עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 01.2022-15
מיום 17.01.2022
פרוטוקול ישיבת המועצה מן המניין שהתקיימה ביום שני טו' שבט תשפ"ב
( 17ינואר  )2022אשכול הפיס  ,רח' הזית  4רמלה.
נוכחים:
מיכאל וידל  -ראש העיר ,יו"ר ישיבת המועצה
מאור מאיר אשש  -סגן רה"ע
אברהם דז'ורייב  -סגן רה"ע
הרב איתן דהאן  -חבר מועצה
אורלי ארביב -חברת מועצה
שלומי פנטה  -חבר מועצה
הרב מיכאל דרעי  -חבר מועצה
עו"ד רונן רוטשטיין  -חבר מועצה
עו"ד מוסא סאבא  -חבר מועצה ( נכנס בשעה  ,18:30השתתף בהצבעה ).
אברהים בדויה  -חבר מועצה
מיכאל מיכאלוב  -חבר מועצה
הראל שוהם  -חבר מועצה
רותם כהן כחלון  -חברת מועצה
יאיר דידי -חבר מועצה
שמעון שלוש – חבר מועצה
חסרים:
רונן מושייב  -חבר מועצה
משה שטה  -חבר מועצה
עו"ד ראיס אבו סייף  -חבר מועצה
אברהים ( מינו) אבו לבן  -חבר מועצה
מנגנון עירוני:
רונן עזריה  -מנכ"ל העירייה
רוזה עללאל  -גזברית העירייה
עו"ד דורון דבורי  -יועמ"ש
עו"ד שלי ביטון  -ס .מנהלת אגף מזכירות ומנהל העירייה
ויועצת מקצועית לרה"ע
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על סדר היום:
.1

עדכוני ראש העיר

 .2חוק עזר לרמלה (שירותי שמירה ואבטחה) ,התשע"ז 2017 -
 .3הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העיר
 .4אישור פרוטוקולים:
א .פרוטוקול ועדת כספים -
ב .ועדת תנועה  -לידיעה
ג .ועדת איכות הסביבה -
ד .ועדת קידום מעמד האישה -
ה .ועדת תמיכות מקצועית -
ו .ועדת הקצאת מקרקעין -

.5

( )1מס'  01/2022-15מיום  13בינואר .2022
( )2מס'  6/2021-15מיום  14בדצמבר .2021
מס'  7/2021-15מיום  29בדצמבר .2021
( )1מס'  1/2022-15מיום  10בינואר .2022
( )1מס'  1/2022-15מיום  10בינואר .2022
( )1מס'  1/2022-15מיום  11בינואר .2022
( )1מס'  1/2022-15מיום  11בינואר .2022

תוספת לישיבת מועצה
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עדכוני ראש העיר :
 .1קורונה  -עיר אדומה
א .מתחמי בדיקות :
 - PCRהיכל הספורט ראלף קליין נאות בגין.
דרייב אין  -חניית אולם הספורט ,רח' יאיר שטרן .29
אנטיגן  -מד"א ,מבצע משה .20
ב .ביטול אירועים ( בשל הקורונה ) :
מלידה לקהילה ההודית ,סעודת יתרו לטוניסאים ,פתיחת מועדון קשישים גיורא ,טקס קריאת כיכר
ע"ש יצחק נינאי ( אמיגו) ז"ל ,טקס קריאת כיכר ע"ש ד"ר מאולר.
 .2חתימת שרת הפנים -צו שינוי גבולות עיריית רמלה ומועצה אזורית גזר.
חוק אכרזת העיריות ( שינוי תחום עיריית רמלה ) ,התשפ"ב .2021-
 .3שיפוצים בריכת הקשתות ,כניסה ראשית לעיר " צומת הקרח".
 .4קריאת בית ספר ממלכתי -דתי בשכונת נאות שמיר ע"ש מרים פרץ.
 .5אכלוס ( טופס  " - )4מגדלי הרמבלס".

חוק עזר :
 .)1(.1חוק עזר לרמלה (שירותי שמירה ואבטחה) ,התשע"ז  - 2017 -המשך גביית היטל שמירה
רקע:
א .מועצת העיר בישיבתה מיום  ( 18.11.2019פרוטוקול מס'  )13.2019-15אישרה המשך גביית היטל השמירה לפי חוק העזר
לרמלה
( שירותי שמירה ואבטחה ) התשע"ז  ,2017 -עד ליום .31.12.2021
ב .משרד הפנים אישר הארכת הגבייה עד ליום .31.12.2021
ג .בשנה האחרונה שקדה העירייה על עדכון תחשיב היטלי השמירה אשר נבדקו ואושרו ע"י חברת ג'יגה מטעם משרד הפנים ,ביום
.27.12.2021
מועצת העיר מאשרת חוק עזר לרמלה ( שירותי שמירה ואבטחה) ( תיקון) ,התשפ"ב .2022 -
מועצת העיר מאשרת הארכת תוקף חוק העזר הנוכחי בארבעה חודשים נוספים ,עד ליום .30.04.2022
הצבעה שמית :
בעד 10 -
מיכאל וידל  ,מאור מאיר אשש  ,אברהם דז'ורייב ,הרב איתן דהאן  ,אורלי ארביב ,שלומי פנטה  ,הרב מיכאל דרעי ,
עו"ד רונן רוטשטיין  ,עו"ד מוסא סאבא ,אברהים בדויה ,
נגד 5 -
מיכאל מיכאלוב  ,הראל שוהם ,רותם כהן כחלון ,יאיר דידי  ,שמעון שלוש .

(חוק עזר לרמלה (שירותי שמירה ואבטחה) )
( נספח מס' )1
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 .)2(.2רשות שימוש חלקות קראיות בבתי העלמין העירוניים ברמלה
א .עמותת היהדות הקראית בישראל אשר מרכז פועלה בעיר רמלה פנתה לקבלת המלצת העירייה לצורך חידוש
רישיונות קבורה מול משרד הדתות ביחס לחלקות הקבורה השייכות לעדה הקראית ברמלה ובבעלות העירייה,
כמפורט להלן :
* בבית העלמין הישן בגוש  ,4355חלק מחלקה .88
* בבית העלמין החדש בגוש  ,4357חלק מחלקה  40ו.41 -
ב .יובהר כי העמותה הציגה אישור מהמועצה הדתית בדבר חלקות הקבורה כאמור וכן תשריט הכולל את סימון
החלקות.
מועצת העיר מאשרת המשך רשות השימוש בחלקות העירוניות המופיעות מעלה לצורך קבורה באמצעות העמותה
המתפקדת כחברה קדישא (בהתאם לתקנון העמותה)  ,לתקופה שלא תעלה על  49שנים ללא
תמורה.
מצ"ב חוות דעת משפטית.
( בעד  , 14-נגד )1 -

(הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה)
(נספח מס' ) 2

 .)3(.3דו"ח ביצוע תכניות וותיקים עירוניות לשנת 2021
בהתאם להוראת סעיף  7ד' לחוק האזרחים הוותיקים ,התש"ן , 1989-מוגש למועצת העיר דו"ח ביצוע בנוגע
לתכניות וותיקים עירונית לשנת .2021
( בעד  , 10 -נגד  ,2 -נמנע )3 -

(הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה)
(נספח מס' )3

 .)4(.4עדכון תעריפים לאימונים במגרש "האמירויות "בשכונת ג'ואריש  -שנת 2022
כדי לעודד את ילדי שכונת ג'ואריש להגיע לחוג כדורגל המופעל ע"י שלוחת המתנ"ס הערבי  ,מועצת העיר מאשרת
הנחה עבור דמי שימוש במגרש  -לשנת  2022כדלקמן :
אימון לקבוצה  ₪ 200 -במקום  500ש"ח.
 במקביל תוזל עלות הגביה מחניכים בהשוואה למרכזים אחרים .
( בעד  , 10 -נגד  ,2 -נמנע )3 -

(הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה)
(נספח מס' )4
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 .)5(.5אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת  -2022תב"רים חדשים
מועצת העיר מאשרת  14תב"רים חדשים לשנת  ,2022כמפורט להלן :
 -2981הקמת קריה רפואית רמלה  -תכנון  -סה" כ תקציב מבוקש  ₪ 985,340 -פירוט מקורות המימון :רשות מקרקעי
ישראל  ,₪ 985,340 -ע .תכנון.
 -2982שדרוג תאורה במגרש כדורגל " האמירויות" בשכונת בג'ואריש  -סה"כ תקציב מבוקש ,₪ 960,000 -
פירוט מקורות המימון :משרד התרבות והספורט  , ₪ 864,000 -קרן פיתוח , ₪ 96,000 -ע .קבלניות.
 -2983שדרוג תאורה במגרש כדורגל ע"ש " מאיר נמני" בפארק עופר ברחוב יהודה שטיין  -סה"כ תקציב מבוקש -
 ₪ 960,000פירוט מקורות המימון :משרד התרבות והספורט  , ₪ 864,000 -קרן פיתוח  , ₪ 96,000 -ע .קבלניות.
 -2984שדרוג אולם ספורט ע"ש " ראלף קליין" בשכונת נאות בגין  -סה"כ תקציב מבוקש  ₪ 950,967 -פירוט מקורות
המימון :משרד התרבות והספורט  , ₪ 665,676 -קרן פיתוח  , ₪ 285,291 -ע .קבלניות.
 -2985הקמת אולם ספורט גדול בשכונת נאות שמיר  -סה"כ תקציב מבוקש  ₪ 18,500,000 -פירוט מקורות המימון:
משרד התרבות והספורט , ₪ 6,200,000 -קרן פיתוח  , ₪ 12,300,000ע .קבלניות.
 -2986אופק חדש בית ספר רונה רמון  -מגרש  - 414סה"כ תקציב מבוקש  ₪ 108,400 -פירוט מקורות המימון:
משרד החינוך  , ₪ 108,400 -ע .קבלניות.
 -2987בדיקות מעבדה מבנה טרומי בית ספר בן גוריון  -סה"כ תקציב מבוקש  ₪ 25,000 -פירוט מקורות המימון:
משרד החינוך  , ₪ 25,000 -ע .קבלניות.
 -2988בדיקות מעבדה מבנה טרומי בית ספר ברנקו וייס  -סה"כ תקציב מבוקש  ₪ 25,000 -פירוט מקורות המימון:
משרד החינוך  , ₪ 25,000 -ע .קבלניות.
 -2989נגישות פיזית ריהוט מותאם בית ספר קריית האומנים  -סה"כ תקציב מבוקש  ₪ 17,140 -פירוט מקורות המימון:
משרד החינוך  , ₪ 17,140 -רכישת ציוד.
 -2990הקמת בית ספר יסודי איבן סינא השלמת פרוגרמה כולל בניה לגובה  -סה"כ תקציב מבוקש  ₪ 4,250,556 -פירוט
מקורות המימון :משרד החינוך  , ₪ 4,250,556 -ע .קבלניות ,ע .תכנון.
 -2991שיפוצים במבנה תרבות  -ספריית בלפר  -סה"כ תקציב מבוקש  ₪ 250,000 -פירוט מקורות המימון :מפעל הפיס -
 , ₪ 250,000ע .קבלניות.
 -2992רכישת מדיחי כלים לגני הילדים  -סה"כ תקציב מבוקש  ₪ 584,285 -פירוט מקורות המימון :המשרד להגנת
הסביבה , ₪ 452,699 -קרן פיתוח  , ₪ 131,586 -רכישת ציוד.
 -2993שדרוג אולם כדורסל ע"ש אריה דוידסקו " ברחוב דוד רזיאל  -סה"כ תקציב מבוקש  ₪ 1,056,025 -פירוט מקורות
המימון :המשרד התרבות והספורט  , ₪ 600,000 -קרן פיתוח  , ₪ 456,025 -ע .קבלניות.
 -2994שיפוץ ושדרוג מתקן ספורט תחרותי אולם טקוואנדו בשדרות גולדה מאיר  -סה"כ תקציב מבוקש  ₪ 861,384 -פירוט
מקורות המימון  :המשרד התרבות והספורט  , ₪ 586,205 -קרן פיתוח  , ₪ 275,179 -ע .קבלניות.
פירוט מקורות מימון:
רשות מקרקעי ישראל. ₪ 985,340 -
משרד התרבות והספורט .₪ 9,779,881 -
משרד החינוך . ₪ 4,426,096 -
מפעל הפיס . ₪ 250,000 -
המשרד להגנת הסביבה. ₪ 452,699 -
קרן פיתוח . ₪ 13,640,081 -
מועצת העיר מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת  -2022תב"רים חדשים ,כמפורט להלן :
(בעד  , 11 -נגד  , 1 -נמנע )3 -
(פרוטוקול כספים מס' )1/2022-15
(נספח מס' )5
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.)6(.6אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת  - 2022תיקוני תב"רים
מועצת העיר מאשרת  6תיקוני תב"רים לשנת  2022כמפורט להלן :
 - 2612הקמת בית ספר מקיף שש שנתי ג'ואריש  -שלב ד' השלמת פרוגרמה  -סה"כ תקציב מבוקש  ,₪ 36,669,015:סה"כ
תקציב קודם  , 25,696,143₪ :תוספת  , ₪ 10,972,872 -פירוט מקורות המימון :משרד החינוך  , ₪ 10,972,872 :ע .קבלניות,
ע .תכנון.
 - 2772הקמת גינה ציבורית בכניסה לעיר ( גן הסוסים)  ,₪ 3,100,000 :סה"כ תקציב קודם , ₪ 1,500,000 :תוספת -
 , 1,600,000פירוט מקורות המימון  :קרן פיתוח  , ₪ 1,600,000 -ע .קבלניות.
 - 2818התחדשות עירונית פינוי בינוי מתחם הרצל  -סה"כ תקציב מבוקש  ,₪ 1,778,548:סה"כ תקציב קודם :
, ₪ 1,770,358תוספת  , ₪ 8,190 -פירוט מקורות המימון :הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית  , ₪ 8,190 :ע .קבלניות.
 - 2800הקמת בית ספר יסודי "רונה רמון"  24כיתות במגרש  414נאות שמיר ( מערב רמלה ) תוספות  -סה"כ תקציב מבוקש :
 ,₪ 30,762,865סה"כ תקציב קודם  , ₪ 29,277,442 :תוספת  , ₪ 1,485,423 -פירוט מקורות המימון :משרד
החינוך  , ₪ 1,485,423 :ע .קבלניות.
 - 2801הקמת בית ספר תיכון שש שנתי  48-כיתות מגרש  402נאות שמיר (מערב רמלה ) תוספות  -סה"כ תקציב מבוקש :
 ,₪ 72,888,392סה"כ תקציב קודם  , ₪ 72,048,717 :תוספת  , ₪ 839,675 -פירוט מקורות המימון :משרד החינוך :
 , ₪ 839,675ע .קבלניות.
 - 2444הרפורמה בחוק תכנון ובניה  -הערכות לחוק  - 101סה"כ תקציב מבוקש  ,₪ 2,458,365:סה"כ תקציב קודם:
 , ₪ 2,251,455תוספת  , ₪ 206,910 -פירוט מקורות המימון :משרד האוצר אגף התכנון  , ₪ 206,910 :ע .תכנון.
פירוט מקורות מימון:
משרד החינוך .₪ 13,297,970 -
התחדשות עירונית .₪ 8,190 -
קרן פיתוח . ₪ 1,600,000 -
משרד האוצר אגף התכנון . ₪ 206,910 -
מועצת העיר מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת  -2022תיקוני תב"רים ,כמפורט להלן :
(בעד  , 11 -נגד  , 1 -נמנע )3 -
(פרוטוקול כספים מס' )1/2022-15
(נספח מס' )6

 .)7(.7העברות בין סעיפים  -הצעת תקציב הרגיל לשנת 2021
בישיבתה מיום  28.12.2020מועצת העיר אישרה את התקציב לשנת  ( 2021פרוטוקול מס' . )15.2020-15
תקציב העירייה לשנת  2021אושר ע"י משרד הפנים בתאריך .7.2.21
תקבולים  629,756 :אלש"ח.
תשלומים 629,756 :אלש"ח.
בוצעו התאמות בין הסעיפים הן בהכנסות והן בהוצאות כמפורט מטה :

תקבולים
שינויים הגדלות/הקטנות
תקבולים מוצעים



תקציב 2021
מאושר -אלש"ח
43,351
0
43,351

תשלומים
שינויים הגדלות/הקטנות
תשלומים מוצעים

תקציב  2021מאושר
 אלש"ח31,196
0
31,196

מצ"ב דברי הסבר המבהירים את עיקרי השינויים בהכנסות וכן את עיקרי השינויים בהוצאות.
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גזברית העירייה מסבירה  :מאחר והתקציב המקורי אושר ב, 28.12.2020 -מבצעים הסטות בין התקציבים שלא בוצעו במלואם
לתקציבים אחרים .עיקר ההסטות נובע ממצב הקורונה במשק ,חלק מהפעילות הוקפאה או צומצמה  ,ביצוע קולות קוראים
שאושרו במהלך השנה  ,ותקבול ממשרדי ממשלה כמו המענק הכללי.
מועצת העיר מאשרת עדכון עבור העברות בין סעיפים בתקציב  ,2021בעיקר הכנסות ממשרדי ממשלה והשפעות הקורונה,
מצ"ב העברות בין סעיפים בתקציב  ,2021ללא שינוי בנפח התקציב.
(בעד  , 10 -נגד  ,2 -נמנע ) 3 -
(פרוטוקול כספים מס' )1/2022-15
(נספח מס' ) 7

 .)8(.8ריכוז הוצאות והכנסות עבור גביית אגרת שמירה לתקופה ינואר-דצמבר 2021
להלן ריכוז הוצאות והכנסות בגין אגרת שמירה :
מלש"ח

מלש"ח

ביצוע 2020
4.3
3.9
0.3
0.4
4.5

תקציב 2021
4.5
4.3
0.3
0.4
5.1

הכנסות מאגרת שמירה
הוצאות-שיטור עירוני 100%
הוצאות-פיקוח 15%
הוצאות-מוקד עירוני 15%
סה"כ הוצאות תקציב שוטף
השתתפות העיריה בהוצאות השמירה
-0.6
-0.2
בתקציב השוטף
 הנתונים לשנת  2021עפ"י ביצוע +אומדן לסוף השנה


מלש"ח
ביצוע לחודשים ינואר-
דצמבר 2021
4.8
4.6
0.3
0.4
5.3
-0.5

נתוני הביצוע לשנת  2021לא סקורים ולא מבוקרים).

מיכאל וידל  -רה"ע :
רה"ע מעדכן את חברי הועדה בנוגע לחוק עזר לרמלה ( שירותי שמירה ואבטחה ) :
ד .מועצת העיר בישיבתה מיום  18.11.2019אישרה המשך גביית היטל השמירה לפי חוק העזר לרמלה ( שירותי שמירה
ואבטחה ) התשע"ז  ,2017 -עד ליום .31.12.2021
ה .משרד הפנים אישר הארכת הגבייה עד ליום .31.12.2021
ו .בהתאם לנדרש ע"י הנחיות משרד הפנים ,לאחר חמש שנים ,בשנה האחרונה שקדה העירייה על עדכון תחשיב היטלי
השמירה אשר נבדקו ואושרו ע"י חברת ג'יגה מטעם משרד הפנים ,ביום .27.12.2021
ז .במועצת העיר הקרובה יידרש לאשר את חוק עזר לרמלה ( שירותי שמירה ואבטחה) ( תיקון) ,התשפ"ב –  2022וכן
הארכת תוקף והארכת גבייה לחוק העזר הנוכחי בארבעה חודשים נוספים ,עד ליום .30.04.2022
מועצת העיר מאשרת ריכוז הוצאות והכנסות עבור גביית אגרת שמירה לתקופה ינואר-דצמבר .2021
(בעד  , 10 -נגד  ,2 -נמנע ) 3 -
(פרוטוקול כספים מס' )1/2022-15
(נספח מס' ) 8
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.)9(.9הודעה על פרטי חוזים שנחתמו  -בהתאם לסעיף  203א' לפקודת העיריות
לידיעה.
(נספח מס' )9

אישורי פרוטוקולים:
.)10(.10פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס'  6/2021-15מיום  14דצמבר  -2021לידיעה
המועצה מאשררת פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס'  6/2020-15מיום  14בדצמבר .2021
(פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' )6/2021-15
(נספח מס' )10

 .)11(.11פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס'  7/2021-15מיום  29דצמבר  -2021לידיעה
המועצה מאשררת פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס'  7/2020-15מיום  29בדצמבר .2021
(פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' )7/2021-15
(נספח מס' )11

.)12(.12פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס'  1/2022-15מיום  10בינואר 2022
המועצה מאשרת פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס'  1/2022-15מיום  10בינואר .2022
(בעד  , 11-נגד ,1-נמנע )3-
(פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' )1/2022-15
(נספח מס' ) 12

 .)13(.13פרוטוקול ועדת קידום האישה מס'  1/2022-15מיום  10בינואר 2022
המועצה מאשרת פרוטוקול ועדת קידום האישה מס'  1/2022-15מיום  10בינואר .2022
(בעד  , 11-נגד ,1-נמנע )3-
(פרוטוקול ועדת קידום האישה מס' )1/2022-15
(נספח מס' )13

.)14(.14פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מס'  1/2022-15מיום  11בינואר 2022
המועצה מאשרת פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מס'  1/2022-15מיום  11בינואר .2022
(בעד  , 10 -נגד , 1-נמנע)4 -
(פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מס' )1/2022-15
(נספח מס' ) 14
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 .)15(.15עמותת "חמלה"  -רחוב :יוספטל גיורא  ,23גוש ,4349 :חלקה255:
עמותת "חמלה " רחוב  :יוספטל גיורא  , 23גוש , 4349:חלקה255 :
החלטות:
החלטת ועדת הקצאות על אישור הבקשה וחתימה על הסכם עם העמותה.
כתנאי להקצאה העמותה תתחייב לטפל בנושא הנגישות למבנה בתוך  3חודשים מיום ההסכם ולא
ההקצאה תבוטל.
המועצה מאשרת ההחלטה.
(בעד  , 11-נגד)4-
(פרוטוקול ועדה להקצאת מקרקעין ומבני ציבור מס' ) 1/2022-15
(נספח מס' ) 15

 .)16(.16עמותת "יוצאי מרגלן " ע"ש אברמוב דוד ברמלה  -רחוב :בן גוריון  ,26גוש ,4354 :חלקה236:
עמותת " יוצאי מרגלן " ע"ש אברמוב דוד ברמלה רחוב  :בן גוריון  , 26גוש , 4354:חלקה236 :
החלטות:
החלטת ועדת הקצאות על אישור הבקשה וחתימה על הסכם עם העמותה.
כתנאי להקצאה העמותה תתחייב לטפל בנושא הנגישות למבנה בתוך  3חודשים מיום ההסכם ולא
ההקצאה תבוטל.
המועצה מאשרת ההחלטה.
( בעד  , 11-נגד ) 4-
(פרוטוקול ועדה להקצאת מקרקעין ומבני ציבור מס' ) 1/2022-15
(נספח מס' ) 16

 .)17(.17עמותת "אור האמת "  -רחוב :א.ס.לוי  , 5שכונת בן גוריון  ,גוש ,5810 :חלקה58:
עמותת "אור האמת " רחוב  :א.ס.לוי  , 5שכונת בן גוריון  ,גוש ,5810 :חלקה58:
החלטות:
החלטת ועדת הקצאות על אישור הבקשה ומתן הקצאה לעמותה למשך שנה  +שנה אופציה  +שנה אופציה .
כתנאי להקצאה העמותה תתחייב לטפל בנושא הנגישות למבנה בתוך  3חודשים מיום ההסכם ולא
ההקצאה תבוטל.
המועצה מאשרת ההחלטה.
( בעד  , 11-נגד ) 4 -
(פרוטוקול ועדה להקצאת מקרקעין ומבני ציבור מס' ) 1/2022-15
(נספח מס' ) 17
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.)18(.18עמותת "אור האמת "  -רחוב :אשכול לוי  , 9שכונת אשכול  ,גוש5806 :
עמותת "אור האמת " רחוב  :אשכול לוי  , 9שכונת אשכול  ,גוש5806 :
החלטות:
החלטת ועדת הקצאות על אישור הבקשה ומתן הקצאה לעמותה למשך שנה  +שנה אופציה  +שנה אופציה .
כתנאי להקצאה העמותה תתחייב לטפל בנושא הנגישות למבנה בתוך  3חודשים מיום ההסכם ולא
ההקצאה תבוטל.
המועצה מאשרת ההחלטה.
( בעד  , 11-נגד ) 4 -
(פרוטוקול ועדה להקצאת מקרקעין ומבני ציבור מס' ) 1/2022-15
(נספח מס' ) 18

.)19(.19עמותת "שבת אחים גם יחד רמלה "  -רחוב :יאיר שטרן  , 31גוש ,5150 :חלקה , 59 :מגרש909 :
עמותת "שבת אחים גם יחד רמלה " רחוב  :יאיר שטרן  , 31גוש, 5150 :חלקה ,59 :מגרש909 :
החלטות:
החלטת ועדת הקצאות על אישור הבקשה ומתן הקצאה לעמותה ל3 -שנים  +שנתיים אופציה .
כתנאי להקצאה העמותה תתחייב לטפל בנושא הנגישות למבנה בתוך  3חודשים מיום ההסכם ולא
ההקצאה תבוטל.
המועצה מאשרת ההחלטה.
( בעד  , 11 -נגד ) 4 -
(פרוטוקול ועדה להקצאת מקרקעין ומבני ציבור מס' ) 1/2022-15
(נספח מס' ) 19
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תוספת לישיבת המועצה :
 .)20(.20חילופי סגני רה"ע  -חוק הרשויות המקומיות ( בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) ,תשל"ה 1975 -
א .מועצת העיר בישיבתה מיום  03.12.2018אישרה את מינויו של מר מאור אשש לכהן כסגן ראש הרשות בשכר.
ב .בהתאם להודעת התפטרותו של מר מאור אשש מיום  ( 17.01.2022בשל בחירתו לכהן כחבר במועצה הדתית רמלה )
אשר תיכנס לתוקף ביום  ,31.01.2022מבוקש לאשר מינויו של הרב איתן דהאן ת.ז  022408983כסגן רה"ע בשכר ,
בהתאם להוראת סעיף  14לחוק הרשויות המקומיות ( בחירת ראש הרשות סגניו וכהונתם) ,תשל"ה.1975 -
מצ"ב אישור היועץ המשפטי
מצ"ב אישור גזברית העירייה.
ג .בהתאם להוראת סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות ( בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) ,התשל"ה1975-
אצילות תפקידים וסמכויות של ראש רשות ,ראש העיר מר מיכאל וידל מאציל סמכויותיו לפי סעיף 324
לפקודת העיריות ( נוסח חדש) בכל הקשור לטיפול בתחום הרווחה בעיר לסגן רה"ע הרב איתן דהאן.
הסמכה זו כפופה לאישור מועצת העיר.
תאריך תחילת ההסמכה יהא .01.02.2022
מועצת העיר מאשרת מינוי של הרב איתן דהאן כסגן בשכר האצלת סמכויות כאמור לעיל.

( בעד  , 13 -נגד  ,1-נמנע ) 1-
(תוספת לישיבת המועצה )
(נספח מס' ) 20

 .)21(.21אצילת סמכויות לחברי מועצת העיר
מתוקף תפקידי כראש העיר  ,הנני להאציל סמכויות לחברי מועצת העיר כפי שיפורט להלן :
חבר מועצת העיר מאור אשש  -ממונה תרבות תורנית ,ממונה הכנסות.
חבר מועצת העיר ,עו"ד רונן רוטשטיין  -ממונה על הקשר בין העירייה למשרדי ממשלה.
מועצת העיר מאשרת האצלת סמכויות כאמור לעיל.

( בעד  , 13 -נגד  ,1-נמנע )1 -
(תוספת לישיבת המועצה )
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 .)22(.22אישור חילופי גברי ומינוי בוועדות החובה והרשות ,דירקטוריונים וחברות העירונית
מועצת העיר מאשרת מינוייםשל חברי מועצה ,נציגי ציבור ,עובדי הרשות המקומית  -לוועדות חובה ,רשות ,ועדות מקצועיות
דירקטוריונים ,חברות עירוניות וועדי מנהל כמפורט להלן:

א .ועדת רווחה -
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ב.

הרב איתן דהאן  -יו"ר
אורלי ארביב
רונן מושייב
אברהים (מינו) אבו לבן
רותם כהן כחלון
יחיאל נזרי  -נציג ציבור
אבי לוינסון  -נציג ציבור
מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה

קרן רמלה לחינוך ,תרבות ופיתוח

.1
.2
.3
.4
.5

נבחרי ציבור:
מיכאל וידל  -רה"ע ,יו"ר
אברהם אילוז
מאור אשש
עו"ד רונן רוטשטיין
משה שטה

.1
.2
.3
.4
.5

נציגי ציבור:
רו"ח יצחק ראט
אריה סולומון (לייבלה)
אליהו יגודייב
ראניה מרג'יה
עו"ד אלה פילוסוף

.1
.2
.3
.4
.5

עובדי רשות:
רונן עזריה -מנכ"ל העירייה
עו"ד סופי ויטלם  -משנה ליועמ"ש
עו"ד שלי ביטון  -מזכירות העירייה
עו"ד זוהר ברבר  -סגנית מחלקת הכנסות
לני ממן -רכזת אזרחות פעילה
מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה
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ג .ועדת מל"ח ( משק לשעת חירום) -
 .1מיכאל וידל -רה"ע ,יו"ר
 .2רונן עזריה  -מנכ"ל העירייה ,ראש מטה ועדת מל"ח
 .3איציק אסרף  -מנהל אגף בטחון ,מנהל מכלול ומבצעים
 .4פלי בן שבת  -מ"מ מנהל פיקוח ושיטור עירוני  ,ממונה חירום עירוני
 .5אייל קהלני  -מנהל אגף לשירותים חברתיים ,מנהל מכלול אוכלוסייה.
 .6גדעון צרפתי  -מנהל אגף משאבי אנוש ,מנהל מכלול משאבי אנוש.
 .7עומר דוסטרי  -דובר העירייה ,מנהל מכלול מידע לציבור.
 .8דוד חביבה  -מנהל אגף שפ"ע ,מנהל מכלול לוגיסטיקה.
 .9נועה בן יוסף  -מנהלת אגף חינוך ונוער ,מנהלת מכלול חינוך.
 .10יגאל שפושניקוב  -מ"מ מהנדסת העיר ,מנהל מכלול הנדסה.
 .11מנהל מח' רווחה או מי מטעמו.

( בעד  , 10 -נגד  ,1-נמנע )4 -
(תוספת לישיבת המועצה )

רונן עזריה
מנכ"ל העירייה

עו"ד שלי ביטון
ס .מנהלת אגף מזכירות ומנהל העירייה
ויועצת מקצועית לרה"ע
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מיכאל וידל
ראש העיר רמלה

