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בחדר ישיבות  (2021 אוקטובר 12)  בתשפ"  חשוון' ו שלישי ביום שהתקיימה הנהלהועדת מישיבת 

 ע"ש אפריאט,

 רמלה.  1רחוב ויצמן 
 

 :  נוכחים
 רה"ע, יו"ר - מיכאל וידל

    סגן רה"ע -מאור מאיר אשש 
 סגן רה"ע   -אברהם דז'ורייב 
 חבר מועצה -הרב איתן דהאן 

 חבר מועצה  -שלומי פנטה 
 חברת מועצה  -אורלי ארביב 

 חבר מועצה -אברהים )מינו ( אבו לבן 
 חבר מועצה- עו"ד ראיס אבו סייף

 
 :חסרים

 חבר מועצה -עו"ד רונן רוטשטיין 
 חבר מועצה-רונן מושייב

 חבר מועצה - עו"ד מוסא סאבא
 חבר מועצה -אברהים בדויה 

 חבר מועצה  -הרב מיכאל דרעי 
 

 

 
 משתתפים: 

 מנכ"ל העירייה  - רונן עזריה
 מנהל לשכת מנכ"ל  –דודו אבו 

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

     
     
 

 
 . 18:33  הועדה התחילה בשעה

 
 עדכוני רה"ע : 

 
 ) " מתקרבים לירוק "(.  4.60 -קורונה  .1
 תודה לעוסקים במלאכה.  -( 74.5%אחוז גבוה בשיעור הזכאות לבגרות )  .2
 דהמ"ש.    -שיוך מונציפאלי  -דיון בוועדה הגיאוגרפית .3
השבוע התקיים אירוע בספרייה , השקת ספר  " סיפורים בימי קורונה " ) חוויות, שירים וסיפורים  .4

 שכתבו 
 (. ילדי העיר  .5
 . 2022מעדכן כי החלו ישיבות תקציב  .6

 
 

 על סדר היום : 
 
 

 החלפת שטחים בית הקברות המוסלמי במגדל הלבן 0982256-415תכנית מס      .1



 ס"ד ב

 

מס'  הנהלהרוטוקול פ  
15-/202150 

3 
  

 רקע על התוכנית:

, 105חלקה  4355וגוש  89חלקה  4347התכנית חלה בבית הקברות המוסלמי שברחוב שמשון הגיבור, גוש  .1

 בסמכות ועדה מקומית.

 דונם.  3 -התכנית כשטח  .2

 .מטרת התכנית הינה הסדרת שטחי הקבורה בבית הקברות המוסלמי ביעוד שאינו תואם את השימוש .3

עיקרי הוראותיה היא החלפה בין שטחים ציבוריים לשטחי קבורה בתחום בית הקברות המוסלמי ללא שינוי  .4

 .בסך השטחים הקיימים

 

 

 

אשר אושרה  1/180/, תכנית לה1994אושרה בשנת  אשר 188/התכניות החלות באזור הינם תכנית לה .5

 .1988שאושרה בשנת  187/ותכנית לה 1991בשנת 

 ,על כן .פ"ל אינן חופפות אחת את השניה ויוצרות מצב בו קיימים כיום קברים מוסלמים ביעוד שצ"התכניות הנ .6

 .רותפ ליעוד בית קב"מחליפה את היעוד משצ ,תכנית זו מבצעת כאמור החלפת שטחים ובכך

 

 בשם העירייה.  את הגשת  התכנית )כמפורט לעיל( הועדה מאשרת 

 (1) נספח מס'  
 

 

 מועדונית חץ קדימה   2021אישור לתשלום עבור דמי שימוש לשנת  .2

 
-01.09.2020) 2021הועדה מאשרת  דמי שימוש עבור חניכי מועדון חץ קדימה המתאמנים לשנת הפעילות 

01.08.2021) 

 כמפורט להלן :  ₪ , 59,618בסך   

            
סוג 

 פעילות 

כמות  פרטי משתתפים 
 משתתפים 

 סה"כ בש"ח  משך הפעילות  תעריף לחודש 

 ₪  11,700 חודשים 12 1300 9 חניכים חדר כושר 

 ₪  27,918 חודשים 11 54 47 חניכים ריתמיקה 

 ₪  20,000 חודשים 10 100 20 חניכים ג'ודו

 
 (2) נספח מס' 

 
 

חשבונות בנק של בתי ספר בניהול עצמי/חינוך  -שינוי מורשי חתימה בחשבונות בנק של בתי ספר  נוהל  .3

 מיוחד/חט"ב
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בעיר רמלה פועלים מספר בתי ספר יסודיים, המתנהלים ב"ניהול עצמי", או בתי ספר של חינוך מיוחד או חט"ב, 

 בהתאם 

 לנהלי משרד החינוך.

חשבון הניהול העצמי וחשבון תשלומי חשבונות בנק:  2משרד החינוך הגדיר בחוזרי מנכ"ל כי כל בית ספר יפתח 

 .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.

 

י הספר בעיר גדל, וישנם שינויים רבים במורשי החתימה, על מנת לייעל את התהליך, וחיסכון בזמן מאחר מספר בת

 שבתי הספר יפעלו ללא תקלות, מובא לאישור המועצה נוהל חדש.

מיוחד/חט"ב  את הנוהל המצ"ב, לפתיחת/סגירת חשבונות בנקים בבתי הספר בניהול עצמי/חינוךהועדה מאשרת 

 וכן שינוי 

 תימה, שיבוצעו באישור: מנכ"ל העיריה, יועץ משפטי של העיריה, וגזברית העיריה.מורשי ח

 
 (3) נספח מס' 

 
 גב' אורנית פרידמן   -אישור בקשת היתר לעבודת חוץ  .4

 גב' אורנית פרידמן עובדת באגף לשירותים חברתיים ,מבקשת אישור העירייה להיתר עבודת חוץ, 

 מעבר לעבודתו בעירייה.

ועד תאריך  01.10.2021לפקודת העיריות, מבוקש לאשר לנ"ל היתר לעבודת חוץ, מתאריך   180עפ"י סעיף 
30.06.2022. 

 היתר לעבודת חוץ.הועדה מאשרת 

 גב' מירב אורנשטיין   -אישור בקשת היתר לעבודת חוץ  .5
 , גב' מירב אורנשטיין העובדת באגף לשירותים חברתיים ,מבקשת אישור העירייה להיתר עבודת חוץ

 מעבר לעבודתו בעירייה.

ועד תאריך  01.10.2021לפקודת העיריות, מבוקש לאשר לנ"ל היתר לעבודת חוץ, מתאריך   180עפ"י סעיף 
30.06.2022. 

 היתר לעבודת חוץ.הועדה מאשרת 

 

 גב' מצמבר שרית   -אישור בקשת היתר לעבודת חוץ  .6
 ישור העירייה להיתר עבודת חוץ, גב' מצמבר שרית העובדת באגף לשירותים חברתיים ,מבקשת א

 מעבר לעבודתו בעירייה.

ועד תאריך  01.10.2021לפקודת העיריות, מבוקש לאשר לנ"ל היתר לעבודת חוץ, מתאריך   180עפ"י סעיף 
30.06.2022. 

 היתר לעבודת חוץ.הועדה מאשרת 
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 גב' גלעד הופמן יפעת   -אישור בקשת היתר לעבודת חוץ  .7
 גב' גלעד הופמן יפעת העובדת באגף לשירותים חברתיים ,מבקשת אישור העירייה להיתר עבודת חוץ, 

 מעבר לעבודתו בעירייה.

ועד תאריך  01.10.2021לפקודת העיריות, מבוקש לאשר לנ"ל היתר לעבודת חוץ, מתאריך   180עפ"י סעיף 
30.06.2022. 

 היתר לעבודת חוץ.הועדה מאשרת 

 
 

 חילופי גברי ומינוי בוועדות החובה והרשות, דירקטוריונים וחברות העירוניותאישור  .8

 לוועדות חובה, רשות, ועדות מקצועיות,  -מבוקש לאשר מינוי של חברי מועצה, נציגי ציבור, עובדי הרשות המקומית 

 דירקטוריונים, חברות עירוניות וועדי מנהל כמפורט להלן:

 - ועדת תרבות אירועים וספורט .1
 יו"ר  -אברהם דז'ורייב  .1
 מאור אשש .2

 שלומי פנטה .3

 אברהים בדויה  .4

 הראל שוהם .5

 רותם כהן כחלון .6

 נציגת ציבור -שרה בוכריס  .7

 נציג ציבור  -ריימונד בסטקר   .8

 מנכ"ל הרשות .9

 גזברית הרשות .10

 מנהל מח' משק ונכסים ברשות .11

 ספורט ואירועים ברשותאגף מנהל  .12

 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -ועדת משנה לתכנון ולבניה  .2

 )ה( לחוק התכנון והבניה 18סעיף       
 רה"ע, יו"ר   -מיכאל וידל  .1
 מ"מ יו"ר הועדה -רונן מושייב  .2

 אברהם דז'ורייב  .3

 עו"ד ראיס אבו סייף .4

 הרב איתן דהאן .5
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 מיכאל מיכאלוב   .6

 יאיר דידי .7

 מהנדסת הרשות .8

 היועץ המשפטי של הרשות או מי מטעמו .9

 נציגת הרשות לכבאות והצלה  -עובד מורן  .10

 נציגת השר לאיכות הסביבה  -שרון אטנר  .11

 מזכיר/ת הועדה .12

 

 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

 דרך קבע לדיוני הועדהמבקר הרשות יוזמן  
 

 

 (512168733חברה כלכלית לרמלה בע"מ)ח.פ  .3

 
 :                                                                                    נבחרי ציבור    

 רה"ע, יו"ר  -.  מיכאל וידל 1

 .  אברהם  דז'ורייב  2       

 .  רותם כהן כחלון                                                            3       
       

 נציגי ציבור:                                                                                                                     

 .לירון פוקס 1
 .אילאיל פודלישבסקי לביא 2       

 .אלינור בן נעים 3       

 

 :המקומית עובדי רשות   
 מנכ"ל העירייה  -רונן עזריה  .1
 מהנדסת העירייה -ז'אנה סולובייצ'ק  .2

 ס. גזברית העירייה -שגיא רוזנבלט .3

 מזכירות העירייה -עו"ד שלי ביטון  .4
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   -הועדה לקידום מעמד האישה   .4
 יו"ר  -אורלי ארביב   .1

 מאור אשש  .2

 רותם כהן כחלון .3

 שלומי פנטה .4

 נציגת ציבור  -שרה בוכריס  .5

 נציגת ציבור -אוקסנה בורכוב  .6

 נציגת ציבור   -עו"ד נטלי יצחק  .7

 יו"ר נעמ"ת  -יהודית מנדה  .8

 יועצת רה"ע לענייני מעמד קידום האישה ברשות .9

 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה      

 
 
 
 
 

 
                  
 מיכאל וידל                                                                  עו"ד שלי ביטון                                    

                                                                                               ראש העיר רמלה      ס. מנהלת אגף מזכירות ומנהל העירייה                                    
 ויו"ר הועדה                                                              


