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עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 05.2020-15
מיום 18.05.2020
__________________________________________________________________________

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין שהתקיימה ביום שני כד' אייר תש"ף
( 18מאי  ) 2020ברחבת מתחם הידידות  ,רח' אברהם הלל  6רמלה.
שעת פתיחת ישיבת המועצה 18:00 :

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
שלומי פנטה  -חבר מועצה (נכנס בשעה )18:14
הרב איתן דהאן  -חבר מועצה
רונן מושייב  -חבר מועצה (נכנס בשעה )18:14
עו"ד רונן רוטשטיין  -חבר מועצה
הרב מיכאל דרעי  -חבר מועצה ( יצא בשעה  ,19:00לא השתתף בהצבעה)
עו"ד מוסא סאבא  -חבר מועצה
אברהים ( מינו) אבו לבן  -חבר מועצה ( יצא בשעה  ,19:05לא השתתף בהצבעה )
עו"ד ראיס אבו סייף  -חבר מועצה ( יצא בשעה  ,19:05לא השתתף בהצבעה )
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
חסרים:
אברהים בדויה  -חבר מועצה
סגל:
רונן עזריה  -מנכ"ל העירייה
רוזה עללאל  -גזברית העירייה
עו"ד דורון דבורי  -יועץ משפטי לעירייה
יהושע קלפוס -מבקר העירייה
עו"ד שלי ביטון -מזכירות העירייה
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עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 05.2020-15
מיום 18.05.2020
על סדר היום:

 .1הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה למועצה.
 .2אישור פרוטוקולים:
( )3מס'  4/2020-15מיום  8מרץ .2020

א.

ועדת כספים -

ב.

ועדת הנחות (רטרו) בארנונה -

( )1מס'  2/2020-15מיום  5פברואר .2020

ג.
ד.

ועדת הנחות בארנונה -
ועדת תמיכות מקצועית -

( )1מס'  1/2020-15מיום  22באפריל .2020
( )1מס'  1/2020-15מיום  11במאי .2020

מס'  5/2020-15מיום  22אפריל .2020
מס'  6/2020-15מיום  11מאי .2020

 .3תוספת לישיבת המועצה.

מס'
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מיום 18.05.2020
החלטה פרטי החלטה
 .)46( .1התקשרות בהסכם פיתוח להקמת מדרחוב ציבורי -שדרות הרמבלס  -גוש  - 4347מגרש מס' 81
בהתאם לתב"ע לה/מק188/
רקע :
א .ביום  12.12.2019פורסמה למתן תוקף ברשומות תכנית מס' ( 415-0504589בילקוט פרסומים מס' ,8576
עמ' ( )2113להלן" :התוכנית החדשה") .עיקרה של תכנית זו הינה שינוי ייעוד מיעוד מגורים וחזית מסחרית
לשטח ביעוד מסחר ותעסוקה ,תוספת שטחים עיקריים ושטחי שירות ותוספת שימושים למשרד ותעסוקה.
בין היתר ,קובעת התוכנית החדשה כי יותר שימוש בקומה השלישית במבנה המסחרי לחניה מקורה
וכי השימושים לתעסוקה ומשרדים ימוקמו מעל קומת המסחר (קומת הקרקע).
ב .בהתאם לתכנית החדשה ניתן ביום  4.2.2020היתר שינויים למבנה ושולמו אגרות בניה והיטל שצ"פ בסך
של  ₪ 22,758.38בגין היתר השינויים ביחס לתוספת בניה בשטח של  338.91מ"ר.
ג .היזם ,חברת רמ-סנטר השלימה את בנייתו של מבנה מסחרי על גבי המקרקעין הידועים כמגרש
מס'  81בהתאם להיתר בניה מס'  20140133מיום  5.8.2015שהוארך ובהתאם ניתן היתר בניה ביום
( 17.3.2019מס' .)2018009
ד .בהתאם לאומדן היטלי השבחה שנערך ביום  16.6.2018על יד השמאי מר מוטי כהן עולה כי גובה
היטלי ההשבחה מוערך ב  6.5מיליון  ₪כתוצאה מאישור התוכנית החדשה.
ה .מכיוון שהיזם השלים זה מכבר את בניית המבנה המסחרי ולמעשה עומד לפתוח אותו ,קיים צורך
בפיתוח המדרחוב הצמוד אליו נשוא ההתקשרות דנן.
ו .כיום ,העירייה מעוניינת להתקשר עם היזם בהסכם לפיתוח המדרחוב המצוי על קרקע צמודה למבנה
המסחרי ובייעוד שצ"פ וזאת בהתאם לסעיף 198א' לפקודת העיריות [נוסח חדש].
ז .בהתאם לאומדן עליות שהוכן ע"י העירייה סך העבודות מגיע לכדי  ₪ 1,500,000אומדן זה נבדק ואושר
על ידי הגורמים המקצועיים בעירייה (מהנדסת וגזברית).
ח .לצורך בחינת היתכנות ההתקשרות האמורה הוכנה חוות דעת לעניין היטליי הפיתוח המגיעים לעירייה
בגין הפיתוח כאמור וממנה עולה כי המדובר בהיטלי שצ"פ בגובה של כ.₪ 139,000-
ט .עלות העבודות תקוזז מהיטלי הפיתוח והיטלי ההשבחה כאמור לעיל.
י .בהתאם לחוות דעת משפטית אין מניעה לבצע את ההתקשרות האמורה הכפופה לחוות דעת הגזברית
ומהנדסת העיר בהתאם להוראת סעיף 198א לפקודת העיריות ,אין מניעה לבצע את ההתקשרות האמורה.
יא .לצורך ההתקשרות יש לאשר תב"ר כפוף לאישור משרד הפנים.
יב .ביום  19.4.2020אישרה הוועדה המקצועית התקשרות לפי סעיף  198א' לפקודת העיריות [נוסח חדש].
מועצת העיר מאשרת ההתקשרות בהסכם פיתוח להקמת מדרחוב ציבורי  -שדרות הרמבלס ,
גוש  4347מגרש מס'  ,81בהתאם לתב"ע לה /מק .188
(בעד  ,9-נגד ,4 -נמנע)2 -
(הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה)
(נספח מס' ) 1

 .)47( .2קידום תב"ע מס'  - 415-0777383הסדרת שכונת ג'ואריש
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רקע על התכנית:
א.

ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

בבג"ץ מס'  6281/14נקבע בין היתר כי עיריית רמלה תפעל לקידום תכנית מפורטת נקודתית להסדרת
הבינוי הקיים .זאת ,על רקע מידע לפיו הבינוי הקיים אינו תואם את התכניות החלות בשטח.
עלות הכנת התוכנית תתחלק בין רמ״י לבין עיריית רמלה ,בחלקים שווים.
מטרת התוכנית להעניק לשכונה אופק תכנוני ,באמצעות הגדרת זכויות בנייה ,קווי בניין גובה והנחיות,
אשר יאפשרו מתן היתרי בניה בשכונה בהתאם לתנאי פסק הדין והוראות היועמ"ש לממשלה.
התכנית מגדירה גודל מגרש מינימלי של  200מ"ר והוראות למגרשים שיקבעו בתשריטי איחוד וחלוקה,
בעת בקשה להיתר.
האופק תכנוני לשכונה יאפשר בניית סה"כ כ 1980-יח"ד בטווח הרחוק ,לפי חלוקה של אזורי
מגורים ב' המאופיין בבניה צמודת קרקע ו-ג' בבניה מרקמית.
התכנית כוללת תיאום תכנון תשתיות  ,דרכים ושטחים ציבוריים ,קביעת שלביות ותנאים להיתרי בניה.
שטח התכנית 230 -דונם
וועדת המשנה בישיבתה מיום  16.03.2020החליטה להמליץ לוועדה המחוזית להפקיד את התכנית בתנאים.
מועצת העיר מאשרת להגיש את התכנית (כמפורט לעיל) בשם העירייה.
מצ"ב  -דברי הסבר .
מצ"ב  -החלטת ועדת משנה לתו"ב מיום .16.03.2020
(בעד  ,9-נגד ,4 -נמנע)2 -
(הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה)
(נספח מס' ) 2

 .)48( .3הסכם לחלוקה בהכנסות ושינוי שטח שיפוט בין עיריית רמלה למועצה האזורית גזר
לאור העובדה כי הרשויות ( עיריית רמלה ומועצה אזורית גזר ) מעוניינות לשמר יחסי שכנות טובה ביניהן,
לאפשר קידום מהיר ומשותף של פארק התעשייה המשותף רג"מ ובמקביל לייצר צדק חלוקתי בין הרשויות
תוך מזעור הפגיעה במי מהן.
א .פנו הרשויות לוועדה גיאוגרפית שליד מחוז מרכז בבקשות לביצוע שינוי בשטחי שיפוט בתחומן ושינוי
בחלוקת הכנסות מוניציפאליות מתשלומי חובה מאזורים בתחום שיפוטן.
ב .לאחר משא ומתן בין הרשויות ,בין היתר גם בהליך גישור בפני הממונה על מחוז מרכז במשרד הפנים אליו
הופנו על ידי מנכ"ל משרד הפנים  ,הגיעו הצדדים להסכמה ביניהם על שינוי שטחי שיפוט וחלוקה בהכנסות
אשר מייתרת את בקשת הצדדים בפני הועדה הגיאוגרפית כמפורט בהסכם הרצ"ב.
מצ"ב  -הסכם.
מועצת העיר מאשרת את ההסכם בחלוקת ההכנסות ושינוי שטח השיפוט בין עיריית רמלה למועצה האזורית גזר.
(בעד  ,9-נגד ,4 -נמנע)2 -
(הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה)
(נספח מס' ) 3

 .)49( .4שינוי מורשות חתימה -ביה"ס בן גוריון סמל מוסד 413880
המועצה מאשרת שינוי מורשות חתימה -ביה"ס בן גוריון כדלקמן :
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א .שינוי מורשות חתימה בבי"ס בן גוריון (ח-ן רשות) סמל מוסד 413880
בעלי חשבון רשות מס'  41722/38הינם עיריית רמלה מס' ח.פ  ,500285002מורשות חתימה בחשבון הבנק של
ביה"ס יהיו:
מנהלת ביה"ס הנכנסת  -גב' פטריסיה כהן שמעוני ת.ז 28700920
מזכירת ביה"ס  -גב' אביטל חן טרונך ת.ז 313220329
כמו כן ,נא לבטל זכות החתימה למנהלת ביה"ס היוצאת גב' בירנית זרבי יצחק ת.ז 24182081
חתימת מנהלת ביה"ס פטריסיה כהן שמעוני חייבת בכל מקרה ובנוסף אליה תצורף חתימה של מזכירת
בית הספר  -גב' אביטל חן טרונך וחותמת ביה"ס.
פעילות בחשבון זה הינה ליתרות זכות בלבד ,אין אישור לחריגה כספית.
א .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

ב .כל החלטה קודמת בעניין מבוטלת.
המועצה מאשרת שינוי מורשות חתימה כמפורט לעיל.
(בעד  ,12-נגד)3 -
(הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה)
(נספח מס' ) 4

 .)50( .5שינוי מורשי חתימה -ביה"ס בן גוריון סמל מוסד 413880
המועצה מאשרת שינוי מורשות חתימה -ביה"ס בן גוריון
א .שינוי מורשי חתימה בבי"ס בן גוריון (ח-ן הורים) סמל מוסד 413880
בעלי חשבון הורים מס'  33461-36הינם עיריית רמלה מס' ח.פ ,500285002מורשי חתימה בחשבון הבנק של
ביה"ס יהיו:
מנהלת ביה"ס  -גב' פטריסיה כהן שמעוני ת.ז 028700920
מזכירת ביה"ס  -גב' אביטל חן טרונך ת.ז 313220329
נציג יו"ר ועד הורים  -מר רמי רומיק דוידוב ת.ז 11376597
כמו כן ,נא לבטל זכות החתימה למנהלת היוצאת גב' בירנית זרבי יצחק ת.ז 24182081
חתימת מנהלת ביה"ס פטריסיה כהן שמעוני חייבת בכל מקרה ובנוסף אליה תצורף חתימה של מזכירת בית הספר
גב' אביטל חן טרונך וחותמת ביה"ס.
פעילות בחשבון זה הינה ליתרות זכות בלבד ,אין אישור לחריגה כספית.
6

עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 05.2020-15
מיום 18.05.2020
ב .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

ג .כל החלטה קודמת בעניין מבוטלת
המועצה מאשרת שינוי מורשות חתימה כמפורט לעיל.
(בעד  ,12-נגד)3 -
(הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה)
(נספח מס' ) 5

 .)51( .6בקשת היתר לעבודת חוץ למר יעקב כהן  -רובי
מנהל מדור פיקוח ורישוי עסקי מזון במחלקה הווטרינרית ,מבקש אישור העירייה להיתר עבודת חוץ ,מעבר
לעבודתו בעירייה.
עפ"י סעיף  180לפקודת העיריות ,מבוקש לאשר לנ"ל היתר לעבודת חוץ ,לתקופה של שנה מיום החלטת המועצה.
(בעד ,11 -נגד ,3 -נמנע) 1 -
(הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה)

 .)52( .7אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת  - 2020תב"רים חדשים
מבוקש לאשר  2תב"רים חדשים לשנת  ,2020כמפורט להלן :
 - 2847רכישת מחשבים למוסדות חינוך לשנת  - 2019סה"כ תקציב מבוקש  ₪ 549,591 -פירוט מקורות המימון:
מפעל הפיס  ,₪ 549,591 -רכישת ציוד.
 - 2848שיפוצים והצטיידות במוסדות חינוך לשנת  - 2020סה"כ תקציב מבוקש  ,₪ 3,000,000 -פירוט מקורות
המימון  :קרן פיתוח  , ₪ 3,000,000 -ע .קבלניות ,רכישת ציוד.
פירוט מקורות מימון:
מפעל הפיס .₪ 549,591 -
קרן פיתוח .₪ 3,000,000 -
המועצה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת  - 2020תב"רים חדשים ,כמפורט לעיל.
(בעד ,11 -נגד  ,1 -נמנע) 3 -
(פרוטוקול כספים מס' )4/2020-15
(נספח מס' ) 6

 .)53( .8אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת  - 2020תיקוני תב"רים
מבוקש לאשר  6תיקוני תב"רים לשנת  2020כמפורט להלן :
 -2824רכישת מכשירי קשר וממסר  -סה"כ תקציב מבוקש  ,₪ 28,069 -סה"כ תקציב קודם , ₪ 21,189 -
תוספת  ,₪ 6,880 -פירוט מקורות המימון  -קרן פיתוח ,רכישת ציוד.
 - 2823רכישת מערכת מענה לאיום הסייבר  -סה"כ תקציב מבוקש  ,₪ 37,500 -סה"כ תקציב קודם ,₪ 30,000 -
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תוספת  ,₪ 7,500 -פירוט מקורות המימון  -קרן פיתוח ,רכישת ציוד.
 - 2822רכישת מערכת מולטימדיה למרכז הפעלה  -סה"כ תקציב מבוקש  ,₪ 125,000 -סה"כ תקציב קודם ₪ 100,000 -
תוספת , ₪ 25,000 -מקורות המימון  -קרן פיתוח ,רכישת ציוד.
 - 2608שכונת נאות שמיר ( מערב רמלה ) תכנון מבני חינוך קדם מימון  -סה"כ תקציב מבוקש  ,₪ 12,837,655 -סה"כ
תקציב קודם  , ₪ 10,337,655 -תוספת  ,₪ 500,000,2 -מקורות המימון  -קרן פיתוח ,ע .תכנון .
 -2808שיפוצים והצטיידות מוסדות ציבור  -סה"כ תקציב מבוקש  ,₪ 2,000,000 -סה"כ תקציב קודם ,₪ 000,000,1 -
תוספת  , ₪ 1,000,000 -פירוט מקורות המימון  -קרן פיתוח ,ע .קבלניות ,רכישת ציוד. .
 -2623הנגשה כללית בבתי הספר 'אלעומריה'' ,בן גוריון' ' ,בר אילן'' ,ברנקו-וייס'  ' ,אורתודוקסי' ,סה"כ תקציב מבוקש
 , ₪ 1,350,000סה"כ תקציב קודם  ,₪ 550,000 -תוספת , ₪ 800,000 -מקורות המימון  -קרן פיתוח ,ע .קבלניות.(בעד ,11 -נגד  ,1 -נמנע) 3 -
(פרוטוקול כספים מס' )4/2020-15
(נספח מס' ) 7

.9

( .)54אישור דו"חות כספיים ( לא סקורים ולא מבוקרים)  -רבעון  ( 4חודשים אוקטובר -דצמבר )
לשנת 2019
מבוקש לאשר דו"חות כספיים ( לא סקורים ולא מבוקרים ) לרבעון  ( 4חודשים אוקטובר -דצמבר ) לשנת 2019
כדלקמן :
תקציב מאושר
2019
הכנסות
הוצאות
גירעון

555,312
555,312

הפרש תקציב
מול ביצוע

ביצוע לתקופה
ינואר-דצמבר

5,109
5,137

560,422
560,450
()28

מצ"ב  -דברי הסבר לדו"ח הכספי.
מצ"ב  -דו"חות כספיים ( לא סקורים ולא מבוקרים ) לרבעון  ( 4אוקטובר  -דצמבר ) לשנת .2019
המועצה מאשרת דוחות כספיים ( לא סקורים ולא מבוקרים ) לרבעון  4רבעוני לתקופה של חודשים
אוקטובר  -דצמבר לשנת  2019כמפורט לעיל .
(בעד ,9 -נגד  ,3 -נמנע) 3 -
(פרוטוקול כספים מס' )4/2020-15
(נספח מס' ) 8

 .)55( .10הודעה על פרטי חוזים שנחתמו  -בהתאם לסעיף  203א' לפקודת העיריות
לידיעה.
(פרוטוקול כספים מס' )4/2020-15
(נספח מס' ) 9

 .)56( .11אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת  - 2020תב"רים חדשים
8
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מבוקש לאשר  3תב"רים חדשים לשנת  ,2020כמפורט להלן :
 - 2849עבודות פיתוח בגן חק"ל ב' לה 1000/16/א' פרויקט מס'  - 7225סה"כ תקציב מבוקש ,27,704,332₪ -
פירוט מקורות המימון :רשות מקרקעי ישראל  , ₪ 27,704,332 -ע .קבלניות.
 - 2850הקמת  5כיתות גן ילדים במגרש  414במערב רמלה  -סה"כ תקציב מבוקש  ,₪ 5,944,025 -פירוט מקורות
המימון  :משרד החינוך  , ₪ 3,944,025 -ע .קבלניות ,קרן פיתוח  ,₪ 000,000,2 -ע .תכנון.
 - 2851עבודות פיתוח במגרש ' -81שדרות הרמבלס'  -סה"כ תקציב מבוקש  ,₪ 1,500,000 -פירוט מקורות המימון :
קרן פיתוח  ,₪ 1,500,000 -ע .קבלניות.
פירוט מקורות מימון:
קרן פיתוח .₪ 3,500,000 -
משרד החינוך .₪ 3,944,025 -
רשות מקרקעי ישראל .₪ 27,704,332 -
המועצה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת  - 2020תב"רים חדשים ,כמפורט לעיל.
(בעד ,11 -נמנע) 4 -
(פרוטוקול כספים מס' )5/2020-15
(נספח מס' ) 10

 .)57(.12אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת  - 2020תיקוני תב"רים
 -2800הקמת ביה"ס יסודי  24כיתות במגרש  ' 414נאות שמיר' רמלה מערב ( שלב א'+ב')  -סה"כ תקציב מבוקש -
 ,18,567,874₪סה"כ תקציב קודם  , ₪ 15,307,888 -תוספת  ,3,259,986 -פירוט מקורות המימון  -משרד החינוך
  ,₪ 2,259,986ע .קבלניות ,קרן פיתוח  ,₪ 1,000,000 -ע .תכנון. - 2801הקמת ביה"ס תיכון שש שנתי  48כיתות ' נאות שמיר' ( רמלה מערב) מגרש  - 402סה"כ תקציב מבוקש -
 ,₪ 27,000,000סה"כ תקציב קודם  ,₪ 20,175,712 -תוספת  ,₪ 6,824,288 -פירוט מקורות המימון  -קרן
פיתוח ,ע .קבלניות.
 - 2577הסכם גג תכנון תשתיות על  -הגדלה עבור ניקוז  -סה"כ תקציב מבוקש  ,₪ 714,240,8 -סה"כ תקציב
קודם  , ₪ 7,795,737-תוספת  ,₪ 918,503 -פירוט מקורות המימון  -רשות מקרקעי ישראל ,ע .קבלניות.

 -2804הקמת  10כיתות גן ילדים במגרש  407נאות שמיר (רמלה מערב)  -סה"כ תקציב מבוקש , ₪ 12,700,000 -
סה"כ תקציב קודם  ,₪ 12,305,050 -תוספת  ,₪ 394,950 -פירוט מקורות המימון  -קרן פיתוח ,ע .קבלניות.
 -2784סלילת חניונים בעיר  :רח' בן צבי ,ג'רסי ,טיילת שוק  -סה"כ תקציב מבוקש  ,₪ 500,000,1 -סה"כ תקציב
קודם  , ₪ 1,230,000-תוספת  ,₪ 270,000 -פירוט מקורות המימון  -קרן חניה ,ע .קבלניות.
פירוט מקורות מימון:
9
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קרן פיתוח.₪ 8,219,238 -
משרד החינוך .₪ 2,259,986 -
רשות מקרקעי ישראל . ₪ 918,503 -
קרן חניה .₪ 270,000 -
המועצה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת  - 2020תיקוני תב"רים ,כמפורט לעיל.
(בעד ,11 -נמנע) 4 -
(פרוטוקול כספים מס' )5/2020-15
(נספח מס' ) 11

 .)58( .13הודעה על פרטי חוזים שנחתמו  -בהתאם לסעיף  203א' לפקודת העיריות
לידיעה.
(פרוטוקול כספים מס' )5/2020-15
(נספח מס' ) 12

 .)59( .14אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת  - 2020תב"רים חדשים
מבוקש לאשר תב"ר חדש לשנת  ,2020כמפורט להלן :
 - 2852עבודות תכנון שמאות ומדידות  -סה"כ תקציב מבוקש  ,₪ 2,000,000 -פירוט מקורות המימון:
קרן פיתוח  , ₪ 2,000,000 -ע .תכנון.
פירוט מקורות מימון:
קרן פיתוח .₪ 2,000,000 -
המועצה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת  - 2020תב"רים חדשים ,כמפורט לעיל.
(בעד ,10 -נמנע) 5 -
(פרוטוקול כספים מס' )6/2020-15
(נספח מס ') 13

 .)60( .15אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת  - 2020תיקוני תב"רים
מבוקש לאשר  4תיקוני תב"רים לשנת  2020כמפורט להלן :
עדכון תב"ר  - 2800ועדת כספים מס'  5.2019-15מיום  22.04.2020אישרה תיקון תב"ר  2800ע"ס , 18,567,874
מבוקש לעדכן התב"ר באופן הבא :
 -2800הקמת ביה"ס יסודי  24כיתות במגרש  ' 414נאות שמיר' רמלה מערב ( שלב א'+ב')  -סה"כ תקציב מבוקש -
 ,20,567,874₪ה"כ תקציב קודם  , ₪ 888,15,307 -תוספת  ,5,259,986 -פירוט מקורות המימון -
משרד החינוך  ,₪ 2,259,986 -ע .קבלניות ,קרן פיתוח  ,₪ 3,000,000 -ע .תכנון.
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 - 2766ביצוע מעגל תנועה צומת שושנה דמארי עוזי חיטמן  -סה"כ תקציב מבוקש  ,₪ 960,835 -סה"כ תקציב
קודם  ,₪ 682,122 -תוספת  ,₪ 278,713 -פירוט מקורות המימון  -משרד התחבורה , ₪ 250,842 -
קרן פיתוח,₪ 27,871 -ע .קבלניות.
 - 2713תאורה ב 3 -מגרשי ספורט בקריית האומנים ,דוד רזיאל ,יהודה שטיין -סגירת תב"ר  -סה"כ תקציב
מבוקש  ,₪ 172,773 -סה"כ תקציב קודם  , ₪ 217,487 -הפחתה ,₪ - 44,714.28 -פירוט מקורות המימון -
מועצת ההימורים
(  , )₪ -41,503קרן פיתוח , )-3,211 ( -ע .קבלניות.
 -2664מכבי החדשה  -קדם מימון ישן מול חדש  -סה"כ תקציב מבוקש  ,₪ 492,558,7 -סה"כ תקציב קודם -
 ,₪ 6,659,320תוספת  ,₪ 833,238 -פירוט מקורות המימון  -רשות מקרקעי ישראל ,ע .קבלניות.
פירוט מקורות מימון:
קרן פיתוח.₪ 3,524,660 -
רשות מקרקעי ישראל . ₪ 833,238 -
משרד התחבורה . ₪ 250,842 -
(בעד ,12 -נמנע)3 -
(פרוטוקול כספים מס' )6/2020-15
(נספח מס' ) 14

 .)61( .16תב"רים שנסגרו בשנת 2019
* ראש העירייה נתן סקירה על התב"רים שנסגרו.
לידיעה.
(פרוטוקול כספים מס' )6/2020-15
(נספח מס' )15

 .)62( .17תב"רים שנסגרו בשנת 2020
* ראש העירייה נתן סקירה על התב"רים שנסגרו.
לידיעה.
(פרוטוקול כספים מס' )6/2020-15
(נספח מס' ) 16
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 .)63( .18פרוטוקול ועדת הנחות (רטרו) בארנונה מס'  1/2020-15מיום  05בפברואר 2020
המועצה מאשרת פרוטוקול ועדת הנחות (רטרו) בארנונה מס'  1/2020-15מיום  05בפברואר .2020
(בעד  , 10 -נגד  ,3 -נמנע ) 2 -
(פרוטוקול ועדת הנחות (רטרו)בארנונה מס' )1/2020-15
(נספח מס' )17

 .)64(. 19פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה  -מס'  1/2020-15מיום  22באפריל 2020
המועצה מאשרת פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה מס'  1/2020-15מיום  22באפריל .2020
(בעד  , 9-נגד ,4 -נמנע ) 2 -
(פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה מס' )1/2020-15
(נספח מס' )18

 .)65( .20פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מס'  1/2020-15מיום  11במאי 2020
המועצה מאשרת פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מס'  1/2020-15מיום  11במאי .2020
(בעד  , 9-נגד ,4 -נמנע ) 2 -
(פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מס' )1/2020-15
(נספח מס' )19

 .)66( .21אישור 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 כמפורט להלן:

א .ועדת ערר לענייני ארנונה -
סעיף  149ד' לפקודת העיריות
 .1עו"ד אלנאבלסי (נבולסי) עבד  -יו"ר
 .2מרים זיו
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 .3דויד לוי

ב .ועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים -
סעיף  169ב' לפקודת העיריות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

מיכאל וידל  -רה"ע ,יו"ר
אברהם אילוז
עו"ד מוסא סאבא
משה שטה
מנכ"ל הרשות
נציג השר בעל תפקיד מקביל ברשות אחרת לתפקיד הנדון במכרז
היועץ המשפטי לרשות  -יוזמן כמשקיף

מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה

ג .ועדת תיירות עירונית-
 .1עו"ד רונן רוטשטיין
 .2שלומי פנטה
 .3עו"ד ראיס אבו סייף
 .4יאיר דידי
 .5נטע רובין -נציגת ציבור
 .6בני בנימין  -נציג ציבור
 .7מהנדסת הרשות
 .8היועץ המשפטי של הרשות
 .9מנהל התיירות בקרן רמלה
 .10מנהל מח' אסטרטגיה ברשות
מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה

ד .חברי הנהלת המתנ"ס -
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

עו"ד אלי אוליאל  -יו"ר
נציג החברה למתנ"סים
נציג החברה למתנ"סים
נציג הסוכנות היהודית
נציג הסוכנות היהודית
רונן עזריה  -מנכ"ל ,נציג הרשות המקומית
מאור אשש-סגן רה"ע ,נציג הרשות המקומית
אברהם דז'ורייב -סגן ,נציג הרשות המקומית
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 .9משה שטה -חבר מועצה ,נציג הרשות המקומית
 .10דנה וינוקר  -נציגת הרשות המקומית
 .11לימור יהב  -נציגת ציבור
 .12מנשה יצחק  -נציג ציבור
 .13אברהם בוכריס -נציג ציבור
 .14חן אינגה  -נציגת ציבור
מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני ההנהלה

** החלטה זו מחליפה את החלטת המועצה מס'( 21.)21מיום .20.01.2020

(בעד  , 9-נגד ,4 -נמנע ) 2 -
(תוספת לישיבת מועצה מס' )05.2020-15
(נספח מס' )20

מיכאל וידל
ראש העיר רמלה

רונן עזריה
מנכ"ל העירייה

הצעות לסדר היום:
.1

הצעה לסדר בנושא עצירה/דחיית העבודות ברחוב הרצל במסגרת פרויקט מהיר לעיר של חבר
המועצה עדי שטרנברג
 -9בעד להסיר את ההצעה מסדר היום.
 -6נגד להסיר את ההצעה מסדר היום.

14

עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 05.2020-15
מיום 18.05.2020
ההצעה ירדה מסדר היום.
.2

הצעה לסדר בנושא הקצאה של  ₪ 300,000לטובת חלוקת מחשבים לילדים ממשפחות קשות
שאינן מטופלות ע"י הרווחה של חבר המועצה מיכאל מיכאלוב
הנושא מטופל באופן שוטף ע"י העירייה ולכן הומלץ להסיר הצעה זו מסדר היום.

 -8בעד להסיר את ההצעה מסדר היום.
 -5נגד להסיר את ההצעה מסדר היום.
ההצעה ירדה מסדר היום.

.3

הצעה לסדר בנושא הקפאת תשלומי ניצנים וצהרונים והחזרה מידית של תשלום קייטנת פסח,
הקלות בארנונה ,אי חיוב בגין כחול לבן של חברת המועצה רותם כהן כחלון
הצעה זו הוגשה לידי מזכירות העירייה ואולם הדיון בה התייתר מאחר והנהלת העירייה הורתה :
תכנית ניצנים  -החזר תשלומים באופן יחסי ( ימי פעילות בפועל ) לחודשים מרץ ומאי.
באשר לחודש אפריל ,לא בוצעה גבייה.
אכיפה " כחול לבן "  -החל מיום  16.03.2020ועד ליום  10.05.2020לא בוצעה אכיפה.

.4

הצעה לסדר בנושא ביטול זמני של המיסים המוטלים על העסקים ברמלה חבר המועצה עדי
שטרנברג
הצעה זו הוגשה לידי מזכירות העירייה ואולם הדיון בה התייתר מאחר והנהלת העירייה אימצה את
תקנות הסדרים במשק המדינה ( הנחה מארנונה) ( תיקון מס'  ,) 2התש"ף  , 2020 -לפיהן העסקים
המופיעים בתקנות זכאים לפטור מלא מחיובי ארנונה לחודשים מרץ אפריל מאי . 2020

מיכאל וידל
ראש העיר רמלה

רונן עזריה
מנכ"ל העירייה
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