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עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 01.2020-15
מיום 20.01.2020
__________________________________________________________________________

פרוטוקול ישיבת המועצה מן המניין שהתקיימה ביום שני כג' טבת תש"ף
( 20ינואר  ) 2020בספרייה העירונית ע"ש בלפר  ,רח' ויצמן  1רמלה.
שעת פתיחת ישיבת המועצה 18:10 :
נוכחים ה"ה:
מיכאל וידל  -ראש העיר ,יו"ר ישיבת המועצה
אברהם אילוז  -סגן רה"ע
מאור מאיר אשש  -סגן רה"ע
אברהם דז'ורייב  -סגן רה"ע
הרב איתן דהאן  -חבר מועצה
שלומי פנטה  -חבר מועצה (נכנס לישיבה בשעה  ,18:29השתתף בהצבעה)
רונן מושייב  -חבר מועצה (נכנס לישיבה בשעה  ,19:33השתתף בהצבעה)
הרב מיכאל דרעי  -חבר מועצה (נכנס לישיבה בשעה  , 18:38השתתף בהצבעה)
עו"ד רונן רוטשטיין  -חבר מועצה (נכנס לישיבה בשעה  ,18:25השתתף בהצבעה)
עו"ד מוסא סאבא  -חבר מועצה
אברהים ( מינו) אבו לבן  -חבר מועצה
אברהים בדויה  -חבר מועצה
הראל שוהם  -חבר מועצה
משה שטה  -חבר מועצה
עדי שטרנברג  -חבר מועצה
רותם כהן כחלון  -חברת מועצה
יאיר דידי -חבר מועצה
חסרים:
עו"ד ראיס אבו סייף  -חבר מועצה
מיכאל מיכאלוב  -חבר מועצה
סגל:
רונן עזריה  -מנכ"ל העירייה
רוזה עללאל  -גזברית העירייה
עו"ד דורון דבורי  -יועץ משפטי לעירייה
יהושע קלפוס  -מבקר העירייה
ניסים רון  -מנהל אגף ספורט ואירועים
יהונתן חיים  -מנהל מח' תכנון
עו"ד שלי ביטון  -מזכירות העירייה
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על סדר היום:
 .1הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה למועצה.
 .2אישור פרוטוקולים:
()2

א .ועדת כספים -

מס'  1/2020-15מיום  6ינואר .2020
מס'  2/2020-15מיום  15ינואר .2020

ב .ועדת הנהלה  -לידיעה

( )1מס'  1/2020-15מיום  6ינואר .2020

ג .ועדת תנועה  -לידיעה

( )2מס'  4/2019-15מיום  01אוגוסט .2019
מס'  1/2020-15מיום  13ינואר 2020

ד .ועדת קליטה עירונית-

( )1מס'  4/2019-15מיום  17דצמבר .2019

ה .ועדת חינוך -

( )1מס'  4/2019-15מיום  31דצמבר .2019

ו .ועדת תרבות אירועים וספורט-

( )1מס'  1/2020-15מיום  12ינואר .2020

ז .ועדת שמות למקומות ציבוריים -

( )1מס'  1/2020-15מיום  15ינואר .2020
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מס'
החלטה פרטי החלטה
 .)1(.1תיקון חוק העזר לרמלה (העמדת רכב וחנייתו) ,התש"ף 2020 -
מועצת העיר מאשרת תיקון חוק העזר לרמלה (העמדת רכב וחנייתו) ,התש"ף .2020-
(בעד  , 12 -נגד ) 5 -
(הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה)
(נספח מס' ) 1
 )2(.2אישור למתן הנחות בחוגים  -אגף ספורט ואירועים לשנת פעילות 2020 -2019

כמדי שנה ,אגף ספורט ואירועים מקיים ועדות למתן הנחות בחוגים עבור ילדים המוכרים במחלקה לשירותים
חברתיים ,ע"פ קריטריונים.
מרכז

שם החוג

שם התלמיד/ה

עלות החוג

אחוז הנחה

סכום ההנחה

1

קונסרבטוריון

ג'אז מודרני

ל.ס

₪ 3,290

40%

₪ 1,316

2

קונסרבטוריון

ג'אז מודרני

א.ה

₪ 3,290

40%

₪ 1,316

3

קונסרבטוריון

ג'אז מודרני

פ.פ

₪ 2,410

20%

₪ 482

4

קונסרבטוריון

פסנתר

פ.מ

₪ 7,000

20%

₪ 1,400

5

קונסרבטוריון

סקסופון

י.ב.ה

3,150

30%

₪ 945

6

קונסרבטוריון

חליל צד

ר.ה

3,150

30%

₪ 945

7

קונסרבטוריון

פסנתר

נ.א.ה

2,100

30%

₪ 630

8

קאנטרי

היפ הופ

ב.ה

₪ 2,000

60%

₪ 1,200

9

קאנטרי

ש .תחרותית

כ.י

₪ 4,050

50%

₪ 2,025

10

קאנטרי

היפ הופ

כ.ש

₪ 1,870

50%

₪ 935

11

מרכז הפיס

כדורסל

א.א

₪ 2,180

90%

₪ 1,962

12

מרכז הפיס

כדורסל

ל.ק

₪ 2,180

50%

₪ 1,090

13

מרכז הפיס

כדורסל

א.ו

₪ 2,180

50%

₪ 1,090

14

מרכז הפיס

כדורסל

מ.א

₪ 3,000

50%

₪ 1,500

15

מרכז הפיס

כדורסל

א.ד

₪ 3,000

50%

₪ 1,500

16

מרכז הפיס

כדורסל

ח.א

₪ 2,180

30%

₪ 654

17

מרכז הפיס

כדורסל

א.ו

₪ 2,180

50%

₪ 1,090

18

מרכז הפיס

כדורסל

מ.ז

₪ 1,820

20%

₪ 364

19

מרכז הפיס

כדורסל

ע.ע.ד

₪ 1,820

50%

₪ 1,090

20

מרכז הפיס

כדורסל

פ.מ

₪ 1,820

20%

₪ 364

סה"כ

₪ 21,898

מועצת העיר מאשרת הנחות בחוגים בסכום  ,₪ 21,898כמפורט לעיל.
(בעד  -פה אחד ) 17 -
(הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה)
(נספח מס' ) 2
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 .)3(.3קידום תב"ע מס'  415-0751768לשינוי ייעוד להקמת בית ספר בשכונת קריית האומנים
רקע:
מיקום :שכונת קריית האומנים ,רחוב יונה וולך.
מקרקעין :גוש  5938 :חלקה  ,13 :מגרש.402 :
תב"ע מאושרת :גז 15/16/משנת .2003
ייעוד :ספורט
שטח 5594 :מ"ר.
עיקרי התוכנית:
.1

תכנית בסמכות מחוזית ,מקודמת ע"י העיריה והוגשה בעקבות הצורך בהקמת בית ספר יסודי ממ"ד
בשכונה ומחסור בשטחים זמינים.
התכנית מבקשת לשנות את יעוד הקרקע במגרש  ,402משטח ספורט מיוחד לשטח למבנים ומוסדות ציבור
לחינוך ,להקמת בית הספר .כמו כן התכנית קובעת זכויות בניה וקווי בניין.

.3

המגרש גובל במחנה רחבעם בדופן הצפונית והמזרחית ,גובל במגרש שמיועד למתנ"ס ממערב ובמגרש
המיועד לגן ילדים ומעון יום מדרום.
גודל המגרש  5594מ"ר ,נקבע בתכנית מאושרת גז 15/16/נשאר ללא שינוי.

.5

במסגרת התכנית המבוקשת הוגדרו שטחי בניה של  100%עיקרי ,כ 30%שירות מעל הקרקע10% ,
מתחת לקרקע .המחולקים ב  3קומות (גובה  12מ' -גג ישמש לפעילות חוץ) ,קווי הבניין המבוקשים הם
 5מ' קדמי ו 3-מ'.
בנספח הבינוי של התכנית מתוכנן מבנה בית הספר אשר ממוקם באזור הצפוני של המגרש ,
הכניסה המוטורית העיקרית למגרש מכיוון רח' יונה וולך מדרום .בחלק זה של המגרש מתוכננים

.2

.4

.6

 24מקומות חניה לפי תקן החניה התקף ,מגרש כדורגל ואולם התעמלות מקורה בקומה .1

מועצת העיר מאשרת לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמלה להגיש את התכנית (כמפורט לעיל)
בשם העירייה.
מצ"ב  -דברי הסבר
מצ"ב  -החלטת ועדת משנה לתו"ב מיום .28.07.2019

(בעד  -פה אחד )17 -
(הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה)
(נספח מס' ) 3
 .)4(.4ביטול הפקעה  -גוש  4348חלקה  - 280רחוב הרב קוק 9
א .כללי:
 .1בעיר רמלה כיום מאושרות ומשפיעות תכניות בניין עיר שאושרו עוד בשנות השבעים.
 .2בשכונת משכנות מאושרת תבע לה 160/מיום  03.08.1972י.פ .1843
 .3התב"ע הגדירה חלוקת מגרשים למוסדות ציבור ,דרכים ומגורים.
 .4בגוש  4348חלקה  280בסמוך לחלקה  123הוגדר ייעוד דרך ,על גבי מגורים קיימים.
 .5מכוח אותו ייעוד  ,הופקעה זכות הדרך ע"י עיריית רמלה ,בתאריך  04.11.1985ילקוט פרסומים 3260
לצורך הרחבת דרך קיימת.
 .6בשנים אלו קודמה תב"ע לה 3/160/לביטול הדרך ,אך זו לא קודמה למתן תוקף ועל כן ייעוד הדרך על גבי
המבנים הקיימים נשאר.
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ב .מבוקש ממועצת העיר לאשר :
.1

המצב התכנוני השתנה ,וכיום העירייה לא רואה מבחינה תכנונית צורך בהרחבת הדרך ברחוב

הרב קוק.
 .2מצב בו ההפקעה לצורך הרחבת דרך זו נותרת בעינה פוגעת בזכות הקניין וחושפת את העירייה
לתביעות בגין זניחת מטרת ההפקעה ופגיעה קניינית בבעלי הזכויות במקרקעין.
 .3אי לכך ,העירייה מעוניינת לבטל את ההפקעה שנעשתה בגוש  4348חלק מחלקה  280בסמוך
לחלקה .123

מועצת העיר מאשרת ביטול הפקעה בגוש  4348חלקה  280ברחוב הרב קוק .9
(בעד  , 12 -נמנע ) 5 -
(הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה)
( נספח מס' )4
 .)5(.5מכרז פומבי מס'  - 16/19למתן רשות להפעלת מזנונים במתקני הספורט העירוניים
** דיון שני ;בנוגע לאשכול ב'
מועצת העיר מאשרת ביטול מכרז פומבי מס'  16/19עבור אשכול ב' ( מתחם הבריכה העירונית  -מתחם פנימי
וחיצוני  -רח' זכריה  ,13מזנון במרכז הטניס ומזנון בהיכל הספורט  -רח' דוד רזיאל  ,) 3מאחר הזוכה "נועה
הפקות בע"מ " כי היא מסירה מועמדתה להפעלת קפיטריה באשכול ב'  ,ופרסום הליך התמחרות כפי שקבוע
בתקנה ( 22ח) לתקנות העירייה ( מכרזים -תשמ"ח .)1987-
הליך ההתמחרות יתבצע ע"י ועדה מקצועית אשר תערוך פניה אחידה ושוויונית לחברות אשר ניגשו למכרז
ולחברות נוספות אשר עומדות בתנאי הסף לשם התמחרות ,בכפוף לאישור מועצת העיר.
חברי הועדה המקצועית שיערכו את ההתמחרות:
אברהם אילוז  -סגן רה"ע ,הראל שוהם  -חבר מועצה ,חן סמסון -גזברות העירייה ,ניסים רון  -מנהל אגף ספורט
ואירועים ,טירן בוקובזה  -נציג אגף ספורט ואירועים.
** הערה  :כל חבר מועצה שמעוניין להשתתף בוועדת מו"מ  ,מוזמן להשתתף.

המועצה מאשרת האמור לעיל.
(בעד  -פה אחד)17 -
(הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה)
( נספח מס' )5
 .)6(. 6אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת  - 2020תב"רים חדשים
 - 2817הכנת תב"ע נקודתית לתיקון טעות טכנית של יעוד קרקע ברח' חגי גוש  - 5627סה"כ תקציב מבוקש ,₪ 100,000 -
פירוט מקורות המימון :משרד הבינוי והשיכון  ,₪ 100,000 -ע .תכנון.
 - 2818התחדשות עירונית פינוי בינוי מתחם הרצל  -סה"כ תקציב מבוקש  ,₪ 1,464,714 -פירוט מקורות המימון :
הרשות להתחדשות עירונית, ₪ 1,464,714 -ע .קבלניות ,ע .תכנון.
 - 2819שכונת גו'אריש תוכנית לה 3/170 /הסכם גג  ,סה"כ תקציב מבוקש  ,₪ 36,392,650 -פירוט מקורות המימון :
רשות מקרקעי ישראל  ,₪ 36,392,650 -ע .קבלניות.
 - 2820התאמת שטחי מגרשי מיני פיץ' ע"פ קול קורא ( אל זהרא ,מור ,יאיר שטרן ,אדרת ,אמדורסקי ,כנרת) ,
סה"כ תקציב מבוקש  ,₪ 1,330,000 -פירוט מקורות המימון  :קרן פיתוח  ₪ 1,330,000 -ע .קבלניות ,ע .תכנון.
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 - 2821הקמת מרכז וטרינרי אזורי ,סה"כ תקציב מבוקש  , ₪ 750,000 -פירוט מקורות המימון  :משרד החקלאות, ₪ 750,000 -
ע .קבלניות.
 - 2822רכישת מערכת מולטימדיה למרכז ההפעלה ,סה"כ תקציב מבוקש  ,₪ 100,000 -פירוט מקורות המימון  :משרד הפנים -
 ,₪ 100,000רכישת ציוד.
 - 2823רכישת מערכת מענה לאיום הסייבר ,סה"כ תקציב מבוקש  ,₪ 30,000 -פירוט מקורות המימון :משרד הפנים -
 ,₪ 30,000רכישת ציוד.
 - 2824רכישת מכשירי קשר וממסר למחלקת הביטחון  ,סה"כ תקציב מבוקש  ,₪ 21,189 -פירוט מקורות המימון:
משרד הפנים  ₪ 21,189 -רכישת ציוד.
 - 2825הנחת דשא סינטטי והתקנת מתקני משחק בגני ילדים  ,סה"כ תקציב מבוקש  ,₪ 600,000 -פירוט מקורות המימון:
קרן פיתוח  ,₪ 600,000 -ע .קבלניות.

מועצת העיר מאשרת תקציבים בלתי רגילים לשנת  - 2020תב"רים חדשים ,כמפורט לעיל.
(בעד  -פה אחד )17 -
(פרוטוקול כספים מס' )1/2020-15
(נספח מס' ) 6
 .)7(.7אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת  - 2020תיקוני תב"רים
 - 2518הקמת בית ספר לחינוך מיוחד למגזר הערבי בגן חק"ל  -סה"כ תקציב מבוקש ,₪17,130,077 -
סה"כ תקציב קודם  ,₪ 15,855,645 -תוספת , ₪ 1,274,432 -פירוט מקורות המימון  :קרן פיתוח  ,ע .קבלניות.
 - 2752הקמת בית פיס לתרבות ואומנות בשכונת נאות בגין רח' יאיר שטרן  -סה"כ תקציב מבוקש , ₪9,800,000 -
סה"כ תקציב קודם  ₪ 7,000,000 -תוספת  , ₪ 2,800,000 -פירוט מקורות המימון  :קרן פיתוח ,ע .קבלניות.
 -2631הקמת מועדון פיס לנוער בקרית האומנים ברח' בני אמדורסקי  -סה"כ תקציב מבוקש , ₪ 2,267,730 -
סה"כ תקציב קודם  , ₪ 2,100,000 -תוספת  , ₪ 167,730 -פירוט מקורות המימון  :מפעל הפיס ,ע .קבלניות.
 - 2664נאות פרס (מכבי החדשה)  -קדם מימון ישן מול חדש ,סה"כ תקציב מבוקש ₪ 1,869,300
סה"כ תקציב קודם  ,₪ 4,790,020 -תוספת  ,₪ 1,869,300 -פירוט מקורות המימון  :רשות מקרקעי ישראל ,ע .קבלניות.

מועצת העיר מאשרת תיקון תקציבים בלתי רגיל לשנת  - 2020תיקון תב"רים ,כמפורט לעיל.
(בעד  -פה אחד)17 -
(פרוטוקול כספים מס' )1/2020-15
(נספח מס' ) 7
 .)8 (.8הודעה על פרטי חוזים שנחתמו  -בהתאם לסעיף  203א' לפקודת העיריות
לידיעה.
(פרוטוקול כספים מס' )1/2020-15
(נספח מס' )8
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 .)9(.9אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת  - 2020תב"רים חדשים
 - 2826הנגשת כיתת גן לליקויי שמיעה בגן אפקה בשכונת נאות בגין  -סה"כ תקציב מבוקש ,₪ 30,000 -
פירוט מקורות המימון :משרד החינוך  ,₪ 30,000 -ע .קבלניות.
 - 2827הנגשת גן לליקויי שמיעה בגן אל אמל  -סה"כ תקציב מבוקש  ,₪ 30,000 -פירוט מקורות המימון  :משרד החינוך -
 ,₪ 30,000ע .קבלניות.
 - 2828הנגשת גן לליקויי שמיעה בגן אור האמת  -סה"כ תקציב מבוקש  ,₪ 30,000 -פירוט מקורות המימון  :משרד החינוך -
 ₪ 30,000ע .קבלניות.
 - 2829הנגשת גן לליקויי שמיעה בגן בן צבי  -סה"כ תקציב מבוקש  ,₪ 30,000 -פירוט מקורות המימון  :משרד החינוך -
, ₪ 30,000ע .קבלניות.
 - 2830הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בתיכון דתי איתן ( הרב צבי נריה)  -סה"כ תקציב מבוקש ,₪ 30,000 -
פירוט מקורות המימון  :משרד החינוך , ₪ 30,000 -ע .קבלניות.
 - 2831הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בבי"ס בית יעקב בנות נווה שלום  -סה"כ תקציב מבוקש ,₪ 30,000 -
פירוט מקורות המימון  :משרד החינוך , ₪ 30,000-ע .קבלניות.
 - 2832הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בבי"ס ממ"ד אריאל  -סה"כ תקציב מבוקש  ,₪ 30,000 -פירוט מקורות המימון :
משרד החינוך , ₪ 30,000-ע .קבלניות.
 - 2833הנגשת 2כיתות לליקויי שמיעה בבי"ס קשת  -סה"כ תקציב מבוקש  ,₪ 60,000 -פירוט מקורות המימון :
משרד החינוך , ₪ 60,000 -ע .קבלניות.
 - 2834הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בבי"ס מענית  -סה"כ תקציב מבוקש  ,₪ 30,000 -פירוט מקורות המימון :
משרד החינוך , ₪ 30,000-ע .קבלניות.
 - 2835הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בבי"ס בן גוריון  -סה"כ תקציב מבוקש  ,₪ 30,000 -פירוט מקורות המימון :
משרד החינוך , ₪ 30,000-ע .קבלניות.
 - 2836הנגשת לליקויי שמיעה תלמוד תורה בנים בבי"ס נווה שלום  -סה"כ תקציב מבוקש ,₪ 30,000 -
פירוט מקורות המימון  :משרד החינוך , ₪ 30,000 -ע .קבלניות.
 - 2837מרחבי הכלה בבי"ס ממ"ד הרי"ן  -סה"כ תקציב מבוקש  ,₪ 70,000 -פירוט מקורות המימון :
משרד החינוך , ₪ 70,000 -ע .קבלניות.
 - 2838מרחבי הכלה בבי"ס ממ"ד אריאל  -סה"כ תקציב מבוקש  ,₪ 70,000 -פירוט מקורות המימון :
משרד החינוך  ,₪ 70,000 -ע .קבלניות.
 - 2839מרחבי הכלה בבי"ס יסודי אורתודוקסי  -סה"כ תקציב מבוקש  ,₪ 50,000 -פירוט מקורות המימון :
משרד החינוך  ,₪ 50,000 -ע .קבלניות.
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 - 2840שיפוץ חדר מורים בבי"ס תיכון דתי איתן חדש ( הרב צבי נריה)  -סה"כ תקציב מבוקש ,₪ 100,000 -
פירוט מקורות המימון  :משרד החינוך , ₪ 100,000 -ע .קבלניות.
 - 2841שיפוץ חדרי מורים בבי"ס ממ"ד הרי"ן  -סה"כ תקציב מבוקש  ,₪ 100,000 -פירוט מקורות המימון :
משרד החינוך , ₪ 100,000-ע .קבלניות.
 - 2842שינויים והתאמות -חידוש מבנים בבי"ס עמל יגאל אלון  -סה"כ תקציב מבוקש  ,₪ 240,065 -פירוט מקורות המימון :
משרד החינוך , ₪ 240,065 -ע .קבלניות.
 - 2843גן גפן עיצוב גנים חדשניים  - M21סה"כ תקציב מבוקש  ,₪ 100,000 -פירוט מקורות המימון :
משרד החינוך , ₪ 100,000 -ע .קבלניות.

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת  - 2020תב"רים חדשים ,כמפורט לעיל.
(בעד  -פה אחד)17 -
(פרוטוקול כספים מס' )2/2020-15
(נספח מס' ) 9
 .)10(.10אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת  - 2020תיקוני תב"רים
 - 2355הקמת בי"ס תיכון  36מקיף בקריית האומנים תוספת קרקע שפיכה לשלבים ד' עד ו'  - 6%סה"כ תקציב מבוקש -
 , ₪ 52,246,564סה"כ תקציב קודם  ,₪ 51,147,813 -תוספת , ₪ 1,098,751 -פירוט מקורות המימון  -משרד החינוך ,
ע .קבלניות.
 - 2693הקמת בי"ס מקיף ערבי  24כיתות תוספת ביסוס בקרקע שפיכה  - 4%סה"כ תקציב מבוקש ₪ 9,853,387 -
סה"כ תקציב קודם  ₪ 9,568,925 -תוספת , ₪ 284,462 -פירוט מקורות המימון  :משרד החינוך ,ע .קבלניות.
 -2612הקמת בי"ס תיכון ג'ואריש שלב א' +ב' תוספת חיפוי אבן לשלב ב'  - 4% -סה"כ תקציב מבוקש , ₪ 25,696,143 -
סה"כ תקציב קודם  , ₪ 25,531,257 -תוספת  , ₪ 164,886 -מקורות המימון  -משרד החינוך ,ע .קבלניות.
 -2800הקמת בי"ס יסודי  24כיתות במגרש  414נאות שמיר רמלה מערב -השלמה לשלב א'  -סה"כ תקציב מבוקש ₪ 15,307,888 -
סה"כ תקציב קודם  , ₪9,579,400 -תוספת , ₪ 5,728,488 -מקורות המימון  -משרד החינוך ,ע .קבלניות ,רכישת ציוד.
 -2801הקמת בי"ס תיכון שש שנתי 48 -כיתות במערב רמלה מגרש  402נאות שמיר השלמת שלב א' כולל מטרז' לגובה-
סה"כ תקציב מבוקש , ₪ 20,175,712 -סה"כ תקציב קודם  , ₪ 9,579,400-תוספת , ₪ 10,596,312 -מקורות המימון -
משרד החינוך ,ע .קבלניות ,ע.תכנון.
 -2538הנגשת המוזיאון העירוני  -סה"כ תקציב מבוקש , ₪ 850,000 -סה"כ תקציב קודם  , ₪ 600,000 -תוספת, ₪ 250,000 -
מקורות המימון  -קרן פיתוח ,ע .קבלניות.
 -2525הנגשת מרכז תמיכה ישובי אזורי  -מתי"א  -סה"כ תקציב מבוקש , ₪ 625,000 -סה"כ תקציב קודם , ₪ 350,000 -
תוספת, ₪ 275,000 -מקורות המימון  -קרן פיתוח ,ע .קבלניות.
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 -2521הנגשת מבנה קמפוס נבון ( רחוב הזית )  -סה"כ תקציב מבוקש , ₪ 831,000 -סה"כ תקציב קודם , ₪ 456,000 -
תוספת, ₪ 375,000 -מקורות המימון  -קרן פיתוח ,ע .קבלניות.
 -2733נגישות פיזית פרטנית בבי"ס בקריית האומנים  -סה"כ תקציב מבוקש , ₪ 469,228 -סה"כ תקציב קודם , ₪ 299,228 -
תוספת, ₪ 170,000 -מקורות המימון  -קרן פיתוח ,ע .קבלניות.

מועצת העיר מאשרת תיקון תקציבים בלתי רגילים לשנת  - 2020תיקוני תב"רים ,כמפורט לעיל .
(בעד  -פה אחד)17 -
(פרוטוקול כספים מס' )2/2020-15
(נספח מס' ) 10
 .)11( .11פרוטוקול ועדת הנהלה מס 1/2020-15 /מיום  06בינואר 2020
לידיעה.
(פרוטוקול הנהלה מס' )1/2020-15
(נספח מס' ) 11
 .)12( .12פרוטוקול ועדת תנועה מס'  4/2019-15מיום  01באוגוסט 2019
לידיעה.
(פרוטוקול ועדת תנועה מס' )4/2019-15
(נספח מס' ) 12
 .)13( .13פרוטוקול ועדת תנועה מס'  1/2020-15מיום  13בינואר 2020
לידיעה.
(פרוטוקול ועדת תנועה מס' )1/2020-15
(נספח מס' ) 13
.)14(.14פרוטוקול ועדת קליטה עירונית מס'  4/2019-15מיום  17דצמבר 2019
המועצה מאשרת פרוטוקול ועדת קליטה עירונית מס'  4/2019-15מיום  17בדצמבר .2019
(בעד  -פה אחד)17 -
(פרוטוקול ועדת קליטה עירונית מס' )4/2019-15
(נספח מס' )14
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 )15(.15פרוטוקול ועדת חינוך מס'  4/2019-15מיום  31בדצמבר 2019
המועצה מאשרת פרוטוקול ועדת חינוך מס'  4/2019-15מיום  31דצמבר .2019
(בעד , 12 -נמנע ) 5 -
(פרוטוקול ועדת חינוך מס' )4/2019-15
(נספח מס' )15
 )16(.16פרוטוקול ועדת תרבות אירועים וספורט מס'  1/2020-15מיום  12בינואר 2020
המועצה מאשרת פרוטוקול ועדת תרבות אירועים וספורט מס'  1/2020-15מיום  12ינואר .2020
(בעד , 12 -נמנע ) 5 -
(פרוטוקול ועדת תרבות ,אירועים וספורט מס' )1/2020-15
(נספח מס' ) 16
 )17(.17קריאת מרכז הפעלה ע"ש אמנון ליפקין שחק  -הרמטכ"ל ה 15 -של צה"ל
אמנון ליפקין שחק ( 18במרץ  19 -1944בדצמבר  )2012היה הרמטכ"ל ה 15 -של צה"ל ,לאחר מכן כיהן בתפקיד
שר התיירות ושר התחבורה מטעם מפלגת המרכז.
כלוחם וקצין בצה"ל הוענק לליפקין שחק עיטור העוז פעמיים במהלך שירותו.
החלטת הועדה:
הועדה מאשרת קריאת מרכז הפעלה ע"ש אמנון ליפקין שחק ( הרמטכ"ל ה  15-של צה"ל).

המועצה מאשרת את החלטה.
(בעד  - 17-פה אחד )
(פרוטוקול ועדת שמות למקומות ציבוריים מס' ) 1/2020-15
(נספח מס' ) 17
 )18(.18קריאת חדר הישיבות בחירום במרכז ההפעלה ע"ש אריה שוורץ ז"ל
אריה שוורץ ז"ל ( 31 - 1922במאי  )1987עלה ארצה מפולין בשנת  1949והשתקע בעיר רמלה.
עבד בעיריית רמלה משנת  1958ועד  ,1987התחיל כמזכיר במח' התברואה ויו"ר ועד העובדים ולאחר מכן כיהן
כמנהל כ"א בעיריית רמלה.
שוורץ ז"ל הקים את מטה מל"ח (מטה לשעת חירום) והשקיע את מיטב כוחו בבניית מרכזי מל"ח והביא שם גדול
לעיר ולעיריית רמלה.
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החלטת הועדה:
הועדה מאשרת קריאת חדר הישיבות במרכז ההפעלה ע"ש אריה שוורץ ז"ל.

המועצה מאשרת את ההחלטה.
(בעד  - 17-פה אחד )
(פרוטוקול ועדת שמות למקומות ציבוריים מס' )1/2020-15
(נספח מס' ) 18
 )19(.19הנצחת דוד אבוטבול ז"ל  -כיכר דוד רזיאל
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.
רקע:
 .1בישיבת 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,
ההחלטה להנציח את אבוטבול ז"ל לא מומשה הלכה למעשה.
 .2בישיבת מועצה מס'  3/2019-15מיום  11.02.2019אישרה מועצת העיר להנציח את דוד אבוטבול ז"ל בכיכר
ברחוב בן -צבי  -פינת לוי אשכול.
לאחר שבכיכר בן -צבי פינת לוי אשכול הונצחה ספינת מעפילי אגוז ,ישיבת מועצה מס'  13/2019-15מיום
18.11.2019
אישרה הנצחת דוד אבוטבול ז"ל במקום שיקבע ע"י הנהלת העיר בתיאום עם המשפחה ויובא לאישור
בפני חברי הועדה ומועצת העיר.
לאחר תיאום של הנהלת העיר עם בני משפחתו של דוד אבוטבול ז"ל מבוקש להנציחו בכיכר בדוד רזיאל.
** החלטה זו מבטלת החלטות קודמות.
החלטת הועדה:
הוועדה מאשרת קריאת כיכר דוד רזיאל ע"ש דוד אבוטבול ז"ל.

המועצה מאשרת את ההחלטה.
(בעד  - 17-פה אחד )
(פרוטוקול ועדת שמות למקומות ציבוריים מס'  1/2020-15מיום )15.01.2020
(נספח מס' ) 19
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 )20(.20הנצחת פרופסור בוריס נמטייב ז"ל  -רחוב חץ
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.
מועצת העיר מס'  11/2019-15מיום  23.9.2019אישרה הנצחתו של פרופסור בוריס נמטייב ברחוב הורדים.
מבוקש לשנות את החלטת הועדה ולהנציח את פרופסור בוריס נמטייב ז"ל ברחוב חץ.
** החלטה זו מבטלת החלטות קודמות.
החלטת הועדה:
הועדה מאשרת קריאת רחוב חץ ע"ש פרופסור בוריס נמטייב ז"ל.

המועצה מאשרת את ההחלטה.
(בעד  - 17-פה אחד )
(פרוטוקול ועדת שמות למקומות ציבוריים מס' ) 1/2020-15
(נספח מס' ) 20
 )21(.21אישור חילופי גברי ומינוי בוועדות החובה והרשות ,דירקטוריונים וחברות העירוניות
המועצה מאשרת 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'  )233(.33מיום .23.09.2019
(בעד  , 12 -נגד ) 5-
(תוספת לישיבת המועצה )
( נספח מס' )21
)22(.22אישור פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות מס'  1/2020-15מיום  19בינואר .2020
המועצה מאשרת פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות מס'  1/2020-15מיום  19בינואר .2020
(בעד -פה אחד )17 -
(תוספת לישיבת המועצה )
( נספח מס' )22
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עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 01.2020-15
מיום 20.01.2020

 )23( .23מינוי של דוד חביבה  -מנהל אגף שפ"ע
לאור העובדה כי קרוב משפחתו של דוד חביבה נבחר ציבור ( סגן רה"ע -מאור אשש) ,מועצת העיר מאשרת מינוייו של דוד
חביבה למנהל אגף שפ"ע ,בהתאם לקבוע בסעיף 122א (א)( )3לפקודת העיריות.
** סגן רה"ע מאור אשש יצא ולא השתתף בהצבעה.

(בעד -פה אחד )16 -
(תוספת לישיבת המועצה )
( נספח מס' )23

מיכאל וידל
ראש העיר רמלה

רונן עזריה
מנכ"ל העירייה
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