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 תשע"ט ו תמוזכ"שהתקיימה ביום שני, רוטוקול ישיבת המועצה מן המניין פ

 רמלה. 1( בספרייה העירונית ע"ש בלפר  , רח' ויצמן  2019 יולי 29) 
  

 
 

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

 חברת מועצה    -עו"ד יעל אגמי 

 סגן ראש העיר   -אברהם אילוז

 גן ראש העיר ס  - מאיר אשש מאור 

 סגן ראש העיר   -ורייב ז'אברהם ד

 חבר מועצה   -הרב איתן דהאן 

 חבר מועצה  -עו"ד רונן רוטשטיין 

 חבר מועצה  -עו"ד מוסא סאבא 

 , השתתף בהצבעה (18:02) נכנס לישיבה בשעה   חבר מועצה   -סייף  אבו ראיס ד"עו

 חבר מועצה   -נאיף אבו סויס  

  , לא השתתף בהצבעה(17:55) יצא מהישיבה בשעה        ר מועצהחב -מיכאל מיכאלוב  

 , לא השתתף בהצבעה(17:55) יצא מהישיבה בשעה            חבר מועצה  -עדי שטרנברג 

 , לא השתתף בהצבעה(17:55) יצא מהישיבה בשעה               חבר מועצה      -יאיר דידי

 , לא השתתפה בהצבעה(17:55מהישיבה בשעה ) יצאה    חברת מועצה  -רותם כהן כחלון 

 
 
 

 :חסרים ה"ה

 חבר מועצה   -רונן מושייב  

 חבר מועצה  -הרב מיכאל דרעי 

 חבר מועצה  -אברהים )מינו( אבו לבן 

 חבר מועצה  - הראל שוהם

 חבר מועצה   -משה שטה  

 

 

 17:50  -פתיחת ישיבת המועצה 
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 :על סדר היום

 . מוגשות ע"י ראש העירייה. הצעות החלטה ה1

  ישור פרוטוקולים:א .2

 .2019 יולי 16מיום  5/2019-15( מס'  1)                                         - ועדת  הנהלהא. 

 .2019יולי  16מיום  5/2019-15( מס' 1)                                          - ועדת כספיםב. 

 .2019יולי  24מיום  1/2019-15( מס' 1)                                             -ועדת חינוך  ג.

 .2019יולי  23מיום  1/2019-15( מס' 1)                                            - ועדת רווחהד. 

 .2019יולי  17מיום  3/2019-15(  מס' 1)   -ועדה להקצאת מקרקעין ומבני ציבורה. 

 . 2019יולי  16מיום   2/2019-15מס'  ( 1)                           -  ת באגרות פיתוחהנחוו. 

 . 2019ביולי   08מיום  1/2019-15מס'  ( 1)                                    -ועדת יקיר העיר ז. 

 .2019יולי  17יום מ 6/2019-15מס'  ( 1)                                       -ועדת תרומות  ח. 

 .2019יולי  02מיום  1/2019-15מס'  ( 1)                          -ועדה הנחות בארנונה  ט. 

 .2019באפריל  10מיום   2/2019-15מס'  ( 1)        ועדה ליזום תכנון ופעילות לקידום י.  

 טיפול מקיף במאבק בנגע הסמים המסוכנים     

 

  2019יוני     -אפריל  י על פעולות העירייה לחודשים חודש-הגשת דו"ח תלת  .3

                                                                          ב' )ב( לפקודת העיריות. 140עפ"י סעיף        
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 מס'
 פרטי החלטה    החלטה

 

 גילדור ליאת  בקשת היתר לעבודת חוץ לגב'(   155).1

 עובדת במחלקת הרווחה, מבקשת אישור העירייה להיתר עבודת חוץ, מעבר לעבודתה בעירייה.               

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

 גילדור ליאת. המועצה מאשרת היתר לעבודת חוץ לגב'         

 ( 1)נספח מס' 
 ( 10 - )בעד

 ()הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה
 

   הפעלת תכניות לקידום מתמטיקה , מדעים וטכנולוגיה לבתי הספר יסודיים וחטיבת  - 10/19מכרז פומבי ( 156.)2

 הביניים             

 תכניות ) טיסנאות ותעופה, יזמות 4 -ל  10/19' מבוקש אישור מועצת העיר  לביטול מכרז פומבי מס          

 כל הצעה כשרה,  ופרסום הליך התמחרות כפי ה טכנולוגית, מדעים וטכנולוגיה,  מתמטיקה( אשר להן לא נמצא          

 (.1987-תשמ"ח  -)ח( לתקנות העירייה ) מכרזים 22שקבוע בתקנה           

               דה מקצועית אשר תערוך פניה אחידה ושוויונית לחברות אשר ניגשו למכרז ועהליך ההתמחרות יתבצע ע"י            

   . חברי הועדה המקצועית בכפוף לאישור מועצת העירולחברות נוספות אשר עומדות בתנאי הסף לשם התמחרות,           

  -העירייה, אלונה קליימן  גזברית ס. -חבר מועצה, שגיא רוזנבלט  -הראל שוהםשיערכו את ההתמחרות:           

 רכזת תכנית מצוינות עירונית. -מנהלת אגף החינוך והנוער, מיה כספי           

 לאמור לעיל.המועצה מאשרת           
 ( 2)נספח מס' 

 ( 10 - )בעד
 ()הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה 

 
  ילדי בית ספר " סיני "  -חודש אוגוסט  -9201אישור כניסה  לבריכת השחייה העירונית ( 157. )3

מלווים מביה"ס  20 -תלמידים ו 70-ללא עלות  לבריכה העירונית בחודש אוגוסט ל  שתי כניסותמבוקש לאשר 

 סיני. 

 יודגש כי הכניסה לבריכה תיעשה בתיאום עם מנהל הבריכה.

 המועצה מאשרת האמור לעיל.         

 ( 10 - )בעד
 (מוגשות ע"י ראש העירייה)הצעות החלטה ה 
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  4338בגוש  30חלקה    -ביטול הפקעה   (158. )4

 ועל השבת חלק מהחלקה לידי רשות      4338בגוש  30בוקש לאשר ביטול הפקעה בחלק מחלקה מ          

 קרקעי ישראל כדלקמן:            

 )להלן: "החלקה"( באמצעות 4338בגוש  30רכשה עיריית רמלה את זכויותיה בחלקה  1985בשנת    .1
 (, 12.12.1985מיום  3280פורסמה בילקוט פרסומים  19ליך הפקעה )הודעה לפי סעיף ה     

 ( אשר יעדה את החלקה 13/09/1973)פורסמה למתן תוקף ביום   1000לה/וזאת בהתאם לתכנית       

 שמורת טבע.ל     

,   7416י.פ  05/01/2017רסמה למתן תוקף ביום /ר )פו47נכנסה לתוקף תכנית תמ"א  2017בשנת    .2 ) 
 ביעוד תעסוקה. 202במסגרת התכנית חלק מהחלקה מהווה את מגרש      

 לצורך שיווק המגרשים פנתה רשות מקרקעי ישראל לעיריית רמלה בבקשה לבטל את ההפקעה     .3
 י ישראל. שנרשמה לטובתה על החלקה ולהחזיר את רישום הבעלות על שם רשות מקרקע     

 /ר אשר  47במסגרת רישום תכניות לצרכי רישום בלשכת רישום המקרקעין, עפ"י תכנית תמ"א    .4
 מקודמת  ע"י רשות מקרקעי ישראל, ירשמו השטחים הציבורים ע"ש העירייה אם בהפקעה או      

 דרך אחרת.  בכל     

 ייה אשר גם עוגן בהחלטת מועצה  ניתן מכתב כוונת ע"י העיר 1999יצוין לעניין זה כי כבר בשנת    .5
   1100כי בשל רצון העירייה לקדם את בניה בשכונת "מכבי" בהתאם לתכנית לה/  13.1.1999מיום       

 לממ"י וכי  המנהל רשאי להורות ליזם כי בתכנית  4338בגוש  28-ו 48,30,18יוחזרו חלקות       

 רשם כבעלת הזכויות בשטחים הציבורים לא יבוצע איחוד וחלוקה  כך שהעירייה תי החדשה     

 תשלומי איזון.         

 לביטול הפקעה בחלק מהחלקה שנרשמה לטובת העירייה   אין מניעה משפטיתלאור האמור לעיל,    .6
 ולהחזיר את המקרקעין לידי רשות מקרקעי ישראל.     

 202המהווה את מגרש  30ק מחלקה את ביטול ההפקעה שנרשמה לטובת עיריית רמלה בחל  מועצת העיר מאשרת

ואת השבת החלקה לרשות מקרקעי ישראל בכפוף לאישור משרד הפנים. עם ביטול ההפקעה יפעלו  4338בגוש 

ישראל  לרישום הזכויות בחלקה באופן שישקף את המצב התכנוני והקנייני בחלקה אשר  העירייה ורשות מקרקעי

 עין.תהיה מקובלת על הצדדים ולשכת רישום המקרק

 
 ( 3)נספח מס'  

 ( 10 - )בעד
 (5/2019-15פרוטוקול הנהלה מס' ) 
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 מלגה עבור תלמיד העיר רמלה למסע לפולין  ( 159).5

 במסגרת סיוע של העירייה לתלמידי העיר מבוקש לאשר השתתפות כספית )מלגה( למסע לפולין עבור         

 ה בת"א אשר נמצא  זכאי.   תלמיד  מ.ר. הלומד בביה"ס אורט גאול        

 לתלמיד וזאת לאחר השלמת ובדיקה הקריטריונים ע"י  אגף החינוך והנוער מול ₪ 1,000המלגה לא תעלה על                

 הגורמים הרלוונטיים.        

 מאשרת  המלגה לתלמיד העיר רמלה למסע לפולין.המועצה         

 ( 4)נספח מס' 
 ( 10 - )בעד

 (5/2019-15ל הנהלה מס' פרוטוקו) 
 
 
 

  מלגה עבור תלמיד תושב העיר למשלחת לפולין( 160.)6

   456913מבוקש לאשר לתלמיד העיר  ע.ל,  הלומד בביה"ס שש שנתי ביסטריצקי סמל מוסד               

 הרלוונטיים באשר  וזאת לאחר  השלמה ובדיקה של אגף החינוך והנוער מול הגורמים ₪  1,000מלגה ע"ס               

 לעמידה בקריטריונים.               

 מאשרת המלגה לתלמיד העיר רמלה למסע לפולין.  המועצה               

 ( 5)נספח מס' 
 ( 10 - )בעד

 (5/2019-15פרוטוקול הנהלה מס' ) 
 

  תלמידי ביה"ס לילנטל  תושבי העיר למשלחת לפולין 17מלגה עבור ( 161).7

 440545תלמידי ביה"ס לילנטל סמל מוסד   17 -מבוקש לאשר ל            

 לכל תלמיד/ה  וזאת לאחר  השלמה ובדיקה של אגף החינוך והנוער מול הגורמים  ₪   1,000מלגה ע"ס            

 הרלוונטיים באשר לעמידה  בקריטריונים.            

 לה למסע לפולין.  תלמידי  העיר רמ 17-מאשרת המלגה ל המועצה            

 

 ( 6)נספח מס' 

 ( 10 - )בעד
 (5/2019-15פרוטוקול הנהלה מס' ) 

 

 אקי"ם  -  2019 ספטמבר  -: אוגוסטאישור כניסה לבריכת השחייה העירונית  (162).8
 , ע"פ הפירוט הנ"ל: 2019ספטמבר   -מאשרת הכניסות לבריכה העירונית  באוגוסט המועצה               

  . 2019ספטמבר   -באוגוסט   כניסות חינם  4 -מלווים ל  6חניכים +  30אישור ל   -מועדון אקי"ם                      

יודגש כי הכניסה לבריכה תיעשה בתיאום עם מנהל הבריכה.                

 ( 7)נספח מס' 
 ( 10 - )בעד

 (5/2019-15פרוטוקול הנהלה מס' ) 
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 בית עדן   -0192 ספטמבר  -: אוגוסט כת השחייה העירוניתאישור כניסה לברי( 163).9

 , ע"פ הפירוט הנ"ל:2019ספטמבר   -מאשרת הכניסות לבריכה העירונית  באוגוסט המועצה               

סה.הנחה עבור כל כני 50% -מלווים( ב 30חניכים ועד  102כניסות לחניכי בית עדן ולמלווים )   6  - בית עדן                       

יודגש כי הכניסה לבריכה תיעשה בתיאום עם מנהל הבריכה.                

 ( 10 - )בעד
 (5/2019-15פרוטוקול הנהלה מס' ) 

 
 הפרדה מגדרית  -2019ספטמבר  -אוגוסט  -2019אישור כניסה  לבריכת השחייה העירונית ( 164.)10

 )נשים/גברים(      

 כניסה 1 -שחייה לילית במוצא"ש ו 2)   2019לבריכה העירונית בחודש אוגוסט כניסות  3מאשרת המועצה       

 הנחה עבור כל כניסה ) " שניים בכרטיס "(.    50% -ביום ו'( ב      

יודגש כי הכניסה לבריכה תיעשה בתיאום עם מנהל הבריכה.               

 ( 10 - )בעד
 (5/2019-15פרוטוקול הנהלה מס' ) 

 

 11.)165( כניסה חינם לחדר כושר באולם ספורט בנאות מנחם בגין -  עבור  עולי " פרויקט עציון "   

 עיריית רמלה מקדמת פרויקטים מגוונים עם משרד הקליטה והסוכנות היהודית לעידוד עלייה לעיר.             

               שעולים לארץ, 25-35אי גילבאקדמאים המיועד ל עציון פרויקטאת היהודית מחלקת הקליטה מפעילה עם הסוכנות  

 ברחבי העיר רמלה עולים מתגוררים . הבעיר שיישארו להשתקע מטרה ב ,לומדים חמישה חודשים באולפן ברמלה 

 נאות מנחם בגין. 33יאיר שטרן ברחוב במתנ"ס אופק  מדים באולפניםולה 

           בנאות מנחם בגין בשנת מגוריהם הראשונה לחדר הכושר חינם כניסה   -מפרויקט עציון לעולים ההטבותמאחת              

 בעיר ) עולה חדש המתגורר בעיר בשנה הראשונה(.              

   מחלקת קליטה מקבלת עדכון מספר ימים מראש, מח' קליטה תעביר רשימה מרוכזת של  -** לגבי הגעות עולים             

 יון.  העולים מפרויקט עצ             

 בנאות מנחם בגין בשנת מגוריהם הראשונה לחדר הכושר חינם כניסה   -מפרויקט עציון לעוליםמאשרת המועצה              

 בשנה הראשונה(.  בעיר  בעיר ) עולה חדש המתגורר             

 קבלת ההטבה תותנה: 

 מסמך רשמי ממחלקת הקליטה עם פרטי העולה החדש . .א
 .ו רשומה רמלה כעיר המגורים של העולההצגת תעודת זהות ב .ב

 

 ( 8)נספח מס'  
 ( 10 - )בעד

 (5/2019-15פרוטוקול הנהלה מס' ) 
 

 עבור עולים חדשים המתגוררים  עד שנה  בעיר אישור כניסה לבריכת השחייה העירונית ( 166).12

             עירייה פועלת לרווחת העולים ומקלה לאורך שנים העיר רמלה קולטת עולים חדשים מכל תפוצות ישראל, ה               

 עליהם את תהליך הקליטה ושילובם בחיי הקהילה.                

 עיריית רמלה מקדמת פרויקטים מגוונים עם משרד הקליטה והסוכנות היהודית  לעידוד עלייה לעיר.               

 המתגוררים ,  החדשיםלעולים  מאשרת  מועצת העיר ות הניתנות להם, על מנת להקל על העולים ובמסגרת ההטב               

 ,  כניסה חינם לבריכת השחייה העירונית.   ברחבי העיר בשנתם הראשונה               
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      עלך מחלקת קליטה מקבלת עדכון מספר ימים מראש, מח' קליטה תעביר רשימות מרוכזות  -** לגבי הגעות עולים                   

 עולים חדשים המתגוררים בעיר בשנתם הראשונה.                     

 קבלת ההטבה תותנה:
 מסמך רשמי ממחלקת הקליטה עם פרטי העולה החדש .. 1
 . כהיהצגת תעודת עולה עם תאריך עלייה בכניסה לבר. 2

 .הצגת תעודת זהות בו רשומה רמלה כעיר המגורים של העולה. 3

יודגש כי הכניסה לבריכה תיעשה בתיאום עם מנהל הבריכה.                 

             
 ( 10 - )בעד

 (5/2019-15פרוטוקול הנהלה מס' ) 
 

    תב"רים חדשים  - 9201אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת  ( 167.)31

 פירוט מקורות המימון : ₪ ,  40,000מבוקש , סה"כ תקציב  2019מעלה   -הצטיידות לאשכול גנים לימן   -2796                  

 )רכישת ציוד(.  קרן שלם                  

   .תב"רההמועצה מאשרת את                   
 ( 9)נספח מס' 

 ( 10 - )בעד
 (5/2019-15פרוטוקול כספים מס' ) 

 

 תב"רים תיקוני   - 2019תקציבים בלתי רגילים לשנת תיקון אישור ( 168) .14

 , כמפורט להלן : 2019תיקוני תב"רים לשנת  3מבוקש לאשר                  

 )מימון כל     ₪  3,000,000  -שיפוץ מגרש הכדורגל בג'ואריש הקמת מבנה מלתחות , סה"כ תקציב מבוקש  - 2628  

 ₪ (,  1,400,000קרן פיתוח : ₪,   1,300,000המשרד לפיתוח הנגב הפריפריה והגליל :  -התב"ר               

 )ע.קבלניות(.   קרן פיתוח:   פירוט מקורות מימון  ₪ 1,000,000  -תוספת₪ ,  2,000,000 -קודם  סה"כ תקציב               

 , ₪  2,100,000  -, סה"כ תקציב מבוקש 201מנחם בגין מגרש בנאות הקמת גן ילדים ברחוב זמיר   - 2692  

  )ע.קבלניות(.קרן פיתוח  , פירוט מקורות מימון : ₪ 100,000  -תוספת  ₪ ,  2,000,000  - תקציב קודם סה"כ               

  סה"כ תקציב ₪ ,  2,200,000 -, סה"כ תקציב מבוקש  215ברחוב בורכוב מגרש ממלכתי דתי  הקמת גן ילדים   - 2756 

 )ע.קבלניות(. קרן פיתוח מון : פירוט מקורות מי, ₪ 200,000  -תוספת₪,   2,000,000 -קודם             

               

 תב"רים לעיל( : תיקוני פירוט מקורות מימון )               

 ₪.  1,300,000  -קרן פיתוח                  

  .תב"ריםתיקוני המועצה מאשרת               

 ( 10)נספח מס'            
 ( 10 - )בעד  

 (5/2019-15פרוטוקול כספים מס' ) 
 

  15-2019/3פרוטוקול ועדת חינוך מס'  ( 169.)15

 . 2019ביולי  25, מיום  3/2019-15המועצה מאשרת פרוטוקול ועדת חינוך מס'                 

 ( 11נספח מס' )
 ( 10 - )בעד

 (3/219-15פרוטוקול ועדת חינוך מס' ) 
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  15-1/2019פרוטוקול ועדת רווחה מס'   (170.)14

 . 2019ביולי  23, מיום  1/2019-15המועצה מאשרת פרוטוקול ועדת רווחה מס'                 

 ( 12נספח מס' )
 ( 10 - )בעד

 (1/2019-15פרוטוקול ועדת רווחה מס' ) 
 

 11חלקה: 5937עמותת "מאהבת חסדי זכריה" , רחוב בנאי יוסי ,קרית האומנים ,גוש:  ( 171.)15

     11חלקה: 5937חסדי זכריה" , רחוב בנאי יוסי ,קרית האומנים ,גוש: עמותת "מאהבת                 

 החלטות:                           
 שנים אופציה. 10חודשים +  11 -ו 24-להסכם חכירה להחלטת ועדת הקצאות על אישור בקשה                            
 המועצה מאשרת ההחלטה.                           

 (13)נספח מס'                
 ( 10 - )בעד

 ( 3/2019-15)ועדה להקצאת מקרקעין ומבני ציבור מס'  
 
 

   40חלקה: 5807גוש: 2עמותת בית הכנסת "מגן שלום" ,רחוב גיבורי ישראל (  172.)16

  . 40חלקה: 5807גוש: 2עמותת בית הכנסת "מגן שלום" ,רחוב גיבורי ישראל                       

 החלטות:                            

 שנים + שנתיים אופציה. 5לפרסום שני לתקופה של בקשה ההחלטת ועדת הקצאות על אישור                             

 המועצה מאשרת ההחלטה.                            
 (14)נספח מס'                

 (10-)בעד               
 ( 3/2019-15קצאת מקרקעין ומבני ציבור מס' )ועדה לה

 
 

  28חלקה: 5801גוש: 4עמותת מרגלן ע"ש אברמוב דוד ברמלה רחוב הצנחנים (  173.)17

 . 28חלקה: 5801גוש: 4עמותת מרגלן ע"ש אברמוב דוד ברמלה רחוב הצנחנים                       

 החלטות:                            

 דחיית הדיון בבקשה לצורך בחינה לגבי היתכנות הפעילות של בית כנסת מול החלטת ועדת הקצאות על                             

 פעילות מועדון יום לקשיש במקום.                            

 המועצה מאשרת ההחלטה.                            
 (15)נספח מס'                

 (10-)בעד               
 ( 3/2019-15)ועדה להקצאת מקרקעין ומבני ציבור מס' 

 
  4עמותת טללי החיים , עמותת "מרכז מעיין החינוך העצמאי " לת"ת ובתי ספר ,רחוב הזית ( 174.)18

  30חלקה: 4350גוש:                

  4ובתי ספר ,רחוב הזית  עמותת טללי החיים , עמותת "מרכז מעיין החינוך העצמאי " לת"ת               
 . 30חלקה: 4350גוש:                

 החלטות:                     

 שנים + שנתיים אופציה. 3אישור הבקשה לפרסום שני ותקופה של החלטת ועדת הקצאות על                      

 המועצה מאשרת ההחלטה.                     
 (16)נספח מס'                

 (10-)בעד               
 ( 3/2019-15)ועדה להקצאת מקרקעין ומבני ציבור מס' 
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 255חלקה: 4349גוש: 23תנועת "הנוער העובד והלומד" רחוב יוספטל גיורא ( 175.)19

 .255חלקה: 4349גוש: 23תנועת "הנוער העובד והלומד" רחוב יוספטל גיורא               

 לטות:הח                    

 שנים + שנתיים אופציה. 3אישור הבקשה לפרסום שני ותקופה של החלטת ועדת הקצאות על                     

 המועצה מאשרת ההחלטה.                    
 (17)נספח מס'                

 (10-)בעד               
 ( 3/2019-15)ועדה להקצאת מקרקעין ומבני ציבור מס' 

 

   
                40חלקה: 5801תנועת בני עקיבא רחוב השריון , שכונה: נוה רם/ גיורא גוש:(  761.)20

 . 40חלקה: 5801תנועת בני עקיבא רחוב השריון , שכונה: נוה רם/ גיורא גוש:                

 החלטות:                

 שה לצורך בבדיקה לגבי הצורך במקרקעין בהתחדשות עירונית.דחיית הדיון בבקהחלטת ועדת הקצאות על                       

 המועצה מאשרת ההחלטה.                      
 (18)נספח מס'                

 (10-)בעד               
 ( 3/2019-15)ועדה להקצאת מקרקעין ומבני ציבור מס' 

 
 

  7חלקה: 4340וד שכונה: כביש עוקף גוש:ל -מפעל החסד יד ביד לוד ע.ר , כביש עוקף רמלה (  177.)21

 .7חלקה: 4340לוד שכונה: כביש עוקף גוש:  -מפעל החסד יד ביד לוד ע.ר , כביש עוקף רמלה                 

 החלטות:                      

 נוגע לגבול עם לוד.ועדת גבולות והחלטות בודחיית הדיון בבקשה לדיון בהחלטת ועדת הקצאות על                       

 המועצה מאשרת ההחלטה.                      
 (19)נספח מס'                

 (10-)בעד               
 ( 3/2019-15)ועדה להקצאת מקרקעין ומבני ציבור מס' 

 
 

  5938:עמותת בית הכנסת חזון עובדיה רחוב פוליאקוב ישראל )פולי(, שכונה: קרית האומנים, גוש ( 178.)22

    401מגרש: 12חלקה:                

  5938עמותת בית הכנסת חזון עובדיה רחוב פוליאקוב ישראל )פולי(, שכונה: קרית האומנים, גוש:                

   . 401מגרש: 12חלקה:                

 החלטות:                      

 דחיית הדיון בבקשה לאחר סיום טיפול ביתר בנייה.החלטת ועדת הקצאות על                       

 המועצה מאשרת ההחלטה.                      
 (20)נספח מס'                

 (10-)בעד               
 ( 3/2019-15)ועדה להקצאת מקרקעין ומבני ציבור מס' 
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  30,  18חלקות: 3504, גוש: 4עמותת "מרכז החינוך העצמאי" רחוב הזית  ( 179.)23

 . 30,  18חלקות: 4350, גוש: 4עמותת "מרכז החינוך העצמאי" רחוב הזית                 

 החלטות:                

 אישור הבקשה לפרסום שני לתקופה של שנה +שנה נוספת.החלטת ועדת הקצאות על                       

 טה.המועצה מאשרת ההחל                      
 (21)נספח מס'                

 (10-)בעד               
 ( 3/2019-15)ועדה להקצאת מקרקעין ומבני ציבור מס' 

 
 

              58חלקה: 5810מיעוטים , גוש:שכונה  5עמותת "אור האמת" רחוב לוי א.ס. (  180.)24

 . 58חלקה: 5810טים , גוש:שכונה מיעו 5עמותת "אור האמת" רחוב לוי א.ס.                 

 החלטות:                      

 אישור הבקשה להקצאה בהליך מקוצר לתקופה הקצאה של שנה , לאחריה יתפרסם  החלטת ועדת הקצאות על                       

 קול קורא.                      

 המועצה מאשרת ההחלטה.                      
 (22)נספח מס'                

 (10-)בעד               
 ( 3/2019-15)ועדה להקצאת מקרקעין ומבני ציבור מס' 

 
 

  75חלקה:  5806שכונה:אשכול גוש: 9עמותת "אור האמת" רחוב אשכול לוי ( 181.)25

  75חלקה:  5806אשכול גוש: שכונה: 9עמותת "אור האמת" רחוב אשכול לוי                

 החלטות:                     

 אישור הבקשה להקצאה בהליך מקוצר לתקופה הקצאה של שנה. החלטת ועדת הקצאות על                     

 לאחריה יתפרסם קול קורא.                      

 המועצה מאשרת ההחלטה.                     
 (23)נספח מס'             

 (10-)בעד               
 ( 3/2019-15להקצאת מקרקעין ומבני ציבור מס' )ועדה 

 
 
 74חלקה: 4348, רחוב שלום עליכם , שכונה: משכנות גוש: אריאל תנועת נוער ישראלית ( 182.)26 

 .74חלקה: 4348אריאל תנועת נוער ישראלית , רחוב שלום עליכם , שכונה: משכנות גוש:                 

 החלטות:                      

 דחיית הדיון בבקשה לצורך בחינה של צרכים עירוניים ולאור העובדה כי המקרקעין החלטת ועדת הקצאות על                      

 בתחום ההתחדשות העירונית.                      

 המועצה מאשרת ההחלטה.                      

 (24)נספח מס'                
 (10-)בעד               

 ( 3/2019-15)ועדה להקצאת מקרקעין ומבני ציבור מס' 
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  1חלקה: 5853אריאל תנועת נוער ישראל , רחוב יבנה , שכונה:העיר העתיקה א' גוש: ( 318.)72

 . 1חלקה: 5853אריאל תנועת נוער ישראל , רחוב יבנה , שכונה:העיר העתיקה א' גוש:                

 החלטות:                      

 שנים + שנתיים אופציה. 3אישור הבקשה לפרסום ראשון ותקופה של  החלטת ועדת הקצאות על                      

 המועצה מאשרת ההחלטה.                      

 (25)נספח מס'                
 (10-)בעד               

 ( 3/2019-15)ועדה להקצאת מקרקעין ומבני ציבור מס' 
 
 
 

  15-2/2019פרוטוקול הנחות באגרות פיתוח מס' (  418.)28
 .2019יולי  16, מיום  2/2019-15פרוטוקול הנחות באגרות פיתוח מס' המועצה מאשרת                 

 
 (26נספח מס' )             

 (10-)בעד               
 (  2/2019-15פרוטוקול הנחות באגרות פיתוח מס' )

 
 
 
  15-2/2019פרוטוקול ועדת יקיר העיר מס' ( 184.)92

 . 2019יולי  8, מיום  2/2019-15המועצה מאשרת פרוטוקול ועדת יקיר העיר מס'                 
 

 (27נספח מס' )             
 (10-)בעד               

 (2/2019-15פרוטוקול ועדת יקיר העיר מס' )
 
 
 

  15-2019/6ת מס' פרוטוקול ועדת תרומו ( 185.)30
 . 2019ביולי  17, מיום   6/219-15המועצה מאשרת פרוטוקול ועדת תרומות מס'                 

 
 (28נספח מס' )             

 (10-)בעד               
 ( 6/219-15פרוטוקול ועדת תרומות מס' )

 
 
 
  15-1/2019פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה מס'  ( 186.)13

 .2019ביולי  2, מיום  1/2019-15המועצה מאשרת פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה מס'                 

 (29נספח מס' )             
 (10-)בעד               

 ( 1/2019-15פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה מס' )

 
 

 15-2/2019מס'  כניםועדה ליזום תכנון ופעילות לקידום טיפול מקיף במאבק בנגע הסמים המסו( 187.)31

 ועדה ליזום תכנון ופעילות לקידום טיפול מקיף במאבק בנגע הסמים המסוכניםהמועצה מאשרת                

 .  2019באפריל  10מיום  2/2019-15מס'                
 (30נספח מס' )             

 (10-)בעד               
 ( 2/2019-15ל מקיף במאבק בנגע הסמים המסוכנים מס' ועדה ליזום תכנון ופעילות לקידום טיפו)
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 הרשות למאבק באלימות , בסמים ואלכוהול  -חילופי גברי בוועדה  (  188.)32
 הרשות למאבק באלימות , בסמים ואלכוהול כדלקמן: -מבוקש לאשר חילופי גברי בוועדה 

 רה"ע, ויו"ר הועדה   -מיכאל וידל 

 עירמ"מ ראש ה  -אברהם אילוז 

 חבר מועצה   -אברהם דז'ורייב 

 מנכ"ל העירייה או מי מטעמו 

 מפקד תחנת משטרת רמלה או מי מטעמו

 מנהל התכנית למאבק באלימות בסמים ובאלכוהול ברשות המקומית

 מנהל אגף החינוך והנוער או מי מטעמו

 מנהל המח' לשירותים חברתיים או מי מטעמו

 דובר העירייה או מי מטעמו

 פיקוח ושיטור עירוני או מי מטעמו מנהל מח'

 מנהל המוקד עירוני או מי מטעמו

 מנהל יח' הנוער העירונית או מי מטעמו

 מנהל מרכז גישור או מי מטעמו

 האמור לעיל.המועצה מאשרת 
 (30נספח מס' )                                                                         

 (10-ד )בע              
 (  29/7/2019תוספת ישיבת מועצה ליום )

 

  15-3/2019פרוטוקול משלחות וקשרי חוץ מס'  ( 189).33

  . 2019ביולי  28, מיום  3/2019-15פרוטוקול משלחות וקשרי חוץ מס' המועצה מאשרת                 

 (31נספח מס' )
 (  8-)בעד     

 ו"ד מוסא סאבא לא השתתפו בהצבעה. ** ראש העיר , מיכאל וידל וחבר המועצה ע
 

 (  29/7/2019תוספת ישיבת מועצה ליום )

 
 
 
 
 
 

  מיכאל וידל                            רונן עזריה             
      רמלה העיר  ראש                                                      העירייה מנכ"ל         


