציוני דרך מסלול שאינו נסיעה ישירה
לישראל ועובר בתחנות ביניים.
בתאריך  10.06.1961בפעם ה 13 -שבה עשתה הספינה את דרכה לג'יברלטר ,טבעה הספינה ויחד אמה נספו  33עולים ,מחציתם
היו ילדים ,אלחוטן ספרדי ואחד מאנשי הצוות הספרדיים .היחידים ששרדו היו שלושה מאנשי הצוות הספרדים 22 .גופות
נמצאו והשאר אבדו במצולות 22 .הגופות הובאו לקבורה ביתה עלמין היהודי העתיק שבאל -חוסימה.
לוועדת שמות והנצחה התקבלה פנייה להנצחת ספינת אגוז לזכר  44עולי מרוקו שנספו בטביעת הספינה.
החלטת הועדה:
הועדה מאשרת הנצחת ספינת אגוז לזכר  44עולי מרוקו העולים שנספו בטביעת הספינה בכיכר ברחוב יהודה שטיין/אשכול.

המועצה מאשרת ההחלטה.
(נספח מס' ) 20
(בעד  ,17 -נגד) 1 -
(פרוטוקול הועדה לשמות למקומות ציבוריים ) 3/2019-15
 .)228(.28פאוול פרנקל  -כיכר העפרונות ( נאות בגין )
פאוול פרנקל (  ) 1920-1943ממפקדיו הבכירים של הארגון הצבאי היהודי במרד גטו ורשה .נהרג בקרב מול הנאצים.
פרנקל נולד בשנת  1920בעיר ורשה בפולין .בגיל  18הצטרף לתנועת בית"ר והדריך בני נוער .בהמשך הצטרף אל "
ברית החייל" .במהלך מרד גטו ורשה פיקד פרנקל על מטה הארגון ששכן בבניין מספר  7בכיכר מוראנובסקי שבו התנהלו
הקרבות העזים ביותר במהלך המרד.
לוועדת שמות והנצחה התקבלה פנייה להנצחת פאוול פרנקל ז"ל.
החלטת הועדה:
הועדה מאשר ת הנצחתו של פאוול פרנקל ז"ל בכיכר " העפרונות" בשכונת נאות בגין.

המועצה מאשרת ההחלטה.
(נספח מס' )21
(בעד  ,17 -נגד) 1 -
(פרוטוקול הועדה לשמות למקומות ציבוריים ) 3/2019-15

 .)229(.29רבי נחמן מברסלב זצ"ל -כיכר חיים בר לב/משה דיין
רבי נחמן מברסלב זצ"ל נולד בעיר מז'יבוז' בפולין .רבי נחמן גדל באווירה חסידית קבלית ,מנעוריו הרבה להתבודד
להתענות ולהתפלל שעות רבות.
רבי נחמן ז"ל אדמו"ר בדור הרביעי של תנועת החסידות ומייסד חסידות ברסלב .הוא היה מורה רוחני
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מקורי שהדגיש את חשיבות השמחה ,פשטות ותמימות.
לוועדת ש מות והנצחה ממתפללי בית כנסת ברסלב להנצחתו של רבי נחמן מברסלב זצ"ל.
החלטת הועדה:
הועדה מאשרת הנצחתו של רבי נחמן מברסלב זצ"ל בכיכר חיים בר לב /משה דיין.

המועצה מאשרת ההחלטה.
(נספח מס' ) 22
(בעד  ,17 -נגד) 1 -
(פרוטוקול הועדה לשמות למקומות ציבוריים ) 3/2019-15
 .)230(.30פרופסור בוריס נמטייב ז"ל  -רחוב הורדים
פרופסור נמטייב ז"ל אומן לאומי של טג'יקיסטן .תרומתו של נמטייב ז"ל לעם היהודי בכלל ולבני העדה הבוכרית בכל
העולם הייתה תרומה חשובה הן יצירתית ,אומנותית ,מורלית ותדמיתית.
נמטייב ז"ל היה מאנשי התרבות המובילים לא רק בקרב יהודי בוכרה בעולם אלא גם בקרב עמי מרכז אסיה.
בוריס נמטייב היה סמל לנחישות ולהצלחה יהודית בקרב הגויים ובשל אורח חיוו היהודי היה נתון ללחץ בלתי פוסק
מצד השלטונות .בשנת  1992עלה נמטייב למדינת ישראל .על אף קשיי ההתאקלמות במדינת ישראל מר נמטייב ז"ל
ביקש לייסד תיאטרון בוכרי בישראל ואף זכה להקים תיאטרון בוכרי לתפארת ( ביים  12הצגות אשר קצרו שבחים רבים).
בשנת  2009קיבל נמטייב ז"ל את " אות הידידות" מנשיא טג'יקיסטן וזאת בשל העובדה כי הוא שימש כגשר בין יהודי
בוכרה לעם הטדג'יקי.
לוועדת שמות והנצחה הוגשה בקשה לנצחתו של פרופסור בוריס נמטייב ז"ל ברחוב ורדים.
החלטת הועדה:
הועדה מאשרת הנצחתו של פרופסור נמטייב ז"ל ברחוב ורדים.

המועצה מאשרת ההחלטה.
(נספח מס' ) 23
(בעד  ,14 -נגד) 4 -
(פרוטוקול הועדה לשמות למקומות ציבוריים ) 3/2019-15
 .)231(.31רחוב אלנור  -שכונת גן חק"ל ב'
מועצת העיר מס'  6.2019-15מיום  24.06.2019איש רה קריאת שם רחוב אלנור בשכונת גן חק"ל ב'.
התקבלה פנייה לחברי ועדת שמות והנצחה לפיה קיים רחוב אלנור בשכונת ג'ואריש.
לאור האמור ועל מנת להקל התמצאות התושבים בשכונות אילו ,מבוקש לשנות את שם הרחוב מאלנור
" לדאר אלסלאם" ( משכן השלום).
החלטת הועדה:
הועד ה מאשרת שינוי רחוב אלנור לרחוב " דאר אלסלאם" ( משכן השלום) בשכונת גן חק"ל ב'.

המועצה מאשרת ההחלטה.
(נספח מס' ) 24
(בעד  ,14 -נגד) 4 -
(פרוטוקול הועדה לשמות למקומות ציבוריים ) 3/2019-15
 .)232(.32פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה -רטרו מס' 2/2019-15
המועצה מאשרת פרוטוקול הועדה להנחות בארנונה  -רטרו' מס'  , 2/2019-15מיום  08באוגוסט .2019
(נספח מס' ) 25
(בעד  ,14-נגד ) 4 -
(פרוטוקול הועדה להנחות בארנונה מס' )2/2019-15
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 .)233(. 33אישור חילופי גברי ומינוי בוועדות החובה והרשות ,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 החלטת המועצה מס'  )150(.75שאושרה ביום  24.06.2019וכן את השינויים שבוצעו
במועצת העיר מס'  8.2019-15מיום  29.07.2019ובמועצת העיר מס'  9.2019-15מיום 26.08.2019
המועצה מאשרת אישור חילופ י גברי ומינוי בוועדות החובה והרשות ,דירקטוריונים וחברות העירוניות,
כמפורט בנספח המצ"ב.
(נספח מס' ) 26
(בעד  ,14 -נגד) 4 -
(תוספת לישיבת המועצה מן המניין מס'  11/2019-15מיום )23.09.2019
 .)234(.34אישור חילופי גברי -חברי הנהלת המתנ"ס הערבי
מבוקש לאשר מינוי של חברי מועצה להנהלת המתנ"ס הערבי כדלקמן :
חברי הנהלת המתנ"ס הערבי
אברהים מינו אבו לבן -יו"ר
.1
עו"ד ראיס אבו סייף
.2
עו"ד פאדי ג'ובראן
.3
יוסף אלקרם
.4
רו"ח אבי גועאנה
.5
אדהם אבו לבן
.6
אנואר מוגרבי
.7
סחר עיסאווי
.8
פאתן שמרוך
.9
גסאן מונייר
.10
עאדל אלעביד
.11
ז'קלין ווהאב
.12
עאמר אבו גאנם
.13
רו"ח סוניה מסעוד
.14
נציג חברת המתנ"סים
.15
המועצה מאשרת אישור חילופי גברי בהנהלת המתנ"ס הערבי כמפורט לעיל.
(בעד  ,13 -נגד)5 -
(תוספת לישיבת המועצה מן המניין מס'  11/2019-15מיום )23.09.2019

מיכאל וידל
ראש העיר רמלה

רונן עזריה
מנכ"ל העירייה
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