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פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין שהתקיימה ביום שני יג' טבת תשפ"א
( 28דצמבר  ) 2020אשכול הפיס  ,רח' הזית  4רמלה.
הישיבה התחילה בשעה .18:05
נוכחים :
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  ,18:15השתתף בהצבעה ).
הרב איתן דהאן  -חבר מועצה ( יצא בשעה  ,18:20חזר בשעה  ,19:33השתתף בהצבעה ).
עו"ד רונן רוטשטיין  -חבר מועצה
הרב מיכאל דרעי  -חבר מועצה
רונן מושייב  -חבר מועצה ( נכנס בשעה  ,19:05השתתף בהצבעה ).
עו"ד ראיס אבו סייף  -חבר מועצה ( נכנס בשעה  , 18:28השתתף בהצבעה ).
עו"ד מוסא סאבא  -חבר מועצה
אברהים ( מינו) אבו לבן  -חבר מועצה
אברהים בדויה  -חבר מועצה
הראל שוהם  -חבר מועצה
מיכאל מיכאלוב  -חבר מועצה
עדי שטרנברג  -חבר מועצה
יאיר דידי -חבר מועצה
רותם כהן כחלון  -חברת מועצה
חסרים:
משה שטה  -חבר מועצה
מנגנון עירוני :
רונן עזריה  -מנכ"ל העירייה
רוזה עללאל  -גזברית העירייה
שגיא רוזנבלט  -ס .גזברית העירייה
עו"ד דורון דבורי  -יועץ משפטי לעירייה
יהושוע קלפוס  -מבקר העירייה
עו"ד שלי ביטון -מזירות העירייה
רו"ח יוסי אלדר  -מנהל כספים של המרכז הקהילתי הערבי.
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על סדר היום:
 .1הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה למועצה.
 .2אישור פרוטוקולים:
א .ועדת כספים -
ב .ועדת הנהלה-
ג .ועדת קליטה -
ד .ועדת מלגות לסטודנטים תשפ"א  -לידיעה
ה .ועדת הנחות בארנונה  -פטור מארנונה למוסד מתנדב
ו .ועדת תרומות  -לידיעה

( )1מס'  12/2020-15מיום  14בדצמבר .2020
( )1מס'  7/2020-15מיום  14בדצמבר .2020
( )1מס'  3/2020-15מיום  04בנובמבר .2020
( )1מס'  1/2020-15מיום  09בנובמבר .2020
( )1מס'  3/2020-15מיום  16בנובמבר .2020
( )6מס'  12/2020-15מיום  22בנובמבר .2020
מס'  13/2020-15מיום  30בנובמבר 2020
מס'  14/2020-15מיום  07בנובמבר .2020
מס'  15/2020-15מיום  09דצמבר .2020
מס'  16/2020-15מיום  09דצמבר .2020
מס'  17/2020-15מיום  09דצמבר .2020
( )1מס'  5/2020-15מיום  22בנובמבר .2020

ז .ועדת תנועה -לידיעה
ח .ועדה ליזום ותכנון פעילות לקידום
טיפול מקיף למאבק בנגע הסמים המסוכנים -

( )1מס'  2/2020-15מיום  29בנובמבר .2020

ט .ועדת בטיחות בדרכים -

( )1מס'  2/2020-15מיום  02דצמבר .2020

י .ועדת הקצאת מקרקעין ומבני ציבור-

( )1מס'  6/2020-15מיום  03דצמבר .2020

יא .ועדה לאיסוף וניתוח נתונים הנוגעים למעשי
האלימות ,העבריינות והפשיעה -

( )1מס'  2/2020-15מיום  02דצמבר .2020

** ישיבת המועצה הוקלטה ותומללה בהתאם להוראות הדין.
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מס'
החלטה פרטי החלטה
 .)246( .1פשרה בעניין תיעול בעבור הקמת בנק דם ומרכז לוגיסטי עבור מד"א
מועצת העיר מאשרת הפשרה בנוגע לגביית היטל תיעול בעבור הקמת בנק דם ומרכז לוגיסטי עבור מד"א.
לאחר מו"מ ארוך הוגשה הפשרה על פיה ,בהתאם לדרישת העירייה ,מד"א תשלם אץ כלל כספי האגרות וההיטלים,
למעט ,תשלום בעבור היטל תיעול בסך  1.6מלש"ח  -שכן מד"א בצעה עבודות תיעול בגובה אגרות התיעול.
** ההסדר בין הצדדים יועבר לאישור הממונה על המחוז.
מצ"ב הצעת החלטה ,רקע ,ודברי הסבר.
(בעד  , 13 -נגד  , 2-נמנע ) 3 -
(הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה)
(נספח מס' ) 1

.)247( .2אישור מינוי מנהלת אגף החינוך  -הגב' נועה בן יוסף
בהתאם להוראת סעיף  169ב' לפקודת העיריות ,מועצת העיר מאשרת החלטת ועדת המכרזים לבחירת עובדים למשרות
המנויות בתוספת החמישית ,מיום  15.12.2020לפיה הגב' נועה בן יוסף נבחרה לתפקיד  -מנהלת אגף החינוך בעיריית
רמלה.
(בעד  ,16 -נגד ) 2-
(הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה)

 .)248( . 3נוהל עבודה לישיבות וועדות העירייה
מועצת העיר מס'  1/2013-14בישיבתה מיום  12.11.2013אישרה נוה ל עבודה לישיבות וועדות העירייה.
מועצת העיר מאשררת הנוהל  ,כמפורט להלן:
בהתאם לסמכותה על פי סעיף  166לפקודת העיריות קובעת מועצת העירייה את הכללים הבאים באשר לסדר
עבודת ועדות עירייה ,רשות וחובה:
המניין החוקי בישיבות של מועצת העירייה הוא מחצית החברים; אם לא היה מנין חוקי בפתיחת הישיבה ,ידחה
א.
היושב ראש את פתיחת הישיבה לחמש עשרה דקות .לאחר עבור זמן זה תהא הישיבה כדין גם אם השתתפו בה שליש
ממספר החברים והיושב ראש בכללם ,ובלבד שמספרם לא יפחת משניים בנוסף ליושב ראש.
משנפתחה הישיבה כדין לפי סעיף קטן(א) ,יהא המשך הישיבה כדין רק כל עוד נכחו במהלכה שני חברים בנוסף
ב.
ליושב ראש.
על אף הוראות סעיפים קטנים(א) ו־(ב} ,המניין החוקי בישיבות ועדות המועצה ,שמספר החברים בו הוא
ג.
פחות מארבעה ,הוא שניים לפחות.
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ד.
ה.

ישיבות ועדות המועצה ינוהלו על ידי היושב ראש שלהם ,ובהיעדרו  -על ידי מי שיושב הראש ימנה מבין חבריו,
והוא כשאין הוראה אחרת בוועדה ו/או בחוק המסמיך;
כל ועדה רשאית לקבוע סדרי העבודה והדיונים שונים ממתכונת זו ,במידה שלא נקבעו הוראות אחרות בדין.
(בעד  , 14 -נגד ) 4 -
(הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה)
(נ ספח מס' ) 2

.)249( .4אישור דוחות כספיים לשנת  2018ו - 2019 -המרכז הקהילתי הערבי (ע"ר) ח.פ580368256 :
מועצת העיר מאשרת דוחות כספיים של המרכז הקהילתי הערבי לשנת  2018ו. 2019-
(בעד  , 13 -נגד  ,2-נמנע ) 3-
(הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה)
(דו"ח כספי לשנת  - 2018נספח מס' ) 3
(דו"ח כספי לשנת  - 2019נספח מס' ) 4

.)250( .5מכרז פומבי מס'  22/20ניהול מועדוניות לילדים בסיכון  -ועדת משא ומתן
העירייה פרסמה את המכרז שבנדון  ,למכרז לא הוגשה כל הצעה.
המחלקה המקצועית הדגישה בפני חברי ועדת המכרזים כי מכרז חדש לא יועיל לעירייה ואף עלול לגרום נזק ממשי
לאוכלוסיית הילדים בסיכון ,אשר נדרשים לשירותים מכוח המכרז.
לאור האמור ,מועצת העיר מאשרת ביטול מכרז פומבי מס'  22/20אשר אליו לא הוגשה כל הצעה 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 למציעים העומדים בתנאי הסף
לשם התמחרות.
(בעד  , 17 -נגד ) 1 -
(הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה)
(נספח מס' ) 5
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 .)251( .6אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת  - 2020תב"רים חדשים
מועצת העיר מאשרת  11תב"רים חדשים לשנת  ,2020כמפורט להלן :
 - 2901הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בבית ספר תיכון דתי אית"ן (הרשאה  - ) 2020-25-451סה"כ תקציב מבוקש , ₪ 30,000 -
פירוט מקורות המימון :משרד החינוך  ,ע .קבלניות.
 - 2902הנגשת כיתה אקוסטית לליקויי שמיעה בית ספר תיכון דתי אית"ן (הרשאה  - )2020-25-446סה"כ תקציב מבוקש
 , ₪ 30,000פירוט מקורות המימון :משרד החינוך  ,ע .קבלניות.
 - 2903הנגשת כיתה לליקוי שמיעה בבית ספר ממ"ד אריאל  -סה"כ תקציב מבוקש  , ₪ 30,000פירוט מקורות המימון:
משרד החינוך  ,ע .קבלניות.
- 2904הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בבית ספר אופק  -סה"כ תקציב מבוקש  , ₪ 30,000 -פירוט מקורות המימון:
משרד החינוך  ,ע .קבלניות.
 -2905רחוב פסטר  -קרצוף וריבוד כבישים ושדרוג מערכת הניקוז  -מענק  - 2020סה"כ תקציב מבוקש , ₪ 382,000 -
פירוט מקורות המימון :משרד הפנים  ,ע .קבלניות.
 - 2906כיכר רחובות בר אילן  -אברהם הלל  -מענק  - 2020סה"כ תקציב מבוקש  ,₪ 318,000 -פירוט מקורות המימון:
משרד הפנים  , ₪ 267,000קרן פיתוח  , ₪ 51,000ע .קבלניות.
 - 2907הסדרת שביל ותאורה להולכי רגל בקריית האומנים סמוך לבית ספר קשת  -מענק  - 2020סה"כ תקציב מבוקש -
 ,₪ 315,000פירוט מקורות המימון :משרד הפנים ,ע .קבלניות.
 - 2908התייעלות אנרגטית ברחוב בן גוריון  -מענק  - 2020סה"כ תקציב מבוקש  ,₪ 338,000 -פירוט מקורות המימון:
משרד הפנים  ,ע .קבלניות.
 - 2909הנגשת כיתה אקוסטית לליקויי שמיעה בגן אורנית  -סה"כ תקציב מבוקש , ₪ 30,000פירוט מקורות המימון:
משרד החינוך  ,ע .קבלניות.
 -2910שדרוג רחוב בן גוריון -עבודות סלילה פיתוח וריהוט רחוב  -מענק  - 2020סה"כ תקציב מבוקש , ₪ 2,037,000
פירוט מקורות המימון :משרד הפנים  ,ע .קבלניות.
 -2911רכישת אמצעי קצה לתלמידים ללימוד מרחוק  - 2020סה"כ תקציב מבוקש , ₪ 123,200פירוט מקורות המימון:
מפעל הפיס  , ₪ 104,720 -קרן פיתוח  , ₪ 18,480 -ע .קבלניות.
פירוט מקורות מימון:
משרד החינוך₪ 150,000 :
משרד הפנים₪ 3,339,000 :
קרן פיתוח₪ 69,480 :
מפעל הפיס₪ 104,720 :
מועצת העיר מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת  - 2020תב"רים חדשים ,כמפורט לעיל.
( בעד  , 16-נגד ) 2 -
(פרוטוקול כספים מס' )12/2020-15
(נספח מס' ) 6
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.)252( .7אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת  - 2020תיקוני תב"רים
מועצת העיר מאשרת  2תיקוני תב"רים לשנת  2020כמפורט להלן :
 - 2355הקמת בית ספר תיכון  36כיתות בקריית האומנים שלבים ד' -ו' תוספת  - 7%סה"כ תקציב מבוקש ,₪ 53,528,440 :
סה"כ תקציב קודם  , ₪ 52,246,564 -תוספת  , ₪ 1,281,876 -פירוט מקורות המימון  -משרד החינוך  ,ע .קבלניות.
 -2356הקמת בית ספר יסודי ברחוב יוסי בנאי שלבים א' -ד' תוספות לשלב ד ציפוי אבן ומיזוג  -סה"כ תקציב מבוקש :
 ,₪ 27,999,632סה"כ תקציב קודם  , 27,629,502₪ -תוספת  , ₪ 370,130 -פירוט מקורות המימון –
משרד החינוך ,ע .קבלניות.
פירוט מקורות מימון:
משרד החינוך ₪ 1,652,006 -
מועצת העיר מאשרת תיקוני תב"רים לשנת  - 2020תב"רים חדשים ,כמפורט לעיל.
( בעד  , 16-נגד ) 2 -
(פרוטוקול כספים מס' )12/2020-15
(נספח מס' ) 7

.)253( .8דוח רבעון שלישי לתקופה ינואר -ספטמבר לשנת  ( 2020לא סקור ולא מבוקר)
המועצה מאשרת דוח רבעוני לתקופה של חודשים ינואר -ספטמבר לשנת  ( 2020לא סקור ולא מבוקר )
כמפורט להלן :
דוח רבעוני לתקופה ינואר-ספטמבר ( 2020לא סקור ולא מבוקר)
תקציב מאושר
לשנת 2020

הכנסות
הוצאות
עודף

אלש"ח
595,398
595,398
-

תקציב יחסי
ינואר-ספטמבר
2020
אלש"ח
446,549
446,549
-

ביצוע לתקופה
ינואר-ספטמבר
2020
אלש"ח
455,843
454,251
1,592

הפרש תקציב
יחסי מול ביצוע
אלש"ח
9,295
7,703
1,592

מצ"ב  -דברי הסבר לדוחות הכספיים.
מצ"ב  -הדוחות הכספיים (לא סקורים ולא מבוקרים) לתקופה של ינואר  -ספטמבר לשנת .2020
המועצה מאשרת דוח רבעוני לתקופה של חודשים ינואר -ספטמבר לשנת  ( 2020לא סקור ולא מבוקר )
כמפורט לעיל.
( בעד  , 13 -נגד )5 -
(פרוטוקול כספים מס' )12/2020-15
(נספח מס' ) 8
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.)254( .9דוח רבעון שני לתקופה ינואר  -יוני לשנת  2020סקור (לא מבוקר)
המועצה מאשרת דוח רבעוני לתקופה של חודשים ינואר -יוני לשנת ( 2020סקור ולא מבוקר )
כמפורט להלן :
תקציב מאושר
2020
הכנסות
הוצאות
עודף

ביצוע לתקופה
ינואר-יוני

297,699
297 ,699

הפרש תקציב
מול ביצוע
14,592
14,841
()249

312,291
312,291

מצ"ב  -דברי הסבר לדוחות הכספיים
מצ"ב  -הדוחות הכספיים סקורים (לא מבוקרים) לתקופה רבעון  2020 2מאושרים
מצ"ב  -השוואת הדוח הכספי סקור ליום  30.6.2020מול הדוח הכספי לא סקור 30.6.2020
המועצה מאשרת דוח רבעון שני לתקופה ינואר  -יוני לשנת  2020סקור (לא מבוקר) כמפורט לעיל.
( בעד  , 13 -נגד ) 5 -
(פרוטוקול כספים מס' )12/2020-15
(נספח מס' ) 9

.)255( .10הצעת תקציב לשנת 2021
שנת  2020הייתה מורכבת ומאתגרת  -התפרצות נגיף הקורונה ואי אישור תקציב המדינה.
תקציב  2021משקף את המשך תנופת הפיתוח והעשייה העירונית  ,זאת בהתאם ליעדים שקבעה הנהלת העיר וביניהם :
השקעות רבות בחינוך ,רווחה ,רמלה נקיה ( שיפור וחזות העיר ) ,רמלה בטוחה ( הגברת הביטחון האישי ) ,שיפוץ גנים ציבוריים,
ריבוד וסלילת כבישים ברחבי העיר ,קירוי השוק  ,פרויקט מהיר לעיר ,קיר אקוסטי על כביש  ,40פרויקט הרמלבס,
שכונות חדשות בהסכם הגג ,תרבות ואירועים.
התקציב מציג גידול של כ ,0.7% -לעומת . 2020
להלן הצעת התקציב לשנת  ,2021בהתאם לסעיף  206לפקודת העיריות :
תקבולים 629,756 :אלפי .₪
תשלומים 629,756 :אלפי .₪


סך תקציב הפיתוח לשנת  2021יעמוד על כ 398 -מלש"ח ( תקציב זה מותנה בהרשאות משרדי ממשלה ).

(פרוטוקול כספים מס' )12/2020-15

(הצעת תקציב לשנת  2021ודברי הסבר  -נספח נמצא בתיק מועצה שלא מן המניין מס' )15/2020-15

(נושא זה נדון בישיבת מועצה שלא מן המניין מס' )15/2020-15
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 .)256( .11תב"רים שנסגרו לשנת 2020
לידיעה.

(פרוטוקול כספים מס' )12/2020-15
(נספח מס' ) 10

.)257( .12הודעה על פרטי חוזים שנחתמו  -בהתאם לסעיף  203א' לפקודת העיריות
לידיעה.

(פרוטוקול כספים מס' )12/2020-15
(נספח מס' )11

 .)258( .13תכנית מס'  415-0764464הסדרת צומת משה רבנו
רקע על התוכנית:
 .1התכנית נמצאת בצומת הרחובות משה רבנו וזכריה בשכונת עמישב.
 .2קדסטר:
 .aגוש  5628חלקה .33
 .bגוש  5629חלקה .18-19
 .cגוש  5856חלקה .8
 .3שטח התכנית 1.229 :דונם.
התכנית מקודמת ע"י עיריית רמלה בסמכות מקומית .מדובר בכביש הנמצא בייעוד שצ"פ ברחוב משה רבנו
והתכנית מבקשת להאריך את המצב קיים ולהפוך את ייעוד השצ"פ לייעוד דרך.
וועדת משנה מיום  15.11.2020החליטה להמליץ להפקיד את התכנית בפני הועדה המחוזית.
מועצת העיר מאשרת הגשת התכנית (כמפורט לעיל) בשם העירייה.
(בעד , 13 -נגד  , 2 -נמנע ) 3 -
(פרוטוקול הנהלה מס' )7/2020-15
(נספח מס' ) 12
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 .)259( .14תכנית מס' 415-0400945 :הקריה הרפואית רמלה
רקע על התוכנית:
 .1התכנית ממוקמת מדרום לשכונת שופטים בין הרחובות תל חי ממערב ,הרצל מדרום וכביש  44מצפון.
 .2קדסטר:
 .aגוש  4344חלקה  5ח"ח 52 ,30 ,1
 .bגוש  4374ח"ח 103 ,101 ,95 ,88 ,64 ,23 ,12 ,5
 .cגוש  4375ח"ח 60 ,53 ,31 ,5-7 ,3
 .dגוש  5614ח"ח 22 ,18-20
 .eגוש  5615חלקות  28 ,22 ,14-,9,13ח"ח 25-26 ,20-21 ,15-18 ,10-12 ,8
 .3שטח התכנית הינו ,כ 100-דונם
 .4התכנית מקודמת ביוזמת העיריה בסמכות מחוזית
 .5התכנית מבקשת להקים אזור תעסוקה חדש עם התמחות בתחום הרפואה מסביב לקרית מד"א הנמצאת בשלבי בנייה אשר
יהווה השלמה לפיתוח האזור כולו .אחד מיתרונות התכנית והמיקום בו היא ממוקמת הינו הקרבה
ל -hubתחבורתי (תחנת רכבת כבדה ,תחנה מרכזית ותחנות קו חום ומטרו עתידיות).
 .6התכנית משנה ייעודי חקלאות ,תעשיה ומלאכה ע"פ לה 240/לייעוד תעסוקה ,מסחר ותעשיה עתיקת ידע .התכנית כוללת
איחוד וחלוקה ומוסיפה זכויות בנייה של כ 150,000-מ"ר תעסוקה .עקרונות הבינוי לתכנית מדברות על בינוי מועצם סביב
תחנת הרכבת עד לכ 700-אחוזי בנייה ,ובשאר המגרשים בסביבות  450אחוזי בנייה ,תוך חיזוק החיבורים הקיימים לעיר
ויצירת חיבורים חדשים.
 .7תהליך התכנון כולל צוות יועצים נרחב ביניהם ניהול פרויקט ,אדריכל ,יועצי תחבורה ,נוף ,שמאות ,סביבה ועוד.
 .8כיום ,לאחר תהליך תכנוני ארוך ,והתאמה לאילוצים הרבים הקיימים בשטח זה ,התכנית בשלה להעלותה לוועדה להמשך
קידום התכנית.
וועדת משנה מיום  15.11.2020החליטה להמליץ להפקיד את התכנית בפני הועדה המחוזית.
מועצת העיר מאשרת את הגשת התכנית (כמפורט לעיל) בשם העירייה.
(בעד , 13 -נגד  ,2 -נמנע ) 3 -
(פרוטוקול הנהלה מס' )7/2020-15
(נספח מס' ) 13
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.)260( .15השתלמות סגני ראש הרשות באילת
בהתאם לחוזר מנכ"ל  4/2017רשאים סגני ראש הרשות להשתתף בהשתלמויות מקצועיות כאשר ההשתתפות הינה
בכפוף לאישור מועצת הרשות.
מועצת העיר מאשרת השתלמות לסגן רה"ע מר מאור אשש וסגן רה"ע מר אברהם אילוז ( 20.12.2020עד )23.12.2020
(בעד ,14 -נגד  ,2 -נמנע ) 2-
(פרוטוקול הנהלה מס' )7/2020-15

.)261( .16הקמת אולם ספורט בשכונת בנאות שמיר בשנת ( - 2021קול קורא )12484
משרד התרבות והספורט פרסם בקשת תמיכה להקמת אולמות ספורט.
העירייה מעוניינת להגיש תמיכה עבור בניית אולם ספורט.
משרד התרבות והספורט מקצה תמיכה עבור בניית אולם ,בכפוף להתחייבות הרשות להפעיל בו ספורט תחרותי
ובמקביל להקים קבוצה בענף הכדוריד תוך  12חודשים מיום סיום בניית האולם.
בהתאם לקבוע בסעיף  3בכתב התחייבות בקול קורא נדרש אישור ממועצת העיר.
לאור האמור  ,מועצת העיר מאשרת כי אולם ספורט שיבנה בשכונת נאות שמיר יוקצה לספורט תחרותי תוך
התחייבות שהעירייה תקים קבוצת כדוריד תוך  12חודשים מיום סיום בניית האולם.
(בעד , 16-נגד)2 -
(פרוטוקול הנהלה מס' )7/2020-15
(נספח מס' ) 14

.)262( .17הקמת אולם ספורט בבית ספר ביסטריצקי קריית אמנים בשנת ( - 2021קול קורא )12484
משרד התרבות והספורט פרסם בקשת תמיכה להקמת אולמות ספורט.
העירייה מעוניינת להגיש תמיכה עבור בניית אולם ספורט.
משרד התרבות והספורט מקצה תמיכה עבור בניית אולם ,בכפוף להתחייבות הרשות לשרת את צרכי הספורט התחרותי באותה רשות
מקומית בענף ספורט מוכר לתקופה של  10שנים לפחות.
בהתאם לקבוע בסעיף  3כתב התחייבות בקול קורא נדרש אישור ממועצת העיר .
לאור האמור מועצת העיר מאשרת בניית אולם ספורט בבית ספר " ביסטריצקי" בשכונת קריית אמנים.

(בעד ,16 -נגד )2 -
(פרוטוקול הנהלה מס' )7/2020-15
(נספח מס' ) 15
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.)263( .18מלגות למשתתפים יום ההליכה העולמי לשנת 2020
במסגרת יום ההליכה העולמי לשנת  2020התבקשו המשתתפים לצלם את עצמם במסלולי העיר לשלוח תמונה בה
נראים מבצעים פעילויות ספורטיביות.
הזוכים בתחרות יקבלו מלגות כניסה לחדר כושר ,כדורסל וכדורגל מסעיף יוזמות ,בתמיכת משרד התרבות
והספורט ע"פ הרשימה להלן:
מס'

מקום

שם משתתף

סכום

פרס

סעיף חיוב

סעיף זיכוי

1

ע .ח

1

 1חודש

₪ 299

יוזמות ספורט

מרכזי ספורט

2

א.מ

2

 3חודשים

₪ 897

יוזמות ספורט

מרכזי ספורט

3

ד .ב

3 -- 7

כדורגל/סל

יוזמות ספורט

4

ז.ק

3 -- 7

כדורגל/סל

יוזמות ספורט

5

ר .ח

3 -- 7

כדורגל/סל

יוזמות ספורט

6

ד.מ

3 -- 7

כדורגל/סל

יוזמות ספורט

7

ר .א

3 -- 7

כדורגל/סל

יוזמות ספורט

מועצת העיר מאשרת מלגות כניסה לחדר כושר ,כדורסל וכדורגל מסעיף יוזמות ,בתמיכת משרד התרבות
והספורט כמפורט לעיל.
(בעד ,13 -נגד  ,2 -נמנע ) 3 -
(פרוטוקול הנהלה מס' )7/2020-15
(נספח מס' ) 16

.)264( .19אישור בקשת היתר לעבודת חוץ  -גב' ליאת פליק
גב' ליאת פליק עובדת באגף לשירותים חברתיים ,מבקשת אישור העירייה להיתר עבודת חוץ ,מעבר לעבודתה בעירייה.
עפ"י סעיף  180לפקודת העיריות ,מבוקש לאשר לנ"ל היתר לעבודת חוץ ,מנובמבר  2020עד יולי .2020
מועצת העיר מאשרת היתר לעבודת חוץ.
(בעד  , 13 -נגד  ,3 -נמנע ) 2 -
(פרוטוקול הנהלה מס' )7/2020-15

.)265( .20אישור בקשת היתר לעבודת חוץ  -מר מינדב איתן
מר מינדב איתן עובד באגף לשירותים חברתיים ,מבקש אישור העירייה להיתר עבודת חוץ ,מעבר לעבודתו בעירייה.
עפ"י סעיף  180לפקודת העיריות ,מבוקש לאשר לנ"ל היתר לעבודת חוץ ,מתאריך 15.10.2020ועד תאריך .24.06.2021
מועצת העיר מאשרת היתר לעבודת חוץ.
(בעד , 13 -נגד  ,3 -נמנע ) 2 -
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(פרוטוקול הנהלה מס' )7/2020-15

.)266( .21פרוטוקול ועדת קליטה עירונית מס'  3/2020-15מיום  04בנובמבר 2020
המועצה מאשרת פרוטוקול ועדת קליטה עירונית מס'  3/2020-15מיום  04בנובמבר .2020
(בעד  , 16 -נגד)2 -
(פרוטוקול ועדת קליטה עירונית מס' )3/2020-15
(נספח מס' ) 17

.)267( .22פרוטוקול ועדת מלגות לסטודנטים לשנת הלימודים תשפ"א מס'  1/2020-15מיום  09בנובמבר 2020
לידיעה
המועצה מאשררת פרוטוקול ועדת מלגות לסטודנטים לשנת לימודים תשפ"א מס'  1/2020-15מיום  09בנובמבר .2020
(פרוטוקול ועדת מלגות לסטודנטים לשנת לימודים תשפ"א מס' )1/2020-15
(נספח מס' ) 18

.)268( .23פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה מס'  3/2020-15מיום  16בנובמבר  - 2020פטור מארנונה למוסד מתנדב
המועצה מאשרת פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה מס'  3/2020-15מיום  16בנובמבר 2020
( פטור מארנונה למוסד מתנדב ).
(בעד  , 16 -נגד)1 -
** חבר המועצה הראל שוהם לא השתתף בהצבעה.
(פרוטוקול ועדה הנחות בארנונה מס' )3/2020-15
(נספח מס' )19

.)269( .24פרוטוקול ועדת תרומות מס'  12/2020-15מיום  22בנובמבר  -2020לידיעה
המועצה מאשררת פרוטוקול ועדת תרומות מס'  12/2020-15מיום  22בנובמבר 2020
(פרוטוקול ועדה תרומות מס' )12/2020-15
(נספח מס' )20
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.)270( .25פרוטוקול ועדת תרומות מס'  13/2020-15מיום  30בנובמבר  -2020לידיעה
המועצה מאשררת פרוטוקול ועדת תרומות מס'  13/2020-15מיום  30בנובמבר 2020
(פרוטוקול ועדה תרומות מס' )13/2020-15
(נספח מס' )21

.)271( .26פרוטוקול ועדת תרומות מס'  14/2020-15מיום  07בדצמבר  -2020לידיעה
המועצה מאשררת פרוטוקול ועדת תרומות מס'  14/2020-15מיום  07בדצמבר 2020
(פרוטוקול ועדה תרומות מס' )14/2020-15
(נספח מס' )22

.)272( .27פרוטוקול ועדת תרומות מס'  15/2020-15מיום  09בדצמבר  -2020לידיעה
המועצה מאשררת פרוטוקול ועדת תרומות מס'  15/2020-15מיום  09בדצמבר 2020
(פרוטוקול ועדה תרומות מס' )15/2020-15
(נספח מס' )23

.)273( .28פרוטוקול ועדת תרומות מס'  16/2020-15מיום  09בדצמבר  -2020לידיעה
המועצה מאשררת פרוטוקול ועדת תרומות מס'  16/2020-15מיום  09בדצמבר 2020
(פרוטוקול ועדה תרומות מס' )16/2020-15
(נספח מס' )24

.)274( .29פרוטוקול ועדת תרומות מס'  17/2020-15מיום  09בדצמבר  -2020לידיעה
המועצה מאשררת פרוטוקול ועדת תרומות מס'  17/2020-15מיום  09בדצמבר 2020
(פרוטוקול ועדה תרומות מס' )17/2020-15
(נספח מס' )25
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.)275( .30פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס'  5/2020-15מיום  22בנובמבר  -2020לידיעה
המועצה מאשררת פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס'  5/2020-15מיום  22בנובמבר .2020
(פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' )5/2020-15
(נספח מס' )26

 .)276( .31פרוטוקול ועדה ליזום ותכנון פעילות לקידום טיפול מקיף במאבק בנגע הסמים המסוכנים
מס'  2/2020-15מיום  29בנובמבר 2020
המועצה מאשרת פרוטוקול ועדה ליזום ותכנון פעילות לקידום טיפול מקיף במאבק בנגע הסמים המסוכנים
מס'  2/2020-15מיום  29בנובמבר .2020
(בעד  ,16 -נגד ) 2 -
(פרוטוקול ועדה ליזום ותכנון פעילות לקידום טיפול מקיף במאבק בנגע הסמים המסוכנים מס' )2/2020-15
(נספח מס' ) 27

.)277( .32פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים מס'  2/2020-15מיום  02בדצמבר 2020
המועצה מאשרת פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים מס'  2/2020-15מיום  02בדצמבר .2020
(בעד  , 16 -נגד)2 -
(פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים מס' )2/2020-15
(נספח מס' ) 28

.)278( .33עמותת "מרכז החינוך העצמאי" רחוב הזית  , 4גוש  , 4350 :חלקה 18 :
עמותת "מרכז החינוך העצמאי" רחוב הזית  ,4גוש ,4350 :חלקה18 :
החלטות:
החלטת ועדת הקצאות לאשר הבקשה להקצאה לתקופה של שנתיים +שנה אופציה ,בכפוף להשלמת
מסמכים חסרים.
המועצה מאשרת ההחלטה.
(בעד ,14 -נגד  ,2 -נמנע ) 2 -
(פרוטוקול ועדה להקצאת מקרקעין ומבני ציבור מס' ) 6/2020-15
(נספח מס' ) 29
15

בס"ד

עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 16.2020-15
מיום 28.12.2020
__________________________________________________________________________

.)279( .34פרוטוקול ועדה לאיסוף וניתוח נתונים הנוגעים למעשי האלימות העבריינות והפשיעה מס' 2/2020-15
מיום  08בדצמבר 2020
המועצה מאשרת פרוטוקול ועדה ליזום ותכנון פעילות לקידום טיפול מקיף במאבק בנגע הסמים המסוכנים
מס'  2/2020-15מיום  29בנובמבר .2020
(בעד ,14 -נגד  ,2 -נמנע ) 2 -
(פרוטוקול ועדה לאיסוף וניתוח הנוגעים למעשי האלימות העבריינות והפשיעה מס' )2/2020-15
(נספח מס' ) 30

.)280( .35חוק עזר לרמלה (תיעול) (תיקון) ,התשפ"א 2021-
מועצת העיר מאשרת חוק עזר לרמלה ( תיעול) ,התשפ"א – .2021
מצ"ב הצעה לתיקון חוק עזר לרמלה (תיעול)(תיקון) ,התשפ"א2021 -
מצ"ב דברי הסבר ,תחשיב וחוות דעת יועץ משפטי.

(בעד  ,13 -נגד  2 -נמנע ) 3 -
(נספח מס' )31

.)281( .36עדכון מחירי כניסה לבריכת הקשתות ולמגדל הלבן
על מנת להמשיך ולהעניק חווית ביקור איכותית באתרים תוך שמירה על רמת הניקיון והשירות לצד
איזון תקציבי ,מועצת העיר מאשרת עדכון מחירי הכניסה למבקרים שאינם תושבי העיר.
להלן פירוט העדכון:
סוג מבקר

המגדל הלבן -
מחיר היום

המגדל הלבן -
מחיר מעודכן

14

17

ילד/חייל/סטודנט/גמלאי/נכה
תושב רמלה  -ילד או מבוגר
(ללא שינוי)

מבוגר

בריכת הקשתות
 -מחיר היום

בריכת הקשתות
 -מחיר מעודכן

19

23

12
12

14

15

17

8

8

10

10

(בעד  ,13 -נגד  2 -נמנע ) 3 -
(תוספת למועצה )
(נספח מס' )32
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.)281( .37מינוי ועדת השגה  -רישוי עסקים
בהתאם לסעיף 7ג  5.לחוק רישוי עסקים התשכ"ח ( 1968-תיקון  27תשע"א  )2010-רשאי בעל עסק להגיש
"השגה" ,על אי מתן אישור לרישיון עסק.
מועצת העיר מאשרת הרכב ועדה השגה -רישוי עסקים:
 .1מנהל אגף שפ"ע
 .2אדריכל העיר
 .3מנהל מח' אסטרטגיה
(בעד , 14 -נגד  ,2-נמנע ) 2 -
(תוספת למועצה )

.)282( .38שינוי מורשות חתימה  -בית ספר בר אילן ( סמל מוסד )412171
א .שינוי מורשות חתימה בבי"ס בר אילן (ח-ן הורים) סמל מוסד 412171
בעלי חשבון הורים מס'  20547155בסניף דיסקונט שמספרו  43הינם עיריית רמלה מס' ח.פ ,500285002
מורשי חתימה בחשבון הבנק של ביה"ס יהיו:
מנהל ביה"ס  -מר יהודה שדמי ת.ז 024883647
מזכירת ביה"ס  -גב' כוכב שעשוע ת.ז 302576871
נציג יו"ר ועד הורים  -גב' סוזי עבדוש ת.ז 032130601
כמו כן ,נא לבטל זכות החתימה למזכירה היוצאת הגב' מגי אזולאי ת.ז 038532156
ואת נציג היו"ר היוצא מר אריה טויטו ת.ז . 0330243340
ב .שינוי מורשי חתימה בבי"ס בר אילן (ח-ן רשות) סמל מוסד : 412171
בעלי חשבון רשות מס'  407807בסניף מזרחי שמספרו  432הינם עיריית רמלה מס' ח.פ ,500285002
מורשי חתימה בחשבון הבנק של ביה"ס יהיו:
מנהל ביה"ס  -מר יהודה שדמי ת.ז 024883647
מזכירת ביה"ס  -גב' כוכב שעשוע ת.ז 302576871
כמו כן ,נא לבטל זכות החתימה למזכירה היוצאת הגב' מגי אזולאי ת.ז .038532156
חתימת מנהל ביה"ס יהודה שדמי חייב בכל מקרה ובנוסף אליה תצורף חתימה של מזכירת בית הספר  -גב' כוכב
שעשוע
וחותמת ביה"ס.
פעילות בחשבון זה הינה ליתרות זכות בלבד ,אין אישור לחריגה כספית.
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ג .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.

ד .כל החלטה קודמת בעניין מבוטלת
מועצת העיר מאשרת שינוי מורשות חתימה -ביה"ס בר אילן (סמל מוסד  ,)412171כמפורט לעיל.
( בעד , 14 -נגד  ,2-נמנע ) 2 -
(תוספת למועצה )

מיכאל וידל
ראש העיר רמלה

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

הצעה לסדר בנושא הקמת קריית חינוך ע"ש מנחם בגין ז"ל בשכונת נאות מנחם בגין של חבר המועצה
מיכאל מיכאלוב
 - 13בעד להסיר את ההצעה מסדר היום.
 -5נגד להסיר את ההצעה מסדר היום.

 .2הצעה לסדר  -העברת חומרים לעיון בנושא שימושים חורגים והיטלי השבחה ( מחלקת הכנסות ,אגף הנדסה ) של
חבר המועצה יאיר דידי
ההצעה התקבלה פה אחד.
 .3הצעה לסדר בנושא מתן הטבות לאוכלוסיית משרתי המילואים הפעילים ברמלה של חבר המועצה הראל שוהם
עקרונות ההצעה התקבלו ,הוחלט כי תוקם ועדה מקצועית אשר תבחן את הנושא והשלכותיו לרבות מספר משרתי
המילואים הפעיל בעיר ומקורות מימון .
ההצעה התקבלה פה אחד.

מיכאל וידל
ראש העיר רמלה

רונן עזריה
מנכ"ל העירייה
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