החלטות מועצה
ישיבת המועצה מס' 2/2010 -13
מיום 2.6.2010

מס'
החלטה
(48).1

פרטי החלטה
 .1הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה למועצה.
 .2אישור פרטיכלים :
) (1מס'  2/2010-13מיום
א .ההנהלה -
) (2מס'  3/2010-13מיום
ב .ועדת כספים -
מס'  4/2010-13מיום
) (1מס'  1/2010-13מיום
ג .שימור אתרים-
) (1מס'  1/2010-13מיום
ד .הקצאת מקרקעין -
) (1מס'  1/2010-13מיום
ה .מאבק בסמים -
) (1מס'  1/2010-13מיום
ו .תמיכות מקצועית -
) (1מס'  2/2010-13מיום
ז .משנה לתמיכות-
) (1מס'  1/2010-13מיום
ח .שרותי רווחה -
) (1מס'  1/2010-13מיום
ט .קידום מעמד הילד-
) (1מס'  1/2010-13מיום
י .ועדת חינוך-
) (1מס'  1/2010 -13מיום
יא .איכות הסביבה –
) (1מס'  1/2010 -13מיום
יב .מלגות ליחידים –
יג .ועדת שמות והנצחה – ) (1מס'  1/2010 -13מיום
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23.5.2010
21.3.2010
22.2.2010
16.2.2010
3.3.2010
13.4.2010
25.4.2010
25.4.2010
25.4.2010
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 .3הגשת דו"ח תלת חודשי על פעולות העירייה לחודשים ינואר – מרץ .2010
עפ"י סעיף  140ב' )ב( לפקודת העיריות.
) בעד פה אחד –  11קולות (
) ראה להלן החלטות ממס '  49ועד החלטה מס ' ( 96
) הצבעות נפרדות להחלטות מס ' ( 67 , 64 , 62
(49).2

מכרז פומבי  – 4/2010ניהול והפעלת מעון יום בשכונת קריית האומנים
למכרז שבנדון הוגשו  6הצעות כמפורט בפרטיכל הועדה מס'  8/2010 -13מיום 14
באפריל  .2010הפרמטרים לקביעת זוכה במכרז כפי שנבנה ע"י מח' הרווחה הינו20% :
תרומה לקהילה ו 80%-איכות השירות עפ"י ניסיון מעשי ,מקצועיות וחוסן כלכלי.
הפרמטרים של איכות כפי שנקבעו ע"י מחלקת הרווחה אינם מהווים אינדיקציה ראויה
לקבלת החלטה אשר תעמוד במבחן השוויוניות המתבקש מאופי פעולתה של הועדה.
הפרמטרים :מס' שנות ניסיון ופריסה ארצית ,המדרג שנקבע ע"י המחלקה אינו משקף
מציאות כראוי וייתכן אף שאינו אובייקטיבי .הפרמטר מקצועיות אינו חד משמעי ואינו
משקף ביקורת אובייקטיבית כמצופה .הפרמטר חוסן כלכלי הוא ראוי אך התוצאות של רוב
המתמודדים כמעט זהים.
לאור האמור לעיל ,לועדה אין כלי אובייקטיבי להשוואה בין המתמודדים שרובם בעלי ניסיון
עשיר בניהול מעונות יום.
לאחר שהועדה שמעה את מנהלת מחלקת הרווחה והמחלקה המשפטית ,הציג יו"ר
הועדה את הפרובלמטיות בקבלת החלטה באשר לזוכה ,החליטה הועדה להמליץ בפני
ראש העירייה לבטל את המכרז הנ"ל ולהעביר את ההחלטה שהמעון יופעל ע"י העירייה
וזאת מכיוון שאין לועדה את הכלים לקבוע את הזוכה לאור הפרמטרים שהוצבו.
לאשר הפעלת המעון בקרית האומנים ע"י העירייה.
2/...
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מנהל אגף החינוך מר אילן הדס – אישור חופשת הסתגלות.
מנהל אגף החינוך מר אילן הדס יסיים את עבודתו בעירייה ביום  1ביולי .2010
לאשר לאילן הדס חודש הסתגלות אחד.

 (51).4אישור העסקת ד"ר חרוש עמליה למנהלת אגף החינוך.
לאשר העסקת ד"ר חרוש עמליה למנהלת אגף החינוך והנוער החל מיום .17.6.2010
נבחרה ככשירה שניה במכרז שתוקפו עד  8.8.2010לשנת ניסיון אחת.
משכורתה ותנאי העסקתה עפ"י חוזה אישי מיוחד כפי שגובש ע"י משרד הפנים והממונה
על השכר במשרד האוצר בשיעור שכר של  60%משכר בכירים.
 (52).5העיר ויברוק – רוסיה ,הזמנה לחתימת ברית ערים תאומות.
בהחלטת המועצה מס'  42פרטיכל  1/2010-13מיום  4במרץ  2010הוחלט לאשר חתימת
ברית ערים תאומות עם העיר ויברוק – רוסיה.
נקבע שהרכב המשלחת אשר תצא לחתימת ברית ערים תאומות יכלול את ראש העירייה,
חבר המועצה אלי חדד ועובד המנגנון המקצועי.
לאשר יציאת חבר נוסף מהמנגנון המקצועי:
להלן חברי המנגנון המקצועי:
סגן המהנדס אינג' זאנה סולובייצ'ק ואינג' יגאל שפושניקוב.
העירייה תממן עלות הטיסות ,ביטוח ואש"ל ובהתאם לתקשי"ר.
ימי השהייה בחו"ל ייחשבו כימי עבודה בפועל.
)נספח מס' (1
 (53).6מלגות לימודים לסטודנטים.
ועדת המלגות העירונית אישרה מלגות ל 140 -סטודנטים ביום  26.10.2009ובסך כולל של
 .₪ 240,250סך תקציב המלגות לשנת  2009עמד על  .₪ 200,000יתרת התקציב לאחר
הפחתת  ₪ 69,000שהועברו לטובת מלגות שאושרו בשנת  2008עומד על .₪ 131,000
מכיוון ששנת לימודים אקדמית מתפרסת על-פי שתי שנות תקציב ,הוחלט שיתרת הסכום
ע"ס  (240,250-131,000)= ₪ 109,250תהיה ע"ח תקציב מלגות לשנת .2010
לאשר המלגות.
)נספח מס' (2
 (54).7ביטול חכירת מבנה אגף הנדסה שברח' שמשון הגיבור ,1לבי"ס של העמותה
האורתודוכסית
בפרטיכל המועצה מס'  ,3/2009-13החלטה מס'  146מיום  20במאי  2009הוחלט
להקצות את מבנה אגף הנדסה לטובת בי"ס של העמותה האורתודוכסית.
מכיוון שהעמותה בנתה מבנה העונה לצרכיהם מבחינת מס' הכיתות ומכיוון שהמבנה נדרש
לצרכים קהילתיים של העירייה ,נדרש לבטל את ההקצאה.
לאשר הביטול.
)נספח מס' (3
 (55).8אישור תוכנית עירונית למתן הלוואות לסטודנטים באמצעות בנק לאומי.
מבדיקת הצעות כלל הבנקים שהגישו הצעות למתן הלוואות לסטודנטים נמצא כי הצעת
בנק לאומי הינה הטובה ביותר בשל האפשרות לפרוס את החזר הקרן על פני  6שנים מיום
סיום הלימודים) .באותם תנאים בהם הוצעה ההלוואה –.(P + 0.3%
מצ"ב בנספח הצעת הבנקים והמלצת מרכז צעירים קשתות.
לאשר התקשרות עם בנק לאומי.
)נספח מס' (4
3/...
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 (56).9אישור כניסה חינם לבריכה העירונית לעולים חדשים תושבי העיר רמלה בשנתם
הראשונה
מועצת העירייה מאשרת כניסה חינם לבריכת השחיה ואתרי התיירות העירוניים לעולים
חדשים הגרים ברמלה במהלך שנתם הראשונה.

 (57).10שינוי הרכב ועדת בטיחות וגיהות
בפרטיכל המועצה מס'  5/2009 -13מיום  6באוגוסט  ,2009החלטה מס'  ,165הוחלט על
הרכב ועדת בטיחות וגיהות.
מכיוון שממונה הבטיחות הוחלף ,נדרש לצרף את מר הרצל טובלי במקום גב' רונית דניאל
שסיימה עבודתה.

 (58).11אישור שכר בכירים לממונה בטיחות מר הרצל טובלי
לאשר לממונה בטיחות שכר בכירים  40%משכר מנכ"ל.

 (59).12השתתפות במתנות לראש הרשות וסגניו בשכר.
בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  8/2009פורסם נוהל השתתפות הרשות בהוצאות
לרכישת מתנות לאירועים אליהם הוזמנו ראש הרשות ו/או סגניו בשכר בתוקף תפקידם.
הנוהל קובע כי החל מיום  1/10/09יוכלו נבחרים לקבל החזרים בגין מתנות שניתנו על
ידם באירועים כאמור לעיל ,החוזר משנה את הנוהל שאפשר מתן מתנות בלבד.
ערך המתנה שנקבע לא יעלה על  ₪ 180ומליאת הרשות יחליטו על צורת המתנה שתוגש
ע"י נבחרי הציבור) .מתנות או המחאה(.
ההשתתפות תשולם כהחזר הוצאות כנגד הצגת צילום ההמחאה והזמנה לאירועי.
החזר חודשי מרבי לראש הרשות  ₪ 1,020לחודש ולסגן  ₪ 510לחודש.
לאשר מתן שיקול דעת לנבחר באם להעניק מתנה או המחאה.
)נספח מס' (5
)הנהלה (16/23.5.2010

 (60).13מינוי עו"ד אלון חג'בי כמנהל תחום נכסים.
עפ"י החלטת ועדת קבלה מיום  2במרץ  2010הוחלט למנות את עו"ד אלון חג'בי לתפקיד
מנהל תחום נכסים.
תחילת העסקתו מיום אישור המועצה.
משכורתו ותנאי העסקתו ,עפ"י חוזה אישי מיוחד כפי שגובש ע"י משרד הפנים והממונה
על השכר במשרד האוצר ,בשיעור של  35%משכר בכירים ברמה  8היקף המשרה
.100%
)הנהלה (17/23.5.2010
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 (61).14אישור הנחות/מלגות לחוגי ספורט שנת הפעילות .2009-10
לאשר הנחות/מלגות לחוגי ספורט לשנת  2009-10שהוענקו בהתאם לקריטריונים של
מחלקת הרווחה:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

ע"ס .₪ 1,195
ע"ס .₪ 3,540
ע"ס .₪ 9,840
ע"ס .₪ 2,030
ע"ס .₪ 4,656
ע"ס .₪ 3,232
ע"ס .₪ 24,493

הנחות של מרכז הטניס -
הנחות של המרכז למחול -
הנחות של המרכז לכדורגל -
הנחות של ענף כדורסל -
הנחות של מרכז הפיס -
הנחות לקונסרבטוריון -
סה"כ המלגות

)נספח מס' (6
 (62).15גב' רימה אודיול-לוינסון – בקשת היתר לעבודת חוץ.
גב' רימה הגישה בקשה לעבודה נוספת במתנ"ס ובקרן רמלה.
מנהל המחלקה ממליץ לאשר הבקשה ובתנאי שעבודתה במחלקה לא תיפגע.
לאשר לרימה עבודה נוספת עד ליום  31באוקטובר  2010וזאת מאחר שעבודתה
בעירייה עדין אינה קבועה.
)הנהלה (19/23.5.2010
)בעד פה אחד –  10קולות ,אבי לוינסון אינו משתתף בהצבעה(
(63).16

מסע לפולין – בי"ס אורט תל-נוף.
לפי מדיניות משרד החינוך ,מידי שנה נשלחות מכל הארץ לאתרי זיכרון במחנות השמדה
ובמחנות הריכוז בפולין.
להלן פרטי  2תלמידי בי"ס אורט תל-נוף.
מס'
.1
.2

שם התלמיד
ברהה בני
גריגוריאן גיוורא

מס' ת.ז.
307839829
310064308

כתובת

טל'/נייד

052-2908767
בן גוריון 31/9
שטיין 052-7920570
יהודה
16/8

לאשר סיוע העירייה  $200שווה ערך בשקלים לכל תלמיד בן העיר רמלה לכיסוי חלק
מהוצאות המשלחת.
)הנהלה (20/23.5.2010

 (64).17הגב' דניאלה לבקוביץ – בקשת היתר לעבודת חוץ
הגב' לבקוביץ מנהלת הספרייה העירונית פנתה בבקשה להיתר עבודת חוץ כמנהלת
פרוייקט הנחייה מקצועית ובקרה על ספריות ציבוריות מטעם משרד התרבות והספורט.
לאשר לדניאלה עבודת חוץ מיום אישור המועצה למשך שנה ,ובלבד שעבודתה בספרייה לא
תיפגע.
)הנהלה (21/23.5.2010
)בעד פה אחד 10 ,קולות ,ראש העירייה אינו משתתף בהצבעה(
5/...
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 (65).18אישור מינוי מר שאול כהן כחבר ועדת ערר במקום חבר הועדה מר יגאל שטיין
בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית( ,התשל"ו
 ,1976מינתה מועצת העיר בישיבתה מיום  4.3.2010קובץ החלטות מועצה מס'
 1/2010 -13את מר שטיין יגאל כחבר ועדת הערר שליד עיריית רמלה.
מר שטיין ביקש שלא לשמש כחבר ועדת ערר.
לאור האמור לעיל ,מועצת העיר החליטה על מינוי מר שאול כהן כחבר ועדת ערר לעניין
החוק האמור במקום מר שטיין יגאל.
)הנהלה (22/23.5.2010

(66).19

סדר עבודת ישיבות ועדות העירייה:
בהתאם לסמכותה על פי סעיף  166לפקודת העיריות קובעת מועצת העירייה את הכללים
הבאים באשר לסדר עבודת ועדות העירייה ,רשות וחובה:
א.

המנין החוקי בישיבות של מועצת העירייה הוא מחצית החברים; אם לא היה מנין
חוקי בפתיחת הישיבה ,ידחה היושב ראש את פתיחת הישיבה לחמש עשרה דקות.
לאחר עבור זמן זה תהא הישיבה כדין גם אם השתתפו בה שליש ממספר החברים
והיושב ראש בכללם ,ובלבד שמספרם לא יפחת משניים בנוסף ליושב ראש.

ב.

משנפתחה הישיבה כדין לפי סעיף קטן )א( ,יהא המשך הישיבה כדין
רק כל עוד נכחו במהלכה שני חברים בנוסף ליושב ראש.

ג.

על אף הוראות סעיפים קטנים )א( ו)-ב( ,המנין החוקי בישיבות ועדות
המועצה ,שמספר החברים בו הוא פחות מארבעה ,הוא שניים לפחות.

ד.

ישיבות ועדות המועצה ינוהלו על ידי היושב ראש שלהם ,ובהיעדרו –
על ידי מי שיושב הראש ימנה מבין חבריו ,והוא כשאין הוראה אחרת
בועדה ו/או בחוק המסמיך;

ה.

כל ועדה רשאית לקבוע סדרי העבודה והדיונים שונים ממתכונת זו,
במידה שלא נקבעו הוראות אחרות בדין.
)הנהלה (23/23.5.2010

(67).20

צירוף חבר המועצה ,מר אברהם לוינסון לועדת משנה לתכנון ובניה.
לאשר צרופו של חבר המועצה ,מר אברהם לוינסון כחבר ועדת משנה לתכנון ובניה.
)הנהלה (24/23.5.2010
)בעד פה אחד –  10קולות ,אבי לוינסון אינו משתתף בהצבעה(

6/...
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 (68) .21אישור  20תקציבים בלתי רגילים לשנת הכספים .2010
לאשר  20תקציבים בלתי רגילים לשנת הכספים  2010ממספר תב"ר  2147ועד תב"ר
מספר  2165וכמפורט בנספח.
)נספח מס' (7
)כספים (8/4.5.2010

 (69).22תיקון  8תקציבים בלתי רגילים לשנת .2009
לאשר תיקון  8תקציבים בלתי רגילים כמפורט בנספח.
)נספח מס' (8
)כספים (9/4.5.2010
 (70).23הודעה על  59פרטי חוזים שנחתמו לפי סעיף  203א' לפקודת העיריות.
ראש העירייה מביא הודעה על פרטי  38חוזים שנחתמו לפי סעיף  203א'
לפקודת העיריות.
)נספח מס' (9
)כספים (10/4.5.2010

 (71) .24אישור כיול תקציב .2010
סה"כ תקבולים ותשלומים לשנת .₪ 312,947,518 - 2010
.₪
5,767,675
סה"כ שינויים -
סה"כ תקבולים ותשלומים לאחר שינויים .₪ 318,715,193 -
לאשר כיול התקציב לשנת .2010
)נספח מס' (10
)כספים (11/23.5.2010

 (72).25אישור  2תקציבים בלתי רגילים לשנת הכספים .2010
לאשר  2תקציבים בלתי רגילים לשנת הכספים  2010ממס' תב"ר  2166ועד
תב"ר מס'  2167וכמפורט בנספח.
)נספח מס' (11
)כספים (12/235.2010
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(72).26א' ועדות שימור ואתרים
 .1הוצגה המצגת של טל בן נון בנושא "הרכב ,תפקיד ותפקוד של ועדת שימור .
)נספח מס' (12
 .2טל הציגה תיק עבודת שימור מבנים שנערכה בעיר לוד כדוגמה לפילוח העירוני
המתבקש לרמלה.
 .3הוחלט על העסקת יועץ שימור,חיצוני ,במשרה חלקית ,שיתחיל בעבודה לאיתור מבנים
והכנת תיק מיפוי כולל לעיר .אותו יועץ יטפל וירכז גם הנושאים של הרחבות ותוספות
למבנים שמסווגים לשימור.
 .4מר שמעון שלוש היו"ר ,לקח על עצמו להציג הנושא לרה"ע ולקבל אישורו להעסקת
היועץ.
 .5אגף ההנדסה יקבל מספר הצעות עבור העסקת יועצי שימור מנוסים ,ויגיש אותן
להחלטת לוועדה.
)שימור אתרים (1/21.3.2010

 (73).27עמותת "אשל לוד" מקלט מס'  451רח' בן צבי 41א' גוש  4355חלקה 32
דיון בבקשה לחידוש הסכם שהסתיים.
העמותה עוסקת במתן ארוחות חמות לקשישים ,גלמודים ולנצרכים אחרים.
העמותה החלה בפעילותה ביום .1.6.04
נדרש לאשר ההקצאה ובנוסף דיון קביעת תקופת השימוש בנכס.
הועדה ממליצה בפני מועצת העירייה לאשר חידוש חוזה ל 3 -שנים  +אופציה
לשנתיים נוספות ובכפוף לפרסום כמתחייב בנוהל הקצאות.
)נספח מס' (13
)הקצאת מקרקעין (1/22.2.2010
 (74).28מועצה דתית רמלה מבנה המצוי ברח' ויצמן סמוך לבית העלמין הישן גוש 5805
ח' מח' 60
דיון בבקשה לחידוש הסכם שהסתיים .המבנה נטוש ולפני שיפוץ.
המבנה שימש בעבר מקווה לנשים והעירייה אישרה מסירת המבנה ביום  10.11.04למועצה
הדתית והכשרתו לייעודו המקורי מקווה לגברים.
נדרש לאשר ההקצאה ובנוסף קביעת תקופת השימוש בנכס.
הקצאת המבנה למועצה הדתית אינו מחייב פרסום עפ"י נוהל הקצאות.
הועדה ממליצה בפני מועצת העירייה לאשר התקשרות בהסכם ל 10 -שנים ובכפוף לחתימת
הסכם.
)נספח מס' (14
)הקצאת מקרקעין (2/22.2.2010
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 (75).29עמותת בי"כ "מגן שלום" מקלט  ,455רח' גיבורי ישראל פינת מבצע משה גוש
 5807ח' 40
דיון בבקשה לחידוש הסכם שהסתיים.
המקלט משמש כבית כנסת לעולי הודו .העמותה החלה את פעילותה במקלט ב.1.7.86 -
נדרש לאשר הקצאה וקביעת תקופת המשך השימוש בנכס.
הועדה ממליצה בפני מועצת העירייה לאשר חידוש חוזה ל 3 -שנים  +אופציה לשנתיים
נוספות ובכפוף לפרסום כמתחייב בנוהל הקצאות.
)נספח מס' (15
)הקצאת מקרקעין (3/22.2.2010
 (76).30מעיין החינוך התורני בא"י בי"ס רשב"י רח' אפריאט גוש  4340ח"ח 4
בועדת הקצאות מיום  20.11.07ובפרטיכל מועצה מס'  8/2007 – 12מיום 28.11.07
החלטה מס'  232ובמועצה מיום  12.2.08החלטה מס'  44אושרה הקצאת שטח של 550
מ"ר לבי"ס רשב"י.
הוכן חוזה חכירה ע"י המח' המשפטית.
מאחר והנושא לא קודם והחוזה לא הועבר לעירייה חתום ,ההקצאה בטלה.
נדרשת החלטת הוועדה לביטול ההקצאה.
מכיוון שההקצאה משנת  2008לא מומשה ,ממליצה בועדה בפני מועצת העירייה לבטל את
ההקצאה.
)נספח מס' (16
)הקצאת מקרקעין (4/22.2.2010

 (77).31עמותת "ברכת נוריאל לעולי בוכרה" – בקשה להקצאת קרקע להקמת בי"כ.
דיון בבקשת העמותה להקצאת מגרש לבניית בית כנסת.
משרד הדתות הבטיח לעמותה שיעמיד לרשותה מבנה יביל משופר עבור בית הכנסת.
נערך סיור בהשתתפות ס/רה"ע ,עינב טובי )הנדסה( ומזכיר בכיר לאיתור שטחים.
אגף ההנדסה צירף  3אופציות במגרשים פנויים כמפורט בנספח.
עד להחלטת ועדת הקצאות ,העמותה מבקשת להתפלל בבי"ס "טללי חיים".
נדרשת החלטת וועדת הקצאות.
הועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר שימוש לשנה בביה"ס "טללי חיים" שישמש כבית
כנסת בשבתות וחגים בכפוף לאישור מנהל אגף החינוך ומנהל בי"ס ולאחר אישור הסוכנות
היהודית) .ראה סיכום פ.ע .ח"כ אמנון כהן-רה"ע( הר"מ בכפוף להתחייבות שהעמותה
תתפנה במיידי עפ"י דרישת העירייה ובתמורה לערבות אישית.
מדור תרבות תורנית יגיש מסמך הכולל מס' המתפללים האם קיים צורך בהקצאת קרקע
והקמת בי"כ לעדה הבוכרית.
)נספח מס' (17
)הקצאת מקרקעין (5/22.2.1010
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 (78).32עמותת ביכ"נ "אור המאיר" ע"ש רבי מאיר בעל הנס זיע"א מקלט מס'  184גוש 5806
חלקה  13ברח' אבו חצירא
דיון בבקשה להקצאת מקלט למטרת הקמת ספרייה להכנת שיעורים לכלל הילדים והנערים.
)מקום פעילות העמותה ביה"כ "אוהל יצחק"(.
נדרשת החלטת וועדת הקצאות.
הועדה מבקשת לקבל חוו"ד ממנהל אגף החינוך באשר לצורך בהקמת ספריה במקלט הנ"ל.
)נספח מס' (18
)הקצאת מקרקעין (6/22.2.1020

 (79).33עמותת "נווה שלו" מקלט מס'  187רח' אשכול  17גוש  5806ח' .91
בועדת הקצאות מיום  28.1.08ובהחלטת מועצת העירייה מס'  41פרטיכל
 1/2008-12מיום  ,13.2.08העמותה ביקשה להקצות את מקלט מס' .187
העמותה נדרשה להמציא מסמכים המעידים על פעילותה ,אך לא עמדה בדרישות הועדה
וכעת העמותה אינה מעוניינת במקלט.
נדרשת החלטה לביטול ההקצאה.
הועדה ממליצה בפני מועצת העירייה לבטל את ההקצאה.
)נספח מס' (19
)הקצאת מקרקעין (7/22.2.2010

 (80).34עמותת "מעלה משה" מקלט מס'  187רח' אשכול  17גוש  5806ח' 91
דיון בבקשה להקצאת המקלט לצורך פעילות בקרב בני נוער ומבוגרים.
נדרשת החלטת וועדת הקצאות.
הועדה מבקשת לקבל ממנהל אגף החינוך חוו"ד באשר לצורך.
)נספח מס' (20
)הקצאת מקרקעין (8/22.2.2010

 (81).35עמותת בי"כנ "אוהל יוסף ועמנואל רח' יחזקאל וכיל 2
דיון בבקשה להקצאת מגרש לשטח בית הכנסת – מבוקש עפ"י סיכום ישיבה מיום 4.1.10
באגף הנדסה – הגב' סיגל גפני.
להלן הסיכום:
 .1בית הכנסת בנוי מעל מקלט בשטח לבנייני ציבור עפ"י לה/ 3 /190/א.
 .2לא נמצא בארכיב היתר בניה של בית הכנסת.
 .3מבוקש אישור בדיעבד לסככה ותיחום חצר על חשבון שטח ציבורי פתוח הסמוך לבי"הכ.
10/...
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המשך החלטה מס' : 81
 .4על העמותה לפנות בכתב לראש העיר ,בבקשה לקבל הקצאת מגרש לשטח בית
הכנסת ולקבל אישור וועדת הקצאות.
 .5על העמותה להגיש תב"ע לשינוי יעוד משצ"פ לשב"צ  +הגדרת זכויות הבניה
וקווי הבניין המבוקשים.
 .6עד להסדרת נושאים אלה ,לא ניתן לאשר בניה בבית הכנסת בהליך רישוי.
נדרשת החלטת וועדת הקצאות
אין בדעת הועדה לאשר את הבניה החריגה כפי שנבנתה ועל העמותה לפרק את הבניה
החריגה בהתאם לצו ההריסה וקודם דיון בועדה להקצאה.
הועדה אינה רשאית להקצות בניה על שטח המוגדר כשצ.פ.
)נספח מס' (21
)הקצאת מקרקעין (9/22.2.2010

 (82).36עמותת "אור האמת – רמלה" – בקשה להקצאת מבנה "אנוש" לשעבר ברח' ביאליק
דיון בבקשת העמותה להקצות גני ילדים ליילדי רשת מעיין החינוך התורני לשעבר )בגלל
הגננת זוהרית(.
מדובר בוועד הורים המציין שכבה נרחבת מכלל האוכלוסייה הדורש ניהול רציני ואמין
ומבקש הקצאת מבנה עבור  3 – 2כיתות גן.
מבקשים את המבנה ברח' ביאליק ששימש את עמותת אנוש )המבנה פנוי(.
נדרשת החלטת וועדת הקצאות.
הועדה דוחה את הבקשה מכיוון שהמבנה נדרש לשימוש עירוני.
)נספח מס' (22
)הקצאת מקרקעין (10/22.2.2010

 (83).37עמותת "זכות יהודא" מקלט  187רח' אשכול  17גוש  5806ח' 91
דיון בבקשת העמותה להקצאת המקלט להפעלת בתי מדרש לנוער בשעות אחרה"צ.
נדרשת החלטת וועדת הקצאות.
הועדה מבקשת ממדור תרבות תורנית חוו"ד באשר לצורך.
)נספח מס' (23
)הקצאת מקרקעין (11/22.2.2010
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 (84).38הקמת חדרי טרנספורמציה בקרית האומנים
דיון בקשת משרד השכון להקמת חדרי טרנספורמציה ,כדלקמן:
גוש

חלקה

מגרש

5937
5938
5937
5938

16
22
26
12

304
411
115
401

יעוד
שצ"פ
שצ"פ
שצ"פ
שב"צ

הבקשה מובאת לדיון עפ"י בקשתה של הגב' סיגל גפני מאגף ההנדסה.
נדרשת החלטת וועדת הקצאות.
הנושא אינו בסמכות הועדה.
)הקצאת מקרקעין (12/22.2.2010
 (85).39הועדה מאבק בנגע הסמים
נושאים לטיפול ומטלות
 .1מעורבות הורים ומתנדבים אינם באים לידי ביטוי במצגות שהוצגו.
נדרש לגייס בתחומי ההסברה והמניעה.
אחריות :יואב נדב  +בתיה איילון.
 .2לצרף את נציג סייר הורים מר בוצר לדיוני הועדה בעתיד.
אחריות :מזכיר בכיר.
 .3רכב לסיירת הורים .אייל קהלני יעביר לשלום אברהם  /אבי דיל רשימת נהגים כולל צילום
רישיונות נהיגה ,אלו יוזמנו לתדרוך ולקבלת רישיון נהיגה פנימי והעירייה תעמיד רכב
לרשות סיירת ההורים.
אחריות :מנכ"ל העירייה.
 .4נדרש להציג תקציבים למגזר היהודי והערבי לשנים  2009ו.2010 -
באחריות :יואב נדב.
 .5מבנה  – N.Aאינו ראוי לחיות בו .נדרש לאתר מבנה חלופי או לשפץ את המבנה הקיים.
אחריות :מנכ"ל העירייה  +מנהל מח' אחזקה.
 .6טיפול בגיוס רכז למניעה והסברה למגזר הערבי.
אחריות :מנכ"ל  +רווחה.
 .7הצגת סטטיסטיקה של המשטרה ברמה הארצית מול נתוני העיר רמלה למבוגרים ונוער.
באחריות  :משטרת רמלה.
 .8מעט מאוד הפניות של נוער בסיכון לטיפול.
אחריות :מ' אגף החינוך.
)נספח מס' (24
)מאבק בנגע הסמים (1/16.2.2010
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 (86).40תמיכות לעמותות דת ועמותות כלליות.
תקציב המאושר לוועדת התמיכות לעמותות דת ועמותות כלליות לשנת  2010עומד על
.₪ 246,480
"יד לבנים" עורך טקסי זיכרון כל רבעון בעלות של כ ₪ 3,000 -לטקס וסה"כ ₪ 12,000
בשנה.
מאושר לעמותת "יד-רחל" סך של  .₪ 15,000העמותה השקיעה בעיר כ 3 -מש"ח בשנים
האחרונות.
יתרת התקציב שנותר לחלוקה לעמותות דת ועמותות כלליות עומד על:
.₪ 246,480 – 15,000 – 12,000 = .₪ 219,480
הוגשו  45בקשות לתמיכות מהם  34עמותות עונות לקריטריונים עפ"י נוהל תמיכות.
הועדה החליטה שלא לאשר תמיכות לעמותה הר"מ:
 .1עמותת ג'מעיית אלהודא – חייבת כספים לעירייה.
 .2יחד כולנו לב אחד – הגוף ללא מקורות כספים אחרים מעבר לתמיכה המבוקשת.
העמותות הבאות הינן חדשות ולא ניתן לאשרן על פי נוהל תמיכות.
 .1בית כנסת בירכת נוריאל – הוקמה ב – .13.7.2009
 .2בית תמחוי ע"ש התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי הוקמה ב.6.12.2009 -
 .3עמותת קינדיל – הוקמה ב.24.8.2009 -
עמותות שלא השלימו את המסמכים כמתחייב בחוק ולפיכך לא ניתן לאשר התמיכה :
 .1עמותת פידל-חינוך ושילוב חברתי של יוצאי אתיופיה בישראל.
 .2ברית ותיקי מלחמת העולם השנייה שנלחמו בנאצים.
 .3איטאר רמלה-לוד )ע"ר(.
 .4בית יעקב לוד )ע"ר(.
 .5עמדא-עמותה לחולי דמנציה ,אלצהיימר ומחלות דומות בישראל.
 .6ארגון בינלאומי של יהודים יוצאי קזחסטן ומרכז אסיה.
)נספח מס' (25
השלמת מסמך –
 .1קו לחיים-ארגון הסיוע הישראלי לחולים .התמיכה תשוחרר רק לאחר שיושלם דו"ח הוצאות
הנהלה וכלליות.
סה"כ עמותות שאושרו לתמיכה:
 11עמותות דת
 23עמותות כלליות
 34עמותות דת וכלליות מאושרות לתמיכה.
סה"כ
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המשך החלטה מס' : 86
ה ח ל ט ה:
מיון עמותות דת וכלליות עפ"י היקף הפעילויות ותרומתם לקהילה ואישור תמיכות כר"מ:
עמותות
מס'

₪ 8,250 = 5 K

₪ 4,950 = 3 K
עובדות שערי רחמים רמלה

.1

נעמ"ת-תנועת
ומתנדבות

.2

יד רחל

בית מדרש אוהל יונה

.3

יד לבנים

עמותת חסדי אשר וחיה

.4

ויצו-הסתדרות עולמית לנשים
ציוניות
תנועת בני עקיבא
אור לעולם
וספורט
לתרבות
העמותה
הריקוד
משען לתלמיד-פעילות בקרב
הנוער
הערבים
הצופים
תנועת
והדרוזים בישראל
מועדון רוטרי רמלה
אקי"ם רמלה
הסתדרות הנוער העובד והלומד
הישראלית
אנוש-העמותה
לבריאות הנפש
תנועת בנות בית יעקב-בתיה
תנועת הצופים העבריים בישראל

.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

נשים

כלליות

)נספח מס' (26

14/...

₪ 3,300 = 2 K
תאי"ר-מרכז סיוע לנפגעות
ולנפגעי תקיפה והטרדה
מינית
עולמי"ת עולים למען מולדת
ויהדות
ברית חיילי הארגון הצבאי
הלאומי
האגודה לסוכרת נעורים
בישראל
קו לחיים
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המשך החלטה מס' : 86

דת

עמותות
מס'

₪ 8,250 = 5 K
)כוללים(

₪ 4,950 = 3 K
)בי"כ(

.1

כולל רחל שבוע

.2

כולל אברהם אבינו

.3

הגרעין התורני
ברמלה
עמותת מאהבה
זכריה

בית כנסת אבשלום-לעולי ערכים-אגודה
התודעה היהודית
בורכה
אל המעין-קרן
אור יוסף רמלה
יהדות ספרד
בית כנסת ששון ושמחה

.4
.5

₪ 3,300 = 2K
)חיצוניות(
להפצת
מורשת

חסדי מכון אור שמריהו לוד-
רמלה
שומרי הגחלת יהדות
הודו
)נספח מס' (27

*

חלוקת התמיכות תתבצע רק לאחר גמר השלמת כלל המסמכים וזאת עד ליום
.30.6.2010
)אישור שנתי למס הכנסה ,ניהול תקן  ,2010רישום עמותה ואישור רישום במ.ע.מ(.

2K

מפתחות
סה"כ עמותות דת וכלליות
= 133

7
____
14

5K 3K

+

8
_____
24

+

₪ 219,480 : 133 = 1,650
לכל 5 K
לכל 3 K
לכל 2 K

₪ 1,650 X 5 = 8,250
₪ 1,650 X 3 = 4,950
₪ 1,650 X 2 = 3,300
)תמיכות מקצועיות (1/3.3.2010

15/...

19
____
95

ישיבת מועצה מס' 2/2010 -13
מיום 2.6.2010
דף מס' 15
מס'
החלטה

פרטי החלטה

 (87).41אישור פרטיכל ועדת התמיכות המקצועית מס'  1/2010-13מיום .3.3.2010
ועדת משנה לתמיכות עיינה בפרטיכל ועדת התמיכות המקצועית מס'  1/2010-13מיום 3
במרץ  2010וקיבלה הבהרות באשר להחלטות ועדת תמיכות מקצועית.
ה ח ל ט ה:
ועדת משנה לתמיכות מאמצת החלטות הועדה המקצועית לחלוקת תקציב התמיכות
לעמותות דת וכלליות לשנת .2010
)נספח מס' (28
)משנה לתמיכות (1/13.4.2010

 (88).42ועדת שירותי רווחה
מרטה ליבוביץ הציגה את הנושא  :טיפול בזקן ברמלה ,מריאלה הציגה חוק סיעוד
מצו"ב מצגת בנושא.
דיון וסיכום:
 נראה שהמעמסה גדולה מאד והתקינה לא מספיקה. נדרש לבדוק דרישות סף פיזיות למקבץ דיור – להעביר ליור הועדה בהקדם. יו"ר הועדה הודה על הצגת הנושא ועל העבודה המסורה.)נספח מס' (29
)שירותי רווחה (1/25.4.2010

 (89).43הועדה לקידום מעמד הילד
אלעזר צור הציג את הנושא  :ילדים בסכנה ובסיכון – חוק חובת הדיווח.
מצו"ב מצגת בנושא .
דיון וסיכום:
 נראה שהמעמסה גדולה מאד והתקינה לא מספיקה. הוצגה חלוקת העבודה בין פק"ס חוק נוער ועו"ס פרט ומשפחה איזורי בתחום ילדים בסכנהובסיכון.
 יו"ר הועדה הודה על הצגת הנושא ועל העבודה המסורה.)נספח מס' (30
 (90).44ועדת חינוך
מצורפות  2המצגות שהוצגו.
אילן הדס:
אגף החינוך ,בהתייחסותו לחינוך המדעי ,מדגיש שלושה מרכיבים :
) (1רמת הציוד
) (2איכות כוח ההוראה
) (3הישגים.
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המשך החלטה מס' : 90
עו"ד מוטי יצחקי :מעוניין שבישיבה נתמקד במגזר הערבי ובהשוואה לשאר המערכת.
מבקש נתונים מדויקים לגבי הצטיידות במגזר הערבי.
חוסאן מדיאב :מציג נתונים המתייחסים לכיתות ז'-י"ב בלבד.
יש חידושים של משרד החינוך ,ובהם – תוספת שעות לכיתות ז' ו -ח' ותוספת הדרכה וכן
תוכנית להקמת כיתות לעתודה מדעית-טכנולוגית בבתי-ספר שש-שנתיים.
מורי המגזר הערבי לוקחים חלק בהשתלמויות בפסג"ה ובאשכול הפיס .הם "מכוסים"
מבחינת ידע פדגוגי ודיסציפלינארי.
מסתמן קשר בין מידת ההצלחה של תלמידים לבין איכות הציוד המדעי בבית-הספר.
עו"ד מוטי יצחקי:
מבקש להסב חדר שמתפנה באל-עומריה למעבדה .לגבי אל-אמל – עד להקמת מבנה נוסף,
יש להגדיל השימוש באשכול הפיס.
יש להדגיש בפני רשת אורט את הצורך בשדרוג המעבדות במקיף הערבי.
יש לפעול מול מינהל מדע וטכנולוגיה להפעלת תוכניות להקמת עתודה אמי"ת-טכנולוגית גם
אצלנו ,למרות שבתי-הספר אינם שש שנתיים.
גבי יחזקאל:
ברוב בתי-הספר פועלת תוכנית "מבט" או מט"ח" ,יש שילוב של תוכנית קר"ב ,יש העשרות
בתקשורת ,חקר צמחים ומים ,פעילות של נתיב האור ,איכות הסביבה ועוד.
חוסאן מדיאב :
חשוב שיהיה ליווי של משרד החינוך באמצעות הדרכה גם לבתי-הספר היסודיים.
פאיז מנסור:
מעלה טענה שהמגזר מוזנח .עדות לכך היא העובדה שלמשרד החינוך אין נציגות של פיקוח
בבתי-הספר היסודיים.
עו"ד מוטי יצחקי:
יש לבחון זאת ,אך זו סוגיה של משרד החינוך.
פאיז מנסור :מעלה את עניין היעדרויות המורים.
גבי יחזקאל :
זה קשור לעובדה שרבים מהמורים באים מהמשולש ונעדרים ,בגלל המרחק.
עו"ד מוטי יצחקי:
יש לנסות לתת עדיפות למורים מיישובים קרובים ,בתנאי שיהיו מקצועיים.
עו"ד מוטי יצחקי – סיכום
צריך לפעול על מנת לשפר את המצב .כרגע ,המצב אינו משביע רצון .יש למצוא דרכים
להגיע לשוויון בתחום בין המגזרים .אם אין מענה בבית-הספר ,יש לתת מענה באמצעות
אשכול הפיס.
)נספח מס' (31
)ועדת חינוך (1/25.4.2010
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 (91).45אישור פרטיכל ועדת מלגות ליחידים
הוועדה דנה ב 17 -תלמידי בתי ספר אשר פנו אליה דרך לשכת ראש העיר ,הנהלת אגף
החינוך ,ותיכון רמלה לוד אשר לא הגיש כלל בקשות בתחילת שנה.
אגף החינוך פעל לקביעת גובה המלגות עפ"י טבלת זכאות שהוגשה ע"י מח' הרווחה
ובהתבסס על הכנסה ממוצעת לנפש.
סה"כ תקציב המלגות לשנת  2010הינו .₪ 247,280
נוצל עד כה ) ₪ 199,696כולל השתתפות במשלחות לפולין  $ 200לתלמיד ,ומלגות
ספורטאים מצטיינים(.
יתרה .₪ 47,584
סה"כ ועדת מלגות חריגה מיום  31.5.10עומדת ע"ס .₪ 6,380
יתרה בתקציב מלגות לשנת .₪ 41,204 : 2010
ה ח ל ט ה:
לאשר המלגות.
)נספח מס' (32
)מלגות ליחידים (1/31.5.2010

 (92).46אישור הועדה לאיכות הסביבה
תוכנית פיתוח בר קיימא.
נעה תמרי מחברת אורבניקס סקרה את שלבי העבודה הפעולות שנעשו עד היום במסגרת
תכנית פיתוח בר קיימא ,שעיקרם :מיפוי מצב קיים ,פגישה עם מנהלי מחלקות ואגפים
וסריקת תכניות עבודה לשנים הבאות ומפגשים עם תושבים.
הדיון התרכז בעיקר בשיתוף ציבור ,הסברה והכשרה לקהל הרחב בנושאי קיימות .הוחלט
להגדיר ולהתייחס לקהלים הבאים:
מערכת החינוך הפורמלית ,מגני הילדים ועד התיכון.
.1
מערכת החינוך הבלתי פורמלית  -בעיקר תנועות הנוער.
.2
ארגוני המתנדבים השונים  -בנוסף יש לנסות ולקדם הקמת קבוצה יעודית לנושא
.3
איכות הסביבה ושמירת הניקיון ,ע"פ מודל "סיירת הורים".
עובדי עירייה  -יקבלו הסברה על התכנית במסגרת תערוכת איכות הסביבה
.4
שתתקיים במוזיאון החל מאוקטובר .2010
ועדי בתים  -בשיתוף אם תרבות הדיור ושיקום שכונות.
.5
קהל רחב מזדמן  -יקבלו הסברה על התכנית במסגרת תערוכת איכות הסביבה
.6
שתתקיים במוזיאון החל מאוקטובר .2010
בעלי עסקים ועובדים בתעשיה – מומלץ לשב אותם בתכנית.
.7
)איכות הסביבה (1/25.5.2010
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(93).47

מתן שם לרח' חדש המחבר את רח' שמשון הגיבור לרח' זכריה.
נדרש לתת שם לרח' חדש.
ה ח ל ט ה:
לאחר דיון הועדה מחליטה הועדה לתת את השם "המגדל הלבן".
)נספח מס' (33
)שמות והנצחה (1/1.6.2010

 (94).48בקשה להנצחת הרב יצחק ניסים זצ"ל במתן שם רחוב.
עמותת "יד הרב ניסים" פנתה בבקשה להנצחת הרב ניסים זצ"ל במתן שם רחוב.
ה ח ל ט ה:
מאחר שלראשל"צ הרב יצחק ניסים זצ"ל לא היתה זיקה ולא תרם לעיר רמלה ומכיוון
שאין רחובות פנויים ממליצה הועדה להנציח את הרב במתן שם למבנה רוחני שיבנה
בעתיד.
)נספח מס' (34
)שמות והנצחה (2/1.6.2010

 (95).49התנגדות תושבי רח' הפועל לשינוי שם רחוב ע"ש חיים אשר ז"ל.
בפרטיכל המועצה מס'  12/2009-13מיום  23בדצמבר  2009הוחלט להחזיר את הבקשה
לדיון חוזר בועדת שמות והנצחה.
לאחר שהועדה זמנה את נציגי רח' הפועל וניתנה לכל אחד מהתושבים הזכות להביע את
דעתו ולהקריא את מכתבו ,זומן מר ציון אשר ,בנו של חיים אשר ז"ל אשר הציג את פועלו
ותרומתו לעיר ותושביה במהלך  39שנים! כסגן ראש העירייה.
ה ח ל ט ה:
לאחר שהועדה שמעה את התנגדות נציגי תושבי רח' הפועל ,ואת נציג משפחת אשר ומאחר
ומס' שמות רחובות שונו בעבר ,מחליטה הועדה פה אחד לאשר שינוי שם רח' "הפועל" לרח'
ע"ש חיים אשר ז"ל.
)נספח מס' (35
)שמות והנצחה (3/1.6.2010
 (96).50בקשה למתן שם ל –  2כיכרות.
בקשת מוסך "איציק ודיצר-מאזדה פורד" ו"חברת שחקים טכנולוגיות" פנו בבקשה למתן
שמות לכיכרות ע"ש העסק שלהם ובתמורה ישקיעו בעיצוב ופיתוח הכיכרות.
ה ח ל ט ה:
הועדה דנה בבקשות והגיע לכלל החלטה שיש טעם לפגם בבקשות ושאין לאשר פרסום
שמות מסחריים ועסקים בכיכרות .על הכיכרות לשאת שמות אוניברסליים.
)נספח מס' (36
)שמות והנצחה (4/1.6.2010
שמואל קולישבסקי
מזכיר בכיר

יואל לביא
ראש העירייה

