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 תשפ"א  תמוז 'חישהתקיימה ביום שני רוטוקול ישיבת המועצה מן המניין פ

 רמלה. 4אשכול הפיס , רח' הזית  ( 2021 יוני 28) 
 
 

 :נוכחים
  

 ראש העיר, יו"ר ישיבת המועצה  -מיכאל וידל  

 השתתף בהצבעה( - 18:18)נכנס בשעה סגן רה"ע   -מאור מאיר אשש  

  סגן רה"ע   -אברהם דז'ורייב 

 חברת מועצה -אורלי ארביב 

 השתתף בהצבעה( - 18:18)נכנס בשעה חבר מועצה  -הרב מיכאל דרעי 

 חבר מועצה   -הרב איתן דהאן 

 השתתף בהצבעה( - 18:48)נכנס בשעה חבר מועצה    -שלומי פנטה 

 חבר מועצה  -עו"ד מוסא סאבא 

   חבר מועצה   -אברהים ) מינו( אבו לבן 

 מועצה  חבר -שמעון שלוש 

 חבר מועצה    -הראל שוהם 

 חברת מועצה  -רותם כהן כחלון 

  חבר מועצה   -יאיר דידי

 חבר מועצה  -משה שטה 

 חבר מועצה       -מיכאל מיכאלוב  

 

 

 חסרים:

 חבר מועצה   -רונן מושייב  

 חבר מועצה -עו"ד רונן רוטשטיין 

 חבר מועצה  -אברהים בדויה  

 חבר מועצה    -עו"ד ראיס אבו סייף 

 

 :מנגנון עירוני
 

 מנכ"ל העירייה   -רונן עזריה 

 גזברית העירייה   - רוזה עללאל 

 משרד שרקון בן עמי ושות'  -הדר  עדי עו"ד 

 מבקר העירייה   -יהושע קלפוס 

 מנהלת מח' הכנסות -נירית טננבאום 

  ס. מנהל אגף מזכירות ומנהל העירייה   -עו"ד שלי ביטון 
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 דר היוםעל ס

 הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העיר .1

 

 אישור פרוטוקולים: .2

 .2021מאי  11מיום  15-04/2021מס'    (2)                                                               - ועדת כספיםא. 

 .2021יוני  15מיום  05/2021-15מס'                                                                                                     

 .2021יוני  15מיום  15-03/2021מס'  ( 1)                                                                 -ועדת הנהלהב. 

 .2021מרץ  09יום מ 15-02/2021(  מס' 2)                            -ועדת הקצאת מקרקעין ומבני ציבורג. 

 .2021יוני  22מיום  02/2021-15מס'                                                                                                    

 .2021 אפריל 26מיום  15-01/2021מס'   (1)                                                   -איכות הסביבה ועדה  ד.

 .2021מאי  11מיום  15-01/2021מס'  ( 1)                              -ועדת קידום מעמד הילד ובני נוער ה. 

 .2021מאי  11מיום  15-02/2021(  מס' 1)                                לידיעה                     - ועדת תרומותו. 

 ון רמלהרקטוריון החברה למימיפרוטוקול ד ז.

 .2021מאי  19מיום  15-01/2021(  מס' 1)                                                                    - ( רמלה2005)

 לאיסוף וניתוח נתונים למעשי האלימותעדה וח. 

 .2021מאי  25מיום  15-2021/02מס'  ( 1)                                                        -העבריינות והפשיעה 

 .2021יוני  08מיום  15-01/2021מס'  ( 1)                                  - . ועדת שמות למקומות ציבורייםט

 .2021יוני  08מיום  15-01/2021מס'   (1)                                                  -בטיחות בדרכים ועדה  י.

 .2021יוני  13מיום  15-02/2021מס'   (1)                               לידיעה      -ת בארנונה ועדת הנחו יא.

 .2021יוני  15מיום  15-02/2021מס'   (1)                         לידיעה  -'ועדת הנחות בארנונה רטרו יב .

 עדה ליזום ותכנון פעילות לקידום טיפולויג. 

 .2021יוני  22מיום  15-02/2021מס'   (1)                             -ים המסוכניםמקיף במאבק בנגע הסמ

 

 2021מרץ  -ינואר חודשי על פעולות העירייה לחודשים -הגשת דו"ח תלת .3

 ב' )ב( לפקודת העיריות. 140סעיף בהתאם להוראת  

 

 

 
 
 
 

 **   ישיבת המועצה הוקלטה ותומללה בהתאם להוראות הדין. 
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 על סדר היום : 

 

 אורלי ארביב ) סיעת הליכוד ( ושמעון שלוש ) סיעת רמלה שלנו(.   -השבעת חברי המועצה החדשים 

 
 צעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירה .א

 

 ואישור מורשות חתימה  (482760 -)סמל מוסד  פתיחת חשבון בנק -ביה"ס רונה רמון  (.77) .1

 "ס רונה רמון בשכונת נאות שמיר. נדרש לפתוח חשבון בנק בביה

לצורך  וחשבון רשותעבור תשלומי הורים חשבון הורים לצורך התנהלות הכלכלית של בית הספר יש לפתוח שני חשבונות בנק : 

 העברת תקציבי רשות/ משה"ח.

 רמלה. 75ברחוב הרצל  669חשבונות בבנק מרכנתיל דיסקונט מס'  , יש לפתוח לאור האמור 

 

 מורשות  החתימה כמפורט להלן  :  יר מאשרתמועצת הע

 יהיו מורשות החתימה:   669דיסקונט  סניף  -בנק מרכנתיל       - בחשבון רשות 

 025612425גב' מיכל אבן חיים ת.ז   -מנהלת ביה"ס      

  28801967גב' רחל בן דויד ת.ז  -מזכירת ביה"ס                  

 

 יבחר לאחר פתיחת שנה"ל.נציג הורים   - בחשבון הורים

 

 פעילות בחשבון זה הינה ליתרות זכות בלבד, אין אישור לחריגה כספית.

 מורשות  החתימה יהיו רשאיות  לבצע הפעולות הבאות:

  למשוך, לעשות ולחתום שיקים והוראות מכל סוג שהוא על חשבון ביה"ס אצל הבנק 

 להפקיד בבנק כספים 

  מכירה של פיקדונות )פק"מ(לתת לבנק הוראות בקשר לקניה או 

 לקבל מידע בקשר לחשבון ביה"ס 

 

 . 01.09.2021תחולה מיום 

 חתימה כאמור לעיל. המורשות פתיחת חשבונות בנק ואישור   מועצת העיר מאשרת

 
 

 (1 -נמנע ,  3 -נגד ,  11  -) בעד  
 (הצעות החלטה המוגשות ע"י רה"ע)         

       
 

 גב' דלית גטניו -עבודת חוץ אישור בקשת היתר ל (.78) .2

 עירייה.ה הגב' דלית גטניו  עובדת באגף לשירותים חברתיים ,מבקשת אישור העירייה להיתר עבודת חוץ, מעבר לעבודת    

 . 20.06.2021ועד ליום  01.06.2021לפקודת העיריות, מבוקש לאשר לנ"ל היתר לעבודת חוץ, מתאריך   180עפ"י סעיף     

 היתר לעבודת חוץ. מאשרתר מועצת העי    

 
 (1-נמנע , 5  -נגד ,  9 -) בעד  

 (הצעות החלטה המוגשות ע"י רה"ע)         
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 ת.מ.ר   אישור חילופי גברי ומינוי דירקטורים לתאגיד המים.(79) .3

 . המשך מינוי של רונן עזריה) עובד רשות( כדירקטור בתאגיד המים ת.מ.ר  מועצת העיר מאשרת    

 מינוי של עו"ד שלי ביטון ) עובדת הרשות ( כדירקטורית בתאגיד המים ת.מ.ר.   מועצת העיר  מאשרת    

 

 ** מר רונן עזריה לא נכח בישיבה בעת ההצבעה. 

 ** עו"ד שלי ביטון לא נכחה בישיבה בעת ההצבעה. 

 (3-נמנע  , 3 -נגד ,  9-) בעד 
 (הצעות החלטה המוגשות ע"י רה"ע)         

 
 (1) נספח מס' 

 אישור חילופי גברי ומינוי בוועדות החובה והרשות, דירקטוריונים וחברות העירוניות.(80) .4

לוועדות חובה, רשות, ועדות   -מינויים  של חברי מועצה, נציגי ציבור, עובדי הרשות המקומית   מועצת העיר מאשרת

 ורט להלן:מקצועיות, דירקטוריונים, חברות עירוניות וועדי מנהל כמפ

  -ועדה לענייני ביקורת   .א
 ג לפקודת העיריות 149סעיף 

 יו"ר הועדה   -יאיר דידי  .1
 רותם כהן כחלון .2
 מיכאל מיכאלוב  .3

   מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה
 

  -הועדה לשימור אתרים  .ב
  התכנון והבניה לחוק 10סעיף 

  רה"ע, יו"ר  -מיכאל וידל  .1
 שלומי פנטה  .2
 טשטיין עו"ד רונן רו .3
 מהנדסת העיר .4
 אדריכל הרשות  .5
 מנהל היח' לאיכות הסביבה ברשות .6

 יוזמנו דרך קבע לכל דיוני הועדה                    

 מתכנן המחוז שבתחומו פועלת הועדה או נציגו
 מבקר הרשות

 
 ועדה לקביעת הסדרי תנועה  .ג

 -ע"י רשות תמרור מקומית 
 )ב( לתקנות התעבורה18תקנה 

 
 יו"ר  -בא עו"ד מוסא סא .1
 מאור אשש .2
 אברהם דז'ורייב  .3
 משה שטה .4
 נציג ציבור  -דוד אלימלך  .5
 נציג ציבור  -גבי ממן  .6
 נציג ציבור  -משה סימון  .7
 מהנדסת הרשות .8
 מנהל מטה בטיחות בדרכים ברשות .9

 מנהל מח' פיקוח עירוני ברשות .10
 מנהל מח' התברואה והגינון ברשות .11
 מנהל מדור פיתוח ותשתיות ברשות .12
 ות ונגישות עירוניממונה בטיח .13
 יועץ התנועה של הרשות .14
 נציג משטרה .15
 מזכירת הועדה    .16
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 החברה העירונית רמלה לספורט ותרבות בע"מ)חל"צ( .ד

 נבחרי ציבור:
 רה"ע, יו"ר  -מיכאל וידל  .1
 עו"ד מוסא סאבא .2
 רותם כהן כחלון  .3

 נציגי ציבור: 
 יוסי גזאל .1
 שמואל בן מרדכי .2
 לנה מזוז .3

 עובדי רשות:
 אדריכל העיר   -ר  שראל וינקל .1
 ס. מנהל אגף מנהל ומזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון  .2
 מנהלת מח' גני ילדים   -דנה וינוקור  .3

 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה
 

 (3-,  נמנע 3 -,נגד   9-) בעד 
 (הצעות החלטה המוגשות ע"י רה"ע)         

 (2) נספח מס' 

 
 

 ניהול והפעלת מזנונים במתקני הספורט העירוניים  - 21/06מכרז פומבי מס' .(81).5

 העירייה פרסמה את המכרז שבנדון, למכרז לא הוגשה כל הצעה. 

 המחלקה המקצועית הדגישה בפני חברי ועדת המכרזים כי מכרז חדש לא יועיל ואף יגרום נזק למרכזי הספורט ולרווחת

 התושבים. 

   -לפיה  14.06.2021מיום  15-04.2021החלטת ועדת מכרזים מס'   מועצת העיר מאשרתלאור האמור לעיל, 

)ח(  22אשר אליו לא הוגשה כל הצעה ופרסום הליך התמחרות כפי שקבוע בתקנה  06/21את מכרז פומבי מס'  לבטל יש 
 (. 1998תשמ"ח  -לתקנות העירייה ) מכרזים

 .שפורסמו במכרזושוויונית למציעים העומדים בתנאי הסף הליך התמחרות ייעשה ע"י ועדה מקצועית אשר תערוך פניה אחידה 

 חברי הועדה המקצועית  : הרב מיכאל דרעי, שלומי פנטה, ניסים רון, שגיא רוזנבלט.  

 הערה : כל חבר מועצה שמעוניין להשתתף בוועדת מו"מ , מוזמן להשתתף.  **   

 

 (1 -נמנע , 3 -נגד ,  11 -) בעד 
 (מוגשות ע"י רה"עהצעות החלטה ה)         

 (3) נספח מס' 

 
 אישור פרוטוקולים :  .ב

 

    תב"רים חדשים  -2021אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת (.82). 6

 , כמפורט להלן :2021תב"רים  חדשים  לשנת  8  מועצת העיר מאשרת        

 ₪, 140,000 - סה" כ תקציב מבוקש - ( 417196 -הקמת כיתה יבילה בבית ספר בשכונת קריית האומנים )סמל מוסד   -2940

  ,ע. קבלניות.₪   70,000 - קרן פיתוח₪,  70,000  -משרד החינוך  פירוט מקורות המימון:            

 פירוט מקורות  המימון : ₪,    21,734  -  סה"כ תקציב מבוקש -נגישות פיזית ריהוט מותאם בית ספר  " יובלים "    - 2941

 רכישת ציוד. ₪  ,   21,734- ד החינוךמשר            

 פירוט מקורות  המימון :₪ ,  30,000  - סה"כ תקציב מבוקש  -הנגשת כיתה אקוסטית בית ספר בן גוריון   - 2942

 ע. קבלניות. ₪ ,  30,000  - משרד החינוך             

 פירוט מקורות המימון :₪ ,  30,000  - סה"כ תקציב מבוקש - הנגשת כיתה אקוסטית בית ספר ממ"ד אריאל  - 2943

 ע. קבלניות.  ₪ ,  30,000  - משרד החינוך            
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  פירוט מקורות המימון :₪ ,  2,000,000  - סה"כ תקציב מבוקש -  2021עבודות תכנון שמאות ומדידות לשנת  -2944

 ע. תכנון.  ₪ ,  2,000,000  - קרן פיתוח           

 פירוט מקורות המימון:₪ ,  100,000 -סה"כ תקציב מבוקש  -תות אקוסטיות בבתי הספר הנגשת כי -2945

 ש"ח , ע. קבלניות. 100,000 -קרן פיתוח           

 פירוט מקורות₪ ,  1,000,000  -סה"כ תקציב מבוקש  - 2021שיקום וריבוד כבישים ומדרכות תיעול ותאורה לשנת  -2946

 ש"ח , ע. קבלניות. 1,000,000 -וחהמימון: קרן פית          

 פירוט מקורות₪ ,  2,000,000  -סה"כ תקציב מבוקש  -  2021עבודות שיפוצים והצטיידות במוסדות חינוך לשנת  -2947

 ש"ח , ע. קבלניות. 2,000,000 -המימון: קרן פיתוח          

 

 פירוט מקורות מימון:

 ₪   151,734משרד החינוך: 

 ₪  5,170,000קרן פיתוח :  

 

  להלן : ים חדשים, כמפורט תב"ר  -2021בלתי רגיל לשנת  יםתקציב  מאשרתמועצת העיר                  

                         
 2940,2941,2942,2943,2945,2946,2947 :  תב"רים                                                             

 (1-נמנע  , 3 -נגד  ,  11-)בעד                     

 
 2944:                             תב"ר                                                                      

 ( 3 -, נמנע  3-, נגד9 -)בעד                     

 (4/2021-15מס'  כספים)פרוטוקול   
 ( 5)נספח מס'          

 

 תיקוני תב"רים   - 1202ישור תקציבים בלתי רגילים לשנת א(.83).7

  כמפורט להלן : 2021תיקוני תב"רים לשנת  5 מועצת העיר מאשרת 

 ₪,  28,050,804סה"כ תקציב מבוקש :  - 21%, שכונת נאות שמיר  תוספת  414כיתות במגרש  24הקמת ביה"ס יסודי  -2800

 ₪,  1,350,804 -פירוט מקורות המימון : משרד החינוך  ₪,  1,350,804 -תוספת ₪ ,    26,700,000סה"כ תקציב קודם :            

 ע. קבלניות.          

 ₪,  7,492,558סה"כ תקציב מבוקש :  -קדם מימון ישן מול חדש תיקון סעיף מימון  -שכונת נאות פרס )מכבי החדשה (  -2664

 ,ע.  קבלניות.₪   7,492,558 -פירוט מקורות המימון :  רשות מקרקעי ישראל  ₪,   7,492,558סה"כ תקציב קודם:            

 ₪,  1,257,750סה"כ תקציב קודם : ₪,  1,257,750סה"כ תקציב מבוקש :  -תכנון תב"ע מרכז העיר תיקון סעיף מימון  -2807

 ון.ע.  תכנ, ₪ 1,257,750 -פירוט מקורות המימון :  רשות מקרקעי ישראל             

 ,סה"כ ₪  36,392,650סה"כ תקציב מבוקש:  -תיקון סעיף מימון(  -)הסכם גג   3 - 170-שכונת ג'ואריש, תכנית לה -2819

 .ע. תכנון₪    36,392,650 -פירוט מקורות המימון :רשות מקרקעי ישראל₪ ,   36,392,650תקציב  קודם :           

 ,סה"כ תקציב  ₪  3,159,000סה"כ תקציב מבוקש:  -תיקון סעיף מימון(   תכנון מתחם שוק יום ד' בקלאוזנר )  -2855

 .ע. תכנון₪   3,159,000 -פירוט מקורות המימון :רשות מקרקעי ישראל,  3,159,000₪קודם :           

 

 פירוט מקורות מימון:

 ₪  1,350,804משרד החינוך : 

 ₪  48,301,958.00רשות מקרקעי ישראל: 
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  להלן :  תיקוני תב"רים, כמפורט   -2021בלתי רגיל לשנת  יםתקציב  מועצת העיר מאשרת                         

                                                                                
                                                                                              

 2800,2664,2807        :  תב"רים תיקוני                                                             

 (1-,  נמנע 3 -, נגד   11-)בעד                     

 
 2819,2855              :               תב"ר                                                                      

 (3 -, נמנע   3 -, נגד   9-)בעד                                                                                                   
                       

       (4/2021-15מס'  כספים)פרוטוקול                   
 (6ס' )נספח מ                 

 

   א' לפקודת העיריות 203בהתאם לסעיף   -הודעה על פרטי חוזים שנחתמו .(84).8

 לידיעה.      

                                                                               (4/2021-15מס'  כספים)פרוטוקול             
 (7 )נספח מס'                                                                                            

 
 

    תב"רים חדשים  -2021אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת (.85). 9

 , כמפורט להלן :2021תב"רים  חדשים  לשנת  8  מועצת העיר מאשרת      

  -משרד החינוך  ן:המימו פירוט מקורות ₪, 320,000 - כ תקציב מבוקשסה"  -מבנה יביל בבית ספר אלעומריה הקמת  -2948

   ע. קבלניות., ₪  250,000 - קרן פיתוח, ₪ 70,000           

  - מפעל הפיס ן :המימו פירוט מקורות  ₪,    1,200,000  -  סה"כ תקציב מבוקש - הצטיידות גלובלית לבתי הספר  - 2949

 . רכישת ציוד, ₪    1,200,000            

       ₪ ,  300,000  - מפעל הפיס :ןהמימו פירוט מקורות ₪ ,  300,000  - סה"כ תקציב מבוקש  -הצטיידות גלובלית לגני הילדים  - 2950

 .רכישת ציוד            

 ן :ימופירוט מקורות המ₪ ,  700,000  - סה"כ תקציב מבוקש -  פיתוח שצפים והקמת  גני משחקים כולל הצללות ומתקנים - 2951

   קבלניות. ע.₪ ,  700,000  - פיתוחמשרד             

      - רשות מקרקעי ישראל ן :פירוט מקורות המימו₪ ,  3,113,489  - סה"כ תקציב מבוקש -  מכבי -חדש מול ישן נאות פרס  -2952

   .קבלניות ע.₪ ,  3,113,489            

 פירוט מקורות המימון:₪ ,  13,910 -סה"כ תקציב מבוקש  -לימן ריהוט מותאם לגני  -נגישות פרטנית  -2953

 ע. קבלניות.₪ ,   13,910 -קרן פיתוח           

 פירוט מקורות המימון:₪,  2,000,000 -סה"כ תקציב מבוקש  -ביצוע הנגשת מוסדות חינוך ומוסדות ציבור  - 2954

 ע. קבלניות.₪ ,   2,000,000 - קרן פיתוח           

 פירוט מקורות    ₪   737,100 -סה"כ תקציב מבוקש  -השקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית -2955

 עבודות קבלניות. ₪ ,  589,680-קרן פיתוח ₪ ,  147,420 -משרד הכלכלה והתעשייה המימון:            

 

 רוט מקורות מימון:פי

 ₪   83,910משרד החינוך: 

 ₪  3,539,680תוח : קרן פי

 ₪  3,113,489רשות מקרקעי ישראל: 

 ₪  1,500,000מפעל הפיס: 

 ₪   147,420משרד הכלכלה והתעשייה: 
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 : ים חדשים כמפורט להלן תב"ר  -2021בלתי רגיל לשנת  יםתקציב  מועצת העיר מאשרת                  

                      
 2949, 2950,2951,2952,2953,2954,2955:                                  תב"רים                        

 (1 -, נמנע   3 -, נגד 11-)בעד              

 

 2948:                                                                תב"ר                                  

 ( 3-, נמנע 3-נגד ,  9 -)בעד         

 (5/2021-15מס'  כספים)פרוטוקול   
 ( 8)נספח מס'          

 

                     

 תיקוני תב"רים   - 1202אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת (.86). 10

  כמפורט להלן : 2021תיקוני תב"רים לשנת   4 מועצת העיר מאשרת       

 
 סה"כ תקציב קודם :₪,    10,237,849סה"כ תקציב מבוקש :  -ציפוי אבן  4%כיתות תוספת  24ביה"ס מקיף ערבי הקמת  -2693

  ₪, 100,000  -קרן פיתוח ₪,  284,462 -פירוט מקורות המימון : משרד החינוך  ₪ ,  384,462 -תוספת ₪ ,   9,853,387           

 ע. קבלניות.          

 סה"כ תקציב מבוקש: -לשלב ב'  16%נאות שמיר תוספת  402כיתות במערב רמלה מגרש  48-שנתי  6פר תיכון הקמת בית ס -2801

 -,פירוט מקורות המימון :משרד החינוך  ₪  2,597,038 -תוספת ₪,   65,446,293סה"כ תקציב קודם: ₪,  68,043,331           

 ע.  קבלניות. ,2,597,038₪           

 ₪,  2,124,610סה"כ תקציב מבוקש :  -ביסוס ומיזוג  9%תוספת  - 414ועדון פיס לנוער מעל גני הילדים במגרש הקמת מ -2924

 ע.  קבלניות., ₪  124,610 -פירוט מקורות המימון :  מפעל הפיס  ₪ ,  124,610 -תוספת ₪,   2,000,000סה"כ תקציב קודם :            

 ₪,  10,300,000סה"כ תקציב מבוקש :  -ת בשכונת קריית מנחם  רח' יאיר שטרן  הקמת בית פיס לתרבות ואומנו -2752

 ע.  קבלניות., ₪  500,000  -פירוט מקורות המימון :מפעל הפיס ₪ ,  500,000 -תוספת ₪, 9,800,000סה"כ תקציב קודם :            

 

 :פירוט מקורות מימון

 ₪ . 2,881,500משרד החינוך : 

 ₪ . 624,610מפעל הפיס: 

 ₪.  100,000קרן פיתוח : 

                                                                               

 תיקוני תב"רים כמפורט להלן :  -2021בלתי רגיל לשנת  יםתקציב  מועצת העיר מאשרת                   

 2693,2801,2924,2752   : תב"רים  תיקוני                                                                         

 (1 -נמנע , 3 -נגד ,   11-)בעד

 

 (5/2021-15מס'  כספים)פרוטוקול   
 (9)נספח מס'          

 

  -( 07.06.2021)עד לתאריך   2021תב"רים שנסגרו בשנת  ( .87) .11
 

 לידיעה.                                  

                                                   (5/2021-15מס'  כספיםטוקול )פרו  
 ( 10)נספח מס'                                                                                        
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 31.03.2021אישור דוחות כספיים לא סקורים ולא מבוקרים ליום . (88) .12
 
   כדלקמן : 31.03.2021דוחות  כספיים לא סקורים ולא מבוקרים ליום   צת העיר מאשרתמוע        

 אלש"ח אלש"ח אלש"ח אלש"ח 

תקציב מאושר  

 2021לשנת 

תקציב יחסי 

 מרץ-ינואר

ביצוע לתקופה 

 2021מרץ -ינואר

הפרש תקציב יחסי 

 מול ביצוע

 (5,232) 152,207 157,439 629,756 הכנסות

 (5,391) 152,048 157,439 629,756 הוצאות

 159 159 - - עודף

 דברי הסבר לדו"ח הכספי.  -מצ"ב 

 . 31.03.2021כספי לא סקור ולא מבוקר ליום  דו"ח -מצ"ב 

  . 31.03.2021דוחות  כספיים לא סקורים ולא מבוקרים ליום   מועצת העיר מאשרת         

 (    1 -, נמנע 3-, נגד  9 -)בעד                                                                                     
 

 (5/2021-15מס'  כספים)פרוטוקול             
 ( 11  )נספח מס'                                                                                                

 

   א' לפקודת העיריות 203בהתאם לסעיף   -נחתמו הודעה על פרטי חוזים ש(. 89) .13

 לידיעה.        

 (5/2021-15מס'  כספים)פרוטוקול   
 (12)נספח מס'                                                                                       

 

 הסדרת דרך הרב קוק 0945741-415תכנית מס' (. 90) .14

 רקע על התוכנית:

 .123חלקה  4348בשכונת משכנות,  בגוש  9התכנית ממוקמת ברח' הרב קוק  .1

 התכנית בסמכות מחוזית, מקודמת ביוזמת עיריית רמלה.  .2

 ביעוד מגורים ב'.  3.8.1972שאושרה בתאריך 160כיום חלה על שטח התכנית מאושרת לה/

 דונם.  0.587שטח התכנית:  .3

 קודמות והגדלת מגרש המגורים. ביטול יעוד דרך מתכניות   -מטרת התכנית  .4

שטח התכנית מתאימה את ייעודי הקרקע במגרש לפי המצב הקיים בפועל בו חלק ממבנה מגורים בנוי על שטח המיועד לדרך )

 שהופקע בעבר לדרך ולא מומש(

 את(, קביעת קווילמגורים א' )שינוי טכני לפי נוהל מב בנוסף להסדרת גודל המגרש, התכנית כוללת שינוי יעוד ממגורים ב' .5

  .בנין לפי הבניה הקיימת במגרש וכן קביעת זכויות בניה ללא תוספת זכויות מהמצב המאושר 

 כאמור, לשינוי היעוד מדרך למגורים אין השפעה להמשך השימוש בדרך הקיימת  ועל התרחבות עתידית שלה.   .6
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 .פוגעת בזכויות הבניה שניתנו בהיתר הקיים הגדלת המגרש בתכנית זו לא  ,במגרש המגורים קיים מבנה בהיתר .7

 החליטה להמליץ לוועדה המחוזית להפקיד את התכנית. 25.04.2021וועדת משנה לתו"ב  מיום 

 בשם העירייה.  הגשת  התכנית )כמפורט לעיל(   מועצת העיר מאשרת      

 

 ( 3  -נמנע  3 -נגד ,  9-)  בעד                                                                                       
 

 (3/2021-15מס'  הנהלה)פרוטוקול                    
 (13) נספח מס'      

 

 תקן חניה לעיר רמלה 0912444-415תכנית מס' (.91) .15

 רקע על התוכנית:        

 אלף דונם. 12 -התכנית חלה על כל שטח השיפוט של העיר כ .1

מציין טווח חנייה חדש אך זה אינו חל בעיר מכיוון שתכנית המתאר  2016הארצי החדש אשר אושר בשנת תקן החנייה  .2

הגדירה תקן חניה ספציפי לעיר. על כן העיריה מקדמת תכנית בסמכות מחוזית להכלת תקן  1000לה/ 1973משנת 

 ( בעיר רמלה.2016החנייה הארצי החדש )

 דמות בעיר )מטרו, קו חום( התכנית להכלת התקן באה במטרה לעודד בהמשך לתכניות התחבורה הארציות המקו .3

 פיתוח עירוני בר קיימא בעיר באמצעות השימוש במערכת הסעת המונים. תוך התאמתו לאופי העיר וצרכיה.

התכנית מגדירה את החניות הדרושות על פי מרחק ממערכות הסעת המונים ועל פי ייעודי קרקע, מספר החניות, רמת  .4

 ת ואופיין.שירו

 בהתאם התכנית מגדירה: .5

עדכון וקביעת תקן למקומות החניה הנדרשים, בהתייחס למיקום בעיר, קירבה למתע"ן ) מערכת תחבורה עתירת  .א

 נושאים ( וייעודי קרקע .

 הגדרת גבולות אזורי תקן חניה. .ב

 הוראות מימוש התכנית בהתאם לשלבים של התפתחות מערכת הסעת המונים בפועל. .ג

 

 החליטה להמליץ לוועדה מחוזית להפקיד את התכנית. 25.04.2021וועדת משנה  לתו"ב מיום       

 בשם העירייה. הגשת  התכנית )כמפורט לעיל(   מועצת העיר מאשרת      

 

 ( 3  -נמנע  3 -,נגד   9-)  בעד                                                                                    
 

 (3/2021-15מס'  הנהלה)פרוטוקול             
 (14) נספח מס'    

 
 

 החלפת שטחים ברחוב גולני 0840918-415תכנית מס' (. 92) .16

 רקע על התוכנית:    

 א'.  3רחוב חטיבת גולני  103, 101חלקות  5801התכנית ממוקמת בגוש   .1

את ייעוד השטח לשב"צ, רמ"י בשיתוף עם עיריית רמלה  מכיוון שהמגורים היו קיימים קודם לתב"ע שאושרה ושינתה .2

 החליטו להסדיר את המצב הקיים בשטח. 

 התכנית בסמכות מחוזית מסדירה את השימוש  בהתאם לייעוד, ובכך להחליף את ייעודי הקרקע בין שתי חלקות, האחת      .3

 תיועד למבנים ומוסדות ציבור   101טח, כך שחלקה בייעוד מגורים והשנייה בייעוד מבנה ציבור ולאשר את המצב הקיים בש    

 תיועד למגורים.  103וחלקה 

 החליטה להמליץ להפקיד את התכנית בפני הועדה המחוזית.  13.09.2020ועדת משנה לתו"ב  מיום  .4
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 אישרה  את הגשת התכנית בשם העירייה. 26.10.20מועצת העיר בתאריך  .5

חליטה להפקיד את התכנית בתנאים, כאשר התנאי המשמעותי הינו אישור משרד , הועדה המחוזית ה15.02.2021בתאריך  .6

 .הפנים לעשייה במקרקעין

 מצ"ב שומה המציגה כי קיימת כדאיות כלכלית לתב"ע ואין פגיעה בעירייה וכן חוות דעת משפטית.  .7

 

 ר משרד הפנים.עשיה במקרקעין ציבורי על סמך התב"ע והשומה ולהגיש לאישו  מועצת העיר מאשרת       

 

 ( 3  -נמנע  3 -,נגד   9-)  בעד                                                                                  
 

 (15-1202/3מס'  הנהלה)פרוטוקול                                                                                 
 ( 15) נספח מס'     

 

 
 ספורטאי בענף ג'ודו תושב רמלה -מלגת לימודים  לאיתי דבח  (.93)  .17

 ק"ג בענף הגו'דו בוגרים. 68, משקל עד   2015איתי אלוף ישראל לבוגרים  שנת  

 ק"ג (.  68)משקל עד   2015לשנת   21באליפות העולם לבוגרים עד גיל  7איתי זכה מקום 

 ק"ג (.  68)משקל עד   2016, מרץ הולנד  -זכה במדליית כסף בגביע עולם 

   זכה במקום שני .ק"ג(,   68בענף הסמבו לכל הקטגוריות גיל  בוגרים )משקל עד   2017השתתף באליפות ישראל בשנת 

 . 2021פעיל בנבחרת ישראל לשנת 

                                                                                                                                                                     .                                                                    2019אלוף ישראל לשנת 

 איתי מוכשר ובעל פוטנציאל להישגים רבים .

 הנ"ל עונה לקריטריונים לקבלת מלגה.

 

 ₪ (.  5,000  -מפעל הפיס ₪ ,  5,000  -מימון הרשות המקומית ₪ )  10,000לאיתי דבח מלגת לימודים ע"ס   מועצת העיר מאשרת

 

 ) השתתפויות ליחידים(.   1611100800  -סעיף מלגות 

 ( 1  -נע נמ ,  3 -, נגד  11 -)  בעד                                                                                  
 

 (3/2021-15מס'  הנהלה)פרוטוקול                                                                              
  ( 16) נספח מס'     

 
 

 מר כהן רובי   -אישור בקשת היתר לעבודת חוץ (. 94) .18
 ,מבקש אישור העירייה להיתר עבודת חוץ,  מנהל ייצור פיקוח ורישוי עסקי מזון -מר כהן רובי עובד מח' וטרינרית 

 מעבר לעבודתו בעירייה.

 .04.05.2022ועד תאריך  04.05.2021לפקודת העיריות, מבוקש לאשר לנ"ל היתר לעבודת חוץ, מתאריך   180עפ"י סעיף 

 היתר לעבודת חוץ.  מועצת העיר מאשרת

 ( 1  -,  נמנע  3 -, נגד  11 -)  בעד                                                                                  
 

 (3/2021-15מס'  הנהלה)פרוטוקול                                                                                
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 (413534שינוי מורשות  חתימה )סמל מוסד   -ביה"ס אריאל  (.95) .19

 ) תאריך משוער(.  16.05.2021" הגב' יפית דהן  תסיים תפקידה ב מזכירת ביה"ס "אריאל

 הגב' יפית חביב תכהן כמזכירת ביה"ס. 16.05.2021החל מיום 

 את מורשות החתימה כמפורט להלן  :לאור האמור לעיל יש לעדכן בחשבונות הבנק 

 מורשות החתימה: יהיו  000117787מס' חשבון  432בנק מזרחי טפחות סניף       - בחשבון רשות 

 029333291גב' גילה ערוסי ת.ז   -מנהלת ביה"ס      

 300908803גב' יפית חביב ת.ז   - מזכירת ביה"ס החדשה                

 .037748373גב' יפית דהן  ת.ז  - יש לבטל זכות חתימה למזכירה היוצאת 

 יהיו מורשות החתימה:  000547344מס' חשבון   043בנק דיסקונט סניף     - בחשבון הורים

 029333291גב' גילה ערוסי ת.ז  -מנהלת ביה"ס   

 300908803גב' יפית חביב ת.ז    -מזכירת ביה"ס החדשה               

 031020817גב' דיאנה דנינו ת.ז  -נציגת ועד ההורים                

 . 037748373גב' יפית דהן  ת.ז   -יש לבטל זכות חתימה למזכירה היוצאת  

 וחותמת ביה"ס. חתימת מנהלת ביה"ס גילה ערוסי חייבת בכל מקרה ובנוסף אליה תצורף חתימה של מזכירת ביה"ס יפית חביב

 פעילות בחשבון זה הינה ליתרות זכות בלבד, אין אישור לחריגה כספית.

 מורשות  החתימה יהיו רשאיות  לבצע הפעולות הבאות: .א
 וראות מכל סוג שהוא על חשבון ביה"ס אצל הבנק למשוך, לעשות ולחתום שיקים וה 

 להפקיד בבנק כספים 

 )לתת לבנק הוראות בקשר לקניה או מכירה של פיקדונות )פק"מ 

 לקבל מידע בקשר לחשבון ביה"ס 

 
 כל החלטה קודמת בעניין מבוטלת.  .ב
          

 שינוי  מורשות חתימה כאמור לעיל.   מועצת העיר מאשרת

 ( 1  -,  נמנע  3 -, נגד  11 -)  בעד                                                                                 
 

 (3/2021-15מס'  הנהלה)פרוטוקול                                                                              
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 ותוספות :  2022-2021מרכזי הספורט ומתחם הקאנטרי העירוני לשנת אישור מחירון מנויים ותעריפי חוגים ב(. 96) .20
 

  2022-2021 מחירון מנויים ותעריפי חוגים במרכזי הספורט ומתחם הקאנטרי העירוני לשנת עדכון   מועצת העיר מאשרת
 :להלן ותוספות כמפורט

 מנוי לקאנטרי :  .א
 מנוי
 כסף

 מנוי משולב כולל בריכה 
 לחודש למשך שנה₪  99

 הערות
  :100דמי רישום חד פעמיים  ₪ 

 '09:00-16:00/  שבת  09:00-16:00/  שישי  09:00-15:00ה'   –שעות פעילות: א 

  299יום ובתשלום דמי ביטול בסך  30סיום מוקדם בהתראה של ₪ 
 מנוי
 זהב

 מנוי חדר כושר
 לחודש למשך שנה₪  130 

 מנוי משולב כולל בריכה 
 לחודש למשך שנה₪  200

 רותהע
  :100דמי רישום חד פעמיים  ₪ 

 '07:00-16:00/  שבת  07:00-16:00/  שישי  06:00-22:00ה'   –שעות פעילות: א 

  299יום ובתשלום דמי ביטול בסך  30סיום מוקדם בהתראה של ₪ 
 מנוי

 לחודש
 מנוי חדר כושר

 לחודש ₪  200 
 מנוי משולב כולל בריכה 

 לחודש ₪  299

 הערות
 חודשים וללא דמי רישום. 3ימום התחייבות למינ 

 '07:00-16:00/  שבת  07:00-16:00/  שישי  06:00-22:00ה'   –שעות פעילות: א 

  יום ללא דמי ביטול. 30סיום מוקדם בהתראה של 
 

 תוספות והנחות במנוי זהב בלבד:

  )הנחה  10%  -הוספת בן/ת זוג )במנוי זהב וחודשי בלבד 

 הנחה  10% -ב וחודשי בלבד( נכה/ חייל/ סטודנט )במנוי זה 

 )הנחה  25% -אזרח ותיק )במנוי זהב וחודשי בלבד  

 )הנחה  25% -נכה צה"ל )במנוי זהב וחודשי בלבד 

  )הנחה 50% -מנוי לילדי חוגי השחייה )במנוי זהב משולב וחודשי בלבד  

  )הנחה 20% -מנוי משפחתי לילדי חוגי השחייה )במנוי משפחתי שנתי בלבד 

 הנחה  20% -בדים )במנוי זהב ומשפחתי בלבד( וועדי עו 

 .הקפאות מנוי יינתנו בכל מצב לחודש ימים בלבד לכל תקופת המנוי  

 .אין כפל הנחות  
  

 מנוי משפחתי:
 מנוי

משפחתי 
 שנתי

 מנוי משפחתי לבריכה
 לחודש למשך שנה₪  340

 מנוי משפחתי משולב כולל חד"כ ובריכה
 לחודש למשך שנה₪  450

 הערות
 100י רישום חד פעמיים: דמ  ₪ 

 '07:00-16:00/ שבת  07:00-16:00/  שישי  06:00-22:00ה'   –שעות פעילות: א 

  299יום ובתשלום דמי ביטול בסך  30סיום מוקדם בהתראה של .₪ 
מנוי 

 משפחתי
 חודשי

 מנוי משפחתי לבריכה
 לחודש₪  618

 מנוי משפחתי משולב כולל חד"כ ובריכה
 לחודש₪  708

 תהערו
  חודשים וללא דמי רישום. 3התחייבות למינימום 

 '07:00-16:00/ שבת  07:00-16:00/  שישי  06:00-22:00ה'   –שעות פעילות: א 

  יום ללא דמי ביטול. 30סיום מוקדם בהתראה של 
 

 תעריפי כניסה חד פעמית וכרטיסיות לבריכה:

תעריף יום  -תושב העיר סוג כרטיס
 חול ושבת

 תעריף -תושב חוץ
 יום חול ושבת

 ₪ 70ה' -א' ₪ 30 ילד/ נכה/ סטודנט/ חייל/ פנסיונר/ א. ותיק
 ₪ 35 מבוגר ₪ 100שישי שבת 

 - ₪ 270 כניסות ילד 10כרטיסייה 
 - ₪ 315 כניסות מבוגר 10כרטיסייה 

 - ₪ 50 כרטיס חד פעמי משולב בריכה+ חדר כושר
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 תכנית אימונים אישיים חד"כ: .ב

עלות פר אימון  אימונים אישיים
 ליחיד

עלות פר אימון 
 לזוג

עלות חבילה 
 עלות חבילה לזוג ליחיד

 ₪195  ₪130  ₪195  ₪130  אימון בודד 

 ₪1,800  ₪1,200  ₪180  ₪120  אימונים  10

 

 תכנית אימונים אישיים בריכה: .ג

עלות פר אימון  אימונים אישיים
 ליחיד

עלות פר אימון 
 לזוג

עלות חבילה 
 חבילה לזוגעלות  ליחיד

 ₪225  ₪150  ₪225  ₪140  אימון בודד 
 ₪2,100  ₪1,300  ₪210  ₪130  אימונים  10

 

 מפגשים: 10 -תעריף קורס לימוד שחייה .ד
 2021/22תעריף  2019/20תעריף  אימונים אישיים

₪  600 קורס שחייה לילדים  650  ₪  
₪  650 קורס שחייה למבוגרים  700  ₪  

 
 הערות:

 ספטמבר כולל. -ס כניסה חד פעמי עבור תושב חוץ תקף לחודשי מאיתעריף כרטי 

  35מחיר אימון חד פעמי בחדר הכושר  ₪ 

  :35מחיר כרטיס משולב לבריכה + מרכז הטניס  ₪ 

  לשנה.₪  100מחיר השכרת לוקר/ ארונית 

  30מחיר כניסה לחניך במסגרת קייטנה בחודשי הקיץ ₪ 

  30מחיר חידוש צ'יפ שעבד .₪ 
 
 

 עבור מרכזי הספורט, תרבות, פנאי ונופש: 2022-2021ות חוגים לשנים פעיל .ה

 חוגים כללי )חוגי ספורט, מחול וג'אז וכו'(:

 מס' פעמיים בשבוע
 2021/22תעריף  2019/20תעריף 

 45מחיר לחודש  
 דק'

 60מחיר לחודש   
 דק'

 45מחיר לחודש   
 דק'

מחיר לחודש   
 דק' 60

  ₪  100  ₪  100 י פעם בשבוע ספורט חוויית 1
  ₪  130  ₪  130 פעם בשבוע 1
 ₪  200 ₪  170 ₪  200 ₪  170 פעמים בשבוע 2

  ₪  180  ₪  180 פעמים בשבוע )ספורט אישי( 2

 ₪  45  ₪  45  גמלאים  פעם בשבוע

 ₪  85  ₪  85  גמלאים  פעמיים בשבוע
 ₪  95  -  פעמים בשבוע 3גמלאים  

 

 ספורט אישי ולהקות ייצוג: בחרות,ענפים תחרותיים, נ
 

 

 
 

 הערות:

 דקות(. 45לחודש )יחידת אימון = ₪  70פת של כל יחידת אימון נוספת בשבוע תהיה תוס 

  100דמי הרשמה שנתיים על סך  ₪ 

  100תלבושת במחול גבייה עד ₪ 

  :מסלולי שחייה מעל  2)לא בשעות שיא הפעילות(, ₪   450פעמים ערב בעלות של  5פעמים בוקר,  2פעמים בשבוע:  7מצוינות נבחרת שחייה
 ילדים. 24

 200חייה תחרותית עד ביגוד+ שונות עבור נבחרת ש .₪ 

  140ביגוד+ שונות עבור ענף הטניס . ₪ 
 
 

 מס' פעמיים בשבוע
 2021/22תעריף  2019/20תעריף 

 מחיר לחודש
 דק' 45/60

 מחיר לחודש
 דק' 45/60

 ₪ 220 ₪ 220 פעמים בשבוע ספורט אישי / שחיה 2
 ₪ 220 ₪ 220 פעמים בשבוע להקות / התעמלות 3
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  יחידות אימון בשבוע. 6על פעילות בקבוצות השגיות/ תחרותי עד  10%תושבי חוץ תוספת 

  יחידות אימון בשבוע. 6מעל  25%קבוצת מצוינות בטניס לתושבי חוץ ישלמו תוספת של 

 לאירוע.₪   100ים פסטיבלים עד השתתפות מקסימאלית בפעילות חוץ סדנאות כנס 

  לחודש.₪  90חדר כושר לנשים פארק עופר 

  בעונת הקיץ.₪  15כרטיס כניסה לבריכה במוצ"ש 

  לחודש.₪  30אימון פונקציונאלי תוספת 

 דמי שימוש. -דקות 45עבור אימון ₪  50 -אימון אישי משחקי כדור 

 י שימוש.דמ -דקות 45עבור אימון  ₪  90 -אימון זוגי משחקי כדור 

  דמי שימוש. -דקות 45עבור אימון ₪  130 -פעילים משחקי כדור 3-5אימון 

  דמי שימוש. -למנויים בלבד₪.   35אימון אישי בחדר כושר 
 

 תעריף פעילות בתי ספר לספורט וספורט תחרותי בענפי כדורגל וכדורסל: .ו
 

 2021/22תעריף  2019/20תעריף  סוג ענף

כולל ביגוד + מסיבות ₪  2,200 עבי"ס לכדורגל, פעמיים בשבו
 כולל ביגוד + מסיבות סיום ושונות₪  2,200 סיום ושונות

 תחרויות כדורגל 
 פעמים בשבוע +משחק  3-4

כולל ביגוד + מאמן ₪  2,800
 כולל ביגוד + מאמן כושר ושונות₪  3,000 כושר ושונות

כולל ביגוד, מסיבת ₪  2,000 פעמים בשבוע: 2בי"ס לכדורסל, 
 כולל ביגוד, מסיבת סיום ושונות₪  2,000 ום ושונותסי

 תחרותי כדורסל
 פעמים בשבוע + משחק 3-4

כולל ביגוד, מאמן ₪  3,000
כושר, ניהול מקצועי, מסיבת 

 סיום ושונות

כולל ביגוד, מאמן כושר, ניהול מקצועי, ₪  3,000
 מסיבת סיום ושונות

 

 ריף המנויים חדר כושר מרכז הפיס:תע

 חודשים 12 חודשים 6 חודשים 3  יםסוג מנוי
 ₪ 1,300 ₪ 750 ₪ 450 מנוי זהב )מלא(

 ₪ 870 ₪ 540 ₪ 330 14-18מנוי נוער )מוגבל( גילאי 
הנחה בהצגת  30%מנוי חייל 

 ₪ 870 ₪ 540 ₪ 330 תעודת חוגר.

הנחה  15% -מנוי סטודנט כ
 ₪ 1,080 ₪ 650 ₪ 390 בהצגת תעודת סטודנט בתוקף

 
 הערות:

 15:00-18:00י לנוער מוגבל לשעות המנו 

 50% .הנחה עבור מנוי שנתי בחדר כושר לשחקני ספורט תחרותי ומחלקות הנוער בכלל מרכזי הספורט בעיר 
 

 מחר כושר: -מרכז אולם קריית מנחם/ קריית האומנים  .ז

 
 2019/20 2021/22 מחיר חודשי חוג

 120 120 120 שנתי מנוי

 140 140 140 חצי שנתי  מנוי

 170 170 170 שלושה חודשים מנוי

 200 200 200 חודשי מנוי
מנוי קבוצות 

 מאורגנות 
 מינימום  שלושה  חודשים  

120 120 120 

 מנוי כוחות ביטחון 
 מינימום  שלושה  חודשים  

110 110 110 

 30 30 30   כניסה חד פעמית 

 יטולים:ב

 
 

 י לכל חודש פעילותביטול מנוי עד חצי שנה יחשב לפי תעריף חצי שנת

 
 ביטול מנוי אחרי חצי שנה יחשב לפי תעריף מנוי חצי שנתי לפי כל חודש פעילות

 

 ** החלטות קודמות בעניין התעריפים מבוטלות. 

 ( 3  -, נמנע    3 -, נגד 9-)  בעד                                                                                 
 (3/2021-15מס'  הנהלה)פרוטוקול                                                                              

 (17)נספח מס'  
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 ואתרי תיירות  עירוניים:  2021אישור כניסות והנחות למתחם הקאנטרי העירוני לשנת  .(97)  .21

 במימון העירייה כדלקמן :אוגוסט ( ואתרי תיירות עירוניים   -ולי ) י 2021כניסות לבריכה לעונת הרחצה   מועצת העיר מאשרת

  לכניסה₪  10בעלות כניסת ילדים עם צרכים מיוחדים עפ"י רשימות מאגף החינוך ו/ רווחה. 

 127   חינם. כניסות 4 -רווחה+ אנשי צוותוילדי מועדוניות חינוך  

 28 ם.חינ כניסות  3 -ילדי מועדוניות ביתיות +  אנשי צוות  

 30 10של  כניסות בעלות 2  -ילדי  מועדון נוער יוצאי אתיופיה . ₪ 

 30  10של  כניסות בעלות  2 - ילדי  מועדון השלום מגזר ערבי .₪ 

 35 10בעלות של  כניסה 1 -ילדי מרכז גולני . ₪ 

 30 10של כניסות בעלות  2  - חניכי מרכז נוער עצמאות .₪ 

 25 10בעלות של  כניסות 2 - מדחניכים בוגרים  נוער העובד והלו . ₪ 

 90 10בעלות של  כניסות 2 - חניכים בוגרים פעילים ומדריכים  צופים אורתודוכסי .₪  

 20 10של  כניסות בעלות 2  - חניכים בוגרים סניף אלבדלדי  צופים אורתודוכסי .₪  

 40 10בעלות של  כניסות 2  - חניכים ופעילים בוגרים מהכנסייה  הלטינית ₪  

 25  15בעלות של  כניסות 2 -חניכים ופעילים במועצת הנוער העירונית . ₪ 

 25  10בעלות של  כניסות 2 - חניכים ופעילים משבט צופי אחווה ₪ . 

 25  10 כניסות )שחייה בהפרדה( בעלות של 2-חניכים בוגרים ופעילים תנועת  בני עקיבא .₪  

 90   10בעלות של כניסות  2פעילים של הבית החם ₪ . 

 90  5בעלות של  לאתרים תיירותייםכניסה   -פעילים של הבית החם ₪ . 

 90  10של  כניסות בעלות 2פעילים של הבית הפתוח .₪  

 70 5בעלות של  לאתרים תיירותייםכניסה   - פתוח פעילים של הבית ה ₪ . 

  30מחיר כניסה לחניך במסגרת קייטנה בחודשי הקיץ .₪ 

 לאדם. ₪  15ות של כניסה במוצאי שבת לבריכה בעל 

 כניסה חד פעמית חינם ביום ההוקרה למערך המילואים. -מילואימניקים 

 20% מאי בלבד(.-הנחה ברכישת מנוי לאנשי מילואים פעילים עפ"י רשימה של מחלקת הכנסות )בחודשים ספטמבר 

 עולים חדשים המתגוררים בעיר בשנתם הראשונה לחדרי הכושר העירוניים. 70-כניסה ל 

 

  הערה:                

 .כל הכניסות לבריכה יעשו בתיאום מראש עם מנהל הקאנטרי העירוני בחיוב סעיף מלגות, חינוך וספורט 

                                                             
 ( 3  -, נמנע    3 -, נגד 9-ד )  בע                                                                            

 
 (3/2021-15מס'  הנהלה)פרוטוקול                                                   

 (18)נספח מס'                                                                                           
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 עדות החובה והרשות, דירקטוריונים וחברות העירוניותאישור חילופי גברי ומינוי בוו(. 98) .22

לוועדות חובה, רשות, ועדות   -של חברי מועצה, נציגי ציבור, עובדי הרשות המקומית  מינויים   מועצת העיר מאשרת

 ירוניות וועדי מנהל כמפורט להלן:דירקטוריונים, חברות ע מקצועיות,

 -יף במאבק בנגע הסמים המסוכנים  ועדה ליזום ותכנון פעילות לקידום טיפול מק .א
 יא לפקודת העיריות 149סעיף 

 יו"ר -אברהים בדויה   .1
 עו"ד רונן רוטשטיין  .2

 משה שטה  .3

 נציגת ציבור  -ענת אנגשטיין  .4

 נציג ציבור -מאיר חן  .5

 נציג ציבור  -יוסי אביטן  .6

 מתאם מאבק בסמים ברשות .7

 מנהל מח' הרווחה ברשות .8

 מנהל אגף החינוך ברשות .9

 ידת הנוער ברשות מנהל יח .10

 מפקד משטרת רמלה או נציגו .11

 יו"ר מועצת התלמידים העירונית  .12

 נציג סיירת הורים .13
 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה

  -ועדת תיירות עירונית .ב
 עו"ד רונן רוטשטיין  .1

 שלומי פנטה .2

 עו"ד ראיס אבו סייף  .3

 יאיר דידי  .4

 נציג ציבור  -דוד שובט  .5

  נציג ציבור -בני בנימין .6

 נציג ציבור  -אדי מורדכייב  .7

 מהנדסת הרשות .8

 היועץ המשפטי של הרשות .9

 מנהל התיירות בקרן רמלה  .10

 מנהל מח' אסטרטגיה ברשות  .   11

 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה

 ( 3  -, נמנע    3 -, נגד 9-)  בעד                                                                                 
 (3/2021-15מס'  הנהלה)פרוטוקול                                                          

 

 מלגה לטניסאי אופק שימנוב -בקשה לתמיכה כספית (. 99) .23

שימנוב.  תחת הדרכתו של המאמן אריאל 5מתאמן במרכז הטניס ברמלה מגיל  -15הטניסאי הרמלאי המצטיין אופק שימנוב בן ה

 בארץ. 16אופק  מדורג בין המקומות הראשונים בקטגוריות גילאי 

ומביא עמו הרבה 16אופק נכלל בסגל נבחרת ישראל מטעם האיגוד לייצוג העיר רמלה ומדינת ישראל בנבחרות אירופה לגילאי 

 הישגים ותוצאות המראות את כישוריו ועתידו בצמרת הטניס הארצי והעולמי.

 ועשה תוצאות מצוינות 14ועוד שהיה רק בן  18במספר תחרויות עולמיות בדרום אפריקה לגילאי  2020ת אופק השתתף בשנ

 ואף הביא עמו תארים רבים . 

 והצליח להעפיל לבית הגמר . 15בן אופק נטל חלק לפני כחודש באליפות ישראל לבוגרים בהיותו רק 
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 וטורנירים ברחבי  העולם להמשך התפתחותו בזירה הבינלאומית ולצורךבהיותו טניסאי מצטיין יוצא אופק שימנוב לתחרויות 

 קבלת ניסיון בינלאומי ולחיזוקו בזירה העולמית בטניס. 

 הטניסאים הטובים בעולם לגילו. 50אופק  מדורג בין ה 

 בשל גילו הצעיר של אופק נאלץ אביו לצאת עמו לטורניר כמלווה וכמאמנו האישי.

 השהייה במהלך התחרות גבוהות ומכבידות מבחינה כלכלית .העליות לצורך הטיסה ו

 ₪ ,  15,000בכדי לאפשר לאופק  שימנוב להמשיך ולהתקדם לצמרת הטניס העולמי מבוקש ממועצת העיר לאשר מלגה בסך 

 על מנת להקל על משפחתו  בהוצאות הכספיות הכבדות ובכך לסייע להמשך הצלחתו בטניס הלאומי והבינלאומי. 

 

 ולסייע להמשך הצלחתו בטניס הלאומי והבינלאומי. ₪  15,000טניסאי אופק שימנוב  מלגה ע"ס ל  ת העיר מאשרתמועצ

 (  1 -נמנע  , 3 -, נגד  11-)  בעד                                                               
 (3/2021-15מס'  הנהלהפרוטוקול )                                                           

 (19)נספח מס'                                                                                                
 

 מלגה לטניסאי ישי עוליאל -בקשה לתמיכה כספית  (.100) .24

-הבחרת ישראל בטניס  ומדורג במקום וגרים ,שחקן נישי עוליאל הינו טניסאי מצטיין תושב העיר רמלה. אלוף ישראל בטניס לב

 בדרוג העולמי המקצועני לגברים. 390

 בהיותו טניסאי מצטיין יוצא ישי עוליאל לנסיעות רבות לצורך תחרויות ומחנות אימונים ברחבי העולם.

 לראשונה בקריירה. לפני כחודש זכה הטניסאי הרמלאי להישג יוצא דופן כשהוכתר בתואר אלוף ישראל לבוגרים בטניס

בשנים האחרונות  זכה הטניסאי הרמלאי ישי עוליאל פעמיים באליפות העולם בטניס לנוער.ישי נוטל חלק בטורנירים יוקרתיים 

 ברחבי העולם ומשמש שגריר של כבוד לעיר רמלה בארץ ובעולם ומהווה מודל לחיקוי.

על מנת להקל ₪,  20,000קש ממועצת העיר לאשר מלגה בסך בכדי לאפשר לישי להמשיך ולהתקדם לצמרת הטניס העולמי מבו

 הצלחתו בטניס הלאומי והבינלאומי.עליו ועל משפחתו בהוצאות  הכספיות הכבדות ובכך לסייע להמשך 

 

     הצלחתו בטניס הלאומי והבינלאומי.ולסייע להמשך  ₪  20,000לטניסאי ישי עוליאל מלגה ע"ס   מועצת העיר מאשרת

                      

 (  1 -,  נמנע 3 -, נגד  11-)  בעד                                                                 
 (3/2021-15מס'  הנהלה)פרוטוקול                                                             

 (20)נספח מס'                                                                                                  
 

 רבקה באייך -מלגה לספורטאית בענף טאיקוונדו תושבת רמלה ( 101.)25

 רבקה  ספורטאית בענף טאקוונדו תושבת רמלה .     

  קיבלה מדליה ראשונה   -רבקה נמצאת במקום שלישי באליפות אירופה לבוגרות 

 ק"ג 46ות משקל רבקה התחרתה בקטגורי 

  זכתה במקום השני באליפות אירופה לנערות .  2016בשנת 

  זכתה במדליית ארד.  2021בשנת 

 רבקה  מוכשרת ובעלת  פוטנציאל להישגים רבים .       

 הנ"ל עונה לקריטריונים לקבלת מלגה.      

 

 שגים לאומיים ובינלאומיים. ולסייע לה להמשיך ולהוביל להי  ₪5000לרבקה  מלגה בסך   מועצת העיר מאשרת

 (  1 -,  נמנע 3 -, נגד  11-)  בעד                                                           
 (3/2021-15מס'  הנהלה)פרוטוקול                                                   

 (21)נספח מס'                                                                                           
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 אבישג סבמרג -מלגה לספורטאית בענף טאיקוונדו תושבת רמלה(. 102) .25

 אבישג ספורטאית בענף טאיקוונדו תושבת רמלה .      

 יאדה הקרובה.אבישג נמנית עם הסגל האולימפי והשיגה כרטיס כניסה לאולימפיאדת טוקיו ותייצג את מדינת ישאל באולימפ 

  ק"ג. 49אבישג התחרתה בקטגוריות משקל 

  1-2אבישג בדרוג  2021-21בשנת. 

 אבישג  מוכשרת ובעלת  פוטנציאל להישגים רבים .      

 עונה לקריטריונים לקבלת מלגה.הנ"ל       

 

                . ינלאומייםולסייע לה להמשיך ולהוביל להישגים לאומיים וב₪  5000מלגה בסך   אבישגל  מועצת העיר מאשרת

                                                                            

 (  1 -,  נמנע 3 -, נגד  11-)  בעד                                                           
 (3/2021-15מס'  הנהלה)פרוטוקול                                                   

 (22)נספח מס'                                                                                           
 

 580259661ע"ר  ח.פ   -קרן רמלה לחינוך תרבות ופיתוח  - 2020אישור דוחות כספיים לשנת  (. 103) .26

 . 2020רמלה לשנת  דוחות כספיים קרן  מועצת העיר מאשרת      

 (  3 -נמנע ,  3 -נגד  ,   9-)  בעד                                                 
 (3/2021-15מס'  הנהלה)פרוטוקול                                                          
 (23)נספח מס'                                                                                           

 
 רח' אמיל זולא פינת רח' יחזקאל - 1חלק מחלקה   5836גוש  -צו חניה לצורך פתרון חניות לציבור הרחב  (.104) .27

המקומיות  לחוק הרשויותבכוונת העירייה להטיל צו חניה ביחס למקרקעין אשר יפורטו להלן, זאת מכוח סמכותה בהתאם 

, שאינם משמשים לייעודם התכנוני ובכך לנצל את המקרקעין לרווחת 1987-במגרשים ריקים(, התשמ"ז)שימוש ארעי 

 התושבים. 

 , ברחוב אמיל זולא פינת רחוב יחזקאל בהתאם לתשריט המצ"ב .  1כחלק מחלקה   5836המקרקעין  ממוקמים בגוש 

 , ברחוב אמיל  1כחלק מחלקה   5836צויים בגוש ביחס למקרקעין המ הטלת צו חניה   מועצת העיר מאשרתלאור האמור, 

 ,  של חמש שנים עם מתן אפשרות להארכת התקופה לחמש שנים נוספות  לתקופה זולא פינת רחוב יחזקאל , באופן זמני

לחוק הרשויות המקומיות ) שימוש ארעי במגרשים ריקים (,   5ו/או סעיף   2הוראת סעיף זאת בהתאם לסמכות העירייה מכוח 

 . 1987 -התשמ"ז 

 בהתאם לחוות דעת משפטית המצ"ב, לדברי הסבר אלו אין מניעה להטלת צו החניה כאמור לעיל. ** 

                                                              
 (  3 -, נמנע  3 -, נגד   9-)  בעד                                                      

 (3/2021-15מס'  הנהלה)פרוטוקול                                                   
 (24)נספח מס'                                                                                           
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 רח' שפיק עדס - 4ה  חלק מחלק 5966גוש  -צו חניה לצורך פתרון חניות לציבור הרחב (.105) .28

המקומיות  לחוק הרשויותבכוונת העירייה להטיל צו חניה ביחס למקרקעין אשר יפורטו להלן, זאת מכוח סמכותה בהתאם 

, שאינם משמשים לייעודם התכנוני ובכך לנצל את המקרקעין לרווחת 1987-)שימוש ארעי במגרשים ריקים(, התשמ"ז

 התושבים. 

 , ברחוב שפיק עדס בהתאם לתשריט המצ"ב .  4כחלק מחלקה   5966המקרקעין  ממוקמים בגוש 

 , ברחוב שפיק 4כחלק חלקה   5966 ביחס למקרקעין המצויים בגוש הטלת צו חניה   מועצת העיר מאשרתלאור האמור, 

 , זאת בהתאם  של חמש שנים עם מתן אפשרות להארכת התקופה לחמש שנים נוספות  לתקופה באופן זמניעדס  , 

 לחוק הרשויות המקומיות ) שימוש ארעי במגרשים ריקים (,   5ו/או סעיף   2הוראת סעיף לסמכות העירייה מכוח 

 . 1987 -התשמ"ז 

 בהתאם לחוות דעת משפטית המצ"ב, לדברי הסבר אלו אין מניעה להטלת צו החניה כאמור לעיל. ** 

 

 (  3 -, נמנע  3 -,  נגד   9-)  בעד                                             
 (3/2021-15מס'  הנהלה)פרוטוקול                                                   

 (25)נספח מס'                                                                                           
 

 :  22-21נים שנת הפעילות תשפ"ב בקשה לעדכון עלויות פעילויות ושכירת מב(.106) .29

          מועצת העיר מאשרת  עדכון תעריפים עבור פעילויות ושכירת מבנה לשנת הפעילות תשפ"ב 21-22 :

  1. השכרת חדרים ואולמות מבנים קונסרבטוריון ואולם מחול מענית : 

 הערות אחוז שינוי בקשה לעדכון מחיר נוכחי תיאור

 ₪  100כל שעה נוספת  33% ₪400  ₪300  ימים ראשון עד חמישי-שעות  4חדר פעילות עד 

 ₪  150כל שעה נוספת    ₪600  ₪0  ימים שישי שבת- שעות 4חדר פעילות עד 

 ₪  150כל שעה נוספת  20% ₪600  ₪500  ימים ראשון עד חמישי -שעות 4אולם עד 

₪ 2,000 ₪2,000  שישי שבת  -השכרת אולם ליומיים ות ליום, כל שעה שע 8עד  0% 
 ₪  150נוספת 

 

 חוגי ופעילות תיאטרון :  .2

 עלות חודשית  מס' דקות בשבוע תיאטרון
 300 דקות 60 חוג תיאטרון קבוצתי 
 350 דקות 90 חוג תיאטרון קבוצתי 

 100 דקות 90 תיאטרון  ייצוג 
 

 ( 2 -, נמנע 3 -, נגד 9- )  בעד                                                              
 (3/2021-15מס'  הנהלה)פרוטוקול                                                        

 (26)נספח מס'                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 עיריית רמלה
 07.2021-15מן המניין מס'  ישיבת המועצה

 28.06.2021 מיום    
 

22 

 

 
 

  7,חלקה: 4340,גוש: כביש עוקף רמלה לוד, שכונה: נאות מנחם בגיןרחוב:   -מחוי( עמותה "יד ביד" )בית ת(.710) .30

  7,חלקה: 4340,גוש: כביש עוקף רמלה לוד,שכונה: נאות מנחם בגיןרחוב:   - (בית תמחוי) "יד ביד" עמותת

 החלטות:         

  וספות אופציה.שנים + שנתיים נ 3על אישור הבקשה והקצאה למשך החלטת ועדת הקצאות      

 יש להעביר לפרסום ראשון.       

 ההחלטה  מאשרת מועצת העיר      

 (1 -, נמנע 3  -, נגד 11 -) בעד     
 (       2/2021-15)פרוטוקול ועדה להקצאת מקרקעין ומבני ציבור מס'  

 ( 27)נספח מס'  
 

 64חלקה:, 5806 ,גוש: 4ברזילי ישראל רחוב:   -עמותת "אור לעולם"  (.810) .31

 64,חלקה: 5806 ,גוש: 4ברזילי ישראל רחוב:   -  "אור לעולם"  עמותת

 החלטות:      

 על אישור הבקשה והקצאה למשך שנתיים  + שנה אופציה.החלטת ועדת הקצאות       

 יש להעביר לפרסום ראשון.       

 .ההחלטה  מאשרת מועצת העיר    

 (1 -, נמנע 3  -, נגד 11 -) בעד     
 (  2/2021-15)פרוטוקול ועדה להקצאת מקרקעין ומבני ציבור מס'  

 ( 28)נספח מס'  
 
 

  236 ,חלקה: 4354גוש:, 26בן גוריון רחוב:   - "יוצאי מרגלן" ע"ש אברמוב דוד ברמלה עמותת.(109) .32

 236 ,חלקה: 4354גוש:, 26בן גוריון רחוב:   -ע"ש אברמוב דוד ברמלה  "יוצאי מרגלן" עמותת 

 החלטות:         

 . להקצאה לשנתייםעל אישור הבקשה החלטת ועדת הקצאות      

 יש להעביר לפרסום שני.        

 .ההחלטה  מאשרת מועצת העיר      

 (1 -, נמנע 3  -, נגד 11 -) בעד     
 (       2/2021-15)פרוטוקול ועדה להקצאת מקרקעין ומבני ציבור מס'  

 ( 29)נספח מס'  
 
 

  255,חלקה: 4349גוש:, 23 יוספטל גיורארחוב:   -"חמלה" )בית תמחוי(  תעמות.(101) .33

  255,חלקה: 4349,גוש: 23יוספטל גיורא רחוב:   - (בית תמחוי) "חמלה" עמותת

 החלטות:         

 הבקשה להקצאה לשנתיים.על אישור החלטת ועדת הקצאות      

 יש להעביר לפרסום שני.        

 .ההחלטה  מאשרת עירמועצת ה     

 

 (1 -, נמנע 3  -, נגד 11 -) בעד     
 (       2/2021-15)פרוטוקול ועדה להקצאת מקרקעין ומבני ציבור מס'  

 ( 30)נספח מס'  
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 47,חלקה: 5821גוש:,  1דב הוז רחוב:   -עמותת "אקי"ם"  (.111) .34

 47,חלקה: 5821גוש:,  1דב הוז רחוב:   -"אקי"ם"   עמותת

 החלטות:        

 .1ברחוב דב הוז  131מספר למקלט על ביטול ההקצאה שניתנה לעמותה החלטת ועדת הקצאות      

 .ההחלטה  מאשרת מועצת העיר     

         

 (1 -, נמנע 3  -, נגד 11 -) בעד     
 (       2/2021-15מס' )פרוטוקול ועדה להקצאת מקרקעין ומבני ציבור                                      

 ( 31)נספח מס'  
 

 
 440, 78, 76חלקות : , 4349גוש:,   51האילנות רחוב:   -  רמלה" -משכן רשב"ם לזכר אמנון עזרא " עמותת(.112) .35

 440, 78, 76,חלקות :  4349גוש:,   51האילנות רחוב:   -רמלה"   -"משכן רשב"ם לזכר אמנון עזרא  עמותת

 החלטות:          

 . אישור הסכם מול העמותההחלטת ועדת הקצאות        

 .ההחלטה  מאשרת מועצת העיר       

                                                                                              

 (1 -, נמנע 3  -, נגד 11 -) בעד        
 (       3/2021-15)פרוטוקול ועדה להקצאת מקרקעין ומבני ציבור מס'                                                             

 ( 32)נספח מס'  
 
 

 1202  אפריל 26מיום  15-1202/1מס'  איכות הסביבהפרוטוקול ועדת (.113) .36

  .2021 אפריל 26מיום  15-1/2021מס'   איכות הסביבהועדת  פרוטוקול רתמאשהמועצה      

 (1 -, נמנע 3  -, נגד 11 -בעד )                                                                      
 (1/2021-15מס'  איכות הסביבה ועדת פרוטוקול )                                                     

 (33)נספח מס'                   
 

 2021 אימ 11מיום  15-1/2021הילד ובני נוער מס' פרוטוקול ועדה לקידום מעמד (.114) .37

 . 2021 איבמ 11מיום  15-01/2021מס' לקידום מעמד הילד ובני נוער ועדה פרוטוקול  מאשרתהמועצה     
  
 (1 -, נמנע 3  -, נגד 11 -בעד)                                                                           

 (1/2021-15מס'  לקידום מעמד הילד ובני נוער ועדת פרוטוקול )                                             
 (34)נספח מס'                        

 
 

 לידיעה - 2021 מאי 11מיום  15-2021/2מס'  תרומותפרוטוקול ועדת (.115) .38

 .2021 מאי 11ם מיו 15-2021/2מס'  תרומותפרוטוקול ועדת  מאשררתהמועצה      

                                                    

 (2/2021-15מס'   תרומותפרוטוקול ועדת )                                           
 (35)נספח מס'                                                                    
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 2021במאי  19מיום  15-1/2021( בע"מ מס' 2005קטוריון החברה למימון רמלה )פרוטוקול דיר(.116) .39

 2021במאי  19מיום  15-1/2021( בע"מ מס' 2005דירקטוריון החברה למימון רמלה ) פרוטוקול מאשרתהמועצה    

                                                          
 (3  -נמנע   , 3 -נגד  , 9 -)בעד                                                                   

 (1/2021-15( בע"מ מס' 2005דירקטוריון החברה למימון רמלה )פרוטוקול )                        
 (36)נספח מס'                                                                          

 

  15-1202/2מס'  לאיסוף וניתוח נתונים הנוגעים למעשי האלימות העבריינות והפשיעהטוקול ועדה פרו(.117) .40

 1202 מאיב 25מיום          

 ועדה לאיסוף וניתוח נתונים הנוגעים למעשי האלימות והפשיעה העבריינות והפשיעה פרוטוקול  מאשרתהמועצה     
 . 2021 מאיב 25מיום  02/2021-15מס'     

                                                   
 (  1-נמנע  ,  5 -, נגד    9-)בעד                                                          

 (2/2021-15ועדת לאיסוף וניתוח נתונים הנוגעים למעשי האלימות והפשיעה העבריינות והפשיעה מס' פרוטוקול )    
 (37)נספח מס'                        

 

 ע"ש ראש הממשלה יצחק שמיר בית ספר שש שנתי בשכונת נאות שמיר  קריאת(. 118) .41

 , י' בתמוז התשע"ב. 2012ביוני  30 -, יד' בחשון התרע"ו 1915באוקטובר  22 -( ניצקייזר) יצחק שמיר

 יה, מבכירי "המוסד" וממפקדי לח"י.ראש ממשלת ישראל השביעי ושר בממשלותיה, יושב ראש הכנסת, ראש האופוזיצ

 

 החלטת הועדה:

 .ע"ש ראש הממשלה יצחק שמיר בית ספר שש שנתי בשכונת נאות שמיר קריאת   מועצת העיר מאשרת

 
 ( 1 -, נמנע 3-, נגד 9-) בעד

 ** חברי המועצה הראל שוהם ומשה שטה לא השתתפו בהצבעה. 
 

 ( 1/2021-15פרוטוקול  הועדה לשמות למקומות ציבוריים  ) 
 ( 38)נספח מס' 

 
 

 יגאל אלון קריאת שם רחוב ) בין דני מס לויצמן(  ע"ש (. 119) .42
 יב' באדר תש"ם.  1980בפברואר  29 -, ד' חשון תרע"ט 1918באוקטובר  10 - ) פייקוביץ'( יגאל אלון         

 מראשי מפלגת  ,אלוף בדרגת לחמת העצמאותמב צה"ל מראשי ,פלמ"חמפקד ה  ,ישראלי פוליטיקאיהיה איש צבא ו         

 .ממשלות ישראלב שרו סגן ראש הממשלה, חבר הכנסת, העבודה         

 

 החלטת הועדה:

 קריאת שם רחוב ) בין דני מס לויצמן(  ע"ש יגאל אלון.  מועצת העיר מאשרת

 
 ( 1 - , נמנע3-, נגד 9-) בעד

 ** חברי המועצה הראל שוהם ומשה שטה לא השתתפו בהצבעה. 
 

 ( 1/2021-15פרוטוקול  הועדה לשמות למקומות ציבוריים  ) 
 ( 39)נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%9E%22%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%9E%22%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%92%D7%9F_%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%92%D7%9F_%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
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 כיכר מד"א  בסמוך למרכז מסחרי קוסמוס )  רח' צופית/משה אדרת(. (.120) .43

 י של מדינת ישראל לשירותי רפואה דחופה טרום אשפוזית ושירותי הדם. מגן דוד אדום בישראל הינו ארגון ההצלה הלאומ         

 

 החלטת הועדה:

 קריאת כיכר מד"א  בסמוך למרכז מסחרי קוסמוס )  רח' צופית/משה אדרת(.  מועצת העיר מאשרת
 
 

 ( 1 -, נמנע 3-, נגד 9-) בעד
 ** חברי המועצה הראל שוהם ומשה שטה לא השתתפו בהצבעה. 

 
 ( 1/2021-15הועדה לשמות למקומות ציבוריים    פרוטוקול) 

 ( 40)נספח מס' 
 

 

 כיכר ברח' דוד רזיאל פינת רחוב התבור ע"ש  שמואל חוגי הכהן ( .121) .44

 . 78בגיל  2019מעירק ( , נפטר בשנת  7תושב העיר רמלה ) עלה בגיל  - שמואל חוגי הכהן      

 ועל רמלה ( ועסקים ) בעל אולם אירועים " דולפין"( . פעיל בתרבות , ספורט  ) שוער בקבוצת הפ      

 

 החלטת הועדה:       

 . קריאת כיכר ברח' דוד רזיאל פינת רחוב התבור ע"ש  שמואל חוגי הכהן  מועצת העיר מאשרת       

 
 ( 1 -, נמנע 3-, נגד 9-) בעד

 ** חברי המועצה הראל שוהם ומשה שטה לא השתתפו בהצבעה. 
 

 ( 1/2021-15הועדה לשמות למקומות ציבוריים   פרוטוקול ) 
 ( 41)נספח מס' 

 

 

 כיכר ברחוב אהוד מנור/ שושנה דמארי  ע"ש יוסף ספי ריבלין.(121) .45

 , א' בטבת התשע"ד. 2013בדצמבר  03 -, כד' בחשון הש"ח 1947בנובמבר  07 -יוסף ) ספי ריבלין(            

 " פרס האקדמיה לטלוויזיה" ופרס מסך הזהב על מפעל חיים. שחקן וקומיקאי ישראלי, חתן           

 כיהן כחבר מועצת עיריית ראשון לציון.          

 

 החלטת הועדה:

 . כיכר ברחוב אהוד מנור/ שושנה דמארי  ע"ש יוסף ספי ריבליןקריאת   מועצת העיר מאשרת

 
 ( 1 -, נמנע 3-, נגד 9-) בעד

 ה לא השתתפו בהצבעה. ** חברי המועצה הראל שוהם ומשה שט
 

 ( 1/2021-15פרוטוקול  הועדה לשמות למקומות ציבוריים  ) 
 (42 )נספח מס' 
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 אולם הספורט בשכונת נאות בגין ) רח' יאיר שטרן( ע"ש  רלף  )יעקב( קליין.(212) .46

 .2008באוגוסט  07 -1931ביוני  29 - רלף ) יעקב ( קליין

 .2006צליח, חתן פרס ישראל לספורט ותרבות הגוף לשנת כדורסלן ומאמן כדורסל ישראלי מ

 לזכותו של קליין  זכיית הקבוצה  בגביע אירופה לאלופות בכדורסל יחד מכבי ת"א וזכיית במדליית כסף באליפות אירופה

 בכדורסל עם נבחרת ישראל.

 ה על הענף.הוא נחשב לאחד מגדולי מאמני הכדורסל בישראל ובאירופה בכל הזמנים ובעל השפעה רב

             

 החלטת הועדה:           

 . אולם הספורט בשכונת נאות בגין ) רח' יאיר שטרן( ע"ש  רלף  )יעקב( קלייןקריאת   מועצת העיר מאשרת           

 
 ( 1 -, נמנע 3-, נגד 9-) בעד

 ** חברי המועצה הראל שוהם ומשה שטה לא השתתפו בהצבעה. 
 

 ( 1/2021-15שמות למקומות ציבוריים  פרוטוקול  הועדה ל) 
 (43 )נספח מס' 

 

 

 מועדון השלום  )מועדון אופטימסטי( בשכונת נאות בגין ע"ש "עליזה בגין".(312) .47

 .1982בנובמבר  13 - 1920במרץ  25  -בגין  נולדה באוקראינה -עליזה ) אליציה( ארנולד    

 רעייתו של ראש ממשלת ישראל, מנחם בגין ז"ל .     

 עליזה בגין ז"ל עסקה בפעילות התנדבותית ענפה למען החלשים בחברה, תרמה להקמת הוסטלים ובתי ספר לבעלי     

 מוגבלויות וצרכים מיוחדים וגייסה תרומות למגוון ארגונים העוסקים בתחום.     

 

 החלטת הועדה:           

  . ן אופטימסטי( בשכונת נאות בגין ע"ש "עליזה בגין"מועדון השלום  )מועדו קריאת  מועצת העיר מאשרת           

 
 ( 1 -, נמנע 3-, נגד 9-) בעד

 ** חברי המועצה הראל שוהם ומשה שטה לא השתתפו בהצבעה. 
 

 ( 1/2021-15פרוטוקול  הועדה לשמות למקומות ציבוריים  ) 
 (44 )נספח מס' 

 

 

 כיכר  " המורה" בסמוך לבית ספר "דרור".(412) .48

 החלטת הועדה:            

 כיכר "המורה" בסמוך לבית ספר "דרור".קריאת   מועצת העיר מאשרת            
             

 
 ( 1 -, נמנע 3-, נגד 9-) בעד

 ** חברי המועצה הראל שוהם ומשה שטה לא השתתפו בהצבעה. 
 

 ( 1/2021-15פרוטוקול  הועדה לשמות למקומות ציבוריים  ) 
 (45)נספח מס' 
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 כיכר בפינת רחוב פרופסור נמטייב בשכונת נאות בגין ע"ש יצחק  מודעי .(512) .49

 . 1998במאי  14- 1926בינואר  17  -יצחק מודעי         

 מדינאי ישראלי, חבר כנסת ,עורך דין, תעשיין.        

 

 החלטת הועדה:

 .ת בגין ע"ש יצחק  מודעיכיכר בפינת רחוב פרופסור נמטייב בשכונת נאוקריאת   מועצת העיר מאשרת
 

  
 ( 1 -, נמנע 3-, נגד 9-) בעד

 ** חברי המועצה הראל שוהם ומשה שטה לא השתתפו בהצבעה. 
 

 ( 1/2021-15פרוטוקול  הועדה לשמות למקומות ציבוריים  ) 
 (46 )נספח מס' 

 

 
 כיכר ע"ש אנה פרנק   -בין כיכר פאבל פרנקל לכיכר מרדכי אנילביץ .(612) .50

 .1945פברואר או תחילת מרץ  - 1929ביוני  12 -רי)"אנה"( פרנק אנליס מא

 נערה יהודייה ילידת גרמניה, שנספתה בשואה. 

 יומנה שנכתב בקולה האישי לנוכח האימה, התפרסם בכל העולם והיווה מקור הזדהות וחיבור לרבים.

 

 החלטת הועדה:

 . פאבל פרנקל לכיכר מרדכי אנילביץ  בין כיכר  - כיכר ע"ש אנה פרנקקריאת   מועצת העיר מאשרת 
 
 

 ( 1 -, נמנע 3-, נגד 9-) בעד
 ** חברי המועצה הראל שוהם ומשה שטה לא השתתפו בהצבעה. 

 
 ( 1/2021-15פרוטוקול  הועדה לשמות למקומות ציבוריים  ) 

 (47 )נספח מס' 
 

 

 יוסף זצ"ל מערב רמלה ע"ש הרב עובדיה  -שכונת נאות עובדיה ) שכונה חרדית (.(712) .51

 .ג' בחשוון התשע"ד -,  י"ב בתשרי התרפ"א  2013באוקטובר  7 -1920בספטמבר  23  -הרב עובדיה יוסף 

היה מנהיג רוחני ונשיא  1983-1973ספרדי, כיהן כרב הראשי הספרדי )הראשון לציון( בשנים –היה פוסק ומחבר חרדי 

 מועצת 

 (.1970ישראל לספרות תורנית לשנת התש"ל)חכמי התורה של מפלגת ש"ס מאז הקמתה, חתן פרס 

 

 החלטת הועדה:

 . מערב רמלה ע"ש הרב עובדיה יוסף זצ"ל -שכונת נאות עובדיה ) שכונה חרדית (קריאת   מועצת העיר מאשרת   
 
   

 ( 1 -, נמנע 3-, נגד 9-) בעד
 ** חברי המועצה הראל שוהם ומשה שטה לא השתתפו בהצבעה. 

 
 ( 1/2021-15שמות למקומות ציבוריים  פרוטוקול  הועדה ל) 

 (48 )נספח מס' 
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 אולם הספורט ברחוב דוד רזיאל ע"ש אריה דוידסקו .(812) .52

 ( , היה מאמן כדורסל ישראלי. 2018בינואר  12- 1931בינואר  24)   אריה דוידסקו

 בתקופה שבה הקבוצה זכתה  רלף קליין מכבי תל אביב אימן מספר רב של קבוצות בליגת העל בכדורסל, שימש עוזר מאמן

    .ובארבע אליפויות הליגה גביע אירופה לאלופות בכדורסלב

 

 החלטת הועדה:

 אולם הספורט ברחוב דוד רזיאל ע"ש אריה דוידסקו . קריאת   מועצת העיר מאשרת           

 
  

 ( 1 -, נמנע 3-, נגד 9-) בעד
 ו בהצבעה. ** חברי המועצה הראל שוהם ומשה שטה לא השתתפ

 
 ( 1/2021-15פרוטוקול  הועדה לשמות למקומות ציבוריים  ) 

 (49 )נספח מס' 
                                                

                 

 רחוב גרינברג ע"ש ז'אנטה ) ז'נה( גרינברג  -מרחוב ברנר לכיוון גן רג'ואן ) רח' קטן בנווה דוד הישנה ( .(912) .53

 ב בשנות החמישים ועד למעבר לשכונת נווה דוד. -ז'אנטה ) ז'נה( גרינברג היא הגננת הראשונה במעברות א והגב' 

 בתחילת דרכה, הוקם מתחם גן הילדים ) היום גן רג'ואן(, אחר כך הקימה את גן בר כוכבר ועמדה בראש הגננות באוזר 

 שנה.  40 -רמלה והסביבה למעלה מ

 נוכית , אנושיות ונתינה אינסופית. הפגינה מנהיגות, דמות חי

 

 החלטת הועדה:

 רחוב גרינברג ע"ש ז'אנטה ) ז'נה( גרינברג מרחוב ברנר לכיוון גן רג'ואן )רח' קטן בנווה קריאת   מועצת העיר מאשרת   
 . דוד הישנה(   
 

 
 ( 1 -, נמנע 3-, נגד 9-) בעד

  ** חברי המועצה הראל שוהם ומשה שטה לא השתתפו בהצבעה.
 

 ( 1/2021-15פרוטוקול  הועדה לשמות למקומות ציבוריים  ) 
 (50' )נספח מס 

 

 

 (32הנצחת דודו גורי ז"ל בחצר  במועדונית " אביב " ) רח' ויצמן .(301) .54

 במותו( .  41) בן   23.06.2019דודו נהרג בתאונת דרכים בתאריך 

 נדירות של אהבה ונתינה. התנדב למען האחר, התייחס לזולת דודו גורי ז"ל למד והתחנך ברמלה, היה בעל יכולות גבוהות ו

 ונהג בסבלנות ובכבוד. 

 

 החלטת הועדה:

 (.32הנצחת דודו גורי ז"ל בחצר  במועדונית " אביב " ) רח' ויצמן   מועצת העיר מאשרת            

 
 

 ( 1 -, נמנע 3-, נגד 9-) בעד
 בהצבעה. ** חברי המועצה הראל שוהם ומשה שטה לא השתתפו 

 
 ( 1/2021-15פרוטוקול  הועדה לשמות למקומות ציבוריים  ) 

 ( 51 )נספח מס' 
 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%91%D7%99_%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91_(%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9C)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%91%D7%99_%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91_(%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9C)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9C%D7%A3_%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9C%D7%A3_%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%91%D7%99%D7%A2_%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94_%D7%9C%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%91%D7%99%D7%A2_%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94_%D7%9C%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%9C
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 הנצחת אברהם ) אבי( חלה ז"ל בגן בורכוב .(311) .55

 , גדל והתחנך בעיר רמלה. 1964 -נולד ב

 בתורה  תלמיד שקדן , התמודד כנער לחידון התנ"ך העולמי, היה בקיא ביהדות ותנ"ך, שימש כשליח ציבור הקורא

 בטעמים מיוחדים נוסח ספרד, אשכנז ותימן. 

 ניחן בנתינה אינסופית לאחר, התנדב בארגון זק"א רמלה ) נבחר למתנדב מצטיין(, בארגון איחוד והצלה, מד"א, חברת

 קדישא  ובמשמר האזרחי.             

 סייע רבות לתושבי העיר רמלה במתן בסתר , ביקור חולים, אירועים . 

 בעת מילוי תפקידו כמתנדב זק"א כאשר קיבל קריאה בביפר להגיע לביתו של אדם  23.11.20019טר בתאריך אבי נפ

 שנפטר ברמלה, אבי הגיע טיפל בהליך עד הגעת בני המשפחה ולאחר מכן בזרתו הביתה נפטר מדום לב. 

 החלטת הועדה:

 . בורכובאברהם ) אבי( חלה ז"ל בגן  הנצחת  מועצת העיר מאשרת            

 
 ( 1 -, נמנע 3-, נגד 9-) בעד

 ** חברי המועצה הראל שוהם ומשה שטה לא השתתפו בהצבעה. 
 

 ( 1/2021-15פרוטוקול  הועדה לשמות למקומות ציבוריים  ) 
 (52 )נספח  

 

 מיקום יקבע בהמשך -הנצחת יצחק חיים  נינאי ) אמיגו ( ז"ל .(321)  .56

 , 1989-1992חבר מועצת העיר רמלה, כיהן כסגן ראש העיר רמלה בין השנים ( , 1939-2017יצחק חיים נינאי ) אמיגו ( ז"ל )  

 סגן יו"ר ההסתדרות המרחבית.  

 לאחר מחלה קשה. 78הלך לעולמו בגיל  

 איש נדיב, איש משימתי שראה לנגד עיניו, תמיד, אבל תמיד את טובת תושבי העיר. איש שדאגתו  מעידים עליו כי היה  

 הייתה נר לרגליו.לזולת  

 בכל תפקידיו הציבוריים עסק תמיד בנתינה, בדאגה, בעשייה משמעותית. איש של נתינה, אדם רחב לב, מלא בשמחת 

 שליחות -שראה בפעילותו הציבורית חיים

 החלטת הועדה:   

 יצחק חיים  נינאי ) אמיגו ( ז"ל, מיקום ההנצחה יקבע בהמשך. הנצחת  מועצת העיר מאשרת   

 
 ( 1 -, נמנע 3-, נגד 9-בעד) 

 ** חברי המועצה הראל שוהם ומשה שטה לא השתתפו בהצבעה. 
 

 ( 1/2021-15פרוטוקול  הועדה לשמות למקומות ציבוריים  ) 
 (53 )נספח מס' 

 
 

 הנצחת מאיר  נמני  ז"ל במגרש כדורגל בפארק עופר .(331) .57

 ה, בעל כשרון אשר מילא בהצטיינות כל תפקיד בו שיחק והיווה ( , כדורגלן רמלאי, שחקן נשמ1948-2017מאיר נמני ז"ל ) 

 מקור השראה לאחרים. 

 מאיר נמני ז"ל החל את קריאת המשחק שלו בקבוצת מכבי רמלה , היה חלק מנבחרות הנוער של ישראל ובהמשך התגלה

 הישגיה בתחום הספורט. כאחד  השחקנים המוכשרים והבולטים שגדלו בעיר רמלה והסבו גאווה גדולה לעיר ול      

 החלטת הועדה:

 מאיר נמני ז"ל  במגרש כדורגל בפארק עופר .  הנצחת  מועצת העיר מאשרת      

 
 ( 1 -, נמנע 3-, נגד 9-) בעד

 ** חברי המועצה הראל שוהם ומשה שטה לא השתתפו בהצבעה. 
 

 ( 1/2021-15פרוטוקול  הועדה לשמות למקומות ציבוריים  ) 
 (54 )נספח מס' 
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 2021 יוני 08מיום  15-1/2021מס'  בטיחות בדרכים פרוטוקול ועדה (.341) .58

 . 2021 יוניב 09מיום  15-01/2021מס' בטיחות בדרכים  ועדה פרוטוקול  מאשרתהמועצה     
                                                   

 ( 1 -נמנע  ,   3 -, נגד   11  -)בעד                                                        
 (1/2021-15מס'  בטיחות בדרכים ועדת פרוטוקול )                                             

 ( 55 )נספח מס'                       
 

 

 לידיעה  - 2021 יוני 13מיום  15-2021/2מס'  פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה (.351) .59

 .2021יוני  13מיום  15-2021/2מס'  פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה מאשררתעצה המו      

                      

 (2/2021-15מס'  פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה)                                   
 ( 56)נספח מס'                                                                   

 

 

 לידיעה  - 2021 יוני 15מיום  15-2021/2מס' רטרו פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה (.361) .60

 .2021 יוני 15מיום  15-2021/2מס'  רטרו פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה תרמאשרהמועצה       

                      

 (2/2021-15מס'  ורטר הנחות בארנונהפרוטוקול ועדת )                                   

 ( 57)נספח מס'                                                                      
    

  15-2021/2פרוטוקול ועדה ליזום ותכנון פעילות לקידום טיפול מקיף במאבק בנגע הסמים המסוכנים מס' .(371) .61

 2021 יוני 22מיום          

 ועדה ליזום ותכנון פעילות לקידום טיפול מקיף במאבק בנגע הסמים המסוכנים  פרוטוקול מאשרתהמועצה     
  .2021 יוניב 22מיום  2/2021-15מס'     

                                                  

 ( 1 -נמנע  ,   3 -, נגד   11  -)בעד                                                        
 (2/2021-15מס' מקיף במאבק בנגע הסמים המסוכנים  ליזום ותכנון פעילות לקידום טיפולועדת פרוטוקול )     

 (58 )נספח מס'                        
 
 

 2021 -דיון בחוק עזר לרמלה )אגרת תעודת אישור(, התשפ"א(. 381) .62

             ביצוע התחשיבים שנעשו. כן אודות ניתן הסבר לחברי מועצת העיר אודות מטרת חוק העזר ו             

 דברי הסבר, נוסח הצעת חוק העזר וכן תחשיב כלכלי. -מצ"ב               

                                                                

 (2 -, נמנע 3 -, נגד10 -)בעד                                                                 

 (2021 -חוק עזר לרמלה ) אגרת תעודת אישור(, התשפ"א                                                

 (  59)נספח                                                                                   
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 תוספת למועצה : .ג
 

 ועצת העיר ומינויו כעוזר בכיר אישי לראש העיר התפטרות אברהם אילוז ממ(.391) .63

  .27.06.2021בתאריך  ת העיר נכנסה לתוקף כהונתו כחבר מועצממר אברהם אילוז התפטרותו של 

 אישי במשרת אמון.  ו בכיראילוז כעוזראברהם ברצונו של ראש העיר למנות את 

י שליש מחבריה נברוב של שלהתיר התקשרות כזאת, ( לפקודת העיריות, רשאית המועצה 3א )ב()122ע"פ הוראות סעיף 

 באישור של שר הפנים. 

לראש העיר, בטווח השכר המותר להעסקת עוזר במשרת אמון,  בכיר  לאשר מיניו של אילוז כעוזר  מועצת העיר מאשרת

 כאשר המינוי יכנס לתוקפו לאחר קבלת אישור שר הפנים.

 (1 -נגד  ,    14  -)בעד                                                              
 (תוספת)                                                                                    

 
 מינויו של דוד אבו כמנהל לשכת מנכ"ל העירייה במשרת אמון(.401)  .64

 ותיקון  1/2011ובהתאם לחוזר מנכ"ל  1979 -ם( תש"מ ( בתקנות העיריות ) מכרזים לקבלת עובדי3)ב()2בהתאם לתקנה 

 את המינוי   מועצת העיר מאשרתבדבר חוזים אישיים להעסקת נושאי משרה , מבוקש  16.04.2015משרד האוצר מיום 

אישור העסקתו של מר דוד אבו כמנהל לשכת מנכ"ל העירייה , העובד יועסק בהתאם להנחיות משרד הפנים בחוזה  הבא :

 משכר המנכ"ל.  35%למשרות אמון ושכרו יעמוד על  אישי

                                                             
 (3 -, נמנע3 -, נגד 9 -)בעד                                                              

 (תוספת)                                                                                        
 

 מינוי נציגי ציבור  - 1979 -תקנות העיריות ) מכרזים לקבלת עובדים ברשויות מקומיות ( התש"ם(.141) .65

 נכנסו לתוקף תקנות חדשות בעניי  קבלת עובדים.  01.05.2021החל מתאריך 

 , 1979 -יות מקומיות ( התש"ם לתקנות העיריות ) מכרזים לקבלת עובדים ברשו 5.2.1בהתאם לתקנה 

 אלי בן שושה, ג'קי אזולאי, מינוי של  חמישה נציגי ציבור שישמשו כנציגים בוועדות בחינה :   מועצת העיר מאשרת

 לנה מזוז , אילאיל פודלישבסקי לביא, אברהם בוכריס. 

                                                            
 (3 -, נמנע3 -, נגד 9 -)בעד                                                              

 (תוספת)                                                                                        
 

 
 

  2021 מרץ -ינואר חודשי על פעולות העירייה לחודשים -דו"ח תלת  .ד

     ב' )ב( לפקודת העיריות. 140ף סעיבהתאם להוראת      
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  :ת לסדר הצעו

 

 2022צו ארנונה לשנת  -ל חבר המועצה יאיר דידי  לסדר שהצעה  .1

 . +1.92%לא לעדכן את עליית תעריף הארנונה בשיעור  .א

 . 4% -הפחתת תעריף הארנונה לעסקים ב .ב

 

 . 1 -, נמנע  5 -, נגד 8 -   הצבעה להוריד מסדר היום : בעד                          
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