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עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 07.2020-15
מיום 29.06.2020
___________________ _______________________________________________________

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין שהתקיימה ביום שני ז' תמוז תש"ף
( 29יוני  ) 2020אשכול הפיס  ,רח' הזית  4רמלה.
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
הרב איתן דהאן  -חבר מועצה
עו"ד רונן רוטשטיין  -חבר מועצה
עו"ד מוסא סאבא  -חבר מועצה
אברהים ( מינו) אבו לבן  -חבר מועצה
עו"ד ראיס אבו סייף  -חבר מועצה ( נכנס בשעה  ,18:18השתתף בהצבעה).
אברהים בדויה  -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
חסרים:
הרב מיכאל דרעי  -חבר מועצה
רונן מושייב  -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
עו"ד ליאור רשף דרעי  -מנכ"ל קרן רמלה
דויד אבודרהם  -סמנכ"ל כספים קרן רמלה
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על סדר היום:
 .1הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה למועצה
 .2אישור פרוטוקולים:
א .ועדת כספים -

( )1מס'  7/2020-15מיום  14יוני .2020

ב .ועדת הנהלה -

( )1מס'  3/2020-15מיום  14יוני .2020

ג .ועדת שמות למקומות ציבוריים-

( )2מס'  2/2020-15מיום  17מרץ .2020
מס'  15-3/2020מיום  15יוני .2020

ד .ועדת הקצאת מקרקעין-

( )1מס'  1/2020-15מיום  31מאי .2020

ה .ועדת להנחות מאגרות פיתוח -

( )1מס'  1/2020-15מיום  27במאי .2020

ו .דירקטוריון החברה למימון רמלה( )2005בע"מ -

( )1מס'  1/2020-15מיום  02יוני .2020

ז .ועדת תרומות  -לידיעה

( )3מס'  4/2020-15מיום  03יוני .2020
מס'  5/2020-15מיום  03יוני .2020
מס'  6/2020-15מיום  03יוני .2020

ח .ועדת תמיכות ליחידים  -לידיעה

( )1מס'  3/2020-15מיום  14יוני .2020

ט .ועדת תמיכות מקצועית-

( )1מס'  15-3/2020מיום  15יוני .2020

 .3הגשת דו"ח תלת-חודשי על פעולות העירייה לחודשים ינואר-מרץ 2020
בהתאם להוראת סעיף 140ב' ( ב) לפקודת העיריות.
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מס'
החלטה פרטי החלטה
 .)68(. 1אישור דוחות כספיים לשנת  - 2019קרן רמלה לחינוך תרבות ופיתוח  -ע"ר ח.פ 580259661
מועצת העיר מאשרת דוחות כספיים של קרן רמלה לחינוך תרבות ופיתוח ,לשנת . 2019
( בעד  ,11-נגד ) 6 -
(החלטות המוגשות ע"י ראש העיר)
(נספח מס' ) 1

 .)69( .2אישור צו חניה
בהתאם לסמכות העירייה לפי הוראת סעיף  2ו/או  5לחוק הרשויות המקומיות ( שימוש ארעי במגרשים
ריקים ) ,התשמ"ז  ,1987 -מועצת העיר מאשרת הטלת צו חניה על קרקע ריקה אשר אינה משמשת את
ייעודה ולנצל את השטח כחניה ציבורית לרווחת התושבים ,לתקופה שלא תעלה על חמש שנים.
להלן השטחים:
גוש  4778חלק מחלקות  67,49,69ו , 60-תב"ע לה 241/שפורסמה למתן תוקף ביום  29.12.1977חלקה - 49בייעוד
מסחר וחלקות  69,67 ,60בייעוד מסחר ודרך מוצעת.
( בעד  ,11-נגד  ,4 -נמנע ) 2 -
(החלטות המ וגשות ע"י ראש העיר)
(נספח מס' ) 2

 .)70(.3אישור התקשרות  -תוספת להסכם דיירות מוגנת  -רחוב בן צבי 27
רקע :
.1
.2
.3
.4

המחזיק בנכס שבנדון הגיש לעירייה בקשה להיתר לבניית תוספת בניית פרגולה בשטח של  18.7מ"ר
( בקשה להיתר מס'  )20190240ביחס לקיוסק המוחזק על ידו בדיירות מוגנת.
נוכח העובדה כי מדובר בדייר מוגן ,יש לגבות ממנו דמי הסכמה באופן חד פעמי ובכך להסדיר את תוספת
הבניה המבוקשת כשטח מוגן נוסף לנכס הקיים ,במסגרת תוספת להסכם הדיירות מוגנת.
בהתאם לחוות הדעת השמאית מטעם העירייה ,דמי ההסכמה הינם בשיעור של  1/3מדמי הפתח המלאים
ובסך של .₪ 5,181
בהתאם לחוות דעת משפטית אין מניעה לאשר ההסדרה כאמור כנגד תשלום דמי הסכמה כמפורט
לעיל וחתימה על תוספת להסכם הקיים.
מועצת העיר מאשרת את ההתקשרות  -תוספת להסכם דיירות מוגנת ביחס לנכס ברחוב בן צבי .27
( בעד  ,13-נגד )4 -
(החלטות המוגשות ע"י ראש העיר)
(נספח מס' ) 3
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 .)71( .4אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת  - 2020תב"רים חדשים
מועצת העיר מאשרת  2תב"רים חדשים לשנת  ,2020כמפורט להלן :
 - 2853רכישת ציוד וריהוט למועדון פיס לנוער בקריית האומנים  -סה"כ תקציב מבוקש ₪ 250,000 -
פירוט מקורות המימון :מפעל הפיס  ,רכישת ציוד.
 - 2854פיתוח שצפים והקמת גני משחקים כולל הצללות ומתקנים לשנת  - 2020סה"כ תקציב מבוקש –
 ,₪ 700,000פירוט מקורות המימון  :קרן פיתוח ,ע .קבלניות.
פירוט מקורות מימון:
מפעל הפיס .₪ 250,000 -
קרן פיתוח .₪ 700,000 -
מועצת העיר מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת  - 2020תב"רים חדשים ,כמפורט לעיל.
(בעד ,13 -נגד )4-
(פרוטוקול כספים מס' )7/2020-15
(נספח מס' ) 4

 .)72( .5אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת  - 2020תיקוני תב"רים
מועצת העיר מאשרת  7תיקוני תב"רים לשנת  2020כמפורט להלן :
 -2779עבודות חשמל ותיקוני תאורה בעיר  -סה"כ תקציב מבוקש  ,₪ 1,000,000 -סה"כ תקציב קודם
  , 500,000₪תוספת  ,₪ 500,000 -פירוט מקורות המימון  -קרן פיתוח ,ע .קבלניות. - 2524הנגשת מבני לשכת ראש העיר  -סה"כ תקציב מבוקש  ,₪ 1,214,000 -סה"כ תקציב קודם ,000,000₪,1 -
תוספת  ,₪ 214,000 -פירוט מקורות המימון  -קרן פיתוח ,ע .קבלניות.
** לשאלת חבר המועצה הראל שוהם  -כיצד נחתם חוזה להנגשת בית העירייה עם החברה למשק וכלכלה
ע"ס  ₪ 1,047,500בטרם אושרה התוספת התקציבית בוועדת כספים ? לאחר בדיקת הנושא ,גזברית העירייה
משיבה כי תוצאות העבודה היו גבוהות מהאומדן ב ₪ 47,000 -ולפיכך הקבלן הוגבל בצו העבודה.
 - 2484השתתפות שדרוג וחידוש התצוגה במוזיאון לתולדות העיר  -סה"כ תקציב מבוקש  ,1,150,000₪ -סה"כ
תקציב קודם  , ₪ 1,000,000 -תוספת , ₪ 150,000 -מקורות המימון  -קרן פיתוח ,ע .קבלניות.
 - 2771שדרוג מתחם המגדל הלבן  -סה"כ תקציב מבוקש  ,₪ 250,000,1 -סה"כ תקציב קודם , 1,000,000₪ -
תוספת  ,₪ 250,000 -מקורות המימון  -קרן פיתוח ,ע .קבלניות.
 -2806סקר נכסים ומדידות לצורך גביית ארנונה ורישום בספר נכסים  -סה"כ תקציב מבוקש  ,₪ 1,500,000 -סה"כ
תקציב קודם  ,500,000₪-תוספת  , ₪ 000,000,1 -פירוט מקורות המימון  -קרן פיתוח ,ע .קבלניות.
 -2608נאות שמיר (מערב רמלה) -תכנון מבני חינוך קדם מימון  -תיקון מימון ,סה"כ תקציב מבוקש
  , ₪ 10,337,655סה"כ תקציב קודם  ,₪ 12,837,655 -הפחתה, ₪ 2,500,000 -מקורות המימון -רשות מקרקעי ישראל  ,₪ -10,337,655 -קרן פיתוח  , ₪ 7,837,655 -קרן פיתוח ,ע .תכנון.
 -2651הוצאות פיתוח להקמת מוסדות ציבור  -סה"כ תקציב מבוקש  ,₪ 42,688,838 -סה"כ תקציב
קודם  ,₪ 40,596,462-תוספת  , ₪ 092,376,2 -פירוט מקורות המימון  -רשות מקרקעי ישראל,
ע .קבלניות.
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פירוט מקורות מימון:
רשות מקרקעי ישראל .₪ 2,092,376 -
קרן פיתוח . ₪ 9,951,655 -
מועצת העיר מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת  - 2020תיקוני תב"רים ,כמפורט לעיל.
תב"רים 2651 ,2608 ,2771 ,2779 :
(בעד  , 13-נגד )4-
תב"רים 2806,2484 ,2524 :
(בעד  , 11-נגד )6 -

(פרוטוקול כספים מס' )7/2020-15
(נספח מס' ) 5

 .)73( .6הודעה על פרטי חוזים שנחתמו  -בהתאם לסעיף  203א' לפקודת העיריות
לידיעה.
(פרוטוקול כספים מס' )7/2020-15
(נספח מס' ) 6

 .)74( .7נוהל הגשת בקשה לפטור מארנונה למוסד מתנדב
מועצת העיר מאשרת נוהל בקשה לקבלת פטור מארנונה למוסד למתנדב לשירות הציבור כמפורט להלן :
הבסיס החקיקתי
סעיף) 5י (לפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פיטורין( (להלן" :הפקודה" ( קובע בין היתר ,כי כל רכוש שמוסד-מתנדב
לשירות הצבור משתמש בו אך ורק לשירות הציבור,ושעיקר פעילותו בענייני בריאות ,בענייני רווחה או בענייני חינוך זכאי
להנחה בארנונה.
רקע כללי
עד לשנת  2019מוסד מתנדב אשר ביקש לקבל פטור כאמור ,פנה למשרד הפנים ובהתאם לאישורו בלבד ניתנה ההנחה
בספרי העירייה.
דא עקא ,בשנת  2019שונה הס' כך שעל מועצת הרשות לדון בבקשה בכפוף לכללים שנקבעו ע"י משרד הפנים ולאחר
שהונחה לפניה חוות דעת ועדת הנחות.
במידה ולא אושרה הבקשה ע"י הרשות ,ניתן להגיש הבקשה למשרד הפנים.
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מהות הפטור
מוסד הזכאי לפטור כאמור ישלם רק  33%מהארנונה שהיה משלם לו לא היה מקבל פטור כאמור.
יצוין כי פטור מארנונה כאמור יהיה לתקופה שלא תפחת משלוש שנים ,ובלבד שהחל מהשנה השנייה למתן הפטור ימסור
המוסד ,בתחילת כל שנה ,תצהיר ולפיו לא חל שינוי במטרותיו ופעילותו מעת קבלת הפטור;
** הנוהל מבוסס על הקריטריונים האמורים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים .5/2019
** חבר המועצה הראל שוהם לא השתתף בהצבעה.
(בעד ,11 -נגד  ,4-נמנע) 1 -
(פרוטוקול הנהלה מס' )3/2020-15
(נספח מס' ) 7

 .)75( .8קידום תב"ע מס'  415-0814095הארכת דרך ברחוב אפריאט
רקע על התוכנית:
 .1התכנית ממוקמת ברחוב אפריאט בשכונת נאות בגין ,בגוש , 5148 :חלקה ,2,4 :שטח התכנית :כ 3.5 -דונם.
 .2התכנית מקודמת ביוזמת העיריה במטרה להסדיר סטטוטורית את המשך רחוב אפריאט עד לכיכר ברחוב גיורא
יוספטל.
 .3הדרך הקיימת כיום סלולה ביעוד שצ"פ ,ההסדרה נעשית בסמכות מקומית באמצעות הארכה של תוואי הדרך
המאושרת מתכנית לה/במ 2/18/1000/התקפה ,בהתאם להוראת סעיף 62א(א)(.)2
וועדת משנה מיום  16.03.2020החליטה להפקיד את התכנית.
מצ"ב  -דברי הסבר
מצ"ב  -החלטת ועדת משנה לתו"ב מיום .16.03.2020
מועצת העיר מאשרת הגשת התכנית  -קידום תב"ע מס'  415-0814095הארכת דרך ברחוב אפריאט  ,בשם העירייה.
(בעד ,14-נגד ) 3-
(פרוטוקול הנהלה מס' )3/2020-15
(נספח מס' ) 8

 .)76(.10קידום תב"ע מס'  415-0811190 :הסדרת חניה ברחוב ההגנה
רקע על התוכנית:
 .1התכנית ממוקמת ברחוב ההגנה  ,בגוש , 4346 :חלקה ,525 :שטח התכנית :כ 66.3 -דונם.
 .2התכנית מקודמת ביוזמת העיריה במטרה להסדיר חניה ביעוד שצ"פ ברחוב ההגנה בעיר ,כאשר התב"ע החלה
לה 1/100/לא הגדירה בו שימושים.
 .3התכנית הוגשה בסמכות הועדה המחוזית ומבקשת לשנות את יעוד השצ"פ המאושר לפי תכנית קודמת ,ליעוד
דרך  ,לצורך הסדרה של חלק ממנו לחניה הקיימת בפועל.
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 .4שימוש החניה המבוקש בתכנית באמצעות סימון רסטר חניה נועד לשרת את מרכז היום לקשיש הצמוד לשצ"פ
ואת משתמשי המבנים והשטחים הציבוריים באזור .דבר אשר ינגיש אותם ויקל על מצוקת החניה.
וועדת משנה מיום  16.03.2020החליטה להמליץ להפקיד את התכנית בפני הועדה המחוזית.
מצ"ב  -דברי הסבר
מצ"ב  -החלטת ועדת משנה לתו"ב מיום .16.03.2020
מועצת העיר מאשרת הגשת התכנית  -קידום תב"ע מס'  415-0811190הסדרת חניה ברחוב ההגנה  ,בשם העירייה.
(בעד , 13-נגד )4-
(פרוטוקול הנהלה מס' )3/2020-15
(נספח מס' ) 9

 .)77( .11קידום תב"ע מס'  - 415-0778696תוספת שימושים וזכויות בשטחים לצורכי ציבור החלה על כל
גבול שיפוט העיר רמלה
רקע על התוכנית:

 .1התכנית בסמכות מחוזית אשר חלה על כל מרחב התכנון המקומי רמלה ,הוגשה ביוזמת העירייה.
 .2מטרת התכנית להגדיל את אחוזי הבניה במגרשים המיועדים ע"פ תכניות בניין עיר קיימות למבנים ולמוסדות ציבור,
לפי גודל ומיקום השטח.
כמו כן מבוקשת הרחבת השימושים המותרים בשטחים אלו ,תוספת קומות ושינוי קווי בניין ,קביעת תנאים למתן
היתר בניה וקביעת הוראות בניה.
 .3בנוסף לכך ,התכנית מאפשרת תוספת של שימוש מסחרי נקודתי במרחב הציבורי (ביעוד שצפ"ים ,שב"צ ,דרכים
וכיכרות עירוניות) כחלק מפיתוח חווית עירוניות בעיר.
 .4התכנית המוצעת מאפשרת הגדלת המענה לצרכי ציבור לאור גידול האוכלוסייה הצפוי הנובע בין היתר מתהליכים
של התחדשות עירונית ,תעודד פעילות עירונית באזור השטחים הציבוריים ,תאפשר מקומות מפגש קהילתיים
שכונתיים ועירוניים סביב המבנים ותשפיע על איכות העיר.
 .5התכנית מאפשרת גמישות בשימושים בייעוד קרקע ציבורי.
וועדת משנה מיום  16.03.2020החליטה להמליץ להפקיד את התכנית בפני הועדה המחוזית.
מצ"ב  -דברי הסבר
מצ"ב  -החלטת ועדת משנה לתו"ב מיום .16.03.2020
מועצת העיר מאשרת הגשת התכנית  -קידום תב"ע מס'  415-0778696תוספת שימושים וזכויות בשטחים לצורכי
ציבור החלה על כל גבול השיפוט העיר רמלה  ,בשם העירייה.
(בעד , 13-נגד )4-
(פרוטוקול הנהלה מס' )3/2020-15
(נספח מס' ) 10
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 .)78( .12אישור לתשלום עבור דמי שימוש לשנת  2020מועדונית חץ קדימה

מועצת העיר מאשרת דמי שימוש עבור חניכי מועדון חץ קדימה המתאמנים בשנת הפעילות תש"ף בסך
 , ₪ 59,618כמפורט להלן :
סוג
פעילות

פרטי
משתתפים

כמות
משתתפים

תעריף
לחודש

משך
הפעילות

סה"כ
בש"ח

חדר
כושר

חניכים

9

1300

12
חודשים

₪ 11,700

ריתמיקה

חניכים

47

54

11
חודשים

₪ 27,918

ג'ודו

חניכים

20

100

10
חודשים

₪ 20,000

(בעד ,13 -נגד )4-
(פרוטוקול הנהלה מס' )3/2020-15
(נספח מס' ) 11

 .)79( .13אישור כניסות והנחות למתחם הקאנטרי העירוני לשנת 2020
מועצת העיר מאשרת כניסות והנחות למתחם הקאנטרי העירוני לשנת  ( 2020בכל חודשי השנה ) ,כמפורט להלן:
 כניסת ילדים עם צרכים מיוחדים בעלות של  ₪ 10לכניסה בודדת עפ"י רשימות מאגף חינוך ו/או הרווחה.


אישור כניסה חינם למשך שנה לבריכת השחייה העירונית עבור עולים השוהים עד שנה בארץ ומתגוררים
בעיר ,בכפוף להמצאת אישורים.

 מועדוניות חץ קדימה  -אישור לשלושה ימי כניסה עבור  35ילדים  8 +מלווים  -חינם .
 4 מועדוניות ביתיות  -אישור לארבעה ימי כניסה עבור  24ילדים  4 +מלוות  -חינם .
 בית חם לנערות  -אישור כניסה ליומיים עבור  13נערות  2 +מלוות  -חינם .
 מועדוניות אינטנסיביות לחברה הערבית  4 -כניסות עבור  15ילדים  4 +מלוות  -בעלות של . ₪ 10
 60 חניכים בוגרים פעילים ומדריכים צופים אורתודוכסי  4 -כניסות בעלות של .₪ 10
 30 חניכים ופעילים בוגרים מהכנסייה הלטינית  4 -כניסות בעלות של .₪ 10
 50 ילדי מועדון נוער יוצאי אתיופיה  4 -כניסות בעלות של .₪ 10
 40 ילדי מועדון השלום מגזר ערבי  4 -כניסות בעלות של .₪ 10
 40 חניכים בוגרים נוער העובד והלומד  4 -כניסות בעלות של .₪ 10
 40 חניכים בוגרים ופעילים תנועת בני עקיבא  4 -כניסות בעלות של .₪ 10
 30 חניכים בוגרים סניף אלבאלדי רמלה צופים אורתודוכסי  4 -כניסות בעלות של .₪ 10
 30 חניכי מרכז גולני 4 -כניסות בעלות של .₪ 10
 120 ילדי מועדוניות במסגרת תכניות הקיץ  4 -כניסות  -חינם .
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 80 תלמידים מפרויקט החונכות "צומחים יחד" מאגף חינוך והנוער  4 -כניסות בעלות של .₪ 10
 מחיר כניסה לחניך במסגרת קייטנה בחודשי הקיץ .₪ 30 -
 כניסה במוצאי שבת לבריכה בעלות של  ₪ 15לאדם ( בדגש על המגזר החרדי ,לגברים בלבד).
 כניסה ימי א' נשים וגברים בנפרד  -בעלות של . ₪ 20
 מילואימניקים  -כניסה חד פעמית חינם ביום ההוקרה למערך המילואים.
הערה :כל הכניסות לבריכה יעשו בתיאום מראש עם מנהל הקאנטרי העירוני.
(בעד ,11 -נגד  , 4-נמנע) 2-
(פרוטוקול הנהלה מס' )3/2020-15

 .)80( .14מלגות למשתתפים במיזם קורונה לא שוברת שגרה  -שומרים על אורח חיים בריא (מימון משרד
התרבות והספורט)
במהלך חודשים מרץ-אפריל  2020התקיים מיזם בצל נגיף הקורונה :קורונה לא שוברת שגרה  -ברמלה שומרים על
אורח חיים בריא.
במסגרת המיזם התקיימה תחרות בה התבקשו המשתתפים להסריט את עצמם מבצעים פעילויות ספורטיביות
מידי יום.
מועצת העיר מאשרת מלגות לזוכים בתחרות  ,בתמיכת משרד התרבות והספורט ע"פ הרשימה להלן:
מס'

שם משתתף

פרס

מקום

סכום

1

ארד מדי

1

מנוי משפחתי משולב
קאנטרי +בריכה

5500

2

שון וירין אביזוב

1

סעיף חיוב
יוזמות ספורט

סעיף זיכוי
קאנטרי

מנוי אישי משולב
קאנטרי+בריכה

2500

יוזמות ספורט

קאנטרי

3

אושר דביר

3 -- 11

חוג

2000

יוזמות ספורט

מרכז פיס

4

ציפי וייס

3 -- 11

חוג

2000

יוזמות ספורט

קאנטרי

5

הוד אזולאי

3 -- 11

חוג

2000

יוזמות ספורט

מרכז פיס

6

ליאם אשטון

3 -- 11

חוג

2000

יוזמות ספורט

מרכז פיס

7

משפחת גולדברג

3 -- 11

חוג

2000

יוזמות ספורט

מרכז פיס

8

אסף מושייב

3 -- 11

חוג

2000

יוזמות ספורט

כדורגל

9

ליאב דהן

3 -- 11

חוג

2000

יוזמות ספורט

כדורגל

10

לי אמסלם

3 -- 11

חוג

2000

יוזמות ספורט

טניס

11

משפחת בן ברוך

3 -- 11

חוג

2000

יוזמות ספורט

מרכז פיס

(בעד , 13-נגד)4 -
(פרוטוקול הנהלה מס' )3/2020-15
(נספח מס' ) 12
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 .)81( .15קריאת רחוב ע"ש רבי יצחק אבוחצירא זצ"ל ( סידנא באבא חאקי)
הרב הראשי של הערים רמלה ולוד.
לרגל  50שנים להסתלקותו של רבי י צחק אבוחצירא זצ"ל  ,מכונה בשם ה "באבא חאקי" ( כג' אלול
תרנ"ה  12בספטמבר  - 1895כה' באדר ב' תש"ל 02 ,באפריל  ,)1970מבוקש לאשר קריאת רחוב על שמו.
מיקום ההנצחה יקבע ע"י הנהלת העיר בתיאום עם המשפחה ויובא לאישור חברי מועצת העיר.
החלטת מועצת העיר :
מועצת העיר מאשרת קריאת רחוב ע"ש רבי יצחק אבוחצירא זצ"ל ( סידנא באבא חאקי).
(בעד , 13-נגד )4-
(פרוטוקול ועדת שמות למקומות ציבוריים מס' )2/2020-15
(נספח מס' ) 13

 .)82( .16תוספת הנצחתו של חלל משטרת ישראל  -רס"ר אורון אדרי ז"ל באנדרטה קיימת בכיכר השוטר
רס"ר אורון אדרי ז"ל ,חלל יחידת העלית -ימ"מ ,משטרת ישראל אשר נפל בעת שירותו
בתאריך .04.04.2008
אורון ז"ל נולד בעיר רמלה בתאריך  ,09.05.1982דור שלישי בעיר ,בן למשפחה שורשית.
החלטת מועצת העיר :
מועצת העיר מאשרת תוספת הנצחתו של חלל משטרת ישראל  -רס"ר אורון אדרי ז"ל באנדרטה
קיימת בכיכר השוטר.
(בעד , 13-נגד )4-
(פרוטוקול ועדת שמות למקומות ציבוריים מס' )2/2020-15
(נספח מס' ) 14

 .)83( .17הנצחת מזכיר העיר יהונתן טובלי ז"ל  -כיכר בר אילן  -פרנקל
יהונתן טובלי ז"ל שימש מזכיר העיר רמלה ושירת את התושבים מזה כ 53 -שנים.
מועצת העיר מס'  11/2019-15מיום  23.09.2019אישרה הנצחתו של מזכיר העיר יונתן טובלי וכן הוחלט כי
מיקום ההנצחה יקבע ע"י הנהלת העיר בתיאום עם המשפחה ויובא לאישור חברי מועצת העיר.
החלטת מועצת העיר:
מועצת העיר מאשרת הנצחת מזכיר העיר יהונתן טובלי ז"ל בכיכר בר אילן  -פרנקל.
(בעד , 13-נגד )4-
(פרוטוקול ועדת שמות למקומות ציבוריים מס' )2/2020-15
(נספח מס' ) 15
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 .)84( .18הנצחת נפוליאון בונפרטה  -חיבור בין קהילת דטריוט לשוק העירוני
נפוליאון בנופרטה (  15באוגוסט  05 - 1769במאי .)1821
היה שליט צרפת ,מייסד הקיסרות הראשונה ומגדולי המצביאים בהיסטוריה.
ביום  29בפברואר  1799הגיע הצבא הצרפתי אל רמלה ונפוליאון קבע את מטהו במנזר הפרנציסקנים
הנקראי "קוסטודיה טרה סנטה" (משמר הארץ הקדושה) ב"קזה נובה" (הבית החדש) שהפך בית חולים
הנקרא ע"ש נקדימון ויוסף הרמתי-שני יהודים שהורידו את ישו מן הצלב וקברוהו ,מעשה זה העניק להם
מעמד מיוחד בנצרות.
החלטת מועצת העיר :
מועצת העיר מאשרת קריאת הרחוב ( חיבור בין קהילת דטריוט לשוק העירוני) ע"ש נפוליאון בונפרטה.
(בעד ,11 -נגד )6-
(פרוטוקול ועדת שמות למקומות ציבוריים מס' )2/2020-15
(נספח מס' ) 16

 .)85( .19שדרות "הרמבלס"  -מתחם השדרה ("רם סנטר")
המדרחוב הסמוך למרכז המסחרי רם סנטר ( מרחוב דני מס ועד רחוב הרצל)
שדרת לה רמבלה היא שדרה מרכזית בברצלונה ,אחד מיעדי התיירות העיקריים של העיר.
מקור השם הוא שיבוש של המילה הערבית " רמל" ,שפירושה " חול" ( מקור שמה של העיר רמלה).
החלטת מועצת העיר :
מועצת העיר מאשרת קריאת מדרחוב השדרה "רם סנטר" ( מרחוב דני מס עד לרחוב הרצל) -
"שדרות הרמבלס".
(בעד , 13-נגד )4-
(פרוטוקול ועדת שמות למקומות ציבוריים מס' )2/2020-15
(נספח מס' ) 17

 .)86( .20גני ילדים  -שכונת נאות שמיר ( מגרש )407
ועדת שמות למקומות ציבוריים מס'  2/2019-15מיום  19.05.2020אישרה קריאת גני הילדים ע"ש
סיפורי ילדים.
החלטת מועצת העיר :
מועצת העיר מאשרת קריאת שמות גני הילדים בשכונת נאות שמיר ע"ש סיפורי ילדים כדלקמן :
תירס חם ,מעשה בחמישה בלונים ,האריה שאהב תות ,מיץ פטל  ,דירה להשכיר.
(בעד , 13-נגד )4-
(פרוטוקול ועדת שמות למקומות ציבוריים מס' )2/2020-15
(נספח מס' ) 18
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 .)87( .21שדרות יצחק שמיר  -כביש 200
יצחק שמיר  -יד' בחשון תרע"ו  22 ,באוקטובר  - 1915י' בתמוז תשע"ב 30 ,ביוני .)2012
ראש ממשלת ישראל השביעי ושר בממשלותיה ,יו"ר הכנסת ,ראש האופוזיציה ,מבכירי המוסד וממפקדי
הלח"י.
בשנת תשס"א (  )2001הוענק לשמיר פרס ישראל על מפעל חיים ,על תרומה מיוחדת לחברה ומדינה.
החלטת מועצת העיר :
מועצת העיר מאשרת קריאת כביש  200ע"ש שדרות יצחק שמיר.
(בעד , 13-נגד )4-
(פרוטוקול ועדת שמות למקומות ציבוריים מס' )2/2020-15
(נספח מס' ) 19

 .)88( .22שדרות מורדי גטו ורשה  -כניסה מכביש  44לשכונת נאות בגין
מרד גטו ורשה  ( -יד' ניסן  -יא' אייר התש"ג 19 ,באפריל  16 -1943במאי  , ) 1943היה המרד היהודי
הגדול ביותר שפרץ בתקופת שואה והפך לסמלה המובהק של ההתנגדות היהודית בשואה.
התקוממות הלוחמים היהודיים בתוך גטו ורשה בפולין הכבושה ,הייתה ניסיון נואש למנוע מהנאצים לשלח
את שארית אוכולוסיית הגטו למחנה ההשמדה טרבלינקה או לפחות למות תוך כדי לחימה.
מרבית הלוחמים שהשתתפו במרד נהרגו במהלכו ,אך חלק קטן מהם הצליח להיחלץ מהגטו בדרכים שונות
ולהמשיך ללחום במחתרת נגד הנאצים.
החלטת מועצת העיר:
מועצת העיר מאשרת קריאת הכניסה מכביש  44לשכונת נאות בגין  -שדרות מורדי גטו ורשה.
(בעד , 13-נגד )4-
(פרוטוקול ועדת שמות למקומות ציבוריים מס' )2/2020-15
(נספח מס' ) 20

 .)89( .23מרדכי אנילביץ' ז"ל  -כיכר בכניסה לכביש  44בסמוך לבית הכנסת " אלקטאר "
(מרדכי אנילביץ' (  ,)1919-1943מפקד הארגון היהודי הלוחם במרד גטו ורשה ,נהרג בקרב מול הנאצים
בגטו.
בחייו ניחן בכושר מנהיגות בולט ולאחר מותו נחרטה אישיותו כסמל לאומץ ולהקרבה.
עד היום מייצגת דמותו את ההתנגדות היהודית בשואה.
החלטת מועצת העיר :
מועצת העיר מאשרת קריאת כיכר בכניסה לכביש  44בסמוך לבית הכנסת " אלקטאר " ע"ש מרדכי
אנילביץ' ז"ל .
(בעד , 13-נגד )4-
(פרוטוקול ועדת שמות למקומות ציבוריים מס' )2/2020-15
(נספח מס' )21
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 .)90( .24הרב מרדכי אליהו זצ"ל  -רחוב מסדה
הרב מרדכי צמח אליהו ( כא' באדר א' תרפ"ט  -כה' בסיוון תש"ע 03 ,במרץ  07 -1929יוני )2010
פוסק ,מקובל ומנהיג דתי .כיהן בתפקיד הראשון לציון והרב הראשי לישראל בשנים התשמ"ג -התשנ"ג (
.)1983-1993
החלטת מועצת העיר :
מועצת העיר מאשרת שינוי שם רחוב מסדה לרחוב ע"ש הרב מרדכי אליהו זצ"ל.
(בעד , 13-נגד )4-
(פרוטוקול ועדת שמות למקומות ציבוריים מס' )2/2020-15
(נספח מס' ) 22

 .)91( .25שדרות יגאל בשן ז"ל  -המנהרה מרחוב התבור לשכונת קריית האומנים
יגאל בשן (  11בספטמבר  09 -1950בדצמבר )2018
זמר ,מלחין ושחקן ישראלי ,זוכה פרס אקו"ם לשנת  2016על מפעל חיים.
החלטת מועצת העיר :
הועדה מאשרת קריאת המנהרה מרחוב התבור לשכונת קריית האומנים ע"ש שדרות יגאל בשן ז"ל .
(בעד , 13-נגד )4-
(פרוטוקול ועדת שמות למקומות ציבוריים מס' )2/2020-15
(נספח מס' ) 23

 .)92( .26רחובות בעיר העתיקה
לוועדת שמות למקומות ציבוריים הוגשה בקשה לקריאת רחובות בעיר העתיקה ע"ש מוזיקאים מוערכים
בתרבות הערבית ובכלל :
 רחוב תכ"א  -מוחמד עבד אל -והאב.
מוחמד עבד אל -והאב (  13במרץ  03 -1902במאי  ,) 1991זמר ומלחין מצרי ,מחדש המוזיקה הערבית.
יצירותיו מושפעות ממוזיקה מערבית קלאסית ,במיוחד מבטהובן.
אחד הזמרים המפורסמים ביותר של הזמר הערבי.
 רחוב תכ"ב  -אום כולתום ( פאטמה איברהים אל  -בתאגי ).
אום כולתום (  04במאי  03 - 1904בפברואר  ,) 1975זמרת ומוזיקאית מצריה ,אחת הזמרות הידועות והאהובות
בעולם הערבי .היא התפרסמה בקולה העשיר וכונתה " כוכב המזרח ".
אלבומי שיריה הם בין האלבומים הנמכרים ביתר בשפה הערבית גם בימינו.
החלטת מועצת העיר :
מועצת העיר מאשרת קריאת שינוי שם רחוב תכ"א לרחוב ע"ש מוחמד עבד אל -והאב.
מועצת העיר מאשרת קריאת שינוי שם רחוב תכ"ב לרחוב ע"ש אום כולתום.
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הערה  :סגן רה"ע ,מאור אשש מבהיר כי הצבעתו בעד בכפוף להיוועצות עם רבנים כלומר  -במידה ולשמות הקיימים
ישנה משמעות דתית אזי יש להעביר רחובות אילו ( תכ"א ותכ"ב ) למקום אחר המאופיין באוכלוסייה יהודית .
(בעד , 11-נגד )6-
(פרוטוקול ועדת שמות למקומות ציבוריים מס' )2/2020-15
(נספח מס' ) 24

 .)93( .27בית העלמין הגדול ( רחוב דוד רזיאל) " -מועד לכל חי"
המועצה הדתית הגישה בקשה לוועדת שמות למקומות ציבוריים לקריאת בית העלמין הגדול ( רחוב דוד רזיאל )
" מועד לכל חי " .
ציטוט מהמקורות  " :כי ידעתי מוות תשיבני ובית מועד לכל חי " ( איוב ל כג').
המילה מועד משמעה המוכרת " תחום זמן " אך בציטוט היא במשמעות שניה במקרא  " -מקום להיועד "
( כמו באוהל מועד ) ,כלומר מקום הכינוס לנפטרים מן העולם.
החלטת מועצת העיר :
מועצת העיר מאשרת קריאת בית העלמין הגדול (רחוב דוד רזיאל) " -מועד לכל חי".
(בעד , 13-נגד )4-
(פרוטוקול ועדת שמות למקומות ציבוריים מס' )3/2020-15

 .)94( .28בית העלמין הישן  " -בית החיים"
המועצה הדתית הגישה בקשה לוועדת שמות למקומות ציבוריים לקריאת בית העלמין הישן " -בית החיים ".
בית החיים (נקרא גם בשם 'בית עלמין' או 'בית הקברות') הוא מקום אשר בו קוברים את הנפטרים.
החלטת מועצת העיר :
מועצת העיר מאשרת קריאת בית העלמין הישן  " -בית החיים" .
(בעד ,13 -נגד )4 -
(פרוטוקול ועדת שמות למקומות ציבוריים מס' )3/2020-15

)95( .29בית ספר יסודי ( הראשון שיבנה ) בשכונת נאות שמיר ברחוב רפאל איתן -ע"ש רונה רמון ז"ל
רונה רמון (  16באפריל  17 - 1964בדצמבר  ,)2018הייתה פעילה ציבורית ותומכת בחינוך וקידום של בני נוער
בישראל שזכתה לאחר מותה בפרס שראל למפעל חיים לשנת התשע"ט.
החלטת מועצת העיר :
מועצת העיר מאשרת קריאת בית ספר יסודי ( הראשון שיבנה ) בשכונת נאות שמיר ברחוב רפאל איתן
ע"ש רונה רמון ז"ל.
(בעד ,13 -נגד )4-
(פרוטוקול ועדת שמות למקומות ציבוריים מס' )3/2020-15
(נספח מס' ) 25
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 .)96( .30גן משחקים בשכונת עמישב ע"ש נתן אלבז ז"ל  -תוספת
נתן אלבז ז"ל ( יז' תשרי התרצ"ג  17באוקטובר  -ח' באדר א' התשי"ד  11בפברואר )1954
חייל צה"ל שהקריב את חייו למען חבריו בקפיצה על רימון.
על הקרבת חייו למען הזולת עוטר אלבז בעיטור המופת.
החלטת מועצת העיר :
מועצת העיר מאשרת קריאת גן משחקים בשכונת עמישב ע"ש נתן אלבז ז"ל .
(בעד ,13 -נגד) 4 -
(פרוטוקול ועדת שמות למקומות ציבוריים מס' )3/2020-15
(נספח מס' ) 26

 .)97( .31עמותת "נעמת" תנועת נשים עובדות ומתנדבות  -רחוב צידון ,שכונה  :אג"ש  ,גוש 5851 :חלקה10 :
עמותת "נעמת" תנועת נשים עובדות ומתנדבות ,רחוב צידון ,שכונה  :אג"ש  ,גוש  5851 :חלקה 10 :
החלטות:
החלטת ועדת הקצאות לא מאשרת את הארכת ההקצאה.
ההקצאה מסתיימת ב  15.05.2021בתום תקופת ההסכם העירייה תצא למכרז להפעלת מעון יום כפי
שהעירייה מבצעת בכל מעונות היום שלה.
המועצה מאשרת ההחלטה.
(בעד ,13 -נגד )4-
(פרוטוקול ועדה להקצאת מקרקעין ומבני ציבור מס' ) 1/2020-15
(נספח מס' ) 27

 .)98( .32עמותת "אור האמת"  -רחוב א.ס .לוי  , 5שכונה :בן גוריון ,גוש  ,5810 :חלקה 58 :
עמותת "אור האמת"  -רחוב א.ס .לוי  , 5שכונה :בן גוריון  ,גוש  ,5810 :חלקה 58 :
החלטות:
החלטת ועדת הקצאות לאשר הבקשה לשנה בלבד  +פרסום ראשון בעיתון ולאחר מכן להוציא מכרז.
המועצה מאשרת ההחלטה.
(בעד ,13 -נגד )4-
(פרוטוקול ועדה להקצאת מקרקעין ומבני ציבור מס' ) 1/2020-15
(נספח מס' ) 28
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 .)99( .33עמותת "אור האמת"  -רחוב  :אשכול לוי  , 9שכונה :אשכול  ,גוש  ,5807 :חלקה 75 :
עמותת "אור האמת"  -רחוב אשכול לוי  , 9שכונה :אשכול  ,גוש  ,5807 :חלקה 75 :
החלטות:
החלטת ועדת הקצאות לאשר הבקשה לשנה בלבד  +פרסום ראשון בעיתון ולאחר מכן להוציא מכרז.
המועצה מאשרת ההחלטה.
(בעד ,13 -נגד )4-
(פרוטוקול ועדה להקצאת מקרקעין ומבני ציבור מס' ) 1/2020-15
(נספח מס' ) 29

 .)100( .34עמותת המרכז לישיבות וכוללים שע"י אור החיים  -רחוב אשכול לוי  , 9שכונה :אשכול ,
גוש  ,5806 :חלקה94 :
עמותת המרכז לישיבות וכוללים שע"י אור החיים  -רחוב אשכול לוי  , 9שכונה :אשכול ,
גוש  ,5806 :חלקה94 :
החלטות:
החלטת ועדת הקצאות על דחיית הדיון בבקשה עד להשבת הסכם חתום של הכולל בגן מימון לשעבר,
כן השלמת כל המסמכים החסרים לדיון בבקשת ההקצאה.
המועצה מאשרת ההחלטה.
(בעד ,13 -נגד )4-
(פרוטוקול ועדה להקצאת מקרקעין ומבני ציבור מס' ) 1/2020-15
(נספח מס' ) 30

 .)101( .35עמותת יד המאיר רמלה  -רחוב בן צבי יצחק ,שכונה :אשכול ,גוש  ,5805 :חלקה82 :
עמותת יד המאיר רמלה  -רחוב בן צבי יצחק  ,שכונה :אשכול ,גוש  ,5805 :חלקה82 :
החלטות:
החלטת ועדת הקצאות על אישור הבקשה לתקופה של שנתיים  +שנה אופציה ופרסום ראשון בכפוף
להשלמת כל המסמכים הקשורים לבקשה ואישור חוות דעת המחלקה המקצועית.
המועצה מאשרת ההחלטה.
(בעד ,13 -נגד )4-
(פרוטוקול ועדה להקצאת מקרקעין ומבני ציבור מס' ) 1/2020-15
(נספח מס' ) 31

 .)102( .36עמותת "משכן רשב"ם לזכר אמנון עזרא  -רחוב האילנות  , 51גוש  ,4349 :חלקה76 :
עמותת "משכן רשב"ם לזכר אמנון עזרא  -רחוב האילנות  ,51גוש  ,4349 :חלקה76 :
החלטות:
לפנות לעמותה בדרישה להשלמת כל המסמכים בתוך שבוע מהיום
המועצה מאשרת ההחלטה.
(בעד ,13 -נגד )4-
(פרוטוקול ועדה להקצאת מקרקעין ומבני ציבור מס' ) 1/2020-15
(נספח מס' ) 32
17

עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 07.2020-15
מיום 29.06.2020

 .)103( .37אור יהודי בוכרה רמלה  -רחוב מבצע קדש ,שכונה  :שפרינצק ,גוש  ,4346 :חלקה65 :
אור יהודי בוכרה רמלה  -רחוב מבצע קדש ,שכונה שפרינצק ,גוש  ,4346 :חלקה65 :
החלטות:
החלטת ועדת הקצאות על אישור הבקשה לתקופה של  3שנים  +שנתיים אופציה .
יש לציין בהסכם התראה של חצי שנה מראש לפינוי לטובת התחדשות עירונית.
המועצה מאשרת ההחלטה.
(בעד ,13 -נגד )4-
(פרוטוקול ועדה להקצאת מקרקעין ומבני ציבור מס' ) 1/2020-15
(נספח מס' ) 33

 .)104( .38תנועת בני עקיבא  -רחוב השריון ,שכונה :נוה רם /גיורא  ,גוש  ,5801 :חלקה40 :
תנועת בני עקיבא  -רחוב השריון ,שכונה  :נוה רם /גיורא ,גוש  ,5801 :חלקה40 :
החלטות:
החלטת ועדת הקצאות על אישור הקצאה  +פרסום ראשון לתקופה של שנתיים  +שנה אופציה.
יש להקים גדר מוסדית שמחויבת בהיתר.
בנוסף ,אישור הבקשה בכפוף לעדכון מסמכי הבקשה.
יש לציין פינוי בטווח של חודשיים מראש בהתראה של מי מטעם העירייה.
בכל מקרה השטח לא ישמש להנחת מבנה יביל /בניה  -אלא לחצר מגודרת בלבד.
המועצה מאשרת ההחלטה.
(בעד ,13 -נגד )4-
(פרוטוקול ועדה להקצאת מקרקעין ומבני ציבור מס' ) 1/2020-15
(נספח מס' ) 34

 .)105( .39הנחות מאגרות פיתוח  -נ.ב -
בעקבות בדיקה שנערכה לשם העברה בטאבו ( מס'  ) 19180נמצאו חריגות בניה בהיקף של כ 30.97 -מ"ר,
(סככות) ללא היתר בניה .קיימת יתרת חוב נכון ליום  10.05.2020ע"ס  ₪ 5,425.97בגין היטלי פיתוח.
הנ"ל קיבל הנחה בשיעור של  80%עד  100מ"ר בתשלום הארנונה בגין אי כושר.
החלטת הועדה -לאחר דיון ובדיקת הנתונים ,הועדה מאשרת הנחה של  40%בגין היטלי פיתוח ,זאת נוכח
העובדה כי לנ"ל נכות רפואית בגין אי כושר והכנסה נמוכה.
המועצה מאשרת החלטת הועדה.
(בעד , 11 -נגד  ,4-נמנע) 2 -
(פרוטוקול הנחות באגרות פיתוח מס' )1/2020-15
(נספח מס' ) 35

18

עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 07.2020-15
מיום 29.06.2020

 .)106( .40הנחות מאגרות פיתוח  -צ.נ.ס -
בעקבות בדיקה סקר מדידות שנערך נמצאה חריגת בניה בשטח של כ 32.17 -מ"ר( ,סככות) ללא היתר בניה.
קיימת יתרת חוב נכון ליום  10.05.2020ע"ס  ₪ 5,669.16בגין היטלי פיתוח .מדובר בזוג בשנות ה,70 -
קיבלו הנחת סיעוד בשיעור של  70%עד  100מ"ר בתשלום הארנונה.
החלטת הועדה -לאחר דיון ובדיקת הנתונים ,הועדה מאשרת הנחה של  40%מהחוב בגין היטלי פיתוח,
זאת נוכח העובדה כי מדובר בזוג מבוגרים הסובלים מבעיות רפואיות.
המועצה מאשרת החלטת הועדה.
(בעד ,11 -נגד  ,4-נמנע) 2 -
(פרוטוקול הנחות באגרות פיתוח מס' )1/2020-15
(נספח מס' ) 36

 .)107( .41הנחות מאגרות פיתוח  -כ.ד -
בעקבות בדיקה שנערכה לשם העברה בטאבו ( מס'  )18953נמצאו תוספות בניה בהיקף של כ 37 -מ"ר,
(סככה ועליית גג מרוצפת) ללא היתר בניה .קיימת יתרת חוב נכון ליום  10.05.2020ע"ס  10,266.22בגין היטלי
פיתוח וחוב של  ₪ 1,250.03עבור תשלום ארנונה לחודשים מרץ  -אפריל.
הנ"ל אלמנה ,זכאית להנחה בתשלום הארנונה של  80%עד  100מ"ר בגין מבחן הכנסה.
החלטת הועדה -לאחר דיון ובדיקת הנתונים ,הועדה מאשרת  40%הנחה מהחוב בגין היטלי פיתוח וזאת
נוכח נסיבות אישיות קשות  -אלמנה ,עברה תאונת עבודה קשה ,הכנסה נמוכה.
המועצה מאשרת החלטת הועדה.
(בעד ,11 -נגד  ,4-נמנע) 2 -
(פרוטוקול הנחות באגרות פיתוח מס' )1/2020-15
(נספח מס' ) 37

 .)108( .42הנחות מאגרות פיתוח  -י.מ.א -
ירד מסדר יום מאחר ויש צורך בהשלמת נתונים נוספים ,יובא לדיון בוועדה הבאה.
המועצה מאשרת החלטת הועדה.
(בעד , 11-נגד  , 4 -נמנע) 2-
(פרוטוקול הנחות באגרות פיתוח מס' )1/2020-15
(נספח מס' ) 38

 .)109( .43הנחות מאגרות פיתוח  -ח.א  -ערעור
בעקבות מדידה שנערכה בשטח ,נמצאו עבירות בניה בהיקף של  203.78מ"ר.
קיימת יתרת חוב נכון ליום  10.05.2020ע"ס  ₪ 37,905.19בגין היטלי פיתוח ,ארנונה ואגרת שמירה עבור
חודשים
ינואר  -אפריל . ₪ 1,762.45 :
הנ"ל קיבל הנחה בתשלום הארנונה בשיעור של  80%עד  100מ"ר בגין אי כושר.
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החלטת הועדה -לאחר דיון ובדיקת הנתונים ,הועדה מאשרת  40%הנחה מהחוב בגין היטלי פיתוח וזאת עקב
מצב רפואי .
** הערה  :יועמ"ש וגזברית מסתייגים ממתן הנחה במקרה זה מאחר ומדובר בעבירות בניה בהיקף נרחב.
המועצה מאשרת החלטת הועדה.
(בעד , 11-נגד  ,4-נמנע) 2 -
(פרוטוקול הנחות באגרות פיתוח מס' )1/2020-15
(נספח מס' ) 39

 .)110( .44הנחות מאגרות פיתוח  -נ .י -
בעקבות בדיקה שנערכה לשם העברה בטאבו (מס'  ) 20041נמצאה חריגות בניה בהיקף של כ 32 -מ"ר,
(סככה) ללא היתר בניה .קיימת יתרת חוב נכון ליום  10.05.2020ע"ס  ₪ 6,800.47בגין היטלי פיתוח
ו 4,804.86 -בגין תשלום ארנונה ואגרת שמירה.
החלטת הועדה -לאחר דיון ובדיקת הנתונים ,הועדה מאשרת  40%הנחה מהחוב בגין היטלי פיתוח וזאת
עקב הכנסה נמוכה (  4ילדים קטנים ).
המועצה מאשרת החלטת הועדה.
(בעד , 11-נגד  , 4 -נמנע) 2 -
(פרוטוקול הנחות באגרות פיתוח מס' )1/2020-15
(נספח מס' ) 40

 .)111( .45הנחות מאגרות פיתוח  -א.ג.מ.ז-
בעקבות בדיקה שנערכה לשם העברה בטאבו (מס'  )20078נמצאה חריגת בניה בהיקף של כ 16.8 -מ"ר,
(סככה) ללא היתר בניה .
קיימת יתרת חוב נכון ליום  05.2020ע"ס  ₪ 3,562.56בגין היטלי פיתוח ו ₪ 726.5 -בגין ארנונה
ואגרת שמירה.
זוג בשנות ה ,60 -לאב המשפחה תעודת עיוור וזכאות להנחה בתשלום הארנונה בשיעור  90%עד  100מ"ר.
החלטת הועדה -לאחר דיון ובדיקת הנתונים ,הועדה מאשרת  % 40הנחה מהחוב בגין היטלי פיתוח וזאת
עקב מצב רפואי .
המועצה מאשרת החלטת הועדה.
(בעד ,11 -נגד  ,4-נמנע) 2-
(פרוטוקול הנחות באגרות פיתוח מס' )1/2020-15
(נספח מס' ) 41
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 .)112( .46הנחות מאגרות פיתוח  -ב.ש .א -
בעקבות בדיקה שנערכה לשם העברה בטאבו ( מס'  )20078נמצאו חריגות בניה בהיקף של כ 16.8 -מ"ר ,
(תוספת בניה למרתף ,קומה א' ,חדר על גג) ללא היתר בניה  .אין יתרת חוב בספרים נכון ליום .05.2020
מדובר בנכס לא פעיל ( נמכר ) ,אב המשפחה אושפז למשך מספר חודשים עקב אירוע מוחי ,אינו עובד ( סיעודי ).
החלטת הועדה -לאחר דיון ובדיקת הנתונים ,הועדה מאשרת  40%הנחה בגין היטלי פיתוח ( כבר שולמו ) וזאת
נוכח מצב רפואי קשה ( אב המשפחה אושפז למשך מספר חודשים עקב אירוע מוחי ,לא עובד ( סיעודי).
המועצה מאשרת החלטת הועדה.
(בעד , 11 -נגד  ,4-נמנע) 2-
(פרוטוקול הנחות באגרות פיתוח מס' )1/2020-15
(נספח מס' ) 42

 .)113( .47הנחות מאגרות פיתוח  -ק.י -
בעקבות בדיקה שנערכה לשם העברה בטאבו ( מס'  )20118נמצאו חריגות בניה בהיקף של כ18.29 -מ"ר ,
(סככה ,מחסן) ללא היתר בניה  .קיימת יתרת חוב נכון ליום  05.2020ע"ס  ₪מתוכם  3,879.18בגין היטלי פיתוח,
חוב ארנונה .₪ 1,359.8 -
זוג בשנות ה ,60 -הנחה בתשלום הארנונה בשיעור  80%בגן נכות.
החלטת הועדה -לאחר דיון ובדיקת הנתונים ,הועדה מאשרת  40%הנחה מהחוב בגין היטלי פיתוח וזאת עקב
מצב רפואי.
המועצה מאשרת החלטת הועדה.
(בעד ,11 -נגד  ,4-נמנע) 2-
(פרוטוקול הנחות באגרות פיתוח מס' )1/2020-15
(נספח מס' ) 43

 .)114( .48הנחות מאגרות פיתוח  -א.י.ר -
בעקבות בדיקה שנערכה לשם העברה בטאבו ( מס'  )20060נמצאה חריגת בניה בהיקף של כ 16.9 -מ"ר,
(סככה) ללא היתר בניה .קיימת יתרת חוב נכון ליום  05.2020ע"ס  ₪ 3,583.77בגין היטלי פיתוח.
זוג בשנות ה .60-אין הנחה או נכות.
החלטת הועדה -לאחר דיון ובדיקת הנתונים ,הועדה מאשרת  40%הנחה מהחוב בגין היטלי פיתוח וזאת
עקב מצב רפואי.
** הערה  :גזברית העירייה מסתייגת ממתן הנחה במקרה זה .
המועצה מאשרת החלטת הועדה.
(בעד ,11 -נגד  ,4-נמנע) 2 -
(פרוטוקול הנחות באגרות פיתוח מס' )1/2020-15
(נספח מס' ) 44
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 ).115( .49פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה( ) 2005בע"מ מס'  1/2020-15מיום 02.06.2020
המועצה מאשרת פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה( )2005בע"מ  ,מיום . 02.06.2020
(בעד ,11 -נגד  ,4-נמנע)2 -
(פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה( )2005בע"מ מס' )1/2020-15
(נספח מס' ) 45

 .)116( .50אשרור פרוטוקול ועדת תרומות מס'  4/2020-15מיום 03.06.2020
המועצה מאשררת פרוטוקול ועדת תרומות מס' , 4.2020-15מיום 2020.03.06
לידיעה.
(פרוטוקול ועדת תרומות מס' )4/2020-15
(נספח מס' ) 46

 .)117( .51אשרור פרוטוקול ועדת תרומות מס'  5/2020-15מיום 03.06.2020
המועצה מאשררת פרוטוקול ועדת תרומות מס' , 05.2020-15מיום .03.06.2020
לידיעה.
(פרוטוקול ועדת תרומות מס' )5/2020-15
(נספח מס' ) 47

 .)118( .52אשרור פרוטוקול ועדת תרומות מס'  6/2020-15מיום 03.06.2020
המועצה מאשררת פרוטוקול ועדת תרומות מס'  6.2020-15מיום .03.06.2020
לידיעה.
(פרוטוקול ועדת תרומות מס' )6/2020-15
(נספח מס' ) 48

 .)119( .53אשרור פרוטוקול ועדת תמיכות ליחידים מס'  2.2020-15מיום 04.06.2020
המועצה מאשררת פרוטוקול ועדת תמיכות ליחידים מס'  2.2020-15מיום 04.06.2020
לידיעה.
(פרוטוקול ועדת תמיכות ליחידים  ,מס' )2/2020-15
(נספח מס' ) 49

 .)120( .54פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מס'  3.2020-15מיום 15.06.2020
המועצה מאשרת פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מס'  ,3.2020-15מיום 15.06.2020
** חבר המועצה הראל שוהם לא השתתף בהצבעה.
(בעד , 12 -נגד)4 -
(פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית  ,מס' )3/2020-15
(נספח מס' ) 50
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 .)121( .55לקיחת אשראי לזמן ארוך בסך  20מלש"ח ל 15 -שנים ,לסגירת גרעון מצטבר ופיתוח
בכוונת הנהלת העיריה להקטין את הגירעון המצטבר שנוצר בשנים קודמות.
הלוואה סגירת גירעון מצטבר
א.
סך הגירעון במצטבר ליום  31.12.19הינו 79,174 :אלש"ח ,המהווה  14.13%מההכנסות לשנת 2019
(עפ"י דוח רבעוני ליום  31.12.19לא סקור ולא מבוקר)
צמצום הגירעון המצטבר יתרום לשיפור הדוחות הכספיים של העיריה ,ולשיפור תזרים המזומנים.
להלן פרטי ההלוואה:
סך ההלוואה 10 :מלש"ח
ריבית :ריבית קבועה
משך הלוואה 15 :שנים
החזר שנתי צפוי :כ 0.8 -מלש"ח
הלוואה לפיתוח
ב.
בכוונת הנהלת העיריה להמשך בפיתוח העיר ,שיפור פני העיר בדגש על חידוש כבישים
להלן פרטי ההלוואה:
סך ההלוואה 10 :מלש"ח
ריבית :ריבית קבועה
משך הלוואה 15 :שנים
החזר שנתי צפוי :כ 0.8 -מלש"ח
העיריה פנתה למספר בנקים ,לקבל הצעות לאשראי לזמן ארוך ,וההיענות מהבנקים הייתה חיובית מאוד.
תנאי השוק הפיננסי כיום ,מאפשרים לקיחת הלוואות בתנאים טובים ובריביות נמוכות.
מועצת העיר מאשרת לקיחת אשראי לזמן ארוך בסך  20מלש"ח ל 15 -שנים ,לסגירת גרעון מצטבר ופיתוח .
** לאחר אישור מועצת העיר  ,תועבר הבקשה להלוואות למשרד הפנים.
(בעד , 11-נגד )6-
(תוספת למועצה )

23

עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 07.2020-15
מיום 29.06.2020

 .)122( .56אישור חילופי גברי ומינוי בוועדות החובה והרשות ,דירקטוריונים וחברות העירוניות
מועצת העיר מאשרת מינוי של חברי מועצה ,נציגי ציבור ,עובדי הרשות המקומית  -לוועדות חובה ,רשות ,ועדות
מקצועיות ,דירקטוריונים ,חברות עירוניות וועדי מנהל כמפורט להלן:
א .חברה כלכלית לרמלה בע"מ ( ח.פ - )512168733
נבחרי ציבור :
 .1מיכאל וידל  -רה"ע ,יו"ר
 .2אברהם אילוז
 .3אברהם דז'ורייב
נציגי ציבור :
 .1לירון פוקס  -נציג ציבור
 .2רו"ח דניאל בניטה
 .3מיטל דיין לוי
עובדי הרשות מקומית :
 .1רונן עזריה  -מנכ"ל העירייה
 .2עו"ד שלי ביטון  -מזכירות העירייה
 .3נירית טננבאום

(בעד ,11 -נגד ),6-
(תוספת למועצה )

 .)123( .57ועדת משנה לתכנון ולבניה  -סעיף ( 18ה) לחוק התכנון והבניה
מועצת העיר מאשרת החלפת חבר הועדה לתכנון ובניה מושייב רונן ובמקומו לאשר את סגן רה"ע אילוז אברהם,
כמ"מ יו"ר הועדה לתכנון ובניה.

(בעד ,11 -נגד )6-
(תוספת למועצה )

 .)124( .58ביטול ועדת משנה לתמיכות
ועדה מקצועית לתמיכות הינה ועדת חובה אשר מהותה להמליץ בפני מועצת הרשות על בקשות לתמיכה כספית בגופים
שונים ,שאינם ממלכתיים או רשותיים ושאינם למטרות רווח ,לטובת הציבור ( חוזר מנכ"ל .) 4/2006
ועדת משנה לתמיכות  -מועצת הרשות המקומית רשאית למנות מקרב חברי המועצה את ועדת המשנה לתמיכות
לבחינת המלצות הועדה המקומית.
לאור האמור לעיל ,משאין חובה למנות ועדת משנה לתמיכות ולנוכח העובדה כי המלצות הועדה המקצועית מובאות
לאישור מועצת העיר ,מועצת העיר מאשרת לבטל ועדת משנה לתמיכות.
(בעד , 11 -נגד )6-
(תוספת למועצה )

מיכאל וידל
ראש העיר רמלה

רונן עזריה
מנכ"ל העירייה
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הצעות לסדר היום:
.1

הצעה לסדר בנושא החזרת ליגת השכונות של חבר המועצה אברהים (מינו) אבו לבן
לאור העובדה כי קיימת ליגת שכונות ( כ 500 -שחקנים ) ,הצעה זו ירדה מסדר היום.
רה"ע הנחה להקים צוות מקצועי בראשות חבר המועצה אברהים (מינו) אבו לבן  ,ניסים רון ועוד גורמי מקצוע
רלוונטיים לשם גיבוש מסמך עם הצעות לשיפור תפעול ליגת השכונות.

.2

הצעה לסדר בנושא הקמת אנדרטה לזכרם של נספי סודן ברמלה של חבר המועצה משה שטה
 - 8בעד להסיר את ההצעה מסדר היום.
 -4נגד להסיר את ההצעה מסדר היום.

.3

הצעה לסדר בנושא מועדון קהילת יוצאי אתיופיה של חבר המועצה שלומי פנטה
לאור העובדה כי נעשה ביטול הקצאה וניהול מועדון קהילת יוצאי אתיופיה עבר לניהול עירוני,
הצעה זו ירדה מסדר היום.

מיכאל וידל
ראש העיר רמלה

רונן עזריה
מנכ"ל העירייה
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