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 תש"ף   לולא  'דשהתקיימה ביום שני מן המניין   רוטוקול ישיבת מועצה פ

 רמלה. 4הזית  , רח' אשכול הפיס (   2020 אוגוסט 24) 
  

 
 :נוכחים ה"ה

   
 ראש העיר, יו"ר ישיבת המועצה  -מיכאל וידל  

 סגן רה"ע  -אברהם אילוז 

 סגן רה"ע   -מאור מאיר אשש  

 סגן רה"ע    -אברהם דז'ורייב 

 חבר מועצה    -לומי פנטה ש

 , לא השתתף בהצבעה (. 20:00) יצא בשעה חבר מועצה   -הרב איתן דהאן 

 חבר מועצה -עו"ד רונן רוטשטיין 

 , השתתף בהצבעה  (18:20נכנס בשעה )   חבר מועצה  -הרב מיכאל דרעי 

 תף בהצבעה  (לא השת,  20:10, יצא בשעה  18:12)נכנס בשעה     חבר מועצה  -רונן מושייב  

 (  , השתתף בהצבעה18:12)נכנס בשעה 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    -הראל שוהם 

 חבר מועצה        -מיכאל מיכאלוב  

 צה חבר מוע  -עדי שטרנברג 

  חבר מועצה   -יאיר דידי

 

 חסרים:

 חבר מועצה  -משה שטה 

 חברת מועצה  -רותם כהן כחלון 

 

 מנגנון עירוני :
 

 מנכ"ל העירייה   -רונן עזריה 

 גזברית העירייה   -רוזה עללאל 

 יועץ משפטי לעירייה  -עו"ד דורון דבורי 

 מנהלת אגף החינוך והנוער  -אלונה קליימן

 ל מח' מחשוב מנה  -משה ביטן 

 מנהל אגף ספורט ואירועים   -ניסים רון  

 מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון
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 :דר היוםסל ע

 
 עדכוני רה"ע               

 
 הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה למועצה .1

 
   אישור פרוטוקולים: .2

 

 .2020באוגוסט    10מיום  15-9/2020( מס'  1)                                - ועדת כספיםא. 

 .2020באוגוסט  2מיום  15-1/2020( מס' 1)                                             - ועדת מיגור אלימותב. 

 .2020באוגוסט  9מיום  15-1/2020( מס' 1)                               -ועדת תרבות אירועים וספורטג.                 

 ועדה ליזום ותכנון פעילות לקידום טיפול מקיף  ד.                

 .2020באוגוסט  9מיום  15-1/2020( מס' 1)                         -  במאבק בנגע הסמים המסוכנים                   

 .2020באוגוסט  10מיום  15-2020/7( מס' 1לידיעה                                           )- ועדת תרומותה.                

 .2020באוגוסט  11מיום  15-1/2020( מס' 1)                                    -ועדת תיירות עירוניתו.                

 .0202באוגוסט  11מיום  15-2/2020( מס' 1)                         -ועדת קידום מעמד הילד ובני נוער ז.               

 .2020באוגוסט  11מיום  15-2/2020( מס' 1לידיעה                       ) -ועדת הנחות רטרו בארנונהח.               

 .2020באוגוסט  12מיום  15-2/2020( מס' 1)                                             -ועדת איכות הסביבהט.               

 .2020באוגוסט  12מיום  15-2/2020( מס' 1)                                    -מעמד קידום האישהועדת  י.              

 .2020באוגוסט  18מיום  15-4/2020( מס' 1)                                       -ועדת תמיכות מקצועית יא.              

 . 2020אוגוסט  19מיום  15-4/2020( מס' 1)             -רועדת הקצאת מקרקעין ומבני ציבויב.              

 
 תוספת  .3
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 עדכוני ראש העיר :  
 
  -היערכות לשנת הלימודים תשפ"א  .1

     
 לאור ריבוי ההנחיות של משרד החינוך,     -בתחום החינוך  מוקד טלפוני ייעודי  פתיחת  •

 וכו' , הקמנו בעירייה ) בין העיריות היחידות בארץ (  מתווי למידה שונים , למידה בקפסולות
 מוקד טלפוני ייעודי  בתחום החינוך על מנת לסייע לציבור בכל סימני השאלה המתעורררים עם פתיחת 
 שנת הלימודים.  

 

מנהלת אגף החינוך והנוער, הגב' אלונה קליימן הציגה מצגת  ובה סקרה את היערכות העירייה לשנת   •

  הלימודים

תשפ"א  ) נתונים כלליים, אתגרי פיצול התלמידים לקפסולות, מתווי לימודים, תשתיות דיגיטאליות 

 במוסדות 

 חינוך, מחשב לכל ילד ,  בינוי ושיפוצי קיץ (. 

       

מערכת החינוך העירונית מאמינה כי  לפעול למיצוי היכולת האישית הטמונה בכל   ראש העיר מדגיש כי 

 . 21 -תוך הענקת אקלים חינוכי, סביבת לימודים ראויה ואמצעים המותאמים למאה התלמיד ותלמידה 

 לצד השאיפה לחינוך למצוינות והשגיות, אנו פועלים לחינוך לערכים, התנדבות ותרומה לקהילה. 

 

 באר יעקב  -איחוד רשויות רמלה .2
 

  מלה באר יעקב ;ראש העיר מציג בפני חברי מועצת העיר את נושא איחוד רשויות מקומיות ר

מחקרים רבים מצביעים כי ישנו יתרון מובהק לגודל הרשות הבא לידי ביטוי בין היתר במתן שירותים 

לתושב. כלומר, רשות מאוחדת תוכל להפחית עלויות וזאת בלי לפגוע ברמת השירותים לתושב ובמקרים 

 רמת הוצאות. אחרים אף להציע רמת שירותים גבוהה יותר לתושב תוך שמירה על  אותה 

  , הועדה יתרונות האיחוד  בימים אילו הוקמה ועדת היגוי בראשות המנכ"ל אשר תחקור ותבחן את      

 יתוח פיזי וצפי גידול אוכלוסייה. דמוגרפיה, נתונים סוציואקונומי וחינוך, פ  -תבחן בין היתר      

      

 חינת הנושא באופן מעמיק ע"י ועדת ההיגוי, הנושא  ראש העיר מעדכן את חברי מועצת העיר כי  לאחר ב       

 נדרש אישור מועצת העיר טרם   2.2020א' לחוזר מנכ"ל  3יובא לאישור   מועצת העיר ) בהתאם לסעיף        

 הפנייה  למשרד הפנים לדיון  בבקשה(.        
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 מס'
 פרטי החלטה     החלטה

 
 ה בלתי חוזרת של העירייה לטובת עמותת הכדורסל נווה דוד סאןאישור חתימה על כתב הורא .(511) .1

 2021לשנת הכספים        

 על כספי  ₪ 750,000 כתב הוראה בלתי חוזרת של העירייה לרשות לבקרה התקציבית על סך מועצת העיר מאשרת 

 . 2021לעמותת הכדורסל נווה דוד סאן רמלה לשנת הכספים התמיכה 

 את ראש העיר והגזברות לחתום על כתב ההוראה בהתאם. מועצת העיר מסמיכה**  

 

 (  1-נמנע  ,   14-) בעד              

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

 

 ברתיים(גילדור ליאת )אגף לשירותים חבקשת היתר לעבודת חוץ לגברת  (.521) .2

 גילדור ליאת, העובדת באגף לשירותים חברתיים , 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  

 .היתר עבודת חוץ לגברת גילדור ליאת לגברת היתר עבודת חוץ  מועצת העיר מאשרת       

 

 (1 -, נמנע   3-, נגד  11-בעד )

 (החלטות המוגשות ע"י ראש העיר)
 
 

     תב"רים חדשים  - 2020אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת  .(531) .3

 , כמפורט להלן : 2020תב"רים  חדשים  לשנת  15   מועצת העיר מאשרת

 פירוט  ₪,  14,100  - סה"כ תקציב מבוקש - 2020מותאם מקבץ גנים לימן לשנת  נגישות פיזית פרטנית ריהוט  - 2872

 רכישת ציוד.  משרד החינוך,  ן:מקורות המימו     

 

 ,   30,000₪  - סה"כ תקציב מבוקש -  2020הנגשת כיתה ללקויי שמיעה ת"ת ובביה"ס שערי ציון לשנת     - 2873

  ע. קבלניות.ד החינוך, : משרפירוט מקורות המימון              

 

  ן:פירוט מקורות המימו ₪,  30,000  - סה"כ תקציב מבוקש -  2020הנגשת גן ללקויי שמיעה גן חרות  לשנת   - 2874

 ע. קבלניות.  משרד החינוך ,     

 

    ן:מקורות המימו פירוט  ₪, 30,000  - סה"כ תקציב מבוקש -  2020הנגשת כיתה ללקויי שמיעה ביה"ס אל סביל לשנת   - 2875

 ע. קבלניות.משרד החינוך,              

 

 פירוט מקורות₪,  30,000  - סה"כ תקציב מבוקש - 2020הנגשת כיתה ללקויי שמיעה ביה"ס  קריית האומנים לשנת   - 2876

 ע. קבלניות.ן: משרד החינוך, המימו             

 

 פירוט מקורות   30,000₪  - סה"כ תקציב מבוקש -  2020רבי לשנת הנגשת כיתה  ללקויי שמיעה ביה"ס מקיף ע  - 2877

 ע. קבלניות. משרד החינוך,   ן:המימו     
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 פירוט מקורות  ₪  30,000  - סה"כ תקציב מבוקש -  2020הנגשת כיתה ללקויי שמיעה ביה"ס אלעומרייה  לשנת   - 2878

 ע. קבלניות.משרד החינוך,  ן:המימו             

 

 פירוט מקורות  ₪,   30,000  - סה"כ תקציב מבוקש - 2020הנגשת כיתה ללקויי שמיעה ביה"ס ג'ואריש  לשנת   - 2879

 ע. קבלניות.משרד החינוך,  ן:המימו               

 

 פירוט מקורות ₪ ,  30,000  -סה"כ תקציב מבוקש  - 2020הנגשת כיתה ללקויי  שמיעה ביה"ס יובלים  לשנת   - 2880

 ע. קבלניות.משרד החינוך,  ן:המימו             

 

 פירוט מקורות₪,  30,000  - סה"כ תקציב מבוקש  - 2020הנגשת כיתה ללקויי  שמיעה ביה"ס ממ"ד אריאל לשנת   - 2881

 ע. קבלניות.משרד החינוך,  ן:המימו             

 

  ן:פירוט מקורות המימו , 30,000₪ סה"כ תקציב מבוקש -  2020לשנת -הנגשת כיתה ללקויי  שמיעה ביה"ס שרת   - 2882

 ע. קבלניות.משרד החינוך,              

 

 ₪,  30,000  - סה"כ תקציב מבוקש  - 2020הנגשת כיתה ללקויי  שמיעה ביה"ס גמנסיה עתידים לילנטל  לשנת   - 2883

 ע. קבלניות. משרד החינוך,  ן:פירוט מקורות המימו              

 

  ₪,  100,000 - סה"כ תקציב מבוקש -הכנת המסמכים למיון שני במתחם גיורא בן צבי בר אילן התחדשות עירונית   - 2884

 ע. קבלניות. הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית,  ן:פירוט מקורות המימו    

 

 סה"כ תקציב  -רח' יהושוע בן נון ופינוי המגרש הקיים ב 601+ 602הקמת אצטדיון עירוני חדש בנאות שמיר במגרשים   - 2885

 ע. קבלניות.,  רשות מקרקעין ישראל ן:פירוט מקורות המימו ₪,   22,756,161 - מבוקש             

 

 ן:פירוט מקורות המימו ₪,  300,000  - סה"כ תקציב מבוקש -חידוש רכישה והתקנת מערכות השקיה לעיר   - 2886

 וד.  רכישת צי,  קרן פיתוח             

 

 פירוט מקורות מימון:

 ₪.   344,100 -משרד החינוך 

 ₪   100,000 -הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית 

  ₪.   22,756,161 -רשות מקרקעי ישראל 

 ₪.  300,000  -קרן פיתוח 

 

 
 ים חדשים, כמפורט לעיל.תב"ר  - 2020בלתי רגיל לשנת  יםתקציב מועצת העיר  מאשרת         

 2872,2873,2874,2875,2876,2877,2878,2879,2880,2881,2882,2883תב"רים:                     

 (   1 -נמנע ,  14  -) בעד                                                                  
 2886, 2885, 2884תב"רים:                  

 
 (1 -, נמנע   3-, נגד  11-בעד )

 
 (9/2020-15מס'  כספים)פרוטוקול                                                            

 ( 2 )נספח מס'                                                                             
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 תיקוני תב"רים    - 2020אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת .(541)  .4

 :כמפורט להלן  2020י תב"רים לשנת ונתיק 5 מועצת העיר מאשרת 

             

 ₪,  280,000סה"כ תקציב מבוקש :    -החלפת כיסאות באולם אשכול הפיס ברח' הזית  -רכישת ציוד וריהוט   -2859

 יוד.רכישת צ מפעל הפיס ,  -מקורות המימון  פירוט₪,  130,000  - תוספת₪ ,  150,000  -סה"כ תקציב קודם               

              

 ₪,   2,255,000 -סה"כ תקציב קודם ₪,  2,340,023סה"כ תקציב מבוקש :   - 12%הקמת גן ילדים בשכונת גן חק"ל , תוספת   -2516

 ע. קבלניות.   משרד החינוך ,   -מקורות המימון  פירוט₪,  85,023 - תוספת            

 

 סה"כ תקציב מבוקש :  - 12%נאות שמיר ) רמלה מערב( תוספת להתחייבות  407כיתות גן ילדים במגרש  10הקמת   -2804

  משרד החינוך ,   -מקורות המימון  פירוט₪,  905,406 - תוספת ,₪ 12,700,000 -סה"כ תקציב קודם  ₪, 13,605,406           

 ע. קבלניות.            

 

 -סה"כ תקציב קודם ₪,  13,287,650סה"כ תקציב מבוקש :    - תב"רסגירת הקמת מע"ש מרכז יום לבוגרים ) רב נכותי(   -2250

 פירעון מלווה.   ,  2355הקטנת מילווה לתב"ר   -מקורות המימון  פירוט₪,  212,350.59 - הפחתה  ,₪ 13,500,000

 

 ₪,  52,246,564וקש :   סה"כ תקציב מב - תיקון מימון ו'  -כיתות בקריית האומנים שלבים א' 36הקמת ביה"ס תיכון מקיף   -2355

 קרן פיתוח  -מקורות המימון  פירוט₪   212,351 -₪, הפחתה  212,351 - תוספת ,₪ 52,246,564 -סה"כ תקציב קודם             

 ע. קבלניות.  פרעון מלווה ,            

 

 פירוט מקורות מימון:

 ₪ .  130,000 -מפעל הפיס 

 ₪.   990,429 -משרד החינוך 

             

 תיקוני תב"רים, כמפורט לעיל.   - 2020בלתי רגיל לשנת  יםתקציב  מאשרת מועצת העיר           

 

 2859תב"ר:                                                                                  

 (   1 -,  נמנע 3 -, נגד 11  - ) בעד                                                                 
 

  2355, 2250, 2804, 2516תב"רים:                                                   
 

 (1 -, נמנע   14-בעד )

 
 (9/2020-15מס'  כספים)פרוטוקול                                                                

 ( 3)נספח מס'                                                                              
 

 

   א' לפקודת העיריות 203בהתאם לסעיף   -הודעה על פרטי חוזים שנחתמו .(551) .5

 לידיעה.       

 (9/2020-15)פרוטוקול כספים מס'                                                                      
 ( 4 )נספח מס'                                                                                   
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 לאיסוף וניתוח נתונים הנוגעים למעשי האלימות העבריינית והפשיעה  פרוטוקול ועדה .(561) .6
  02.08.2020מיום  15-1/2020מס'  

 
 וניתוח נתונים הנוגעים למעשי האלימות העבריינית והפשיעה לאיסוף ועדה המועצה מאשרת פרוטוקול      

 .  02.08.2020, מיום 1/2020-15מס'       
   

 ( 2 -נמנע , 13  -)בעד                                                                       

 (1/2020-15, מס' ית והפשיעהלאיסוף וניתוח נתונים הנוגעים למעשי האלימות העבריינ הפרוטוקול ועד)

 ( 5)נספח מס'                                                                                   

 

 
 2020באוגוסט  09מיום  15-2/2020' מס -תרבות אירועים וספורט עדת ופרוטוקול (. 157) .7

 
  .2020באוגוסט  09מיום  15-2/2020מס'  -ורט ועדת תרבות אירועים וספהמועצה מאשרת פרוטוקול        

             

 (1 -, נמנע  3-, נגד 11-)בעד              

 (2/2020-15מס'  -ועדת תרבות אירועים וספורט פרוטוקול ) 

 ( 6)נספח מס'                          

 

 בנגע הסמים המסוכנים   ועדה ליזום ותכנון פעילות לקידום טיפול מקיף במאבקפרוטוקול (. 158) .8

 2020באוגוסט  09מיום  15-1/2020' מס           
 

 ועדה ליזום ותכנון פעילות לקידום טיפול מקיף במאבק בנגע הסמים המסוכנים המועצה מאשרת פרוטוקול       

 . 2020באוגוסט  09מיום  1/2020-15מס'             

             

 (2 -נמנע  , 13 -)בעד                 

 (1/2020-15ועדה ליזום ותכנון פעילות לקידום טיפול מקיף במאבק בנגע הסמים המסוכנים מס' פרוטוקול )          
 (7)נספח מס'                      

 
 

 לידיעה -2020באוגוסט  10מיום  15-7/2020' מסועדת תרומות פרוטוקול (. 159) .9

 
 2020באוגוסט  10מיום  7/2020-15תרומות  מס'  ועדתרת פרוטוקול רהמועצה מאש      

             

 (7/2020-15ועדה תרומות מס' פרוטוקול )                                                          
 (8)נספח מס'                       
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 2020וגוסט בא 11מיום  15-1/2020' מסועדת תיירות עירונית  פרוטוקול (.160) .10

 
 . 2020באוגוסט  11מיום  1/2020-15ועדת תיירות עירונית  מס' המועצה מאשרת פרוטוקול           

              

 ( 1 -, נמנע  3-, נגד 11-  )בעד                       

 (1/2020-15ת מס' ועדה תיירות עירוניפרוטוקול )                                                          
 (9)נספח מס'                                  

 

 
 2020באוגוסט   11מיום  15-2020/2' מס  ועדה לקידום מעמד הילד ובני נוערפרוטוקול (.161) .11

 
 .2020באוגוסט  11מיום  2/2020-15מס'  ה לקידום מעמד הילד ובני נוערועדהמועצה מאשרת פרוטוקול        

              

 ( 2 -נמנע  ,  13-)בעד                       

 (2/2020-15מס'  לקידום מעמד הילד ובני נוערועדה פרוטוקול )                                            
 ( 10)נספח מס'                            

 

 
 לידיעה  -2020באוגוסט  11מיום  15-2/2020' מסועדת הנחות רטרו בארנונה  פרוטוקול (.162) .12

 
 2020באוגוסט  11מיום  2/2020-15נונה מס' רועדת הנחות רטרו בארת פרוטוקול רהמועצה מאש          

              

 (2/2020-15ועדה הנחות רטרו בארנונה מס' פרוטוקול )                                                          
 (11)נספח מס'                              

 
 2020באוגוסט  12מיום  15-2/2020' מסועדת איכות הסביבה פרוטוקול (.163) .13

 
 2020באוגוסט  12מיום  2/2020-15ועדת איכות הסביבה מס' המועצה מאשרת פרוטוקול        

              

 ( 1-, נמנע 3-, נגד 11-)בעד               

 (2/2020-15ועדת איכות הסביבה מס' פרוטוקול )                                                  
 (12)נספח מס'                      

 

 2020באוגוסט  12מיום  15-2/2020ועדה לקידום מעמד האישה  פרוטוקול (.164) .14

 
 .2020באוגוסט  12מיום  2/2020-15ועדת קידום מעמד האישה מס' המועצה מאשרת פרוטוקול        

              

 ( 1 -, נמנע  3 -, נגד 11 -)בעד               

 (2/2020-15ועדת קידום מעמד האישה מס' פרוטוקול )                                                  
 (13)נספח מס'                           
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 2020באוגוסט  18ם מיו  15-4/2020ועדת תמיכות מקצועית פרוטוקול (.165) .15

 
 2020באוגוסט  18מיום  4/2020-15ועדת תמיכות מקצועית מס' המועצה מאשרת פרוטוקול        

              

 (  1 -, נמנע  3 -, נגד 11 -)בעד                      

 (4/2020-15ועדת תמיכות מקצועית מס' פרוטוקול )                                                  
 (14)נספח מס'                              

 

 15חלקה:,  1058גוש:  ,  24דוד רזיאל  : רחוב - נהורא תלמי אברהם . (661) .16

 15חלקה :   , 5810:, גוש  24: דוד רזיאל , רחובנהורא תלמי אברהם         

 החלטות:       

 ראשון. ופרסום  על אישור הבקשההחלטת ועדת הקצאות        

 תנאים :  2 -הועדה מאשרת את הבקשה בכפוף ל       

 שנים נוספות. 5 שנים + אופציה 5אישור ההקצאה לתקופה של   .א

 מתלמידי הישיבה יהיו מתושבי רמלה. 70%יש לוודא כי   .ב

 

 המועצה מאשרת ההחלטה.

 

מני הצפוני בקומת הקרקע השטח המוקצה לעמותת נהורא תלמי אברהם ) החלק היחלוקת מצ"ב תשריט המבהיר את 

    ובקומה השנייה (. 

         

  ( 1-נמנע  , 14 -)בעד    

 ( 4/2020-15)פרוטוקול ועדה להקצאת מקרקעין ומבני ציבור מס'  

 ( 15 )נספח מס'       

 

 440,78,76:ותחלק 4349גוש:  ,51 האילנות : רחוב - רמלה" -"משכן רשב"ם לזכר אמנון עזראעמותת .(671) .17

 440,78,76, חלקות  4349האילנות, גוש: :רחוב  רמלה" -עמותת "משכן רשב"ם לזכר אמנון עזרא          

    החלטות:         

 על אישור הבקשה והוצאת פרסום שני לעיתונות. החלטת ועדת הקצאות          

 

 המועצה מאשרת ההחלטה.        

 
 ( 1-נמנע  ,  14 -)בעד    

 ( 4/2020-15להקצאת מקרקעין ומבני ציבור מס' )פרוטוקול ועדה  

 ( 16 )נספח מס'       
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 10חלקה:,  5810,גוש:  26: בן גוריון רחוב  - יוצאי מרגלן ע"ש אברמוב דוד ברמלה.(681)  .18

 .10, חלקה: 5810, גוש: 26רחוב: בן גוריון  -יוצאי מרגלן ע"ש דוד אברמוב ברמלה            

 ת:   החלטו           

 פרסום ראשון.על אישור הבקשה והוצאת החלטת ועדת הקצאות            

 ישראל.להמבנה היביל יונח בתוך חצר בשטח הגנים של מאור 

 באחריות העמותה לגדר את השטח ולהפריד מגן הילדים.

 ההקצאה היא עבור קרקע בלבד.

 

 המועצה מאשרת ההחלטה.

 
 (  1 -נמנע  , 14 -)בעד    

 ( 4/2020-15ול ועדה להקצאת מקרקעין ומבני ציבור מס' )פרוטוק 

 ( 17)נספח מס'       

 

  28, חלקה: 5810,גוש:  4: הצנחנים רחוב  -יוצאי מרגלן ע"ש אברמוב דוד ברמלה .(169)  .19

 .28, חלקה: 5810, גוש:  4רחוב: הצנחנים  -יוצאי מרגלן ע"ש דוד אברמוב ברמלה            

    החלטות:           

 חודשים והוצאה לפרסום ראשון. 6 -על אישור בקשת ההקצאה להחלטת ועדת הקצאות            

 יש להסדיר את הסכום אותו תשלם העמותה עבור הוצאות חשמל ומים.

 

 המועצה מאשרת ההחלטה.

 
 (  1 -נמנע  , 14 -)בעד    

 ( 4/2020-15)פרוטוקול ועדה להקצאת מקרקעין ומבני ציבור מס'  

 ( 17)נספח מס'       

 

   10חלק מחלקה  5638מפגש הרחובות  שמשון הגיבור ותכ"א בגוש  -הטלת צו חניה אישור  (.701) .20

 1987 -מכוח חוק הרשויות המקומיות ) שימוש ארעי במגרשים ריקים (,  התשמ"ז 

 ש והינו בבעלות רשות הפיתוח.  במפגש הרחובות שמשון הגיבור ותכ"א , קיים שטח ריק עזוב ומוזנח שלא נעשה בו כל שימו

 עקב מצוקת חניה באזור ולאור פניית התושבים, הנושא נבחן ונבדק בוועדת התנועה העירונית והמקום נמצא ראוי לחניה ציבורית. 

 לתקופה  באופן זמני , 10חלק מחלקה   5638ביחס למקרקעין המצויים בגוש  הטלת צו חניה מועצת העיר מאשרתלאור האמור,             

 העירייה מכוח  בהתאם לסמכות, זאת  של חמש שנים עם מתן אפשרות להארכת התקופה לחמש שנים נוספות            

 . 1987  -לחוק הרשויות המקומיות ) שימוש ארעי במגרשים ריקים (, התשמ"ז  5ו/או  2הוראת סעיף             

 

 (  2 -נמנע  , 13 -)בעד                                                                        

 ( תוספת למועצה )                                                                         

 (  18)נספח מס'                                                                        
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 י ומינוי בוועדות החובה והרשות, דירקטוריונים וחברות העירוניותאישור חילופי גבר(. 117) .21

לוועדות חובה, רשות, ועדות   -מינוי של חברי מועצה, נציגי ציבור, עובדי הרשות המקומית  מועצת העיר מאשרת

 מקצועיות, דירקטוריונים, חברות עירוניות וועדי מנהל כמפורט להלן:

   -( 168733512חברה כלכלית לרמלה בע"מ ) ח.פ  .א

 נבחרי ציבור :  

 רה"ע,  יו"ר   -מיכאל וידל   .1

 אברהם דז'ורייב  .2

 עדי שטרנברג  .3

 
 נציגי ציבור  :          

 נציג ציבור  -לירון פוקס  .1

 נציגת ציבור  -אילאיל פודלישבסקי לביא  .2

 נציגת ציבור  -ג'קלין וואהב .3
 

 עובדי הרשות מקומית  :
 מנכ"ל העירייה   -רונן עזריה  .1

 מזכירות העירייה  -לי ביטון עו"ד ש .2

 ס. גזברית העירייה  -שגיא רוזנבלט  .3
 

 

  -ועדה הנחות בארנונה     .ב
 ד לפקודת העיריות 149סעיף            
 יו"ר -הרב מיכאל דרעי  .1

 אברהים )מינו( אבו לבן  .2

 יאיר דידי  .3

 היועץ המשפטי לרשות או מי מטעמו .4

 גזברית הרשות או מי מטעמו .5

 ו מי מטעמומנהלת מח' הכנסות א .6
 מנהל מח' הרווחה או מי מטעמו    . 7

 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה
 
 

 חברה כלכלית בתחום ההתחדשות עירונית    .ג

 את הדירקטוריון ' חברה כלכלית להתחדשות עירונית ' מאחר וישנה מנהלת  ביטול מועצת העיר מאשרת 

 להתחדשות עירונית הפועלת לקידום תחום זה.. 

 בנוסף לכך, בימים אלו מתבצע הליך להחייאת החברה הכלכלית לרמלה בע"מ אשר תפעל בין היתר בתחום

 הנדסה וההתחדשות העירונית ומשכך מתייתרת פעילות  דירקטוריון זה. 

 (  2 -נמנע  , 13 -)בעד                                                                        

 ( תוספת למועצה )                                                                         

 ( 19)נספח מס'                                                                        

 

 

   מיכאל וידל                                רונן עזריה                                 
                                          רמלה       העיר    ראש                                       העירייה מנכ"ל                         

   
 


