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 תשע"ז י"ד באלול, שלישישהתקיימה ביום  ,מן המנייןפרוטוקול ישיבת המועצה 
 ברמלה בבית ווקר( 2017 בספטמבר 5) 

 

               : ה"ה משתתפים
 ראש העיר, יו"ר  -  מיכאל וידל

 מ"מ רה"ע –אברהם אילוז 
 סגן רה"ע – הרב מיכאל דרעי
 גבי אברמשווילי 

 ונן מושייבר
 יאיר דידי

                                   קורייב     רפאל
 הרב איתן דהאן  

 יואל לביא 
 מוטי יצחקי 

 ניסים פנחסוב 
 שמעון שלוש

 בנימין                                 בנימין
 סאבא מוסא ד"עו
  סייף אבו ראיס ד"עו

    גאנםעאמר אבו 
                          

 :הגב' החסר
 ענבל רדה 
                             

 18:10 הישיבה נפתחה בשעה
 
 

 על סדר היום:
 
 הצעות החלטה המוגשות למועצה ע"י ראש העיר. .1

 
נוספים לעמותות הספורט  2/12, בענין תשלום 2017 באוגוסט 6אישרור מועצה טלפונית, שלא מן המנין, מיום  .2

 .2017לשנת 
 

 :פרוטוקולים, כמפורט להלןתוכן  אישור .3
 הלההנ

 ועדת כספים
 ועדת הקצאת מקרקעין ומבני ציבור

 מונח בפני המועצה – ועדת הנחות בארנונה
 ועדת איכות הסביבה 

 ועדת מאבק בנגע הסמים המסוכנים
 ועדת בטיחות בדרכים

 ועדת חינוך
 ועדת משלחות וקשרי חוץ

 ועדת משנה לתמיכות
 
 

(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
 
 
 

 .  2017   באוגוסט 22מיום  3/2017-14מס' 
 .2017   באוגוסט 22מיום  7/2017-14מס' 
 .2017  באוגוסט    7מיום  5/2017-14מס' 
 .2017   באוגוסט   7מיום  2/2017-14מס' 
 .2017  באוגוסט    8מיום  1/2017-14מס' 
 .2017  באוגוסט  13מיום  1/2017-14מס' 
 .2017   באוגוסט 14מיום  1/2017-14מס' 
 .2017   באוגוסט 15מיום  1/2017-14מס' 
 .2017  באוגוסט  22מיום  4/2017-14מס' 
 .2017   באוגוסט 30מיום  3/2017-14מס' 
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 :לידיעה

 .2017     ביוני         5מיום  2/2017-14מס'  (2)      ועדת תנועה מקומית
 .2017   באוגוסט  10מיום  3/2017-14מס'                                                   

 
 2017יוני -גשת דו"ח תלת חודשי על פעולות העירייה לחודשים אפרילה .4

 ב' )ב( לפקודת העיריות. 140עפ"י סעיף 
 
 אישור תוספות לישיבת המועצה. .5
 
 .1.9.2017מוטי יצחקי וניסים פנחסוב מיום הצעה לסדר היום של עו"ד  .6
 
 
 סקירה על פתיחת שנה"ל תשנ"ח. נתנהמנהלת אגף חינוך ונוער  –גב' אלונה קליימן ה
 

 מס'
 פרטי החלטה   החלטה

 
                

  – 3/17אישור הקמת ועדת מו"מ עבור מכרז פומבי   (149) .1
 אספקה, פריקה והתקנת מטבח במרכז הרב נכותי רמלה

, קיבלה החלטה על הקמת ועדה לניהול מו"מ עם 2017באוגוסט  23מיום  6/2017-14ועדת מכרזים מס' 
מציעים פוטנציאליים, עבור אספקה, פריקה והתקנת מטבח במרכז הרב נכותי רמלה, וזאת מאחר ולא 

 ההצעות שהוגשו למכרז דנן. 2היתה הצעה כשרה, מבין 
 

ת לאשר הקמת ועדה לניהול מו"מ עם מציעים פוטנציאליים, אשר לאור האמור לעיל, המועצה מתבקש
 יעמדו בתנאי הסף המפורטים במכרז, בהרכב המפורט להלן:

 עו"ד ראיס אבו סייף
 סגן רה"ע –הרב מיכאל דרעי 

 גזברית העירייה או מי מטעמה
 מנהלת מח' משק ונכסים או מי מטעמה

 מנהל מח' הרווחה או מי מטעמו.
 וב קולות.ברהמועצה מאשרת 

 (1)נספח מס' 
 הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העיר()

 יואל לביא(  1 - קולות, נמנע 15 - )בעד 
 
 – 04/17אישור הקמת ועדת מו"מ עבור מכרז פומבי )מסגרת( מס'   (150) .2

 להפעלת חוגי תרבות, ספורט ופנאי במרכזי הספורט בעיר             .
, קיבלה החלטה על הקמת ועדה לניהול מו"מ עם 2017באוגוסט  23 מיום 6/2017-14ועדת מכרזים מס' 

 19מציעים פוטנציאליים, עבור הפעלת חוגי תרבות, ספורט ופנאי במרכזי הספורט בעיר, מאחר ומתוך 
הצעות אשר אינן עומדות בתנאי הסף, בשל פגמים  14ההצעות שהגישו המציעים למכרז דנן, יש  

היה ניתן להביאן לדיון בפני ועדת המכרזים )הועדה אישרה ההתקשרות עם  מהותיים שנפלו בהן, ולא
חמש המציעים שעמדו בתנאי הסף(. עוד החליטה הועדה להרחיב הניסיון )המעשי( המוכח למתן 

,  וזאת על מנת להרחיב היצע 2017עד אוגוסט  2013השירותים של לפחות שלוש שנים רצופות בין השנים 
 המדריכים.

 
 מור לעיל, המועצה מתבקשת לאשר:לאור הא

הקמת ועדה לניהול מו"מ עם מציעים פוטנציאליים, אשר יעמדו בתנאי הסף המפורטים במכרז  .א
להמליץ על יותר מהצעה אחת  הועדההמכרז שבנדון הינו מכרז מסגרת, ועל פי תנאיו, רשאית )

 (, בהרכב המפורט להלן:כהצעה זוכה
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 עו"ד ראיס אבו סייף;
 מ"מ ראש העיר; –ז אברהם אילו

 סגן רה"ע; –הרב מיכאל דרעי 
 נציגים ממח' הספורט. 2

 2013להרחיב הניסיון )המעשי( המוכח למתן השירותים של לפחות שלוש שנים רצופות בין השנים  .ב
 .2017עד אוגוסט 

 המועצה מאשרת ברוב קולות.
 (2)נספח מס' 

 הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העיר()
 יואל לביא(  1 -נמנע  קולות, 15 -)בעד 

 
 מינוי מר רונן יצחק עזריה למנכ"ל העירייה (151) .3

החליטה לאשר את מינויו של מר רונן יצחק עזריה לתפקיד  29.8.2017ועדת האיתור בישיבתה מיום 
 מנכ"ל העירייה, מצ"ב כנספח העתק פרוטוקול הועדה.

 העירייה. גזברית העירייה אישרה כי המשרה מתוקצבת בתקציב המאושר של
 היועץ המשפטי אישר כי אין מניעה למנות את מר רונן יצחק עזריה לתפקיד מנכ"ל העירייה.

 ,  תחילת העסקתו לאלתר.6משכר מנכ"ל רמה  100%שכרו ישולם בחוזה אישי לפי 
 המועצה מאשרת ברוב קולות.

 
 (3)נספח מס' 

 הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העיר()
 יואל לביא(  1 -קולות מוטי יצחקי, שמעון שלוש וניסים פנחסוב, נמנע  3 – קולות, נגד 12 -)בעד  

 
 למר רונן יצחק עזריה – אצילת תפקידים וסמכויות של ראש רשות(  152) .4

, על פי   1975-לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( תשל"ה 17בהתאם לסעיף 
 ר המועצה האצלת תפקידים וסמכויות כמפורט להלן:הצעת ראש הרשות, מובא בזאת לאישו

לפקודת העיריות, באופן בו בחתימה כאמור,  203קביעת מר רונן יצחק עזריה כמורשה חתימה לפי סעיף 
חתימת ראש העיר מר מיכאל וידל או חתימת מנכ"ל העירייה מר רונן עזריה )אחד מהם בלבד( תהווה 

 הנ"ל.  203חתימת ראש העיר במובנה על  פי סעיף 
 המועצה מאשרת ברוב קולות.

 
 הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העיר() 

 יואל לביא(  1 -קולות מוטי יצחקי, שמעון שלוש וניסים פנחסוב, נמנע  3 –קולות, נגד  12 -)בעד  
 

 אישור הוזלת מחירי הכניסה לאתרים התיירותיים בעיר רמלה ( 153) .5
 .                                         במהלך פסטיבל "רמלה עיר עולם"   

, מבקשת העירייה 8-10/10/17במסגרת פסטיבל "רמלה עיר עולם", שיתקיים בסוכות בין התאריכים 
לעודד כניסה לאתרים התיירותיים של העיר, אשר על כן המועצה מתבקשת לאשר את המחירון המצורף 

 בזאת, וזאת לימי הפסטיבל בלבד:
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 ברוב קולות.המועצה מאשרת  

 
 הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העיר()

 יואל לביא(  1 -קולות, נמנע  15 -)בעד 
 
 אישור בקשת היתר לעבודת חוץ לגב' הילה ירושלמי ( 154) .6

גב' הילה ירושלמי עובדת כרכזת התנדבות עירונית במחלקת הרווחה, מבקשת אישור העירייה להיתר        
 בעירייה. עבודת חוץ,  מעבר לעבודתה

לפקודת העיריות, מבוקש לאשר לנ"ל היתר לעבודת חוץ, לתקופה של שנה מיום החלטת  180עפ"י סעיף 
 המועצה.

 המועצה מאשרת ברוב קולות.
 (4)נספח מס' 

 הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העיר()
 יואל לביא(  1 -קולות, נמנע  15 -)בעד 

 
 יצחק שלוםאישור בקשת היתר לעבודת חוץ למר (  155) .7

מר יצחק שלום עובד כאב בית בבי"ס אחוה, מבקש אישור העירייה להיתר עבודת חוץ, פעמיים בשבוע, 
 מעבר לעבודתו בעירייה.

לפקודת העיריות, מבוקש לאשר לנ"ל היתר לעבודת חוץ, לתקופה של שנה מיום החלטת  180עפ"י סעיף 
 המועצה.

 המועצה מאשרת ברוב קולות.
 (5)נספח מס' 

 צעות החלטה המוגשות ע"י ראש העיר(ה)
 יואל לביא(  1 -קולות, נמנע  15 -)בעד 

 
     413880סמל מוסד   -אישור שינוי מורשי חתימה בבי"ס בן גוריון (  156) .8

כמזכירת בית הספר בן גוריון, במקומה של הגב' מזל   תשמש הגב' אביטל חן גיטהון 1.9.17החל מתאריך 
 כליף.

 מבוקש לאשר שינוי מורשי החתימה בשני חשבונות ביה"ס כמפורט להלן: לאור האמור לעיל,
 

  - רמלה, יהיו 936, בנק לאומי סניף  38-41722מורשי החתימה בחשבון רשות מס' 
 .24182081מנהלת בי"ס בן גוריון,  מס' ת.ז   -בירנית זרבי יצחק  הגב' 

 .313220329  מזכירת ביה"ס החדשה,  מס' ת.ז -הגב' אביטל חן גיטהון  
 
 
 
 

מבוגר/רגיל  תרא
 )מחיר כיום(

ה צילד/גמלאי/חייל/נכה/סטודנט/קבו
 )מחיר כיום( איש 20מעל 

חול המועד סוכות 
מחיר לכל  - 

 מבקר

 10 10 12 מוזיאון

 בריכת הקשתות
 12 12 14 כולל שייט

 9 9 10 המגדל הלבן 

 17 17 20 אתרים 2

 22 22 25 אתרים 3
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 – ברמלה, יהיו 936, בנק לאומי סניף  36-33461 מורשי החתימה בחשבון הורים מס' 
 .24182081מנהלת בי"ס בן גוריון,  מס' ת.ז   -בירנית זרבי יצחק  הגב' 

 .313220329  מזכירת ביה"ס החדשה,  מס' ת.ז -הגב' אביטל חן גיטהון  
 

 החתימה בשני החשבונות למזכירה היוצאת הגב' מזל כליף  בנוסף, מבוקש לאשר ביטול זכות
 .51359016מס' ת.ז  

 המועצה מאשרת ברוב קולות.
 

 הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העיר()
 יואל לביא(  1 -קולות, נמנע  15 -)בעד 

 
 אישור שינוי חברי דירקטוריון בקרן רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח(  157) .9

 דירקטוריון קרן רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח כמפורט להלן:מבוקש לאשר השינוי ב
 אישור מינויו של מר רונן יצחק עזריה כנציג הרשות המקומית במקומה של גב' איילת כהן.

 אישור זה בכפוף לאישור מועצת העיר ולאישור הוועדה לבדיקת מינויים.
 המועצה מאשרת ברוב קולות.

 
 ר(הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העי)

 יואל לביא(  1 -קולות, נמנע  15 -)בעד 
 

 אישור מינויו של מר רונן יצחק עזריה כחבר בדירקטוריון תאגיד המים האזורי ת.מ.ר.(  158) .10
מבוקש לאשר מינויו של מר רונן יצחק עזריה כחבר בדירקטוריון תאגיד המים האזורי ת.מ.ר כנציג 

 הרשות המקומית.
 העיר ולאישור הוועדה לבדיקת מינויים.אישור זה בכפוף לאישור מועצת 

 המועצה מאשרת ברוב קולות.
 

 הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העיר()
 יואל לביא(  1 -קולות, נמנע  15 -)בעד 

 
 רשימת תב"רים שנסגרו(  915) .11

 מצ"ב, לידיעה, רשימת תב"רים שנסגרו.
 (6)נספח מס' 

 
 

  ,2017באוגוסט  6מיום אישרור מועצה טלפונית, שלא מן המנין, (  160) .12
 .          2017נוספים לעמותות הספורט לשנת  2/12בענין תשלום 

נוספים  2/12, בענין תשלום 2017באוגוסט  6שלא מן המנין, מיום המועצה טלפונית, המועצה מאשררת 
           2017לעמותות הספורט לשנת 

 
 (7)נספח מס' 

 (2017אוגוסט  6מיום סבב טלפוני ב )פרוטוקול ישיבת מועצה ,
 (לא משתתף בהצבעה קולות, יואל לביא 15 -)בעד  
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 הצטרפות לוועדת גבולות הבוחנת את חלוקת ההכנסות מהשטח הגלילי בו ממוקם (  161) .13

 . נמל התעופה הבינלאומי בן גוריון                                                                             
הרשויות המקומיות: לוד, עמק לוד, חבל מודיעין, אור יהודה ויהוד מונוסון, הגישו בקשה לחלוקת 

"חמש הרשויות", "הבקשה"  –הכנסות משטח גלילי בו ממוקם נמל התעופה הבינלאומי בן גוריון )להלן 
 "נתב"ג" בהתאמה(.-ו
 

פלי של רשויות מקומיות, שינוי תחום , מונתה ועדת חקירה קבועה לבחינת מעמד מוניצי9.5.2017ביום 
שיפוט רשויות מקומיות, הכרזה על אזורי חלוקת הכנסות בין רשויות מקומיות ואיחוד רשויות מקומיות 
באזור מחוזות תל אביב ומרכז, אשר תפקידה בין היתר, לבחון את הבקשה שצוינה דלעיל ולבחון את 

 קת הכנסות ממתחם נתב"ג בין חמש הרשויות.  מעמדו המוניציפלי של מתחם נתב"ג והכרזה על חלו
 

עיריית רמלה, על אף סמיכותה הגאוגרפית לאזור שבמחלוקת, לא הצטרפה עד למועד זה לבקשת חמש 
 הרשויות. 

 
יצוין, כי עיריית רמלה, כמו חמשת הרשויות, סובלת ממגבלות המוטלות עליה בעקבות קרבתה לנתב"ג, 

צדק, בין חמשת הרשויות, מן הראוי כי גם רמלה תזכה לפיצוי עקב ומשכך, ככל שיחולקו הכנסותיו ב
 הנזקים הנגרמים לה מקרבתה לנתב"ג. 

 
 נכון למועד זה, טרם התקבלה החלטה על ידי הוועדה. 

 
לאור האמור, מועצת העיר מתבקשת לאשר הגשת בקשה להצטרפות עיריית רמלה לבקשה לחלוקת 

 תעופה הבינלאומי בן גוריון.  הכנסות מהשטח הגלילי בו ממוקם נמל ה
 המועצה מאשרת ברוב קולות.

 (3/2017-14)פרוטוקול הנהלה מס' 
 יואל לביא( 1 -קולות, נמנע  15 -)בעד                         

 
 מ"מ ראש העיר לחתום על תעודות אישור לרשם המקרקעין –הסמכת מר אברהם אילוז (  216) .14

מ"מ ראש העיר, לחתום על תעודות אישור לרשם  –אילוז מבוקש לאשר הסמכתו של מר אברהם 
 המקרקעין, בהתאם למפורט להלן:

 
לחתום במקום ראש העיר על תעודות המעידות כי כל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס ביחס 
לאותו נכס עד למתן התעודה סולקו במלואם או שאין חובות כאלה, סמכות הנתונה לראש העיר מכוח 

 לפקודת העיריות ]נוסח חדש[.  324סעיף 
 

לחתום במקום ראש העיר על תעודות המעידות כי שולמו כל הסכומים המגיעים אותה שעה כהיטל החל 
לתוספת השלישית  10על מקרקעין, או שניתנה ערובה לתשלומו, סמכות הנתונה לראש העיר מכוח סעיף 

 . 1965-לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה
 וב קולות.המועצה מאשרת בר

 (8)נספח מס' 
 (3/2017-14)פרוטוקול הנהלה מס' 

 יואל לביא( 1 -קולות, נמנע  15 -)בעד                         
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 מינוי נציגי ציבור נוספים למכרזי כוח אדם (  163) .15

נציגי , מוצע להוסיף את 1979-לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים(, התש"ם 22בהתאם לסעיף      
 הציבור המפורטים מטה לרשימת נציגי הציבור של וועדת קבלת עובדים באמצעות מכרז:

 דר' אוריאל סציקוב     
 גב' ספי עבדוש      
 גב' שמחה פרידמן     
 אלי בן שושה 

 
לאור האמור, מועצת העיר מתבקשת לאשר מינוי המפורטים לעיל כנציגי ציבור לדיוני ועדת הבחינה 

 ים באמצעות מכרז, הכל בהתאם לצרכי העירייה.לקבלת עובד
 המועצה מאשרת ברוב קולות.

 (3/2017-14)פרוטוקול הנהלה מס' 
 יואל לביא( 1 -קולות, נמנע  15 -)בעד                         

 
 אישור מינוי ועדת ערר נוספת לענייני ארנונה )תיקון((  416) .16

, ממנה 1976ר על קביעת ארנונה כללית(, התשל"ו לחוק הרשויות המקומיות )ער 5בהתאם לסעיף 
 המועצה ועדת ערר נוספת לוועדה הקיימת ברשומות,  כאמור להלן:

  
 : )הוועדה הנוספת(1הרכב 

 יו"ר הועדה עו"ד אשרף אבורזק
 מר עזרא שהרבני
 מר אלי בן שושה 

  
 : )הוועדה הקיימת ברשומות(2הרכב 

 יו"ר הועדה עו"ד אשרף אבורזק
 מן מנחםמר גרוס

 מר אורן באוך
  

 מבוקש לאשר המינויים.    
 המועצה מאשרת ברוב קולות.

 (3/2017-14)פרוטוקול הנהלה מס' 
 יואל לביא( 1 -קולות, נמנע  15 -)בעד                         

 
 אישור שינויים בוועדות העירוניות(  516) .17

 מבוקש לאשר שינויים בוועדות העירוניות כמפורט להלן:
 

 ועדה לקליטת עליה
 מבוקש לאשר את מינויו של מר אמיר וידר כחבר ועדה במקומה של גב' יקטרינה וויסבורד.

 
 ועדה להנצחת זכרם של נרצחי פעולות טרור

 ראש העיר. –מבוקש לאשר את מינויו של מר רפאל קורייב כיו"ר הועדה במקומו של מיכאל וידל 
 

 ועדה לקידום מעמד הילד ובני נוער
 ש לאשר את מינויו של דוד אבו כנציג ציבור בועדה.מבוק

 
 ועדת חינוך

 מבוקש לאשר את מינויה של גב' ספי בקל עבדוש כנציגת ציבור בועדה.
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 ועדה ליזום ותכנון פעילות לקידום טיפול מקיף במאבק בנגע הסמים המסוכנים
 שמש כחברת הועדה כנציגתיף ערבי תמנהלת בי"ס מק –מבוקש לאשר את מינויה של גב' רבאב נאסר 

 בתיה"ס העל יסודיים.
 

 ועדה לאיסוף וניתוח נתונים הנוגעים למעשי האלימות, העבריינות והפשיעה
 מנהל המח' האסטרטגית כחבר בועדה. –מבוקש לאשר את מינויו של מר אמיר וידר 

 
 ועדת ערר חוק שרות המדינה )גמלאות(

וטרינרית העירייה, כחברת ועדה במקומו של יהושע  מבוקש לאשר את מינויו של ד"ר רויטל אורבך
 קלפוס מבקר העירייה.

 
 הועדה לקשרי חוץ

 מנהל המח' האסטרטגית כחבר בועדה. –מבוקש לאשר את מינויו של מר אמיר וידר 
 

 ועדת אירועים וחגיגות
 מבוקש לאשר את מינויו של מר מאור אשש כחבר בועדה כנציג ציבור.

 
 רות פיתוחועדה למתן הנחות באג

 ראש העיר. –מבוקש לאשר את מינויו של מר יאיר דידי כיו"ר הועדה במקומו של מיכאל וידל 
 

 ועדת תיירות עירונית
 מנהל המח' האסטרטגית כחבר בועדה. –מבוקש לאשר את מינויו של מר אמיר וידר 

 
 ועדת רישוי עסקים

 ראש העיר. –ו של מיכאל וידל מבוקש לאשר את מינויו של מר יאיר דידי כיו"ר הועדה במקומ
 

 ועדה לשיפור חזות העיר
 מבוקש לאשר את מינויו של מר דניאל צריקר כנציג ציבור.

 
 ועדה לבחירת יקירי העיר

 מבוקש לאשר את מינויו של מר יונה בירודקר כנציג ציבור.
 

 ועדה לבטיחות ולגהות
במקומו של מר יוסי נונו מאגף  מבוקש לאשר את מינויו של מר יגאל שמש נאמן הבטיחות במוס"ח

 ההנדסה.
 אב בית בי"ס שרת כחבר בועדה.  –מבוקש לאשר את מינויו של מר יהושע כהן 

 המועצה מאשרת ברוב קולות.
 (3/2017-14)פרוטוקול הנהלה מס' 

 יואל לביא( 1 -קולות, נמנע  15 -)בעד                         
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 י דירקטוריון בקרן רמלה לחינוך, תרבות ופיתוחאישור שינויים חבר(  166) .18
 מבוקש לאשר השינויים בדירקטוריון קרן רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח כמפורט להלן:

 אישור מינויה של גב' לירון כרמלי כנציגת הרשות במקומה של גב' אלונה קליימן.
 אישור מינויו של מר אברהם דז'ורייב כנציג הרשות.

 ו"ד זהר ברבר כנציגת הרשות.אישור מינויה של ע
 אישור זה בכפוף לאישור מועצת העיר ולאישור הוועדה לבדיקת מינויים.

 המועצה מאשרת ברוב קולות.
 (3/2017-14)פרוטוקול הנהלה מס' 

 יואל לביא( 1 -קולות, נמנע  15 -)בעד                         
 

 ( בע"מ2005ת בחברה למימון רמלה )של גב' חוה לוזון כנציגת רשו האישור מינוי(  167) .19
 ( בע"מ.2005חוה לוזון כנציגת רשות בחברה למימון רמלה )גב' של  המבוקש לאשר את מינוי

 אישור זה בכפוף לאישור מועצת העיר ולאישור הוועדה לבדיקת מינויים.
 המועצה מאשרת ברוב קולות.

 (3/2017-14)פרוטוקול הנהלה מס' 
 יואל לביא( 1 -קולות, נמנע  15 -)בעד                         

 
 רף כדירקטור בתאגיד העירוני לספורטסאישור מינויו של יצחק א(  168) .20

 רף, כנציג ציבור, בתאגיד העירוני לספורט.סמבוקש לאשר את מינויו של מר יצחק א
 אישור זה בכפוף לאישור מועצת העיר ולאישור הוועדה לבדיקת מינויים.

 וב קולות.המועצה מאשרת בר
 (3/2017-14)פרוטוקול הנהלה מס' 

 יואל לביא( 1 -קולות מוטי יצחקי, שמעון שלוש וניסים פנחסוב, נמנע  3 –קולות, נגד  12 -)בעד                         
 
 אישור חילופי גברי בהנהלת המתנ"ס הערבי(  169) .21

 מבוקש לאשר חילופי גברי בהנהלת המתנ"ס הערבי כמפורט להלן:
 מינויו של אבי גועאנה כחבר במקומו של עו"ד מוסא סאבא.

 מינויה של ז'קלין ווהאב כחברה במקומו של עו"ד שאהין דימטרי.
 המועצה מאשרת ברוב קולות.

 (3/2017-14)פרוטוקול הנהלה מס' 
 יואל לביא( 1 -קולות, נמנע  15 -)בעד                         

 
 ות תורניתאישור מינוי ועדה לתרב(  701) .22

 לפקודת העיריות מבוקש לאשר מינוי ועדה לתרבות תורנית בהרכב המפורט להלן: 150בהתאם לסעיף 
 

 יו"ר הועדה –הרב איתן דהאן 
 מ"מ ראש העיר –אברהם אילוז 

 סגן ראש העיר –הרב מיכאל דרעי 
 סגן ראש העיר –רונן מושייב 

 חבר המועצה –ניסים פנחסוב 
 ' לתרבות תורניתהיח –אליקים וייסנשטרן 

 נציג ציבור –מאור אשש 
 נציג ציבור –משה פלאייב 

 נציג רב העיר –אהרון כהן 
 המועצה מאשרת ברוב קולות.

 (3/2017-14)פרוטוקול הנהלה מס' 
 יואל לביא( 1 -קולות, נמנע  15 -)בעד                         
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 יר ללא אלימותע –שינוי חברי הפורום  בועדה לאכיפה עירונית (  171) .23
עיר ללא אלימות, באופן שבמקום  –מבוקש לאשר שינוי חברי הפורום המכהנים בועדה לאכיפה עירונית 

 הפורום הקיים יהיו: 
 

 ראש העיר, יו"ר –מיכאל וידל 
 מ"מ ראש העיר –אברהם אילוז 

 סגן ראש העיר –הרב מיכל דרעי 
 מנכ"ל הרשות
 מפקד התחנה 

 נציג המנהלת הארצית
 נציג ציבור -רף סאיצחק 

 נציג ציבור -עדנאן ג'רושי 
 נציגת תכנית עיר ללא אלימות -איילת טייטלבוים 

 מנהל הפיקוח והשיטור העירוני
 מנהלת אגף החינוך והנוער

 מנהל מחלקת הרווחה
 מנהל מחלקת הביטחון

 יהושע קלפוס מבקר העירייה. –יוזמן דרך קבע לכל דיוני הועדה 
 

, בדבר אישור מינוי פורום 18.12.2013מיום  6/2013-14חלטת מועצת העיר מס' החלטה זו מבטלת את ה
 חברי הועדה.

 המועצה מאשרת ברוב קולות.
 (3/2017-14)פרוטוקול הנהלה מס' 

 יואל לביא( 1 -קולות מוטי יצחקי, שמעון שלוש וניסים פנחסוב, נמנע  3 –קולות, נגד  12 -)בעד                         
 

 אישור בקשת היתר לעבודת חוץ לגב' שרית מצמבר(  172) .24
גב' שרית מצמבר עובדת כרכזת מרכז עוצמה במחלקת הרווחה, מבקשת אישור העירייה להיתר עבודת         

 חוץ, פעמיים בשבוע, מעבר לעבודתה בעירייה.
מיום החלטת  לפקודת העיריות, מבוקש לאשר לנ"ל היתר לעבודת חוץ, לתקופה של שנה 180עפ"י סעיף 

 המועצה.
 המועצה מאשרת ברוב קולות.

 (9)נספח מס'          
 (3/2017-14)פרוטוקול הנהלה מס' 

 יואל לביא( 1 -קולות, נמנע  15 -)בעד                         
 

 אישור בקשת היתר לעבודת חוץ לגב' מירי מדר(  317) .25
גב' מירי מדר עובדת כסייעת במחלקת גנ"י באגף החינוך והנוער, מבקשת אישור העירייה להיתר עבודת         

 חוץ, מעבר לעבודתה בעירייה.
לפקודת העיריות, מבוקש לאשר לנ"ל היתר לעבודת חוץ, לתקופה של שנה מיום החלטת  180עפ"י סעיף 

 המועצה.
 המועצה מאשרת ברוב קולות.

 (10' )נספח מס         
 (3/2017-14)פרוטוקול הנהלה מס' 

 יואל לביא( 1 -קולות, נמנע  15 -)בעד                         
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 אישור בקשת היתר לעבודת חוץ למר זוהדי וואהב(  417) .26
מר זוהדי וואהב עובד באגף ההנדסה, מבקש אישור העירייה להיתר עבודת חוץ, פעמיים בשבוע, מעבר 

 ה.לעבודתו בעיריי
לפקודת העיריות, מבוקש לאשר לנ"ל היתר לעבודת חוץ, לתקופה של שנה מיום החלטת  180עפ"י סעיף 

 המועצה.
 המועצה מאשרת ברוב קולות.

 (11)נספח מס'          
 (3/2017-14)פרוטוקול הנהלה מס' 

 יואל לביא( 1 -קולות, נמנע  15 -)בעד                         
 

 ת היתר לעבודת חוץ למר אילן אלמליחאישור בקש(  517) .27
מר אילן אלמליח עובד במחלקת הפיקוח, מבקש אישור העירייה להיתר עבודת חוץ, מעבר לעבודתו 

 בעירייה.
לפקודת העיריות, מבוקש לאשר לנ"ל היתר לעבודת חוץ, לתקופה של שנה מיום החלטת  180עפ"י סעיף 

 המועצה.
 המועצה מאשרת ברוב קולות.

 (12)נספח מס'          
 (3/2017-14)פרוטוקול הנהלה מס'  

 יואל לביא( 1 -קולות, נמנע  15 -)בעד                         
 

 2017ערבות בנקאית לקרן רמלה לחינוך תרבות ופיתוח )ע"ר( לשנת (  617) .28
ת בהתאם לאישור משרד הפנים, מבוקש לאשר הארכת מתן ערבות בנקאית ל"קרן רמלה לחינוך תרבו

 .31.12.17, עד ליום ₪ 3,000,000ופיתוח )ע"ר(" בסך של 
 המועצה מאשרת ברוב קולות.

 (13)נספח מס'                         
 (3/2017-14)פרוטוקול הנהלה מס'  

 יואל לביא( 1 -קולות, נמנע  15 -)בעד                         
 

  420190סמל מוסד   -אישור שינוי מורשי חתימה בבי"ס יובלים (  177) .29
כמנהלת בית הספר "יובלים", במקומה של הגב' ילנה   תשמש הגב' מירב סימוביץ 1.9.17החל מתאריך 

 וייסקובוי.
 לאור האמור לעיל, מבוקש לאשר שינוי מורשי החתימה בשני חשבונות ביה"ס כמפורט להלן:

 
  - ברמלה, יהיו 304, בנק דיסקונט סניף 7374323  מורשי החתימה בחשבון רשות מס'

 .022836902מנהלת בי"ס יובלים החדשה,  מס' ת.ז  -  מירב סימוביץ הגב' 
 .022496491  מזכירת ביה"ס,  מס' ת.ז -נעמי פיצון  הגב' 

 
 – ברמלה, יהיו 043, בנק דיסקונט סניף 123389781 מורשי החתימה בחשבון הורים מס' 

 .022836902החדשה,  מס' ת.ז מנהלת בי"ס יובלים  -  מירב סימוביץ הגב' 
 .022496491  מזכירת ביה"ס,  מס' ת.ז -נעמי פיצון  הגב' 

 
בנוסף, מבוקש לאשר ביטול זכות החתימה בשני החשבונות למנהלת היוצאת הגב' ילנה וייסקובוי  ת.ז. 

 .317168854מס' 
 המועצה מאשרת ברוב קולות.

 (3/2017-14)פרוטוקול הנהלה מס' 
 יואל לביא( 1 -קולות, נמנע  15 -)בעד                         
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 441352סמל מוסד  -אישור שינוי מורשי חתימה בחט"ב נווה יונתן  (  817) .30
 תשמש הגב' אתי בן חיים  כמנהלת חט"ב "נווה יונתן" במקומה של הגב' שלי קרן. 1.9.17החל מתאריך 

 בשני חשבונות ביה"ס כמפורט להלן:לאור האמור לעיל, מבוקש לאשר שינוי מורשי החתימה 
 

  - ברמלה, יהיו 936, בנק לאומי סניף 23866/16  מורשי החתימה בחשבון רשות מס'
 057997009מנהלת ביה"ס החדשה,  מס' ת.ז  -הגב' אתי בן חיים  
  057518151מזכירת ביה"ס , מס' ת.ז    -הגב' שמחה סימה אזולאי  

 
  - ברמלה, יהיו 936, בנק לאומי סניף 33477/21  מורשי החתימה בחשבון הורים מס'

 057997009מנהלת ביה"ס החדשה,  מס' ת.ז  -הגב' אתי בן חיים 
  057518151מזכירת ביה"ס,  מס' ת.ז    -הגב' שמחה סימה אזולאי  

בשלב זה לא נבחר יו"ר ועד הורים ועל מנת לא לעכב פעילות ביה"ס יש לאשר ללא חתימת יו"ר ועד 
 .הורים

 
בנוסף, מבוקש לאשר ביטול זכות החתימה בשני החשבונות למנהלת של היוצאת הגב' שלי קרן מס' ת.ז  

25701657. 
 המועצה מאשרת ברוב קולות.

 (3/2017-14)פרוטוקול הנהלה מס' 
 יואל לביא( 1 -קולות, נמנע  15 -)בעד                         

 
 418145סמל מוסד  -אבן סינא   אישור שינוי מורשי חתימה בבי"ס(  917) .31

 מבוקש לאשר שינוי מורשי החתימה בשני חשבונות של ביה"ס,  כמפורט להלן:
 

  – ברמלה, יהיו 936, בנק לאומי סניף 8268/23  מורשי החתימה בחשבון רשות מס'
   026306795מנהלת בי"ס אבן סינא, מס' ת.ז   -הגב'  שיראז קומרטה  

 .25813601מזכירת ביה"ס, מס' ת.ז   –הגב' ראדה אלג'רושי  
 

  - ברמלה, יהיו 936, בנק לאומי סניף 33501/50  מורשי החתימה בחשבון הורים מס'
   026306795מנהלת בי"ס אבן סינא, מס' ת.ז   -הגב'  שיראז קומרטה  

 .25813601מזכירת ביה"ס, מס' ת.ז   –הגב' ראדה אלג'רושי  
 

 .29397924מס' ת.ז    -ות החתימה בשני החשבונות לגב' איילת כהן בנוסף, מבוקש לאשר  ביטול זכ
 המועצה מאשרת ברוב קולות.

 (3/2017-14)פרוטוקול הנהלה מס' 
 יואל לביא( 1 -קולות, נמנע  15 -)בעד                         

 

  תב"רים חדשים – 2017אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת (  180) .32
, ₪ 352,200מתוכם משרד החינוך , ₪ 15,899,024ם חדשים בסכום כולל של תב"רי 9 מבוקש לאשר

, רשות ₪ 1,500,000, קרן הפיתוח ₪ 1,482,520, מפעל הפיס ₪ 600,000המועצה להסדר ההימורים 
 כמפורט להלן:, ₪ 2,100,000, והשתתפות בעלים ₪ 9,864,304מקרקעי ישראל 
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 המועצה מאשרת ברוב קולות. - 2650למעט תב"ר 
 

 יואל לביא( 1 -קולות, נמנע  15 -)בעד                         
 

    המועצה מאשרת ברוב קולות. - 2650הצבעה נפרדת על תב"ר                    
 יואל לביא( 1 -קולות מוטי יצחקי, שמעון שלוש וניסים פנחסוב, נמנע  3 –גד קולות, נ 12 -)בעד                         

        
 (14)נספח מס'                  

 (7/2017-14פרוטוקול כספים מס' )
 

 תב"רים תיקוני  – 2017אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת (  181) .33
, מפעל הפיס ₪ 4,630,800קרן פיתוח   , מתוכם₪ 6,968,800בסך של  תיקוני תב"רים 16 מבוקש לאשר

 , כמפורט להלן:₪ 600,000, רשות מקרקעי ישראל ₪ 1,488,000, רשת דובדבן ₪ 250,000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2650  - 
 

2651  - 
2652  - 
2653  - 
2654  - 
2656  - 
2657  - 
2658  - 

 
2659  - 

 

, רח' משה אדרת )הסכם פשרה עם חברת נכסי 2השלמת סלילת בחלקו הדרומי של כביש 
 .₪ 2,100,000בסכום  נחמיה קפלן( –רמלה 

 .₪ 9,864,304רשות מקרקעי ישראל, בסכום  –תכנון הקמת מוסדות ציבור במערב רמלה 
 .₪ 604,808מענקי מפעל הפיס, בסכום רכישת מחשבים לבתי ספר יסודיים 

 .₪ 566,352רכישת מחשבים לחטיבות הביניים ולחטיבות עליונות מענקי מפעל הפיס, בסכום 
 .₪ 311,360רכישת ציוד גלובלי לבתי ספר מענקי מפעל הפיס, בסכום 

 . ₪ 252,700משרד החינוך, בסכום  –שינויים והתאמות בבה"ס עמל ע"ש יגאל אלון 
 .₪ 1,000,000קרן פיתוח, בסכום  -תיות כבישים ותאורה בעיר )לפי הצורך( שיקום תש

בסכום  משרד החינוך –רכישת ציוד וריהוט לבי"ס דרור טכנולוגי ולגן ילדים במתחם גינדי 
99,500 ₪. 

וקרן  ₪ 600,000המועצה להסדר ההימורים  -הקמת מגרש דשא סינטטי בקרית האומנים 
 .₪ 1,100,000כום של , סה"כ ס₪ 500,000פיתוח 

2204  - 
 

2356  - 
 

2605  - 
2550  - 
2541  - 

 
2548  - 

 
2646  - 

 
2644  - 

 
2645  - 

 
2381  - 
2562  - 

 
2579  - 
2504  - 

 -2,107,039רת תב"ר מימון מפעל הפיס, הפחתת סכום של סגי, פיתוח שצ"פ נווה דוד פיס ירוק
₪ . 

קרן פיתוח, תוספת  –כיתות בקרית האומנים, תוספת תקציב לשלב ג'  18הקמת בי"ס יסודי 
 . ₪ 2,610,800סכום של 

 .₪ 410,000קרן פיתוח, תוספת סכום של    -טרומפלדור  –הסדרת צומת ההגנה 
 .₪ 600,000רשות מקרקעי ישראל, תוספת סכום של  – 1100מימון שכר תכנון מכבי תוכנית לה/

מפעל הפיס  –מתקני חצר לפיס ירוק בגן הדס הצללות גדרות תוספת עבור עבודות חשמל 
 . ₪ 89,134, סה"כ סכום של ₪ 10,000וקרן פיתוח  ₪ 79,134

 מפעל הפיס, –מתקני משחק לפיס ירוק ברחוב הגלעד, תוספת עבור עבודות חשמל ופיתוח 
 .₪ 85,372בסכום של 

מפעל הפיס, תוספת עבור עבודות חשמל  –הקמת גינה ציבורית פיס ירוק ברחוב ששת הימים 
 . ₪ 28,498ופיתוח, בסכום של 

  –ופיתוח   הקמת גינה ציבורית פיס ירוק ברחוב אברהם הלל ,תוספת עבור עבודות חשמל 
    . ₪ 28,498מפעל הפיס, בסכום של 

  –ת פיס ירוק ברחוב גיבורי ישראל, תוספת עבור עבודות חשמל ופיתוח הקמת גינה ציבורי
 .₪ 28,498מפעל הפיס, בסכום של  

 .₪ 250,000ביטול תב"ר שיפוצים במבני תרבות ברחוב טשרניחובסקי מרכז ידע, בסכום של 
 1,488,000רשת דובדבן, תוספת סכום של   –ם ברחוב עופרה חזה קריית האומנים הקמת מעון יו

₪. 
 . ₪ 100,000קרן פיתוח, תוספת סכום של  –סימון כבישים והתקני בטיחות 

 .₪ 400,000קרן פיתוח, תוספת של  –עבודות ניקוז בעיר 
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 המועצה מאשרת ברוב קולות.
 (15)נספח מס'                  

 (7/2017-14פרוטוקול כספים מס' )
 ביא(יואל ל 1 -קולות, נמנע  15 -)בעד                         

 
       

 א' לפקודת העיריות  203בהתאם לסעיף  – 2017בשנת הודעה על פרטי חוזים שנחתמו ( 218) .34
 הרשימה מפורטת בנספח. –חוזים שנחתמו  לידיעהמובא בזאת   

 (16)נספח מס'                  
 

 455עבור מקלט ציבורי עמותת בית הכנסת "מגן שלום"   של בקשה לחידוש הקצאה( 183) .35
שנים + שנתיים אופציה, כמפורט  3פרסום ראשון לתקופה של  הועדה להקצאת מקרקעין מאשרת 

 בנספח.
 מאחר וקיימת התחדשות עירונית, יש לציין בהסכם מחויבות לפנות מקרקעין בהתראה של חצי שנה.

  .הועדה החלטתברוב קולות המועצה מאשרת  
               

 (17)נספח מס'      
 (5/2017-14הקצאת מקרקעין  )פרוטוקול 

 יואל לביא( 1 -קולות מוטי יצחקי, שמעון שלוש וניסים פנחסוב, נמנע  3 –קולות, נגד  12 -)בעד    
 

 בשכונת נווה דוד 131מועדון לעמותת  אקי"ם במקלט מס'  בקשה לחידוש הקצאה קיימת עבור ( 418) .36
שנים +  3 לתקופה של הקצאה הינה, הפרסום ראשון בעיתונות הועדה להקצאת מקרקעין מאשרת

 אופציה, כמפורט בנספח. שנתיים 
  יש לציין בהסכם מחויבות לפנות את המקרקעין בהתראה של חצי שנה מאחר והמבנה נכלל בתחום  

            .התחדשות העירונית
 החלטת הועדה.  ברוב קולותהמועצה מאשרת 

               
 (18 )נספח מס'     

 (5/2017-14הקצאת מקרקעין  )פרוטוקול 
 יואל לביא( 1 -קולות מוטי יצחקי, שמעון שלוש וניסים פנחסוב, נמנע  3 –קולות, נגד  12 -)בעד    

 
 להשתמש בשלוחת בי"ס אופק לשעבר לצורך קיום תפילות"הר המוריה" בקשה של עמותת  (185) .37

פרסום ראשון מאשרת הועדה , עוד קצאה למבואת המבנה בלבדמאשרת ההועדה להקצאת מקרקעין  
 שנתיים, כמפורט בנספח.אופציה ל שנים + 3 -לקצאה התקופת ה ,בעיתונות

 החלטת הועדה.  המועצה מאשרת ברוב קולות
               

 (19 )נספח מס'     
 (5/2017-14)פרוטוקול הקצאת מקרקעין  

 יואל לביא( 1 -יסים פנחסוב, נמנע קולות מוטי יצחקי, שמעון שלוש ונ 3 –קולות, נגד  12 -)בעד    
 
 
 
 

2617  - 
2618  - 
2520  - 

 .₪ 300,000קרן פיתוח, תוספת של  – 2017שיפוצים במוסדות חינוך לשנת 
 .₪ 300,000קרן פיתוח, תוספת של  – 2017בור לשנת שיפוצים במוסדות צי

 .₪ 500,000קרן פיתוח, תוספת של  –שיקום תשתיות כבישים ותאורה 
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  14-2/2017ועדה להנחות בארנונה מס' הפרוטוקול  (186) .38
, כמפרט 2017אוגוסט 7, מיום 2/2017-14ועדה להנחות בארנונה מס' הפרוטוקול  מונח בפני המועצה

 בנספח.
 .המועצה מאשרת ברוב קולות    

 (20 )נספח מס'
 (2/2017-14ה מס' פרוטוקול ועדה להנחות בארנונ) 

 יואל לביא( 1 -קולות, נמנע  15 -)בעד          
 

  14-1/2017פרוטוקול הועדה לאיכות הסביבה מס' אישור תוכן  (718) .39
 .2017אוגוסט  8, מיום 1/2017-14לאיכות הסביבה מס'  ועדההפרוטוקול  מבוקש לאשר את תוכן          
 .המועצה מאשרת ברוב קולות   

 (21 )נספח מס'
 (1/2017-14פרוטוקול הועדה לאיכות הסביבה מס' ) 

 יואל לביא( 1 -קולות, נמנע  15 -)בעד          
 

  14-1/2017פרוטוקול הועדה למאבק בנגע הסמים מס' אישור תוכן  (188) .40
 .2017אוגוסט  13, מיום 1/2017-14למאבק בנגע הסמים מס' ועדה הפרוטוקול  מבוקש לאשר את תוכן   
 .ועצה מאשרת ברוב קולותהמ   
 

 (22)נספח מס' 
 (1/2017-14)פרוטוקול הועדה למאבק בנגע הסמים מס' 

 יואל לביא( 1 -קולות, נמנע  15 -)בעד          
 

  14-1/2017פרוטוקול הועדה לבטיחות בדרכים מס' אישור תוכן  (189) .41
 .2017אוגוסט  14, מיום 1/2017-14לבטיחות בדרכים מס'  ועדההפרוטוקול  מבוקש לאשר את תוכן  
 .המועצה מאשרת ברוב קולות   

 (23 )נספח מס'
 (1/2017-14)פרוטוקול הועדה לבטיחות בדרכים מס' 

 יואל לביא( 1 -קולות, נמנע  15 -)בעד          
 

  14-1/2017רוטוקול ועדת חינוך מס אישור תוכן פ (901) .42
 .2017אוגוסט  15, מיום 1/2017-14ועדת חינוך מס פרוטוקול  מבוקש לאשר את תוכן  
 .המועצה מאשרת ברוב קולות   

 (24 )נספח מס'
 (1/2017-14)פרוטוקול ועדת חינוך מס 

 יואל לביא( 1 -קולות, נמנע  15 -)בעד                 
 

 – 4/2017-14רוטוקול ועדת משלחות וקשרי חוץ מס אישור תוכן פ (191) .43

 של העיר 514 -יטא לרגל חגיגות יום ההולדת הבל PANEVEZYSמשלחת לעיר התאומה 
, 2017 באוגוסט  22מיום  4/2017-14מס'  ועדת משלחות וקשרי חוץ פרוטוקול מבוקש לאשר את תוכן

 514 -בליטא לרגל חגיגות יום ההולדת ה PANEVEZYSלעיר התאומה בדבר משלחת מהעיר רמלה 
  :כנספח PANEVEZYSראש עיריית , מצ"ב הזמנה מ7-10.9.2017בין התאריכים , של העיר
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 :המשלחת תכלול

 ראש העיר; –מיכאל וידל 
 מהנדסת העיר; –ז'אנה סולובייצ'יק 

 מנהל המוקד העירוני. –אברהם דז'ורייב 
 

 מלון לחברי המשלחת ימומן על ידי העיר המארחת.
 טיסות, כלכלה, ביטוחים וימי עבודה ימומנו על חשבון העירייה.

 
 .מאשרת ברוב קולות המועצה   

 (25 )נספח מס'
 (4/2017-14מס )פרוטוקול ועדת משלחות וקשרי חוץ 

 יואל לביא( 1 -קולות, נמנע  15 -)בעד                 
 

 הקיימות לתמיכה , עפ"י אמות המידה 2017המשך חלוקת תקציב לעמותות הספורט לשנת  (192) .44
 .                                                                      במועצה ושאושרו 2017באגודות הספורט לשנת           

  ( לעמותות הספורט.₪ 3,500,000מהתקציב השנתי ) 8/12עד כה חולקו 
,  עפ"י אמות המידה 2017הנוספים לעמותות הספורט, לשנת התקציב  4/12מבוקש לאשר תשלום של 

 ושאושרו במועצה. 2017שנת הקיימות לתמיכה באגודות הספורט ל
 .המועצה מאשרת ברוב קולות   

 (26 )נספח מס'
 (3/2017-14מס  ועדת משנה לתמיכות)פרוטוקול 

 קולות, יואל לביא לא משתתף בהצבעה( 15 -)בעד                 
 

 2018אישור תבחינים  עבור תמיכות לעמותות דת, נוער, כלליות וספורט לשנת  (319) .45
, כמפורט 2018עבור תמיכות לעמותות דת, נוער, כלליות וספורט לשנת התבחינים מבוקש לאשר 

 בנספח.
התבחינים נועדו להסדיר את אופן חלוקת התמיכות ע"י עיריית רמלה לעמותות דת , נוער, כלליות 

הפועלות ללא כוונת רווח והנתמכות על ידה, וזאת בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות  2018וספורט לשנת 
בעקבות פסיקה  4/2006ור על ידי הרשויות המקומיות כפי שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' ציב

הקובעת כי רשות מקומית אינה רשאית לחלק תמיכותיה ללא קריטריונים ברורים אשר בקשת כל גוף 
 לפיהן תבחן בקנה מידה שוויוניים.

 .המועצה מאשרת ברוב קולות
 (27 )נספח מס'

 (3/2017-14משנה לתמיכות מס'  ועדת)פרוטוקול  
 יואל לביא( 1 -קולות מוטי יצחקי, שמעון שלוש וניסים פנחסוב, נמנע  3 –קולות, נגד  12 -)בעד    

 

  2/2017פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס'  (419) .46
 .  2017יוני  5, מיום 2/2017פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס'  מובא בזאת לידיעת המועצה  

 (28ח מס' )נספ
 (2/2017)פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 

 

  20173/פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס'  (519) .47
 .2017אוגוסט  10, מיום 3/2017פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס'  מובא בזאת לידיעת המועצה  

 (29)נספח מס' 
 (3/2017)פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 
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                  מרכז המוסיקה ברח' עמיחי 186במקלט מס' להשתמש  אי מרגלן ע"ש אברמוב דודיוצבקשה של  (619) .48
 .           כבית כנסת לשיעורי תורה                                                                                                                 

שני פרסום הועדה מאשרת עדה להקצאת מקרקעין לצאת לפרסום ראשון, החליטה הו 21.1.17ביום 
 , כמפורט בנספח.3 -לקצאה התקופת ה בעיתונות,

 החלטת הועדה.  המועצה מאשרת ברוב קולות
               

 (30 )נספח מס'     
 (תוספת לישיבת המועצה)             

 (6/2017-14)פרוטוקול הקצאת מקרקעין  
 יואל לביא( 1 -קולות מוטי יצחקי, שמעון שלוש וניסים פנחסוב, נמנע  3 –קולות, נגד  12 -)בעד    

 

  איחוד הצלה ישראל להקצאת מבנה ברחוב שפרינצק עבור פעילות העמותה בעיר,בקשה של עמותת  (791)  .49
 .                                                                  בית מתנדב, מחסן ציוד חרום וכיתת הדרכה                                              
כמפורט שנים,  3 -להקצאה ה , תקופתפרסום ראשון בעיתונותהועדה להקצאת מקרקעין מאשרת  

 בנספח.
 החלטת הועדה.  המועצה מאשרת ברוב קולות

               
 (31 )נספח מס'     

 (המועצהתוספת לישיבת )              
 (5/2017-14)פרוטוקול הקצאת מקרקעין  

 יואל לביא( 1 -קולות מוטי יצחקי, שמעון שלוש וניסים פנחסוב, נמנע  3 –קולות, נגד  12 -)בעד    
 

 "הר מוריה" בקשה של עמותת   (819) .50
 )תקופת החגים( חודשים 3זמנית של  הלאישור הפעלת בית כנסת במבואת מבנה חץ לתקופ           

העמותה החלה בתהליך של בקשה להקצאת המבנה לצורך קיום תפילות, עד לסיום התהליך העמותה 
 .חודשים )תקופת החגים( 3לאשר שימוש לתקופה זמנית של מבקשת 

 3הועדה להקצאת מקרקעין מאשרת הבקשה להפעלת בית הכנסת במבנה האמור, לתקופה זמנית של 
 ור בכפוף לחתימת הסכם בהתאם לאישור.חודשים בלבד, לפנים משורת הדין, האיש

 ההקצאה הקבועה תבחן את מספר המתפללים והעמידה בדרישות.
 החלטת הועדה.  המועצה מאשרת ברוב קולות

               
 (32 )נספח מס'     

 (תוספת לישיבת המועצה)             
 (5/2017-14)פרוטוקול הקצאת מקרקעין  

 יואל לביא( 1 -קולות מוטי יצחקי, שמעון שלוש וניסים פנחסוב, נמנע  3 –קולות, נגד  12 -)בעד    
 
 

 אישור העסקת עובדים במשרות אמון   (919) .51
ובהתאם לחוזר  1979 –( בתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים( תש"מ 3)ב( ) 2בהתאם לתקנה 

 :אעצה למינוי הבבדבר חוזים אישים להעסקת נושאי משרה, מתבקש אישור המו 1/2011מנכ"ל 
 

העסקתו של מר משה קקון כעוזר לסגן ראש הרשות המקומית, העובד יועסק בהתאם להנחיות אישור 
משכר מנכ"ל, תחילת העסקת העובד  40%משרד הפנים, בחוזה אישי למשרות אמון ושכרו יעמוד על 

 לאלתר.
 .המועצה מאשרת ברוב קולות

 (תוספת לישיבת המועצה) 
 יואל לביא( 1 -קולות, נמנע  15 -)בעד                 
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 (512168733ית רמלה לחברה הכלכלית לרמלה בע"מ )ח.פ יהלוואת בעלים מעיר  (200) .52
 החברה הכלכלית לרמלה בע"מ, טרם החלה לפעול באופן מלא.

יה הוצאות שונות עבור החברה, נדרש לעגן ימאחר ועד התחלת פעילותה המלאה, שילמה ומשלמת העיר
נושא בהחלטה לפיה ההוצאות שהעירייה הוציאה או תוציא מתקציבה בגין החברה הכלכלית ו/או את ה

יה בגין יתשלומים שהעבירה לחברה הכלכלית ו/או כל הוצאה/תשלום או כל עלות אחרת שהייתה לעיר
 ה לחברה הכלכלית.יהחברה הכלכלית, לרבות שכר עבודה, תהווה "הלוואת בעלים" של העירי

לוואה, כגון שיעור הריבית, הצמדות, תקופת ההלוואה והחזרים, יסוכמו בהסכם "הלוואת התנאים לה
 יה לחברה.יהבעלים" בין העיר

 .לאשר ההחלטה כאמור
 .המועצה מאשרת ברוב קולות

 (תוספת לישיבת המועצה) 
 יואל לביא( 1 -קולות, נמנע  15 -)בעד                 

 
 

 .19:05הישיבה ננעלה בשעה 
 
 
 
 

 
  מיכאל וידל                                                 כהן גלית           

  רמלה העיר ראש                                         מנהלת אגף מזכירות ומנהל         
                                

 
 

 רמלה, 


