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עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 09.2021-15
מיום 23.08.2021
__________________________________________________________________________

פרוטוקול ישיבת המועצה מן המניין שהתקיימה ביום שני טו' אלול תשפ"א
( 23אוגוסט  ) 2021אשכול 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
אורלי ארביב  -חברת מועצה
עו"ד רונן רוטשטיין  -חבר מועצה
הרב איתן דהאן  -חבר מועצה ( יצא בשעה  ,18:50חזר בשעה  ,19:20השתתף בהצבעה ).
הרב מיכאל דרעי  -חבר מועצה ( נכנס בשעה  ,18:20השתתף בהצבעה )
עו"ד ראיס אבו סייף  -חבר מועצה
עו"ד מוסא סאבא  -חבר מועצה
אברהים ( מינו) אבו לבן  -חבר מועצה ( יצא בשעה  ,18:45לא השתתף בהצבעה).
אברהים בדויה  -חבר מועצה ( יצא בשעה  ,18:58לא השתתף בהצבעה ).
יאיר דידי -חבר מועצה
מיכאל מיכאלוב  -חבר מועצה
הראל שוהם  -חבר מועצה ( נכנס בשעה  ,18:13השתתף בהצבעה )
משה שטה  -חבר מועצה ( נכנס בשעה  ,18:20השתתף בהצבעה )
חסרים:
שלומי פנטה  -חבר מועצה
רונן מושייב  -חבר מועצה
רותם כהן כחלון  -חברת מועצה
שמעון שלוש  -חבר מועצה

מנגנון עירוני:
רונן עזריה  -מנכ"ל העירייה
רוזה עללאל  -גזברית העירייה
עו"ד דורון דבורי  -יועמ"ש
יהושוע קלפוס  -מבקר העירייה
עו"ד שלי ביטון  -ס .מנהל אגף מזכירות ומנהל העירייה
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עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 09.2021-15
מיום 23.08.2021

סדר יום :
.1

הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העיר

.2

אישור פרוטוקולים:
א .פרוטוקול ועדת כספים -
ב .פרוטוקול ועדת קליטה עירונית-
ג .פרוטוקול הועדה לקידום מעמד הילד -
ד .פרוטוקול ועדת רווחה-
ה .פרוטוקול ועדה הנחות מאגרות פיתוח-
ו .פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית -

( )1מס'  07/2021-15מיום  10באוגוסט .2021
( )1מס'  02/2021-15מיום  27ביולי .2021
( )1מס'  02/2021-15מיום  10באוגוסט .2021
( )1מס'  02/2021-15מיום  11באוגוסט .2021
( )1מס'  02/2021-15מיום  11באוגוסט .2021
( )2מס'  02/2021-15מיום  11באוגוסט  - 2022תבחינים לשנת 2022
מס'  03/2021-15מיום  11באוגוסט  -2021חלוקת תקציב לשנת 2021
 -עמותת דת וכלליות

ז .פרוטוקול ועדת תמיכות ליחידים  -לידיעה ( )1מס'  01/2021-15מיום  11באוגוסט .2021
ח .פרוטוקול ועדת לאיסוף וניתוח נתונים הנוגעים
למעשי האלימות העבריינות והפשיעה  )1( -מס'  02/2021-15מיום  15באוגוסט .2021
.3

הגשת דו"ח תלת-חודשי על פעולות העירייה לחודשים אפריל  -יוני 2021
בהתאם להוראת סעיף  140ב' (ב) לפקודת העיריות.
** ישיבת המועצה הוקלטה ותומללה בהתאם להוראות הדין.
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עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 09.2021-15
מיום 23.08.2021
עדכוני רה"ע :
.1
.2
.3
.4
.5

רפואה שלמה לחייל בראל חדריה שמואלי בן ניצה שנפצע אנוש ברצועת עזה.
מחר יתקיים בע"ה כנס לבעלי העסקים לרגל תחילת העבודות במקטע הרצל צפון ( דני מס עד צומת הקרח).
הכנות לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ב  ,שיפוצי קיץ  4 -מלש"ח.
מינוי מנהלים/מנהלות חדשים בבתי הספר  :בן גוריון  ,קשת  ,לילנטל ,אבן סינא ,רונה רמון,
ביה"ס חלו"ם  -טרם מונתה.
קורונה – יש לשמור על ההנחיות  ,העירייה פועלת להסברה  +אכיפה .

על סדר היום :
הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העיר :
 .)158( .1אישור שכר  -מהנדסת העיר ,הגב' ז'אנה סולובייציק
מועצת העיר מאשרת העלאת שכרה של מהנדסת העיר  ,הגב' ז'אנה סולובייציק מ % 90 -שכר המנכ"ל ל 95% -משכר
מנכ"ל ,זאת בחלוף שנתיים מדרגתה הקודמת.


יש להחיל החלטה זו רטרואקטיבית מיום .11.2.2021
( בעד  ,13 -פה אחד )
(הצעות החלטה המוגשות ע"י רה"ע)

.)159( .2שימוש אישור בקשת היתר לעבודת חוץ  -גב' גילדור ליאת
גב' גילדור ליאת 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 ,מתאריך  13.07.2021ועד תאריך .13.07.2022
מועצת העיר מאשרת היתר עבודת חוץ.

( בעד  , 9-נגד )4 -
(הצעות החלטה המוגשות ע"י רה"ע)
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ישיבת המועצה מן המניין מס' 09.2021-15
מיום 23.08.2021
.)160( .3שינוי מורשי חתימה -ביה"ס בן גוריון (סמל מוסד )413880
מועצת העיר מאשרת שינוי מורשות חתימה כדלקמן :
שינוי מורשי חתימה בבי"ס בן גוריון (ח-ן הורים) סמל מוסד 413880
בעלי חשבון הורים מס'  33461/36בסניף לאומי  936שמספרו הינם עיריית רמלה מס' ח.פ ,500285002
מורשי חתימה בחשבון הבנק של ביה"ס יהיו:
מנהל ביה"ס הנכנס -מר גלעד שמילוביץ ת.ז 034912667
מזכירת ביה"ס  -גב' אביטל חן טרונך ת.ז 313220329
כמו כן ,נא לבטל זכות החתימה למנהלת היוצאת הגב' פטריסיה כהן שמעוני ת.ז .028700920
שינוי מורשי חתימה בבי"ס בן גוריון (ח-ן רשות) סמל מוסד 413880
בעלי חשבון רשות מס'  41722/38בסניף לאומי  936שמספרו הינם עיריית רמלה מס' ח.פ ,500285002
מורשי חתימה בחשבון הבנק של ביה"ס יהיו:
מנהל ביה"ס הנכנס  -מר גלעד שמילוביץ ת.ז 034912667
מזכירת ביה"ס  -גב' אביטל חן טרונך ת.ז 313220329
כמו כן ,נא לבטל זכות החתימה למנהלת היוצאת הגב' פטריסיה כהן שמעוני ת.ז .028700920
חתימת מנהל ביה"ס גלעד שמילוביץ חייבת בכל מקרה ובנוסף אליה תצורף חתימה של מזכירת בית הספר  -גב' אביטל חן טרונך
וחותמת ביה"ס.
פעילות בחשבון זה הינה ליתרות זכות בלבד ,אין אישור לחריגה כספית.
א .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

ב .כל החלטה קודמת בעניין מבוטלת

( בעד  , 12-נגד ) 1-
(הצעות החלטה המוגשות ע"י רה"ע)
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 .)161( .4שינוי מורשות חתימה -ביה"ס קשת (סמל מוסד )456921
מועצת העיר מאשרת שינוי מורשות חתימה כדלקמן :
שינוי מורשות חתימה בבי"ס קשת (ח-ן הורים) סמל מוסד 456921
בעלי חשבון הורים מס'  4937495בסניף לאומי שמספרו  936הינם עיריית רמלה מס' ח.פ ,500285002
מורשות חתימה בחשבון הבנק של ביה"ס יהיו:
מנהלת ביה"ס הנכנסת -גב' אתי ישראלי ת.ז 039174057
מזכירת ביה"ס  -גב' מירי לבקוביץ ת.ז 25316308
נציג יו"ר ועד הורים -גב' בר יוסף ת.ז 040970295

כמו כן ,נא לבטל זכות החתימה למנהלת היוצאת הגב' אורית ערב ת.ז .038524641
שינוי מורשות חתימה בבי"ס קשת (ח-ן רשות) סמל מוסד 456921
בעלי חשבון רשות מס'  4936596בסניף לאומי שמספרו  936הינם עיריית רמלה מס' ח.פ ,500285002
מורשות חתימה בחשבון הבנק של ביה"ס יהיו:
מנהלת ביה"ס הנכנסת  -גב' אתי ישראלי ת.ז 039174057
מזכירת ביה"ס  -גב' מירי לבקוביץ ת.ז 25316308
כמו כן ,נא לבטל זכות החתימה למנהלת היוצאת הגב' אורית ערב ת.ז .038524641
חתימת מנהלת ביה"ס אתי ישראלי חייבת בכל מקרה ובנוסף אליה תצורף חתימה של מזכירת בית הספר  -גב' מירי לבקוביץ
וחותמת ביה"ס.
פעילות בחשבון זה הינה ליתרות זכות בלבד ,אין אישור לחריגה כספית.
א .מורשות 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

ב .כל החלטה קודמת בעניין מבוטלת

( בעד  , 12-נגד ) 1-
(הצעות החלטה המוגשות ע"י רה"ע)
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אישור פרוטוקולים :
.)162( .5אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת  -2021תב"רים חדשים
מועצת העיר מאשרת  2תב"רים חדשים לשנת  ,2021כמפורט להלן :
 - 2961פינויים והפקעות ע"ח תמריצים רחוב הרצל -פרויקט מהיר לעיר  -סה" כ תקציב מבוקש  ,₪ 5,700,000 -פירוט
מקורות המימון :נתיבי איילון ,₪ 5,700,000 -ע .קבלניות.
 -2962הטמעת הרפורמה ברישוי עסקים  -סה" כ תקציב מבוקש  ₪ 266,854 -פירוט מקורות המימון :משרד הפנים -
 ,₪ 266,854ע .קבלניות ,רכישת ציוד.
פירוט מקורות מימון:
נתיבי איילון .₪ 5,700,000 :
משרד הפנים .₪ 266,854 :
מועצת העיר מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת  -2021תב"רים חדשים כמפורט לעיל.
(בעד , 9 -נגד  ,1 -נמנע )3 -
(פרוטוקול כספים מס' )7/2021-15
(נספח מס' ) 1

.)163( .6אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת  - 2021תיקוני תב"רים
מועצת העיר מאשרת  3תיקוני תב"רים לשנת  2021כמפורט להלן :
 -2850הקמת  5כיתות גן ילדים במגרש  414במערב רמלה ( נאות שמיר)  -סה"כ תקציב מבוקש  ,₪ 7,177,988 :סה"כ
תקציב קודם  , ₪ 6,477,988 :תוספת  , ₪ 700,000 -פירוט מקורות המימון  :קרן פיתוח  ,₪ 700,000 -ע .קבלניות.
 - 2689ביצוע פעולות שיקום ותשתיות במתחם הידידות ברמלה  -סה"כ תקציב מבוקש ,₪ 6,812,000:סה"כ תקציב
קודם ,₪ 6,112,000 :תוספת , ₪ 700,000 -פירוט מקורות המימון :קרן פיתוח ,ע .קבלניות
 -2944עבודות תכנון שמאות ומדידה לשנת  - 2021סה"כ תקציב מבוקש ,₪ 3,000,000 :סה"כ תקציב קודם:
 ,₪ 2,000,000תוספת , ₪ 1,000,000 -פירוט מקורות המימון :קרן פיתוח ,ע .קבלניות.

פירוט מקורות מימון:
קרן פיתוח . ₪ 2,400,000 :
מועצת העיר מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת  -2021תיקוני תב"רים כמפורט להלן :
2850,2689
(בעד , 12 -נגד )1 -
2944
(בעד , 9 -נגד )4 -
(פרוטוקול כספים מס' )7/2021-15
(נספח מס' ) 2
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 .)164( .7היתר אשראי מבנקים לשנת 2022

א.
ב.

מועצת העיר מאשרת מסגרת אשראי לשנת הכספים  ,2022עפ"י סעיף  202לפקודת העיריות ,היתר לקבלת אשראי
לעיריית רמלה ,שהוא  5%ממסגרת התקציב המאושר (תקציב המאושר לשנת  2021בסך  600,719אלפי ש"ח ) :
אישור בסך  30.03מיליון  ₪מבנקים שונים.
אישור משכון הכנסות של העירייה בגין ארנונה והכנסות עצמיות אחרות כנגד משיכות יתר בסך  30.03מיליון ,₪
למעט ארנונה באזורי האיגוח ,הכנסות מארנונה בגין תעשיה א'  +ב' ברמלה ,וכן בגין הארנונה המשולמת על מגורים א'.
(בעד , 9 -נגד )4 -
(פרוטוקול כספים מס' )7/2021-15
(נספח מס' ) 3

 .)165( .8אישור החייאת החברה הכלכלית לרמלה בע"מ ח.פ 512168733
החברה הכלכלית לרמלה בע"מ הוקמה בשנת  ,1995ומאז לא הייתה פעילה.
לאור בקשת העיריה ממשרד הפנים להחיות את החברה ,אישר משרד הפנים את החייאת החברה ,בכפוף להסדרת התהליך,
בהתאם לאישור ממשרד הפנים מיום  - 8.7.21מצ"ב
מועצת העיר מאשרת את החייאת החברה הכלכלית לרמלה בע"מ.
(בעד , 9 -נגד  ,1 -נמנע )3 -
(פרוטוקול כספים מס' )7/2021-15
(נספח מס' ) 4

.)166( .9פרוטוקול ועדת קליטה עירונית מס'  2/2021-15מיום  2716יולי 2021
המועצה מאשרת פרוטוקול ועדת קליטה עירונית מס'  2/2021-15מיום  27יולי .2021
(בעד , 12 -נגד )1 -
(פרוטוקול ועדת קליטה עירונית מס' )2/2021-15
(נספח מס' ) 5

.)167( .10פרוטוקול ועדת קידום מעמד הילד ובני נוער מס'  2/2021-15מיום  10אוגוסט 2021
המועצה מאשרת פרוטוקול ועדת קידום מעמד הילד ובני נוער מס'  02/2021-15מיום  10אוגוסט .2021
(בעד , 12 -נגד )1-
(פרוטוקול ועדת קידום מעמד הילד ובני נוער מס' )2/2021-15
(נספח מס' )6
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.)168( .11פרוטוקול ועדת רווחה מס'  2/2021-15מיום  11אוגוסט 2021
המועצה מאשרת פרוטוקול ועדת רווחה מס'  02/2021-15מיום  11אוגוסט .2021
( בעד ,12 -נגד)1-
(פרוטוקול ועדת רווחה מס' )2/2021-15
(נספח מס' ) 7

.)169( .12הנחות מאגרות פיתוח  -ל.א -
בעקבות בדיקה סקר מדידות שנערך ,נמצאה חריגת בניה בשטח של כ 55.64-מ"ר ללא היתר בניה .קיימת
יתרת חוב נכון ליום  4.8.2021ע"ס  ₪ 71.78בגין היטלי פיתוח  ,חוב ארנונה +א .שמירה.₪ 1,110.1 -
החלטת הועדה -לאחר דיון ובדיקת הנתונים ומאחר ואינו זכאי להנחה לפי מבחן הכנסה ,הועדה דוחה הבקשה.
המועצה מאשרת החלטת הועדה.
( בעד , 10 -נגד , 1 -נמנע ) 2-
(פרוטוקול הנחות באגרות פיתוח מס' )1/2021-15
(נספח מס' ) 7

.)170( .13הנחות מאגרות פיתוח  -ב.ד -
בעקבות בדיקה סקר מדידות שנערך ,נמצאה חריגת בניה בשטח של כ 49.01 -מ"ר ללא היתר בניה .קיימת יתרת
חוב נכון ליום  4.8.2021ע"ס  ₪ 10,898.83בגין היטלי פיתוח .
מדובר בגרושה בת  , 68זכאית לפטור בגין זקנה  +הבטחת הכנסה עד  100מ"ר בתשלום הארנונה.
החלטת הועדה -לאחר דיון ובדיקת הנתונים ולאור העובדה כי הנ"ל זכאית להנחה של  80%בהתאם למבחן
הכנסה ,הועדה מאשרת הנחה של  80%הנחה בגין היטלי פיתוח.
המועצה מאשרת החלטת הועדה.
( בעד , 10 -נגד , 1 -נמנע ) 2-
(פרוטוקול הנחות באגרות פיתוח מס' )1/2021-15
(נספח מס' ) 8
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עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 09.2021-15
מיום 23.08.2021

.)171( .14הנחות מאגרות פיתוח  -כ.ש-
בעקבות בדיקה סקר מדידות שנערך ,נמצאה חריגת בניה בשטח של כ 24.77 -מ"ר ,ללא היתר בניה .קיימת
יתרת חוב נכון ליום חובות נכון ליום  4.8.2021ע"ס , ₪ 5,307.96חוב ארנונה  +שמירה .₪ 30,065.78
מדובר בגרושה  4 +ילדים  ,בת  ,65זכאית לפטור בגין זקנה  +השלמה לנכות עד  100מ"ר בתשלום
הארנונה.
החלטת הועדה -לאחר דיון ובדיקת הנתונים ולאור העובדה כי הנ"ל זכאית להנחה של  80%בהתאם למבחן
הכנסה ,הועדה מאשרת הנחה של  80%הנחה בגין היטלי פיתוח.
המועצה מאשרת החלטת הועדה.
( בעד , 10 -נגד , 1 -נמנע ) 2-
(פרוטוקול הנחות באגרות פיתוח מס' )1/2021-15
(נספח מס' ) 9

.)172( .15הנחות מאגרות פיתוח  -א.ע –
בעקבות בדיקה סקר מדידות שנערך ,נמצאה חריגת בניה בשטח של כ 43.02 -מ"ר ,ללא היתר בניה .לא קיימת
יתרת חוב נכון ליום חובות נכון ליום . 4.8.2021
מדובר בזוג בשנות ה ,70-זכאים להנחת סיעוד בשיעור  70%עד  150מ"ר בתשלום הארנונה .
החלטת הועדה -לאחר דיון ובדיקת הנתונים ומאחר ואינו זכאי להנחה לפי מבחן הכנסה ,הועדה דוחה הבקשה.
המועצה מאשרת החלטת הועדה.
( בעד , 10 -נגד , 1 -נמנע ) 2-
(פרוטוקול הנחות באגרות פיתוח מס' )1/2021-15
(נספח מס' )10

.)173( .16הנחות מאגרות פיתוח  -ב.א  -דיון חוזר
בעקבות בדיקה סקר מדידות שנערך ,נמצאה חריגת בניה בשטח של כ 73.89 -מ"ר ,ללא היתר בניה .קיימת
יתרת חוב נכון ליום חובות נכון ליום  4.8.2021ע"ס ₪ 16,855.06בגין היטלי פיתוח.
מדובר בזוג בשנות ה ,70-זכאים להנחת אזרח ותיק בשיעור של  25%עד  100מ"ר בתשלום הארנונה.
החלטת הועדה -לאחר דיון ובדיקת הנתונים ומאחר ואינו זכאי להנחה לפי מבחן הכנסה ,הועדה דוחה הבקשה.
המועצה מאשרת החלטת הועדה.
( בעד , 10 -נגד , 1 -נמנע ) 2-
(פרוטוקול הנחות באגרות פיתוח מס' )1/2021-15
(נספח מס' ) 11
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עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 09.2021-15
מיום 23.08.2021

.)174( .17הנחות מאגרות פיתוח  -ל.צ -
בעקבות בדיקה שנערכה לשם העברה בטאבו ( מס'  )22004נמצאה חריגת בניה (סככה) בהיקף של כ 22.0-מ"ר,
ללא היתר בניה.
קיימת יתרת חוב נכון ליום  4.8.2021ע"ס  ₪ 4,654.43בגין היטלי פיתוח.
בן  ,65זכאי להנחת אי כושר בשיעור  80%עד  150מ"ר בתשלום הארנונה.
החלטת הועדה -לאחר דיון ובדיקת הנתונים ומאחר ואינו זכאי להנחה לפי מבחן הכנסה ( הכנסות גבוהות ),
הועדה דוחה הבקשה.
המועצה מאשרת החלטת הועדה.
( בעד , 10 -נגד , 1 -נמנע ) 2-
(פרוטוקול הנחות באגרות פיתוח מס' )1/2021-15
(נספח מס' ) 12

.)175( .18הנחות מאגרות פיתוח  -א.א-
בעקבות בדיקה סקר מדידות שנערך ,נמצאה חריגת בניה בשטח של כ 48.88 -מ"ר ,ללא היתר בניה .קיימת
יתרת חוב נכון ליום חובות נכון ליום  4.8.2021ע"ס  ₪ 10,845.97בגין היטלי פיתוח.
מדובר בזוג בשנות ה ,70-זכאים להנחת אזרח ותיק בשיעור  25%עד  100מ"ר בתשלום הארנונה.
החלטת הועדה -לאחר דיון ובדיקת הנתונים ולאור העובדה כי הנ"ל זכאי להנחה בהתאם למבחן הכנסה,
הועדה מאשרת הנחה של  20%בלבד ( עקב הכנסות גבוהות ) הנחה בגין היטלי פיתוח.
המועצה מאשרת החלטת הועדה.
( בעד , 10 -נגד , 1 -נמנע ) 2-
(פרוטוקול הנחות באגרות פיתוח מס' )1/2021-15
(נספח מס' ) 13

.)176( .19הנחות מאגרות פיתוח  -ז.א-
בעקבות בדיקה סקר מדידות שנערך ,נמצאה חריגת בניה בשטח של כ 40.35 -מ"ר ,ללא היתר בניה .קיימת
יתרת חוב נכון ליום חובות נכון ליום  4.8.2021ע"ס  ₪ 8,484.4בגין היטלי פיתוח.
מדובר בזוג בשנות ה ,60-זכאים להנחת אי כושר בשיעור  80%עד  150מ"ר בתשלום הארנונה.
החלטת הועדה -לאחר דיון ובדיקת הנתונים ,הועדה מאשרת הנחה של  80%בגין היטלי פיתוח ,זכאית
להנחה לפי מבחן הכנסה.
המועצה מאשרת החלטת הועדה.
( בעד , 10 -נגד , 1 -נמנע ) 2-
(פרוטוקול הנחות באגרות פיתוח מס' )1/2021-15
(נספח מס' ) 14
11

עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 09.2021-15
מיום 23.08.2021

.)177( .20פרוטוקול ועדה תמיכות מקצועית מס'  2/2021-15מיום  11אוגוסט 2021
המועצה מאשרת פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מס'  02/2021-15מיום  11אוגוסט .2021
** חבר המועצה הראל שוהם לא השתתף בהצבעה.
( בעד , 11 -נגד)1 -
(פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מס' )2/2021-15
(נספח מס' ) 15

.)178( .21פרוטוקול ועדה תמיכות מקצועית מס'  3/2021-15מיום  11אוגוסט 2021
המועצה מאשרת פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מס'  03/2021-15מיום  11אוגוסט .2021
** חבר המועצה הראל שוהם לא השתתף בהצבעה.
( בעד ,11 -נגד )1 -
(פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מס' )3/2021-15
(נספח מס' )16

.)179( .22פרוטוקול ועדה תמיכות ליחידים מס'  1/2021-15מיום  11אוגוסט  -2021לידיעה
המועצה מאשררת פרוטוקול ועדת תמיכות ליחידים מס'  01/2021-15מיום  11אוגוסט .2021
(פרוטוקול ועדת תמיכות ליחידים מס' )1/2021-15
(נספח מס' )16

 .)180( .23פרוטוקול ועדה לאיסוף וניתוח נתונים הנוגעים למעשי האלימות העבריינות והפשיעה
מס'  3/2021-15מיום  15אוגוסט 2021
המועצה מאשרת פרוטוקול ועדת לאיסוף וניתוח נתונים הנוגעים למעשי האלימות העבריינות והפשיעה
מס'  03/2021-15מיום  15אוגוסט .2021
( בעד ,9-נגד  ,1-נמנע ) 3 -
(פרוטוקול ועדה לאיסוף וניתוח נתונים הנוגעים למעשי האלימות העבריינות והפשיעה מס' )3/2021-15
(נספח מס' )17
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עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 09.2021-15
מיום 23.08.2021
תוספת למועצה :
 .)180( .24שינוי מורשות חתימה -ביה"ס אבן סינא 418145
מועצת העיר מאשרת שינוי מורשות חתימה כדלקמן :

שינוי מורשות חתימה בבי"ס אבן סינא (ח-ן הורים) סמל מוסד 418145
בעלי חשבון הורים מס'  33501/50בסניף לאומי שמספרו  936הינם עיריית רמלה מס' ח.פ ,500285002
מורשות חתימה בחשבון הבנק של ביה"ס יהיו:
מנהלת ביה"ס הנכנסת  -גב' נוהא אלג'מל ת.ז 034097246
מזכירת ביה"ס -גב' ראדה אלג'רושי ת.ז 25813601
כמו כן ,נא לבטל זכות החתימה למנהלת היוצאת הגב' שיראז קורמטה ת.ז .026306795
שינוי מורשות חתימה בבי"ס אבן סינא (ח-ן רשות) סמל מוסד 418145
בעלי חשבון רשות מס'  82868/23בסניף לאומי שמספרו  936הינם עיריית רמלה מס' ח.פ ,500285002
מורשי חתימה בחשבון הבנק של ביה"ס יהיו:
מנהלת ביה"ס הנכנסת  -גב' נוהא אלג'מל ת.ז 034097246
מזכירת ביה"ס  -גב' ראדה אלג'רושי ת.ז 25813601
כמו כן ,נא לבטל זכות החתימה למנהלת היוצאת הגב' שיראז קורמטה ת.ז .026306795
חתימת מנהלת ביה"ס נוהא אלג'מל חייבת בכל מקרה ובנוסף אליה תצורף חתימה של מזכירת בית הספר -
גב' ראדה אלג'רושי וחותמת ביה"ס.
פעילות בחשבון זה הינה ליתרות זכות בלבד ,אין אישור לחריגה כספית.
ג.






מורשות החתימה יהיו רשאיות לבצע הפעולות הבאות:
למשוך ,לעשות ולחתום שיקים והוראות מכל סוג שהוא על חשבון ביה"ס אצל הבנק
להפקיד בבנק כספים
לתת לבנק הוראות בקשר לקניה או מכירה של פיקדונות (פק"מ)
לקבל מידע בקשר לחשבון ביה"ס

ד .כל החלטה קודמת בעניין מבוטלת

( בעד , 12 -נגד)1-
(תוספת לישיבת מועצה)

13

עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 09.2021-15
מיום 23.08.2021
 .)181( .25א ישור חילופי גברי ומינוי בוועדות החובה והרשות ,דירקטוריונים וחברות העירוניות
מועצת העיר מאשרת מינוי של חברי מועצה ,נציגי ציבור ,עובדי הרשות המקומית  -לוועדות חובה ,רשות ,ועדות
מקצועיות ,דירקטוריונים ,חברות עירוניות וועדי מנהל :

א .ועדת משנה לתכנון ולבניה -
סעיף ( 18ה) לחוק התכנון והבניה
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

מיכאל וידל  -רה"ע ,יו"ר
רונן מושייב  -מ"מ יו"ר הועדה
אברהם דז'ורייב
עו"ד ראיס אבו סייף
הרב איתן דהאן
מיכאל מיכאלוב
יאיר דידי
מהנדסת הרשות
היועץ המשפטי של הרשות או מי מטעמו
מיכל בן שבת  -נציגת הרשות לכבאות והצלה
אלון מילוא -נציג הרשות לכבאות והצלה
שרון אטנר  -נציגת השר לאיכות הסביבה
מזכיר/ת הועדה

נציגים בעלי הדעה המייעצת
נציג שר הפנים
נציג שר השיכון
נציג שר הבריאות
נציג בט"פ
נציג שר התחבורה
נציג רשות מקרקעי ישראל
יועצים משפטיים חיצוניים של הרשות
מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה

ב .ועדת רישוי וקידום עסקים עירונית -
 .1מיכאל וידל  -רה"ע ,יו"ר
 .2אברהם דז'ורייב
 .3אברהים בדויה
 .4עו"ד מוסא סאבא
 .5שמעון שלוש
 .6אלינור בן נעים  -נציגת ציבור
 .7ג'קי אזולאי  -נציג ציבור
 .8דניאל צריקר -נציג ציבור
 .9אודי אבידן  -נציג ציבור
 .10אושרי חמו  -עובד רשות
 .11מנהל מח' תברואה ברשות
 .12מנהל היח' לאיכות הסביבה ברשות
 .13נציג אגף ההנדסה
 .14היועץ המשפטי של הרשות או מי מטעמו
מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה
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עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 09.2021-15
מיום 23.08.2021
ג .הועדה לקידום מעמד האישה -
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

אורלי ארביב  -יו"ר
מאור אשש
רותם כהן כחלון
שלומי פנטה
שרה בוכריס  -נציגת ציבור
אוקסנה בורכוב  -נציגת ציבור
עו"ד נטלי יצחק  -נציגת ציבור
יועצת רה"ע לענייני מעמד קידום האישה ברשות

מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה

ד .ועדת תרבות לוותיקים  -מבוקש לבטל ועדה זו מאחר ויש צוות מקצועי שמטפל בדברים.

ה .ועדת חינוך -
סעיף  149ט לפקודת העיריות
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

מיכאל וידל  -רה"ע ,יו"ר
אברהם דזורייב – סגן רה"ע
אורלי ארביב – חברת מועצה
רונן מושייב
אברהים ( מינו) אבו לבן
עו"ד מוסא סאבא
אברהים בדויה
מיכאל מיכאלוב
רותם כהן כחלון
מנהל אגף החינוך ברשות
מנהלת תיכון לילנטל

 .12מנהלת בי"ס יסודי בן צבי  -אביבית זיו
 .13מנהלת מקיף אורט הערבי  -רבאב נאסר
 .14יו"ר ועדת הורים מרכזי או נציגו -נעמי בלס
 .15יו"ר מועצת התלמידים  -אדיר פרץ
 .16פאיז מנסור  -נציג ציבור
 .17צילה מסטירוב  -נציגת ציבור
 .18גילי סבא  -נציגת ציבור
 .19דוד ברזילי -נציג ציבור
 .20ג'קי אזולאי  -נציג ציבור
מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה
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עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 09.2021-15
מיום 23.08.2021
ו .חברה כלכלית לרמלה בע"(ח.פ )512168733
נבחרי ציבור :
 .1מיכאל וידל  -רה"ע ,יו"ר
 .2אברהם דז'ורייב
.3רותם כהן כחלון
נציגי ציבור:
.1ל ירון פוקס
 .2אילאיל פודלישבסקי לביא
 .3אלינור בן נעים

עובדי רשות המקומית:
 .1רונן עזריה  -מנכ"ל העירייה
 .2עו"ד שלי ביטון  -מזכירות העירייה
 .3שגיא רוזנבלט -ס .גזברית העירייה

** החלטה זו מבטלת החלטות מועצה קודמות.

( בעד , 9 -נגד)4-
(תוספת לישיבת מועצה)
( נספח מס' )18

מיכאל וידל
ראש העיר רמלה

רונן עזריה
מנכ"ל העירייה

16

עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 09.2021-15
מיום 23.08.2021

הצעות לסדר :
 .1הצעה לסדר של חבר המועצה יאיר דידי  -הרחבת הצוות המקצועי במחלקת היטלי השבחה
מנכ"ל העירייה יבחן את מבנה המחלקה וייתן המלצותיו וזאת על מנת לייעל את ההליכים.
סוכם כי ימונה יועץ חיצוני לבדיקת נושא היטלי השבחה ב 7 -שנים האחרונות והנושא יוצג בפני חברי
המועצה .
הצבעה  -פה אחד .

מיכאל וידל
ראש העיר רמלה

רונן עזריה
מנכ"ל העירייה
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