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עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 11.2021-15
מיום 25.10.2021
__________________________________________________________________________

פרוטוקול ישיבת המועצה מן המניין שהתקיימה ביום שני יט' חשוון תשפ"ב
( 25אוקטובר  ) 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
שלומי פנטה  -חבר מועצה
עו"ד רונן רוטשטיין  -חבר מועצה
הרב איתן דהאן  -חבר מועצה
עו"ד ראיס אבו סייף  -חבר מועצה
עו"ד מוסא סאבא  -חבר מועצה
אברהים ( מינו) אבו לבן  -חבר מועצה
אברהים בדויה  -חבר מועצה (יצא בשעה  ,19:45לא השתתף בהצבעה)
יאיר דידי -חבר מועצה
מיכאל מיכאלוב  -חבר מועצה
רותם כהן כחלון  -חברת מועצה
שמעון שלוש  -חבר מועצה
הראל שוהם  -חבר מועצה
משה שטה  -חבר מועצה
חסרים:
הרב מיכאל דרעי  -חבר מועצה
רונן מושייב  -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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סדר יום :
הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העיר

.1

.1

אישור פרוטוקולים:
א .פרוטוקול ועדת כספים -
ב .פרוטוקול הנהלה -
ג .ועדת מלגות לסטודנטים רמלאים
(מרכז קשתות)  -לידיעה
ד .פרוטוקול ועדה להקצאת מקרקעין ומבני ציבור -
ה .פרוטוקול ועדת תנועה  -לידיעה
ו .פרוטוקול ועדה קידום ורישוי עסקים -
ז .פרוטוקול ועדת חינוך -
ח .פרוטוקול ועדת מלגות  -תכנית ניצנים  -לידיעה
ט .פרוטוקול ועדת תמיכות ליחידים  -לידיעה
י .פרוטוקול ועדת קידום מעמד האישה -
יא .פרוטוקול ועדת תרבות ספורט ואירועים -
יב .פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים -
יג .פרוטוקול ועדת שמות לקומות ציבוריים -
יד .פרוטוקול ועדת תרומות  -לידיעה

( )1מס'  08/2021-15מיום  12באוקטובר .2021
( )1מס'  05/2021-15מיום  12באוקטובר .2021
( )1מס'  01/2021-15מיום  22באוגוסט .2021
( )1מס'  04/2021-15מיום  22באוגוסט .2021
( )1מס'  04/2021-15מיום  22באוגוסט .2021
( )1מס'  02/2021-15מיום  24באוגוסט .2021
( )1מס'  03/2021-15מיום  29באוגוסט .2021
( )1מס'  02/2021-15מיום  12בספטמבר .2021
( )1מס'  02/2021-15מיום  29בספטמבר .2021
( )1מס'  03/2021-15מיום  03באוקטובר .2021
( )1מס'  02/2021-15מיום  10באוקטובר .2021
( )1מס'  02/2021-15מיום  17באוקטובר .2021
( )1מס' 02/2021-15מיום  19באוקטובר .2021
( )1מס'  03/2021-15מיום  19באוקטובר .2021

** ישיבת המועצה הוקלטה ותומללה בהתאם להוראות הדין.
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עדכוני רה"ע :
 .1קורונה  -עיר ירוקה ,העיר נמצאת במגמה טובה מאד של ירידה בתחלואה.
 " .2מזנקים קדימה בחינוך "  -הצגת התמונה החינוכית -עלייה ניכרת באחוזי הזכאות לבגרות (הצגת מצגת -
נועה בן יוסף  ,מנהלת אגף החינוך והנוער ).
 .3ברכות לאבישג סמברג ובן זוגה נמרוד קריבצקי .על זכייה בזהב בגביע העולם בטקוואנדו.
 .4מתחם הרצל רשויות  -מתחם פינוי בינוי שקודם על ידי עיריית רמלה בשיתוף ובתמיכת הרשות להתחדשות
עירונית ,המתחם הראדןם בעיר שמגיע לדיון להפקדה אשר קודם בזמן שיא ( כשנה).

על סדר היום :
הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העיר :
.)183( .1אישור החייאת החברה הכלכלית לרמלה בע"מ
בהתאם להוראות נוהל אסדרת חברה עירונית ,ולצורך אישור החייאתה והסדרתה של החברה הכלכלית לרמלה בע"מ
(להלן":החברה הכלכלית") ובהמשך למכתב משרד הפנים מיום ( 08.07.21רצ"ב) ,מועצת העיר מאשרת בזאת את החייאתה
של החברה הכלכלית ,לרבות ,שם החברה הכלכלית ,מטרותיה ,תזכירה ותקנונה.
כמו כן ,המועצה מאשררת את תיקון התקנון כפי שאושר בהחלטת מועצת העיר מיום .1.2.2017
א .מועצת העיר מאשרת את שם החברה הכלכלית:
שם החברה בעברית :החברה הכלכלית לרמלה בע"מ.
ב .מועצת העיר מאשרת את החייאת החברה הכלכלית לרבות מטרותיה ותקנונה:
החברה תפעל בכפוף לכל דין ובמסגרת התפקידים והסמכויות הנתונות לרשות המקומית ,ובכלל זה תפעל החברה להגשמת
המטרות כפי שנקבע בתקנון ובתזכיר ההתאגדות של החברה ,והכל כדי לאפשר לחברה:
.1

לשמש ,בין היתר ,כזרוע ביצועית ,יעילה ,מקצועית ומהירה לקידום ופיתוח פרויקטים באמצעותה בנושאים כדוגמת
הרחבת העיר בתחומי התשתיות ,קריית העירייה ,מבני ציבור ,מוסדות חינוך ,השכרת נכסים ,קידום אזור התעשייה,
הקמת מערך גגות סולאריים לפי כל דין ובהתאם לתוכנית החברה כחברה כלכלית בע״מ ובהתאם למטרותיה כהגדרתם
בתקנון החברה.

.2

לפתח ,לבנות ולחזק את העיר רמלה וכלכלתה ע"י ניהול והשבחת נכסי העירייה ,ועיסוק במישרין או בעקיפין,
בייזום תכניות פיתוח והשקעה בתחום העיר או הקשורים לה ,יצירת מסגרות ותאגידים להשקעה ,הצטרפות לתוכניות
השקעה של יזמים שונים ,בכל מיני השקעות ,בהקמתם ,רכישתם ,הרחבתם או פיתוחם של מפעלי תעשייה ,מפעלי תרבות,
ספורט ,נופש ,שכונות מגורים ,תיירות ,תחבורה ,בניה ומקרקעין ,ולרבות בהתאם לתוכנית כהגדרתה בתקנון החברה.
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.3

מועצת העיר מאשרת את החייאת החברה הכלכלית לרמלה בע"מ ח.פ 512168733 .תזכיר ותקנון החברה
העירונית אשר הוצגו בפניה ומאשררת את התיקונים לתקנון כפי שאושרו במועצת העיר ביום ( 1.2.2017רצ"ב)

.4

בפני מועצת העיר הונחו חוות הדעת המקצועיות והתוכנית האסטרטגית להחייאת החברה הכלכלית.

ג .לבקשת משרד הפנים במכתב הרצ"ב ,מועצת העיר מתחייבת כדלקמן:
.1

העירייה נכונה להשקעה ראשונית בחברה בסכום של  0.5מיליון  ₪שיאפשר את פעילות החברה ואת צרכי תזרים
המזומנים בחודשי פעילותה הראשונים.

.2

העירייה מתחייבת לאפשר לחברה רשת ביטחון בשנתיים הראשונות לפעילותה בסכום שלא יפחת מסך של 1.0
מיליון  ₪בכל שנה כהשקעת בעלים בחברה.

.3

העירייה מתחייבת לכיסוי גירעונות בהון העצמי ותביעות בגין חובות עבר של החברה ,ככל שישנם.
( בעד  , 9 -נגד  ,2-נמנע ) 5 -
(הצעות החלטה המוגשות ע"י רה"ע)
( נספח מס' )1

להלן פירוט הנספחים :
אישור משרד הפנים להחייאת החברה הכלכלית .8.7.21
תקנון מקורי של החברה הכלכלית.
אישור מועצה על שינוי התקנון מיום .1.2.17
תוכנית אסטרטגית של החברה הכלכלית.
המלצת מנכ"ל העירייה .13.9.21
המלצת גזברית העיריה .30.9.21
חוו"ד יועמ"ש העיריה .23.8.21
נספח ב' למשרד הפנים  -תאגידים עירוניים מיום .7.10.2021
חוות דעת מעו"ד מעוז אביב .28.7.21

 .)184( .2אישור העסקת העובדת ענבל מזרחי במשרת אמון  -מנהלת לשכת ראש העיר
הגב' ענבל מזרחי מועסקת עיריית רמלה כמנהלת לשכת ראש העיר במשרת אמון מיום  11.7.2017ושכרה משולם
בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי.
בהתאם לתקנה (2ב)( )3בתקנות העיריות(מכרזים לקבלת עובדים) תש"מ  , 1979 -בהתאם לחוזר מנכ"ל 1/2011
ותיקון משרד האוצר מיום  16/4/2015בדבר חוזים אישים להעסקת נושאי משרה ,מועצת העיר מאשרת את שכרה של
הגב' ענבל מזרחי כמנהלת לשכת ראש העירייה.
העובדת תועסק בהתאם להנחיות משרד הפנים ,בחוזה אישי למשרות אמון בטווח שכר של  30%עד  40%משכר המנכ"ל.
שכרה של העובדת יועמד על  30%משכר המנכ"ל מיום . 1.11.21
העובדת תוכל להתקדם ברמות שכרה בהתאם לכללי משרד הפנים ובטווח השכר המאושר.
( בעד  , 11 -נגד  ,2 -נמנע ) 3 -
(הצעות החלטה המוגשות ע"י רה"ע)
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.)185( .3אישור בקשת היתר לעבודת חוץ  -גב' רות תומר
גב' רות תומר עובדת באגף ספורט ואירועים  ,מבקשת אישור העירייה להיתר עבודת חוץ ,מעבר לעבודתה בעירייה.
עפ"י סעיף  180לפקודת העיריות ,מבוקש לאשר לנ"ל היתר לעבודת חוץ ,מתאריך  20.10.2021ועד תאריך .20.10.2022
מועצת העיר מאשרת היתר לעבודת חוץ.
( בעד  ,9 -נגד  ,2-נמנע ) 5 -
(הצעות החלטה המוגשות ע"י רה"ע)

.)186( .4בקשת תוספת לתמיכה כספית לספורטאית בענף טאיקוונדו תושבת רמלה -אבישג סבמרג
אבישג ספורטאית בענף טאיקוונדו תושבת רמלה .
זכייתה של אבישג במדליה אולימפית מזכה אותה בתוספת מלגה לפי תחשיב מלגות לספורטאים של עיריית רמלה.


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



אבישג התחרתה בקטגוריות משקל  49ק"ג.



בשנת  2021-21אבישג בדרוג .1-2
אבישג מוכשרת ובעלת פוטנציאל להישגים רבים .
הנ"ל עונה לקריטריונים לקבלת מלגה.

מועצת העיר מאשרת לאבישג תוספת תמיכה כספית בסך  ₪ 5000ולסייע לה להמשיך ולהוביל להישגים לאומיים ובינלאומיים.
( בעד  , 13 -נגד  ,2-נמנע ) 2 -
(הצעות החלטה המוגשות ע"י רה"ע)
( נספח מס' )2

.)187( .5קול קורא הפעלת מרכז הסעדה
העירייה פרסמה את הקול קורא אשר בנדון ולא התקבלה כל הצעה.
המחלקה המקצועית הדגשיה בפי ועדת המכרזים מינוי ועדה מקצועית יקצר את לוחות הזמנים באופן משמעותי ,מדובר
בשירות חשוב ומשמעותי שכן המקום משמש עוגן לביטחון תזונתי לכ 100 -תושבים בודדים ומבוגרים שאין ידם משגת  ,מזון
משביע ומבושל .כאמור ,פרסום של קול קורא נוסף לא יועיל.
מועצת העיר מאשרת החלטת ועדת מכרזים מס'  7.2021-15מישיבתה מיום  04.10.2021לפיה  -יש למנות ועדה מקצועית
אשר תערוך פניה אחידה ושוויונית לחברות העומדות ב תנאי הסף שפורסמו בקול הקורא לשם התמחרות.
חברי הועדה המקצועית שיערכו את ההתמחרות  :אורלי ארביב  -חברת מועצה  ,יאיר דידי  -חבר מועצה  ,שגיא רוזנבלט -ס.
גזברית העירייה  ,מירב אורנשטיין -ראש צוות משאבים וקהילה.
** הערה  :כל חבר מועצה שמעוניין להשתתף בוועדת מו"מ  ,מוזמן להשתתף.
( בעד  , 9-נגד  ,2 -נמנע ) 5 -
(הצעות החלטה המוגשות ע"י רה"ע)
( נספח מס' )3
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.)188( .6ממונה תחום התחדשות עירונית  -סגן רה"ע -אברהם דז'ורייב
בהתאם להוראת סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות ( בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) ,התשל"ה  1975-אצילות
תפקידים וסמכויות של ראש רשות ,ראש העיר מר מיכאל וידל מאציל סמכויותיו לפי סעיף  324לפקודת העיריות
(נוסח חדש) בכל הקשור לטיפול בתחום ההתחדשות העירונית בעיר ,לסגן רה"ע מר אברהם דז'ורייב.
הסמכה זו כפופה לאישור מועצת העיר.
תאריך תחילת ההסמכה יהא .01.11.2021
מועצת העיר מאשרת מינויו של אברהם דז'ורייב כממונה תחום ההתחדשות העירונית בעיר כאמור לעיל.
( בעד  , 11-נגד  ,2 -נמנע ) 3 -
(הצעות החלטה המוגשות ע"י רה"ע)

.)189( .7אישור 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 חינוך -
סעיף  149ט לפקודת העיריות
 .1מיכאל וידל  -רה"ע ,יו"ר
 .2אברהם דז'ורייב  -סגן רה"ע
 .3אורלי ארביב
 .4רונן מושייב
 .5עו"ד רונן רוטשטיין
 .6אברהים ( מינו) אבו לבן
 .7עו"ד מוסא סאבא
 .8אברהים בדויה
 .9מיכאל מיכאלוב
 .10רותם כהן כחלון
 .11מנהלת אגף החינוך ברשות
 .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
( בעד  , 11 -נגד  ,2 -נמנע ) 3 -
(הצעות החלטה המוגשות ע"י רה"ע)
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עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 11.2021-15
מיום 25.10.2021
אישור פרוטוקולים :
.)190( .8אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת  -2021תב"רים חדשים
מועצת העיר מאשרת  5תב"רים חדשים לשנת  ,2021כמפורט להלן :
 -2964העתקת קו מתח גבוה באזור התעסוקה רמלה ( אזור תעשיה א')  -סה" כ תקציב מבוקש  ,₪ 448,394 -פירוט מקורות
המימון :רשות מקרקעי ישראל  , ₪ 448,394 -ע .קבלניות.
 -2965חידוש מבנים חט"ב נווה יהונתן  -סה" כ תקציב מבוקש  ₪ 950,000 -פירוט מקורות המימון :משרד החינוך -
 ,₪ 950,000ע .קבלניות.
 -2966שיפוץ מגרשים משולבים לקהילה  -סה" כ תקציב מבוקש  ,₪ 616,111 -פירוט מקורות המימון :משרד התרבות
והספורט  , ₪ 550,000קרן פיתוח  , ₪ 66,111 -ע .קבלניות.
 -2967בניית חדר מיתוג בבית ספר יסודי  24כיתות במגרש  406בנאות שמיר  -סה" כ תקציב מבוקש , ₪ 1,100,000 -
פירוט מקורות המימון :קרן פיתוח  , ₪ 1,100,000 -ע .קבלניות.
 -2968צועדים לעצמאות  -הצטיידות ביה"ס יובלים  -סה" כ תקציב מבוקש  ,₪ 317,600 -פירוט מקורות
המימון :ביטוח לאומי  , ₪ 285,540 -קרן פיתוח  , ₪ 31,760 -רכישת ציוד.
פירוט מקורות מימון:
רשות מקרקעי ישראל .₪ 448,394 :
משרד החינוך .₪ 950,000 :
ביטוח לאומי . ₪ 840 ,285 :
משרד התרבות והספורט. ₪ 550,000 :
קרן פיתוח. ₪ 1,066,111 :

מועצת העיר מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת  -2021תב"רים חדשים כמפורט להלן :
2964
(בעד  , 11-נגד  ,2 -נמנע )3 -
2965,2967,2968,2966
(בעד  , 12-נגד  ,2 -נמנע )2 -
(פרוטוקול כספים מס' )8/2021-15
(נספח מס' ) 4

.)191( .9אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת  - 2021תיקוני תב"רים
מועצת העיר מאשרת  4תיקוני תב"רים לשנת  2021כמפורט להלן :
 -2893שילוט ומספור רחובות בעיר  -סה"כ תקציב מבוקש  ,₪ 300,000 :סה"כ תקציב קודם , ₪ 100,000 :
תוספת  , ₪ 200,000 -פירוט מקורות המימון  :קרן פיתוח  ,₪ 200,000 -ע .קבלניות.
 -2933עבודות חשמל ותיקוני תאורה בעיר לשנת  - 2021סה"כ תקציב מבוקש ,₪ 1,000,000:סה"כ תקציב
קודם ,₪ 500,000 :תוספת , ₪ 500,000 -פירוט מקורות המימון :קרן פיתוח  , ₪ 500,000 -ע .קבלניות.
 -2928הקמת בית ספר יסודי במגרש  406שלב א לפי טרה  - 1.6סה"כ תקציב מבוקש ,₪ 19,000,000 :סה"כ תקציב
קודם ,₪ 16,250,000 :תוספת , ₪ 2,750,000 -פירוט מקורות המימון :קרן פיתוח  , ₪ 2,750,000 -ע .קבלניות.
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 - 2925תכנון מעונות יום בשכונת בן גוריון משרד העבודה והרווחה  -סה"כ תקציב מבוקש  ,₪ 561,333 :סה"כ תקציב
קודם  , ₪ 261,333 :תוספת  , ₪ 300,000 -פירוט מקורות המימון  :קרן פיתוח  ,₪ 300,000 -ע .תכנון.
פירוט מקורות מימון:
קרן פיתוח . ₪ 3,750,000 :
מועצת העיר מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת  -2021תיקוני תב"רים כמפורט להלן :
2893,2933
(בעד ,11 -נגד  ,2 -נמנע ) 3 -
2925 ,2928
(בעד ,12 -נגד  ,2-נמנע )2 -
(פרוטוקול כספים מס' )8/2021-15
(נספח מס' ) 5

 .)192( .10תב"רים שנסגרו בשנת  2021עד לתאריך ()12.08.2021

 לידיעה
(פרוטוקול כספים מס' )8/2021-15
(נספח מס' ) 6

.)193( .11אישור החייאת החברה הכלכלית לרמלה בע"מ ח.פ  - 512168733עדכון החלטה
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 אישרה את החייאת החברה הכלכלית בישיבתה  9/2021-15מיום . 23.08.2021


מצ"ב אישורים נוספים מהנהלת העירייה הנדרשים להחייאת החברה – כל הנספחים הרלוונטיים מצ"ב בסעיף  1לפרוטוקול
זה ( הצעות החלטה).

מועצת העיר מאשרת החייאת החברה הכלכלית לרמלה בע"מ ,כאמור בסעיף  1לפרוטוקול זה ( הצעות החלטה).
סעיף זה נידון בסעיף  - 1הצעות החלטה והתקיימה הצבעה.

 .)194( .12אישור דו"ח כספי לא סקור ולא מבוקר לתקופה 30.06.2021
מועצת העיר מאשרת דוח כספי לא סקור ולא מבוקר לתקופה  30.06.2021כדלקמן:

הכנסות
הוצאות
עודף

אלש"ח
תקציב מאושר
לשנת 2021

אלש"ח
תקציב יחסי
ינואר-יוני

אלש"ח
ביצוע לתקופה
ינואר-יוני 2021

אלש"ח
הפרש תקציב יחסי
מול ביצוע

629,756
629,756
-

314,878
314,878
-

293,894
293,752
142

()20,984
()21,126
142
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מצ"ב  -דברי הסבר לדו"ח הכספי.
מצ"ב  -דו"ח כספי לא סקור ולא מבוקר לתקופה .30.06.2021
(בעד ,9-נגד  ,4-נמנע ) 3-
(פרוטוקול כספים מס' )8/2021-15
(נספח מס' ) 7

 .)195( .13תכנית מס  415-0982256החלפת שטחים בית הקברות המוסלמי במגדל הלבן
רקע על התוכנית:
.1
.2
.3
.4
.5

התכנית חלה בבית הקברות המוסלמי שברחוב שמשון הגיבור ,גוש  4347חלקה  89וגוש  4355חלקה  ,105בסמכות ועדה
מקומית.
שטח התכנית כ 3 -דונם.
מטרת התכנית הינה הסדרת שטחי הקבורה בבית הקברות המוסלמי ביעוד שאינו תואם את השימוש.
עיקרי הוראותיה היא החלפה בין שטחים ציבוריים לשטחי קבורה בתחום בית הקברות המוסלמי ללא שינוי בסך
השטחים הקיימים.
התכניות החלות באזור הינם תכנית לה /188אשר אושרה בשנת  ,1994תכנית לה /1/180אשר אושרה בשנת  1991ותכנית
לה /187שאושרה בשנת .1988

 .6התכניות הנ"ל אינן חופפות אחת את השניה ויוצרות מצב בו קיימים כיום קברים מוסלמים ביעוד שצ"פ .על כן ,תכנית זו
מבצעת כאמור החלפת שטחים ובכך ,מחליפה את היעוד משצ"פ ליעוד בית קברות.
מועצת העיר מאשרת את הגשת התכנית (כמפורט לעיל) בשם העירייה.
(בעד ,9 -נגד  ,4-נמנע )3 -
(פרוטוקול הנהלה מס' )5/2021-15
(נספח מס' )8

.)196( .14אישור לתשלום עבור דמי שימוש לשנת  2021מועדונית חץ קדימה
מועצת העיר מאשרת דמי שימוש עבור חניכי מועדון חץ קדימה המתאמנים לשנת הפעילות )01.09.2020-01.08.2021( 2021
בסך  , ₪ 59,618כמפורט להלן :
סוג פעילות

פרטי משתתפים

כמות
משתתפים

תעריף לחודש

משך הפעילות

סה"כ בש"ח

חדר כושר

חניכים

9

1300

 12חודשים

₪ 11,700

ריתמיקה

חניכים

47

54

 11חודשים

₪ 27,918

ג'ודו

חניכים

20

100

 10חודשים

₪ 20,000

(בעד ,11-נגד  ,2-נמנע ) 3 -
(פרוטוקול הנהלה מס' )5/2021-15
(נספח מס' ) 9

10

עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 11.2021-15
מיום 25.10.2021
.)197( .15נוהל שינוי מורשי חתימה בחשבונות בנק של בתי ספר  -חשבונות בנק של בתי ספר בניהול עצמי/חינוך
מיוחד/חט"ב
בעיר רמלה פועלים מספר בתי ספר יסודיים ,המתנהלים ב"ניהול עצמי" ,או בתי ספר של חינוך מיוחד או חט"ב ,בהתאם
לנהלי משרד החינוך.
משרד החינוך הגדיר בחוזרי מנכ"ל כי כל בית ספר יפתח  2חשבונות בנק :חשבון הניהול העצמי וחשבון תשלומי ההורים.
עד כה ,כל פתיחת חשבון שנק או שינוי מורשי חתימה בחשבונות הבנק של בתי הספר ,הועברו לאחר אישור מנהלת אגף החינוך,
לאישור המועצה באופן פרטני.
מאחר מספר בתי הספר בעיר גדל ,וישנם שינויים רבים במורשי החתימה ,על מנת לייעל את התהליך ,וחיסכון בזמן שבתי הספר
יפעלו ללא תקלות ,מובא לאישור המועצה נוהל חדש.
מועצת העיר מאשרת את הנוהל המצ"ב ,לפתיחת/סגירת חשבונות בנקים בבתי הספר בניהול עצמי/חינוך מיוחד/חט"ב וכן
שינוי מורשי חתימה ,שיבוצעו באישור :מנכ"ל העיריה ,יועץ משפטי של העיריה ,וגזברית העיריה.
(בעד ,11-נגד  ,2-נמנע )3 -
(פרוטוקול הנהלה מס' )5/2021-15
(נספח מס' ) 10

.)198( .16אישור בקשת היתר לעבודת חוץ  -גב' אורנית פרידמן
גב' אורנית פרידמן עובדת באגף לשירותים חברתיים ,מבקשת אישור העירייה להיתר עבודת חוץ ,מעבר לעבודתו בעירייה.
עפ"י סעיף  180לפקודת העיריות ,מבוקש לאשר לנ"ל היתר לעבודת חוץ ,מתאריך  01.10.2021ועד תאריך .30.06.2022
מועצת העיר מאשרת היתר לעבודת חוץ.
(בעד ,9 -נגד  ,2-נמנע )5 -
(פרוטוקול הנהלה מס' )5/2021-15

.)199( .17אישור בקשת היתר לעבודת חוץ  -גב' מירב אורנשטיין
גב' מירב אורנשטיין העובדת באגף לשירותים חברתיים ,מבקשת אישור העירייה להיתר עבודת חוץ ,מעבר לעבודתו בעירייה.
עפ"י סעיף  180לפקודת העיריות ,מבוקש לאשר לנ"ל היתר לעבודת חוץ ,מתאריך  01.10.2021ועד תאריך .30.06.2022
מועצת העיר מאשרת היתר לעבודת חוץ.
(בעד ,9 -נגד  ,2-נמנע )5 -
(פרוטוקול הנהלה מס' )5/2021-15

.)200( .18אישור בקשת היתר לעבודת חוץ  -גב' מצמבר שרית
גב' מצמבר שרית העובדת באגף לשירותים חברתיים ,מבקשת אישור העירייה להיתר עבודת חוץ ,מעבר לעבודתו בעירייה.
עפ"י סעיף  180לפקודת העיריות ,מבוקש לאשר לנ"ל היתר לעבודת חוץ ,מתאריך  01.10.2021ועד תאריך .30.06.2022
מועצת העיר מאשרת היתר לעבודת חוץ.
(בעד ,9 -נגד  ,2-נמנע )5 -
(פרוטוקול הנהלה מס' )5/2021-15
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.)201( .19אישור בקשת היתר לעבודת חוץ  -גב' גלעד הופמן יפעת
גב' גלעד הופמן יפעת העובדת באגף לשירותים חברתיים ,מבקשת אישור העירייה להיתר עבודת חוץ ,מעבר לעבודתו בעירייה.
עפ"י סעיף  180לפקודת העיריות ,מבוקש לאשר לנ"ל היתר לעבודת חוץ ,מתאריך  01.10.2021ועד תאריך .30.06.2022
מועצת העיר מאשרת היתר לעבודת חוץ.
(בעד ,9 -נגד  ,2-נמנע )5 -
(פרוטוקול הנהלה מס' )5/2021-15

.)202( .20אישור חילופי גברי ומינוי בוועדות החובה והרשות ,דירקטוריונים וחברות העירוניות
מועצת העיר מאשרת מינוי של חברי מועצה ,נציגי ציבור ,עובדי הרשות המקומית  -לוועדות חובה ,רשות ,ועדות מקצועיות,
דירקטוריונים ,חברות עירוניות וועדי מנהל כמפורט להלן:
 .1ועדת תרבות אירועים וספורט -
 .1אברהם דז'ורייב  -יו"ר
 .2מאור אשש
 .3שלומי פנטה
 .4אברהים בדויה
 .5הראל שוהם
 .6רותם כהן כחלון
 .7שרה בוכריס  -נציגת ציבור
 .8ריימונד בסטקר  -נציג ציבור
 .9מנכ"ל הרשות
 .10גזברית הרשות
 .11מנהל מח' משק ונכסים ברשות
 .12מנהל אגף ספורט ואירועים ברשות
מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה
 .2ועדת משנה לתכנון ולבניה -
סעיף ( 18ה) לחוק התכנון והבניה
 .1מיכאל וידל  -רה"ע ,יו"ר
 .2רונן מושייב  -מ"מ יו"ר הועדה
 .3אברהם דז'ורייב
 .4עו"ד ראיס אבו סייף
 .5הרב איתן דהאן
 .6מיכאל מיכאלוב
 .7יאיר דידי
 .8מהנדסת הרשות
 .9היועץ המשפטי של הרשות או מי מטעמו
 .10מורן עובד  -נציגת הרשות לכבאות והצלה
 .11שרון אטנר  -נציגת השר לאיכות הסביבה
 .12מזכיר/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
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 .3חברה כלכלית לרמלה בע"מ(ח.פ )512168733
נבחרי ציבור :
 .1מיכאל וידל  -רה"ע ,יו"ר
 .2אברהם דז'ורייב
 . 3רותם כהן כחלון
נציגי ציבור:
.1לירון פוקס
.2אילאיל פודלישבסקי לביא
.3אלינור בן נעים
עובדי רשות המקומית:
 .1רונן עזריה  -מנכ"ל העירייה
 .2ז'אנה סולובייצ'ק  -מהנדסת העירייה
 .3שגיא רוזנבלט -ס .גזברית העירייה
 .4עו"ד שלי ביטון  -מזכירות העירייה
 .4הועדה לקידום מעמד האישה -
אורלי ארביב  -יו"ר
.1
מאור אשש
.2
רותם כהן כחלון
.3
שלומי פנטה
.4
שרה בוכריס  -נציגת ציבור
.5
אוקסנה בורכוב  -נציגת ציבור
.6
עו"ד נטלי יצחק  -נציגת ציבור
.7
יהודית מנדה  -יו"ר נעמ"ת
.8
יועצת רה"ע לענייני מעמד קידום האישה ברשות
.9
מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה
(בעד ,9 -נגד  ,2-נמנע )5 -
(פרוטוקול הנהלה מס' )5/2021-15

.)203( .21פרוטוקול ועדת מלגות לסטודנטים רמלאים (מרכז קשתות) מס'  1/2021-15מיום  22באוגוסט  - 2021לידיעה.
המועצה מאשררת פרוטוקול מס'  1/2021-15מיום  22אוגוסט  - 2021ועדת מלגות לסטודנטים רמלאים (מרכז קשתות),
שנת הלימודים תשפ"ב .
(פרוטוקול ועדת מלגות לסטודנטים רמלאים (מרכז קשתות) מס' )1/2021-15
(נספח מס' ) 11

.)204( .22פרוטוקול ועדה להקצאת מקרקעין ומבני ציבור מס'  4/2021-15מיום  10אוגוסט  - 2021לידיעה
פרוטוקול זה ירד מסדר היום ולא התקיימה הצבעה.
(פרוטוקול ועדת להקצאת מקרקעין ומבני ציבור מס' )4/2021-15
(נספח מס' )12

13

עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 11.2021-15
מיום 25.10.2021
.)205( .23פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס'  4/2021-15מיום  22אוגוסט  - 2021לידיעה
המועצה מאשררת פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס'  4/2021-15מיום  22אוגוסט .2021
(פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' )4/2021-15
(נספח מס' )13

.)206( .24פרוטוקול ועדת קידום ורישוי עסקים מס'  2/2021-15מיום  24באוגוסט 2021
המועצה מאשרת פרוטוקול ועדת קידום ורישוי עסקים מס'  02/2021-15מיום  24באוגוסט .2021
( בעד , 9 -נגד , 2 -נמנע ) 5-
(פרוטוקול ועדת קידום ורישוי עסקים מס' )2/2021-15
(נספח מס' )14

.)207( .25פרוטוקול ועדת חינוך מס'  3/2021-15מיום  29באוגוסט 2021
המועצה מאשרת פרוטוקול ועדת חינוך מס'  03/2021-15מיום  29באוגוסט .2021
( בעד ,10 -נגד , 2 -נמנע ) 4 -
(פרוטוקול ועדת חינוך מס' )3/2021-15
(נספח מס' )15

.)208( .26פרוטוקול ועדה מלגות  -תכנית ניצנים מס'  2/2021-15מיום  12ספטמבר  - 2021לידיעה
המועצה מאשררת פרוטוקול ועדת מלגות  -תכנית ניצנים מס'  02/2021-15מיום  12ספטמבר .2021
(פרוטוקול ועדת מלגות  -תכנית ניצנים מס' )02/2021-15
(נספח מס' )16

.)209( .27פרוטוקול ועדה תמיכות ליחידים מס'  2/2021-15מיום  29בספטמבר  - 2021לידיעה
המועצה מאשררת פרוטוקול ועדת תמיכות ליחידים מס'  02/2021-15מיום  29בספטמבר .2021
(פרוטוקול ועדת תמיכות ליחידים מס' )2/2021-15
(נספח מס' )17

.)210( .28פרוטוקול ועדת קידום מעמד האישה מס'  3/2021-15מיום  03באוקטובר 2021
המועצה מאשרת פרוטוקול ועדת קידום מעמד האישה מס'  03/2021-15מיום  03באוקטובר .2021
( בעד , 12-נגד  ,1-נמנע )3 -
(פרוטוקול ועדת קידום מעמד האישה מס' )3/2021-15
(נספח מס' ) 18

.)211( .29פרוטוקול ועדת תרבות ספורט ואירועים מס'  2/2021-15מיום  10באוקטובר 2021
המועצה מאשרת פרוטוקול ועדת תרבות ספורט ואירועים מס'  02/2021-15מיום  10באוקטובר .2021
( בעד ,9-נגד  ,4 -נמנע )3 -
(פרוטוקול ועדת תרבות ספורט ואירועים מס' )2/2021-15
(נספח מס' )19

.)212( .30פרוטוקול ועדה בטיחות בדרכים מס'  2/2021-15מיום  17באוקטובר 2021
המועצה מאשרת פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים מס'  02/2021-15מיום  17באוקטובר .2021
( בעד ,13 -נגד  ,2-נמנע ) 1 -
(פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים מס' )2/2021-15
(נספח מס' )20
14

עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 11.2021-15
מיום 25.10.2021
פרוטוקול שמות למקומות ציבוריים :2/2021-15
.)213( .31אזור תעשייה נשר ב' " -פארק נשרים"
ירד מסדר היום  ,לדיון הבא.
(פרוטוקול הועדה לשמות למקומות ציבוריים ) 2/2021-15

.)214( .32הנצחת ד"ר איגור מאולר ז"ל  -כיכר שמחה הולצברג /אהרון בוגנים
ד"ר מאולר היה רופא בקופת חולים כללית בשכונת גיורא יוספטל שנים רבות .ד"ר מאולר היה בעל ידע וניסיון רב,
רופא לתפארת איש משכמו ומעלה ,הנערץ על ידי תושבי השכונה והעיר.
מועצת העיר מאשרת הנצחת ד"ר איגור מאולר בכיכר שמחה הולצברג  /אהרון בוגנים.
( בעד , 9-נגד ,3 -נמנע ) 2-
** חברי המועצה הראל שוהם ומשה שטה לא השתתפו בהצבעה.
(פרוטוקול הועדה לשמות למקומות ציבוריים ) 2/2021-15
(נספח מס' ) 21

.)215( .33הנצחת השחקן יהודה בארקן  -כיכר בקריית האומנים כביש  /40שושנה דמארי -יגאל בשן
יהודה בארקן ( יהודה יחזקאל ברקוביץ')  29 -במרץ  23 -1945באוקטובר  , 2020היה שחקן  ,מפיק במאי קולנוע
ותסריטאי ישראלי.
בארקן ז"ל התפרסם בשנות ה 70-וה 80-של המאה ה 20-בתוכניות וסרטי המתיחות שכתב וביים ,בסרטי הבורקס
"צ'רלי וחצי" ו" -חגיגה בסנוקר" ,ובטרילוגיית סרטי "אבא גנוב".
זוכה פרס אופיר על מפעל חיים מהאקדמיה לקולנוע הישראלי.
מועצת העיר מאשרת הנצחת יהודה בארקן בכיכר בשכונת קריית האומנים כביש /40שושנה דמארי -יגאל בשן.
( בעד ,9 -נגד 3,-נמנע )2 -
** חברי המועצה הראל שוהם ומשה שטה לא השתתפו בהצבעה.
(פרוטוקול הועדה לשמות למקומות ציבוריים ) 2/2021-15
(נספח מס')22

.)216( .34הנצחת משה מימון ז"ל במרכז להתמכרויות ( רח' דני מס ) 7
המרכז להתמכרויות הוקם בשנות ה , 90-משה מיימון ז"ל היה ממייסדי הקמת המרכז ,דמות מאוד מוכרת
ואהובה ברמלה ,רבים מהמטופלים הגיעו לטיפול בזכות הכרות קרובה עמו.
תפקידו במרכז היה אב הבית אך בפועל היה דמות משמעותית הרבה  ,מושא לחיקוי עמוד התווך בין המטופלים
לבין אנשי הצוות.
מועצת העיר מאשרת הנצחת משה מיימון במרכז להתמכרויות ( רח' דני מס' .) 7
( בעד , 9-נגד ,3 -נמנע ) 2 -
** חברי המועצה הראל שוהם ומשה שטה לא השתתפו בהצבעה.
(פרוטוקול הועדה לשמות למקומות ציבוריים ) 2/2021-15
(נספח מס' )23
15

עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 11.2021-15
מיום 25.10.2021
.)217( .35הנצחת ברכה צפירה ז"ל  -גן משחקים ברחוב דודו דותן בשכונת קריית האומנים
התקבלה החלטה להנצחה בשנת  2012אך ההנצחה טרם בוצעה בפועל.
ברכה צפירה ז"ל (  15באפריל  01 - 1910באפריל  ,) 1990זמרת פופולרית החל משנות ה 30-של ארץ ישראל וחלוצת
הזמר העברי.
שירתה של צפירה היוותה אבן דרך ביצירת סגנון מוזיקלי ישראלי מקורי.
מועצת העיר מאשרת הנצחת ברכה צפירה ז"ל בגן משחקים ברחוב דודו דותן בשכונת קריית האומנים.
( בעד , 9-נגד ,3 -נמנע ) 2-
** חברי המועצה הראל שוהם ומשה שטה לא השתתפו בהצבעה.
(פרוטוקול הועדה לשמות למקומות ציבוריים ) 2/2021-15
(נספח מס' )24

.)218( .36הנצחת אריאל שרון ז"ל  -שדרות אריאל שרון  -כביש  200מ 431-עד כביש 44
אריאל (אריק) שרון ז"ל  26 -בפברואר  ,1928ה' באדר תרפ"ח  11 -בינואר  ,2014י' בשבט תשע"ד).
כיהן כראש ממשלת ישראל ה 11-ה בנים  ,2001-2006שר בממשלות ישראל ,חבר הכנסת מטעם סיעת הליכוד ,מייסד
ויושב ראש מפלגת קדימה.
מבוקש לבטל החלטת ועדת שמות מיום  ( 18.12.2016פרוטוקול מס'  )1/2016-14ולאשר הנצחת אריאל שרון ז"ל
בפארק רמלה לוד בסמוך לכביש .44
כמו כן  ,מבוקש לבטל החלטת ועדת שמות מיום  ( 17.03.2020פרוטוקול מס'  – )2/2020-15קריאת כביש  200ע"ש
יצחק שמיר ז"ל.
מועצת העיר מאשרת הנצחת אריאל שרון -שדרות אריאל שרון  -כביש  200מ 431 -עד כביש .44
( בעד , 10-נגד ,2-נמנע ) 2 -
** חברי המועצה הראל שוהם ומשה שטה לא השתתפו בהצבעה.
(פרוטוקול הועדה לשמות למקומות ציבוריים ) 2/2021-15
(נספח מס' ) 25

.)219(.37הנצחת הרב הגאון "עמרם בן דיוואן"זצ"ל  -קריאת רחוב לכיוון בית העלמין "בית החיים" -
מכיכר הבנים עד גן בן צבי
רבי עמרם בן אפרים דיוואן(מוכר בכינוי :רבנו העד"ן הקדוש :ה'ת"ק  -ט"ו באב ה'תקמ"ב) היה שד"ר ומקובל יליד
ירושלים.
נפטר בדרכו חזרה לארץ ישראל בערב שבת ט"ו באב התקמ"ב ונקבר בבית העלמין של הכפר אסז'ן הסמוך לוזאן במרוקו.
ברבות הימים קברו הפך אתר עלייה לרגל לעשרות אלפי חסידים ומעריצים מדי שנה ובמקום אף מתקיימת הילולה שנתית.
מועצת העיר מאשרת הנצחת הרב עמרם בן דיוואן"זצ"ל וקריאת רחוב על שמו לכיוון בית העלמין "בית החיים  -מכיכר
הבנים עד גן בן צבי.
( בעד ,9 -נגד ,3 -נמנע ) 2-
** חברי המועצה הראל שוהם ומשה שטה לא השתתפו בהצבעה.
(פרוטוקול הועדה לשמות למקומות ציבוריים ) 2/2021-15
(נספח מס' )26
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עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 11.2021-15
מיום 25.10.2021
.)220( .38הנצחת שייח' מואיזו  -משה עטיה אטיאס ז"ל
משה עטיה ( -אטיאס) ,היה גדול הזמר המרוקאי האלג'ירי ,זמירותיו ונגינותיו מזכירות את בית אבא והוא דאג
להנחילן גם לדור הצעיר.
הוא כתב ,הלחין וניגן למעלה מ 800 -שירים ,היה זמר בקנה מידה עולמי אשר היה מוכר כמקרב לבבות וערבות הדדית.
מיקום ההנצחה יקבע בהמשך.
מועצת העיר מאשרת הנצחת שייח' מואיזו  -משה עטיה אטיאס ז"ל.
מיקום ההנצחה יקבע בהמשך.
( בעד , 9 -נגד ,3-נמנע ) 2 -
** חברי המועצה הראל שוהם ומשה שטה לא השתתפו בהצבעה.
(פרוטוקול הועדה לשמות למקומות ציבוריים ) 2/2021-15
(נספח מס' ) 27

.)221( .39הנצחת יהודה בוהדנה ז"ל  ,יהודה סלוק ז"ל  ,הנצחת שלום מרציאנו ז"ל ,הנצחת דוד ( הזקן ) אדרי ז"ל
מועצת העיר מאשרת הנצחתם של יהודה בוהדנה ז"ל ,יהודה סלוק ז"ל ,שלום מרציאנו ז"ל ,דוד ( הזקן )אדרי ז"ל בארבעה
מגרשי מיני פיץ' ( נאות רבין  -רחוב כנרת  ,נאות בגין סמוך לסקייטפארק  ,קריית האומנים  -אהוד מנור/אמדורסקי ,נווה מאיר
רחוב מאיר ).( בעד , 9 -נגד ,3-נמנע ) 2-
** חברי המועצה הראל שוהם ומשה שטה לא השתתפו בהצבעה.
(פרוטוקול הועדה לשמות למקומות ציבוריים ) 2/2021-15
(נספח מס' )28

.)222( .40המשך של רחוב חיים לסקוב ז"ל (משדרות גולדה מאיר למשה לוי ) דרך רחוב התשעה
חיים לסקוב ( -אפריל  -1919דצמבר  )1982היה איש צבא וציבור ישראלי ,ראש המטה הכללי החמישי של צבא הגנה
לישראל ונציב קבילות החיילים הראשון.
ההנצחה אושרה בועדת שמות למקומות ציבוריים מיום ( 19.05.2019פרוטוקול מס' .)2/2019-15


מצ"ב שרטוט.
מועצת העיר מאשרת המשך קריאת רחוב ע"ש הרמטכ"ל חיים לסקוב ז"ל גם משדרות גולדה מאיר למשה לוי.
( בעד , 9-נגד ,3-נמנע ) 2-
** חברי המועצה הראל שוהם ומשה שטה לא השתתפו בהצבעה.
(פרוטוקול הועדה לשמות למקומות ציבוריים ) 2/2021-15
(נספח מס') 29
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עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 11.2021-15
מיום 25.10.2021
.)223( .41קיצור רחוב שמחה הולצברג -המשך רחוב יגאל ידין ז"ל ( משד'גולדה מאיר למשה לוי)
יגאל ידין (סוקניק)  20( -במרץ  28 ,1917ביוני  )1984היה סגן ראש הממשלה ,פרופ' לארכיאולוגיה ,הרמטכ"ל השני
של צה"ל והרמטכ"ל בפועל מסך מספר חודשים במהלך מלחמת העצמאות.
חתן פרס ישראל למדעי היהדות ה'תשט"ז(.)1956
ההנצחה אושרה בוועדת שמות למקומות ציבוריים מיום ( 19.05.2019פרוטוקול מס' .)2.2019-15


מצ"ב שרטוט.
מועצת העיר מאשרת המשך קריאת רחוב ע"ש הרמטכ"ל יגאל ידין ז"ל גם משדרות גולדה מאיר למשה לוי.
( בעד , 9-נגד ,3-נמנע ) 2-
** חברי המועצה הראל שוהם ומשה שטה לא השתתפו בהצבעה.
(פרוטוקול הועדה לשמות למקומות ציבוריים ) 2/2021-15
(נספח מס' )30

.)224( .42הנצחת אריה אליאס ז"ל  -כביש  40עד הכניסה למושב מצליח
אריה (אלבר) אליאס  1( -באפריל  7- 1921במאי  )2015היה שחקן קולנוע תיאטרון וטלוויזיה ישראלי .זוכה שני
פרסי אופיר :האחד על תפקיד ראשי בסרט והשני על מפעל חיים.
מועצת העיר מאשרת הנצחת השחקן אריה אליאס ז"ל בכביש  40עד הכניסה למושב מצליח.
( בעד , 9-נגד ,3 -נמנע ) 2 -
** חברי המועצה הראל שוהם ומשה שטה לא השתתפו בהצבעה.
(פרוטוקול הועדה לשמות למקומות ציבוריים ) 2/2021-15
(נספח מס') 31

.)225( .43הנצחת השופט אדמונד ( אליהו ) לוי במתחם הידידות  -רחוב אברהם הלל 6
אדמונד ( אליהו ) לוי ז"ל (  11באוקטובר  11 - 1941במרץ  )2014עלה מעיראק בגיל  10לישראל .כיהן כשופט בבית המשפט
העליון וכחבר הועדה לבחירת שופטים ,עד ליציאתו לגמלאות באוקטובר .2011
מועצת העיר מאשרת הנצחת כבוד השופט אדמונד ( אליהו) לוי ז"ל במתחם הידידות ( רחוב אברהם הלל .)6
( בעד , 9-נגד ,3-נמנע ) 2-
** חברי המועצה הראל שוהם ומשה שטה לא השתתפו בהצבעה.
(פרוטוקול הועדה לשמות למקומות ציבוריים ) 2/2021-15
(נספח מס' )32

.)226( .44קריאת שם מגרש ג'ואריש  " -מגרש האמירויות"
מועצת העיר מאשרת קריאת שם למגרש בשכונת ג'ואריש  " -מגרש האמירויות ".
( בעד , 9-נגד ,3-נמנע ) 2-
** חברי המועצה הראל שוהם ומשה שטה לא השתתפו בהצבעה.
(פרוטוקול הועדה לשמות למקומות ציבוריים ) 2/2021-15
(נספח מס') 33
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עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 11.2021-15
מיום 25.10.2021
.)227( .45המשך שד' גולדה מאיר -ממבצע יהונתן עד כיכר משה דיין ( החדשה)
ההנצחה אושרה בוועדת שמות למקומות ציבוריים מיום  ( 27.01.2019פרוטוקול מס' .)1.2019-15


מצ"ב שרטוט.
מועצת העיר מאשרת המשך שדרות גולדה מאיר ז"ל גם ממבצע יהונתן עד כיכר משה דיין ( החדשה ).
( בעד , 9-נגד ,3-נמנע ) 2-
** חברי המועצה הראל שוהם ומשה שטה לא השתתפו בהצבעה.
(פרוטוקול הועדה לשמות למקומות ציבוריים ) 2/2021-15
(נספח מס' )34

.)228( .46המשך שד' משה דיין  -מכיכר ע"ש ברסלב עד כביש 200


מצ"ב שרטוט.
מועצת העיר מאשרת המשך שדרות משה דיין ז"ל גם מכיכר ע"ש ברסלב עד כביש .200
( בעד , 9-נגד ,3-נמנע ) 2 -
** חברי המועצה הראל שוהם ומשה שטה לא השתתפו בהצבעה.
(פרוטוקול הועדה לשמות למקומות ציבוריים ) 2/2021-15
(נספח מס' )35

.)229( .47שינוי בכיתוב השילוט  ,באתרי אינטרנט ופרסומים נוספים מ RAMLA -לRAMLE -
רה"ע מסביר לחברי הועדה את מקור השם רמלה ( ,)RAMLEרמל – "חול " בערבית ולא .RAMLA
כמו כן מציין כי במקור נכתב RAMLE
מועצת העיר מאשרת שינוי בכיתוב השילוט  ,באתרי אינטרנט ופרסומים נוספים מ RAMLA -לRAMLE -
( בעד , 9-נגד ,3-נמנע ) 2 -
** חברי המועצה הראל שוהם ומשה שטה לא השתתפו בהצבעה.
(פרוטוקול הועדה לשמות למקומות ציבוריים ) 2/2021-15
(נספח מס' )36

.)230( .48פרוטוקול ועדה תרומות מס'  3/2021-15מיום  19באוקטובר  - 2021לידיעה
המועצה מאשררת פרוטוקול ועדת תרומות מס'  02/2021-15מיום  29באוקטובר .2021
(פרוטוקול ועדת תרומות מס' )3/2021-15
(נספח מס' ) 37

רונן עזריה
מנכ"ל העירייה

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

