החלטות מועצה
ישיבת המועצה מס' 1/2010 -13
מיום 4.3.2010
מס'
החלטה

פרטי החלטה

(1).1

 .1הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה למועצה.
 .2אישור פרטיכלים :
) (1מס'  1/2010 -13מיום 23.2.2010
א .ההנהלה –
) (2מס'  1/2010 -13מיום 24.1.2010
ב .ועדת כספים –
מס'  2/2010 -13מיום 21.2.2010
) (1מס'  3/2009 -13מיום 28.1.2010
ג .מלגות ליחידים
) (1מס'  3/2009 -13מיום 29.12.2009
ד .ועדת חינוך –
) (1מס'  3/2009 -13מיום 29.12.2009
ה .מעמד הילד –
) (1מס'  2/2009 -13מיום 29.12.2009
 .1ועדת קליטה –
) (1מס'  5/2009 -13מיום 30.12.2009
ז .תמיכות מקצועיות –
) (1מס'  1/2010 -13מיום 17.1.2010
ח .משנה לתמיכות –
) (1מס'  1/2010 -13מיום 31.1.2010
ט .אירועים וחגיגות –
י .משלחות וקשרי חוץ – ) (1מס'  1/2010 -13מיום 3.2.2010
כ .ביטול קנסות בתעבורה (1) -מס'  1/2010 -13מיום 23.2.2010
 .3הגשת דו"ח תלת חודשי על פעולות העירייה לחודשים אוקטובר-דצמבר 2009
עפ"י סעיף  140ב' )ב'( לפקודת העיריות.

 (2).2אישור העברה מסעיף לסעיף של תקציב .2010
בפרטיכל ועדת הכספים מס'  2/2010-13מיום  21בפברואר ) 2010המצ"ב
בתיק המועצה( ,החלטה מס'  ,(6).2בוצעו שינויים כתוצאה מביצוע התאמות
לתוכניות ואישורי תקציב שהתקבלו במהלך החודשים שחלפו.
בעקבות הקטנת מענק משרד הפנים מ 33 -מליון  ₪ל 27 -מליון ₪
)הקטנה של  6.2מליון  (₪נדרש לבצע התאמות התקציב למענק.
מצ"ב בנספח עדכון ההתאמות לתקציב.
)נספח מס' (1
 (3).3אישור תיקון תב"ר  2117לשנת הכספים .2010
לאשר תיקון תב"ר  ,2117שדרוג אנדרטת האצ"ל במימון משרד הביטחון מ -
 ₪ 165,000ל .₪ 500,000 -
)נספח מס' (2
 (4).4אישור תוכנית פיתוח – בקשות לתברי"ם ממשרד הפנים לשנת 2010/11
בפרטיכל ועדת הכספים מס'  2/2010-13מיום  21בפברואר ) 2010המצ"ב
בתיק המועצה( ,החלטה מס'  ,(7).3אושרו  339בקשות לתברי"ם לשנים
.2010/11
מצ"ב בנספח תוספת של  4בקשות לתברי"ם בנושאי פיתוח.
)נספח מס' (3
2/...

ישיבת מועצה מס' 1/2010 -13
מיום 4.3.2010
דף מס' 2
מס'
החלטה

פרטי החלטה

 (5).5מר עזרא דורון – בקשת היתר לעבודת חוץ.
מר עזרא דורון עובד כאב בית במועדון גולני ,פנה בבקשה לעבודת חוץ עקב
מצוקה כלכלית.
מנהלו הישיר ממליץ לאשר הבקשה בתנאי שעבודתו בעירייה לא תיפגע.
לאשר לעזרא דורון עבודת חוץ למשך שנה מיום אישור המועצה.
 (6).6גב' שישקנוב ילנה – בקשת היתר לעבודת חוץ.
גב' שישקנוב ילנה ,עו"ס במחלקת הרווחה פנתה בבקשת היתר לעבודת חוץ
לצורך השלמת הכנסה לשכרה הנמוך בעירייה.
מנהלת מחלקת הרווחה ממליצה לאשר הבקשה בתנאי שעבודתה בעירייה לא
תיפגע.
לאשר לילנה היתר לעבודת חוץ למשך שנה מיום החלטת המועצה.
 (7).7גב' ויקי ברוך – חופשת הסתגלות.
גב' ברוך עזבה את המרכז לגיל הרך עקב הרעה משמעותית בתנאי עבודתה.
לאשר לויקי  3חודשי הסתגלות.
 (8).8אישור פרטיכל הועדה לביטול קנסות בתעבורה
לאשר פרטיכל הועדה מס'  1/2010 -13מיום .23.2.2010
)נספח מס' (4
 (9).9מכרז פומבי  – 1/2010אספקת דלקים סולר ושמנים
למכרז שבנדון הוגשו  3הצעות .עפ"י חוו"ד משפטית הרצ"ב בנספח ,חברות "סונול"
ו"פז" נפסלו עקב שינויים שבוצעו או הסתייגויות בגוף מסמכי המכרז ולכן נותרה הצעה
אחת תקינה של חברת "דלק".
עפ"י תקנה ) 22ו'( לתקנות המכרזים ,הועדה לא תמליץ על ההצעה היחידה שנותרה
לדיון בפניה ,אולם רשאית היא לעשות כן בתנאי שהנימוקים להחלטה ירשמו
בפרוטוקול.
עפ"י הוראות תקנה ) 22ח'( לתקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח –  ,1987המליצה
ועדת המכרזים לבטל את המכרז ולהתקשר בחוזה ללא מכרז לאחר שמועצת עירייה
תחליט על כך ברוב חבריה ולאחר שנוכחה שבנסיבות העניין עריכת מכרז חדש לא
תביא תועלת.
לאשר ביטול המכרז ולקיים מו"מ עם כלל החברות.
להלן הרכב ועדת המו"מ :
מוטי יצחקי – היו"ר
יוסי כהן – גזבר
אבי דיל – קצין הרכב
שי אדרת – מ .מח' משק ונכסים
)נספח מס' (5
3/...
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 (10).10מכרז פומבי  – 11/2009הפעלת מועדוניות לילדים בסיכון
למכרז שבנדון הוגשה הצעה אחת בלבד ע"ש "יד רחל".
עפ"י חוו"ד המשפטית הרצ"ב בנספח ,המציע שינה את תנאי המכרז ובכך פעל
בניגוד להוראות המכרז והשינויים שהוספו בכתב יד לנספחי הביטוח ,מהווים פגם
שאינו ניתן לריפוי ועל כן יש לפסול את המכרז.
עפ"י הוראות תקנה ) 22ח'( לתקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח –  ,1987המליצה
ועדת המכרזים לבטל את המכרז ולהתקשר בחוזה ללא מכרז לאחר שמועצת
עירייה תחליט על כך ברוב חבריה ולאחר שנוכחה שבנסיבות העניין עריכת מכרז
חדש לא תביא תועלת.
לאשר ביטול המכרז ולקיים מו"מ עם כלל החברות.
להלן הרכב ועדת המו"מ :
מוטי יצחקי – היו"ר
שמעון שלוש
עופר תודר
אילנה שנבל
)נספח מס' (6
 (11).11אישור הקמת ועדת ערר נוספת על קביעת ארנונה כללית.
בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(,
התשל"ו –  ,1976לאשר הרכב ועדת ערר נוספת לעניין החוק האמור ,בהרכב של
שלושה חברים כמפורט להלן:
צביקה קוטלר – היו"ר
יגאל שטיין – חבר
יעקב ארגמן – חבר
)הנהלה (1/23.2.2010
 (12).12אישור מינוי מר עזרא שהרבני כחבר ועדת ערר במקום חבר הועדה מר צבי
קוטלר
בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(,
התשל"ו  ,1976מינתה מועצת העיר בישיבתה מס'  2/2009-13את מר צביקה
קוטלר כחבר ועדת הערר שליד עיריית רמלה.
מר קוטלר ביקש להפסיק ולשמש כחבר ועדת ערר.
לאור האמור לעיל ,לאשר מינוי מר עזרא שהרבני כחבר ועדת ערר לעניין החוק
האמור במקום מר צביקה קוטלר.
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 (13).13יו"ר הועדה לשימור אתרים – מר שמעון שלוש.
בפרטיכל המועצה מס'  3/2008-13מיום  17.12.2008החלטה מס'  8מונה מ"מ
רה"ע מר מוטי יצחקי ליו"ר הועדה לשימור אתרים.
עפ"י סעיף  18לחוק )ועדת תכנון מקומית( ,ראש הרשות או יו"ר ועדת המשנה
לתכנון ובניה ,יהיה היושב ראש של הועדה לשימור אתרים.
לאשר את יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה ,מר שמעון שלוש כיו"ר הועדה לשימור
אתרים.
)הנהלה (3/23.2.2010
 (14).14אישור פתיחת חשבון בבנק דקסיה ישראל בע"מ לפרויקט של מפעל הפיס.
בהתאם להנחיית מפעל הפיס ,נדרש לפתוח חשבון עזר לפרויקטים של מפעל
הפיס.
לאשר פתיחת חשבונות בבנק דקסיה ישראל בע"מ לשנים  2010ו 2011 -לכל
פרויקט שימומן ע"י מפעל הפיס.
יובהר כי לכל פרויקט כאמור ייפתח חשבון בנק בנפרד בבנק דקסיה ישראל.
)הנהלה (4/23.2.2010
 (15).15אישור לפתיחת חשבון בנק,בבנק לאומי בע"מ.
לאשר פתיחת חשבון בנק בבנק לאומי סניף רמלה),(936
שם החשבון  :מרכז לנפגעי סמים.
מורשי חתימה :ראש העירייה או מ"מ ראש העירייה.
וגזבר העירייה או מ"מ גזבר העירייה.
חשבון זה משמש להכנסות מבתי משפט בגין מרכז לנפגעי סמים.
אחת לרבעון בהוראת קבע אוטומטית ההכנסות מחשבון זה יועברו
לחשבון עו"ש ע"ש עיריית רמלה.מספר חשבון . 1900074
)הנהלה (5/23.2.2010
 (16).16אישור תעריפי כניסה לבריכת השחיה העירונית לעונת הרחצה .2010
כרטיסי כניסה חד פעמיים:
סוג הכרטיס
ילד/חייל/עולה/נכה/פנסיונר
ילד/חייל/עולה חדש :חג ,שבת ,לילה
בוגר
בוגר :לילה/שבת/חג

5/...

תעריף
2009

תעריף
2010

₪ 15
₪ 15
₪ 20
₪ 20

₪ 15
₪ 15
₪ 20
₪ 20

הערות
ללא שינוי
ללא שינוי
ללא שינוי
ללא שינוי
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המשך החלטה : (16).16
מ נ ו י י ם:
סוג המנוי
משפחתי הורים וילדים עד גיל 18
זוגי  +ילד
זוגי אחים/זוג
יחיד  -ילד/נוער/בוגר
עולה חדש/שוטר/חייל סדיר/נכה/פנסיונר
כרטיסייה  10כניסות ילד
כרטיסייה  10כניסות בוגר

2009

2010

₪ 750
₪ 650
₪ 550
₪ 350
₪ 250
₪ 130
₪ 180

₪ 750
₪ 650
₪ 550
₪ 350
₪ 250
₪ 130
₪ 180

ללא שינוי
ללא שינוי
ללא שינוי
ללא שינוי
ללא שינוי
ללא שינוי
ללא שינוי

א .לנכים ומלוויהם ,אזרחים ותיקים  50%הנחה לכרטיס כניסה חד-
פעמי.
ב .אישור כניסה ללא תשלום לבריכה ובתיאום מראש עם מנהל בריכת
השחייה :
* לחניכי מוסדות יובלים/לימן/תוחלת/מע"ש/סיני  -לפי תוכנית
מראש.
* לילדי מועדונית "חץ קדימה"  7כניסות חינם בחודשים יולי
אוגוסט.
* עבור ילדי מועדוניות ביתיות  -ילדים בסיכון  -פעמיים בחודש
יולי חינם.
* עבור  50ילדי המעון הרב-תכליתי  -כניסה אחת חינם.
* עבור  6מועדוניות משותפות ומועדונית השלום ,מועדונית "יד רחל"
פעמיים בחודש יוני.
* עבור מטופלי "אנוש" ו"אקי"ם" פעם אחת בשבוע.
לאשר האמור.
)הנהלה (6/23.2.2010

 (17).17משלחות תלמידי ביה"ס עמל א' לאתרי הזיכרון במחנות ההשמדה בפולין
לפי מדיניות משרד החינוך ,מידי שנה נשלחות מכל הארץ לאתרי זיכרון במחנות
השמדה
ובמחנות הריכוז בפולין.
לאשר סיוע העירייה  $200שווה ערך בשקלים לכל תלמיד בן העיר רמלה
לכיסוי חלק מהוצאות המשלחת.
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המשך החלטה מס' : (17).17
להלן פרטי  30תלמידי בי"ס עמל א'.
שם ומשפחה
בוסיס אלינור חנה
עוליאל משה לידור
אפריאט דור חיים
זריף לירז זוהרה
טויטו מו מרסל
דנינו עומר
עופרי אור
לוי אורטל
קרפ לינוי
פיצון ורד
נשר ליטל
סיטבון אלודי
בוטבול גילה
איילהו מזל
דרחי בר
צנדאוקר יקיר
אלימלך משה
גומה כהן שגיא נגי
הולובינגר מעיין
דדון אסף
פלדמן איתי
אלבז הדר
סלטנה צחי
נומברג חלי
טבילי חיים חי
אסולין לינוי
שמש דורון
באבייב אלברט
חיו קארין
ישראל שיר

כתובת
טויינה אברהם  4רמלה
יוספטל  27רמלה
יוספטל  29רמלה
עמיחי  25רמלה
קפלן  25רמלה
צה"ל  9/6רמלה
ספיר  2רמלה
בר אילן  24רמלה
גני אשר  11רמלה
הרצל  31רמלה
בר אילן  18רמלה
אתרוג  2רמלה
צה"ל  17רמלה
בן גוריון  26רמלה
סמולנסקין  12רמלה
הרב משה חי  12רמלה
מבצע יהונתן  9רמלה
שלום עליכם  23רמלה
העליה השניה  4רמלה
האילנות  82רמלה
אברהם הילל  4רמלה
חיים בר-לב  6/9רמלה
ש"ץ  12רמלה
צה"ל  7רמלה
כינרת  18רמלה
אלי כהן  14רמלה
יחזקאל  3רמלה
שמחה הולצברג  16רמלה
בלינסון  13רמלה
ויצמן  24רמלה

ת.ז
204336085
307921692
305772386
204179154
204280606
204517551
204686232
204269898
204415723
203554878
204239859
204372155
305792749
204428239
305741878
204712673
203522180
305760613
204239271
308392596
203554290
203387006
203552450
203850284
307837674
311247746
204416556
310951595
204519748
204483028

טלפון
054-6898135
054-2557970
052-6800882
054-3233762
050-3803833
054-5932963
050-9509555
052-3614245
054-7381092
054-2532556
052-5526963
052-6623780
057-3151798
052-6627358
050-3212130
08-9233502
052-6553549
054-5634132
052-5310364
050-2626010
052-3972939
050-7445550
050-6692532
050-8151475
052-4518048
054-8328042
052-6068795
052-4777167
050-6321200
052-2688332

תאריך לידה
20.12.92
21.1.93
4.1.92
17.9.92
1.12.92
4.5.93
22.4.93
27.11.92
8.2.93
28.5.92
9.11.92
2.2.93
13.2.92
24.2.93
2.12.91
4.9.93
27.3.92
27.12.91
6.11.92
20.10.93
25.5.92
28.3.93
11.5.92
7.8.92
20.7.93
17.11.93
14.2.93
21.1.93
23.5.93
3.4.93

להלן פרטי  4תלמידי בי"ס כפר הנוער יוהנה ז'בוטינסקי.
מס'
.1
.2
.3
.4

שם התלמיד
אבזוז דני
גלימוב רגינה
ויטלי יוסופוב
לבוב נתן

מס' ת.ז.

כתובת

308062892
328693791
328715768
312661473

בן צבי  4/18רמלה
שמחה הולצברג  16/130רמלה
יאיר שטרן  10רמלה
הרב אפריאט  7רמלה

להלן פרטי תלמיד בי"ס אורט תל-נוף..
מס'

שם התלמיד

מס' ת.ז.

.1

זרדה חן חנניה

204682595
)הנהלה (7/23.2.2010
7/...

כתובת
מאיר בינט  5רמלה

ישיבת מועצה מס' 1/2010 -13
מיום 4.3.2010
דף מס' 7
מס'
החלטה

פרטי החלטה

 (18).18אמיר וידר – עבודה בקרן רמלה.
 .1בשנת  2006מונה אמיר וידר  ,ע"י הנהלת קרן רמלה כגזבר ומזכיר קרן
רמלה.
 .2מועצת העיר רמלה אישרה לאמיר וידר אישור עבודה נוספת בקרן רמלה
)עבודת חוץ( ,מ  15למרץ  2006ועד  15למרץ . 2007
 .3האישור לא חודש לאחר מרץ .2007
 .4נמצא כי אמיר נתן שירות לקרן במהלך שעות בהן קיבל שכר בעירייה.
 .5מנכ"ל הקרן מאשר כי אמיר נתן בקרן שעות נוספות מרובות )מעבר לשעות
בהן עבד בעירייה(.
 .6להבהרת אמיר  :העריך לתומו כי האישור מתחדש מידי שנה באופן אוטומטי,
הגיש לעירייה מידי שנה תאום מס ,העסקתו הופיעה בתקציב קרן רמלה ,
לרבות עלות העסקתו ,עבד את מלוא השעות להן התחייב בעירייה ובקרן .
 .7לאור האמור  ,הוחלט כי עבודתו בקרן תופסק באופן מיידי ,וכן הוחלט על
השבה של  50%מהשכר שקבל ,משך השנים בהם לא חודש אישור עבודת
החוץ החל משנת .2007
ההחזר יבוצע באופן הבא :
 .1פדיון ימי חופשה בעירייה
 .2פריסת תשלומים חודשית של היתרה.
 .8גזברות העירייה תפעל מול רשויות המס לקבלת החזרים .
 .9סיכום זה מובא לאישור מועצת העיר ,מותנה באישור משרד הפנים ו/או
הממונה על השכר באוצר.
)הנהלה (8/23.2.2010
(19).19

גב' אתי חדד – אישור לשמש כיו"ר ועד הורים מרכזי.
הגב' אתי חדד נבחרה ליו"ר ועד הורים מרכזי.
לאור היותה עובדת עירייה נדרש לאשר האמור במליאת מועצת העירייה.
עפ"י חוו"ד משפטית אין מניעה שהגב' תשמש כיו"ר ועד הורים אף שהינה
עובדת עירייה )זאת באישור מועצה(.
לאשר לגב' אתי חדד אישור לשמש כיו"ר ועד הורים מרכזי.
)הנהלה (9/23.2.2010

(20).20

גב' רננה ירדני – חופשת הסתגלות.
גב' רננה ירדני מסיימת את עבודתה בעירייה בסוף חודש פברואר .2010
לאשר לרננה חופשת הסתגלות של חודש אחד.
)הנהלה (10/23.2.2010

(21).21

אישור הקריטריונים לקבלת מלגות לספורטאים מצטיינים.
מצ"ב המלצה לקריטריונים לקבלת מלגות לספורטאים מצטיינים.
לאשר את הקריטריונים.
)נספח מס' (7
)הנהלה (11.23.2.2010
8/...
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החלטה
(22).22

פרטי החלטה
אישור השתתפות שני צעירים בסמינר בינלאומי באלבניה.
בין התאריכים  2-10/2/2010יתקיים סמינר באלבניה אשר בו ישתתפו צעירים
מרחבי אירופה הסמינר מאורגן ע"י האיחוד האירופי והג'וינט.
הסמינר יעסוק בנושא רב-תרבותיות ומנהיגות חינוכית.
מנהלת קשתות ממליצה לצרף לסמינר  2פעילים דומיננטיים במרכז קשתות
ובפרלמנט צעירים.
לאשר השתתפות בת חן אלגזר וג'ליל דביט.
העירייה תשתתף ב $200 -שווה ערך בשקלים לכל משתתף.
)נספח מס' (8
)הנהלה (12/23.2.2010

(23).23

המחלקה הוטרינרית – עיקרי הפעילות וסיכום שנת .2009
מצ"ב פירוט עיקרי הפעילות וסיכום שנ"ע .2009
לדיון במועצה.
)נספח מס' (9
)הנהלה (13/23.2.2010

(24).24

אישור חוק עזר לרמלה )מכירת בשר חזיר( ,התש"ע – .2010
לאשר חוק עזר לרמלה )מכירת בשר חזיר( ,התש"ע –  2010כולל דברי הסבר
וכמפורט בנספח.
)נספח מס' (10
)הנהלה (14/23.2.2010

 (25).25שלב ב' לרכישת מצלמות אבטחה ומערכת שליטה ובקרה )שו"ב( במסגרת
הרחבת פרויקט עיר ללא אלימות
במסגרת שלב ב' לפרויקט עיר ללא אלימות נדרש לבצע רכש נוסף למצלמות
ומערכת שליטה ובקרה.
עפ"י חוו"ד של יועץ מקצועי לעירייה לפרויקט המצלמות )מר משה דהן מנכ"ל
חברת  ( T.C.M .הכנסת ספק נוסף הינה בעייתית בפן הטכני והכלכלי.
עפ"י חוו"ד משפטית רשאית העירייה להרחיב את ההסכם הקיים עם החברה
שהקימה את מערך המצלמות הבקרה והשליטה בשיעור של  50%אם המועצה
קבעה שעריכת המכרז לא תביא תועלת.
לאשר הרחבת המכרז הקיים בשיעור של  50%להרחבת הפרויקט.
)נספח מס' (11
)הנהלה (15/23.2.2010
 (26).26אישור  13תקציבים בלתי רגילים לשנת הכספים .2010
לאשר  13תקציבים בלתי רגילים לשנת הכספים  2010ממספר תב"ר  2130ועד
תב"ר מספר  2142וכמפורט בנספח.
)נספח מס' (12
)כספים (1/24.1.2010
9/...
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פרטי החלטה

 (27).27תיקון  6תקציבים בלתי רגילים לשנת .2009
לאשר תיקון  6תקציבים בלתי רגילים כמפורט בנספח.
)נספח מס' (13
)כספים (2/24.1.2010
 (28).28הודעה על  59פרטי חוזים שנחתמו לפי סעיף  203א' לפקודת העיריות.
ראש העירייה מביא הודעה על פרטי  59חוזים שנחתמו לפי סעיף  203א'
לפקודת העיריות.
)נספח מס' (14
)כספים (3/24.1.2010
 (29).29אישור העברות מסעיף לסעיף של תקציב .2009
לאשר העברות מסעיף לסעיף של תקציב  .2009שינויים אלה בוצעו כתוצאה
מהגדלת המענקים )משרד הפנים ,אזרחים ותיקים ומענק פנסיה(.
סה"כ נפח התקציב לא שונה ועומד על  302,714אלפי  ₪בתקבולים ובתשלומים.
)נספח מס' (15
)כספים (4/24.1.2010
 (30).30אישור  4תקציבים בלתי רגילים לשנת הכספים .2010
לאשר  4תקציבים בלתי רגילים לשנת הכספים  2010ממספר תב"ר  2143ועד
תב"ר מספר  2146וכמפורט בנספח.
)נספח מס' (16
)כספים (5/21.2.2010
 (31).31אישור העברה מסעיף לסעיף של תקציב .2010
לאשר העברות מסעיף לסעיף של תקציב  .2010שינויים אלה בוצעו כתוצאה
מביצוע התאמות לתוכניות ולאישורי תקציב שהתקבלו במשך החודשיים
שחלפו.
סה"כ נפח התקציב לא שונה ועומד על  312,947,000הן בהכנסות והן
בהוצאות.
ראה החלטת מועצה מס'  1/2010 -13החלטה מס'  2מיום .4.3.2010
)נספח מס' (17
)כספים (6/21.2.2010
10/...

ישיבת מועצה מס' 1/2010 -13
מיום 4.3.2010
דף מס' 10
מס'
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פרטי החלטה

 (32).32אישור תוכנית פיתוח – בקשות לתברי"ם ממשרד הפנים לשנת .2010/11
לאשר ריכוז בקשות אשר הועברו למשרד הפנים במסגרת בקשת סיוע לשנת
.2010/11
הבקשות עוסקות בנושאי כבישים ,ביוב ,מים ,גינון ,מחשוב ,תכנון,תברואה,
איכות הסביבה ,חינוך ,ספורט ובטחון.
חלק מן הפרויקטים המפורטים יבוצע כתב"ר רב שנתי.
לאשר תוכנית פיתוח – בקשות ל 339 -תברי"ם ממשרד הפנים לשנת 2010/11
וכמפורט בנספח.
)נספח מס' (18
)כספים (7/21.2.2010
 (33).33אישור מלגות ליחידים לשנה"ל 2009 -10
לאשר המלצות ועדת תמיכות ליחידים לשנה"ל .2010 -10
)נספח מס' (19
)תמיכות ליחידים (1/28.12.2009
 (34).34אישור פרטיכל ועדת החינוך
לאשר פרטיכל ועדת החינוך .באחריות מנהל אגף החינוך לפעול עפ"י סיכום היו"ר.
)נספח מס' (20
)ועדת חינוך (1/29.12.2009
 (35).35אישור פרטיכל הועדה לקידום מעמד הילד
לאשר פרטיכל הועדה לקידום מעמד הילד.
באחריות מנהל אגף החינוך ומנהל המתנ"ס לפעול עפ"י סיכום היו"ר.
)נספח מס' (21
)קידום מעמד הילד (3/29.12.2009
 (36).36אישור פרטיכל ועדת הקליטה
לאשר פרטיכל ועדת החינוך מיום  29בדצמבר .2009
)נספח מס' (22
)ועדת קליטה (1/29.12.2009

11/...
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 (37).37אישור ועדת התמיכות המקצועיות לעמותות הספורט
 .1סה"כ תקציב התמיכות לעמותות הספורט לשנת  2010הינו .₪ 2,849,140
 .2הועדה התכנסה ופעלה עפ"י קריטריונים שאושרו במועצת העירייה.
 .3מאחר ועדיין לא ידועים ההישגים  ,ככל שיהיו ,סכום של  ₪ 272,531ישוריין
להישגים )אליפות/גביע( כבונוסים.
 .4יתרת הסכום העומד על  ₪2,576,608תוקצב בהתאם לניקוד שאושר במועצת
העירייה.
החלטה:
להלן התמיכות לעמותות הספורט לשנת 2010
חישוב התמיכה לשנת  2010עפ"י הקריטריונים
צפי שנתי

לפי תקציב
ערך נקודה:

2,894,140
3,034.87

ניקוד עפ"י טבלת דירוג עדיפות:

קבוצות

נקודות

כדורסל נשים
אליפות  +גביע נשים
כדורסל גברים לאומית
כדורגל עירוני ליגה ב'
אליפות עליית ליגה
כדורגל
טניס ליגה לאומית
אליפות המדינה טניס
טניס שולחן ליגה ארצית

336
67.2
280
180
18
46
4.6
7
938.8

טבלה א'
חישוב התמיכה
סה"כ
ערך נקודה
1,019,717.77
3034.874308
203,943.55
3,034.87
849,764.81
3,034.87
546,277.38
3,034.87
54,627.74
3,034.87
3,034.87
3,034.87
3,034.87

139,604.22
13,960.42
21,244.12
2,849,140.00

תמיכה כולל בונוסים
1,223,661.32

600,905.11

153,564.64

הערה :המסומן באדום הינו הערכה ,קבוצות המתמודדות לאליפות
272,531.71
סה"כ שריון להישגים
2,576,608.29
סה"כ לחלוקה ללא הישגים
היה ולא יהיו הישגים  ,או שיהיו הישגים חלקיים ,תחולק יתרת הסכום שיוותר ,ע"פ
הקריטריונים הבסיסיים.
הערה :
שחרור כספי התמיכות -אך ורק לאחר השלמת כלל האישורים ,כמתחייב עפ"י חוזר מנכ"ל
משרד הפנים.
)תמיכות מקצועיות (6/30.12.2009
12/...
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 (38).38אישור פרטיכל ועדת התמיכות המקצועית מס'  5/2009-13מיום 30.12.2009
ועדת משנה לתמיכות עיינה בפרטיכל ועדת התמיכות המקצועית וקיבלה הבהרות
באשר לקריטריונים שאושרו במועצת העירייה וחלוקת תקציב התמיכות לעמותות
הספורט לשנת .2010
ה ח ל ט ה:
ועדת משנה לתמיכות מאמצת המלצות הועדה המקצועית לחלוקת תקציב התמיכות
לעמותות הספורט לשנת .2010
)נספח מס' (23
)משנה לתמיכות (1/17.1.2010
 (39).39אישור ועדת אירועים וחגיגות
לאשר פרטיכל ועדת אירועים וחגיגות מס'  1/2010 -13מיום  32בינואר .2009
)נספח מס' (24
)אירועים וחגיגות (1/31.1.2010
 (40).40אירוח משלחת מבוגרים מהעיר מרס-גרמניה בתקופת הפסח.
משלחת מבוגרים תגיע מהעיר התאומה מרס-גרמניה בין התאריכים - 9/4/2010
) .28/3חופשת הפסח(.
המשלחת כוללת  27מבוגרים.
האורחים יתארחו בבתי תושבי העיר אשר יצאו במשלחת גומלין בקיץ .2010
תוכנית האירוח מצ"ב .עלות האירוח  ₪ 60,870כולל מ.ע.מ.
הדגשי ראש העירייה.
 .1לתת תהודה בשכונות קרית האומנים ובקרית מנחם בגין.
במטרה לחשוף את התושבים למתכונת האירוח והיציאה לגרמניה.
 .2רק תושבי העיר רמלה יצאו.
ה ח ל ט ה:
תוכנית האירוח מאושרות כולל התקציב .יוסי גולד יתאם האירוח.
)נספח מס' (25
)משלחות וקשרי חוץ (1/2.2.2010
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 (41).41אישור יציאת משלחת גומלין של מבוגרים לעיר התאומה מרס-גרמניה בקיץ
2010
תושבי העיר שיארחו את  27המבוגרים בני העיר מרס יצאו בחופשת הקיץ למרס-
גרמניה.
ה ח ל ט ה:
 .1העירייה תשתתף ב $100 -לכל אחד מחברי המשלחת שיצאו לגרמניה.
 .2ראש המשלחת חבר המועצה  -מר אברהם אילוז אשר הביע הסכמתו.
 .3יוסי גולד יגבש את המשלחת שתצא.
)משלחות וקשרי חוץ (2/2.2.2010
 (42).42העיר ויבורג – רוסיה ,הזמנה לחתימת ברית ערים תאומות.
מסמכי כוונות לכריתת ברית ערים תאומות ויברוג – רמלה נחתמו ע"י הצדדים.
ה ח ל ט ה:
הרכב המשלחת שתצא לחתימת כריתת ברית ערים תאומות תכלול את רה"ע ,אלי
חדד וחבר/ה המנגנון המקצועי.
)נספח מס' (26
)משלחות וקשרי חוץ (3/2.2.2010
 (43).43העיר קוצ'ובה – אלבניה ,כריתת ברית ערים תאומות.
מסמכי כוונות לכריתת ברית ערים תאומות קוצ'ובה – רמלה נחתמו ע"י הצדדים.
ה ח ל ט ה:
לזמן את נציג העיר קוצ'ובה לכריתת ברית ערים תאומות ברמלה במסגרת אירועי
יום העצמאות או לחילופין בחודש ספטמבר.
באחריות יוסי גולד לתאם את המועדים והאירוח ברמלה.
)נספח מס' (27
)משלחות וקשרי חוץ (4/2.2.2010
 (44).44העיר אנג'ר – צרפת ,בקשה לכריתת ברית ערים תאומות.
העיר מדרום לפריז כ –  170ק"מ בין נורמדי במערב ועמק הלואר.
 2חברות מועצה ,נציגות מהעיר אנג'ר ביקרו בלשכת ראש העירייה והביעו נכונות
לחתימת ברית ערים תאומות.
נציג העיר אנג'ר הביעו תודה והערכה על האירוח ברמלה והעבירו את החומר על
העיר רמלה לראש עיריית אנג'ר.
ה ח ל ט ה:
הועדה עודכנה על הפגישה ברמלה וממתינים לתשובה מצרפת.
)נספח מס' (28
)משלחות וקשרי חוץ (5/2.2.2010
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 (45).45העיר מקלה – אתיופיה.
החומר שנשלח למקלה לכריתת ברית ערים תאומות הגיע חתום ע"י ראש עיריית
מקלה.
ראש העירייה יחתום על מסמכי ההסכמה אשר יוחזרו למקלה באתיופיה.
ה ח ל ט ה:
לאשר החתימה.
יוסי גולד ישלח את הסכמי ההסכמה חתום ע"י ראש העירייה ,ויפעל להזמין משלחת
מהעיר מקלה ואירוח ברמלה במסגרת אירועי יום העצמאות או בחודש ספטמבר.
)יחד עם נציגי העיר קוצ'ובה – אלבניה(.
)נספח מס' (29
)משלחות וקשרי חוץ (6/2.2.2010
 (46).46קזחסטאן.
שגריר קזאחסטן בישראל וסגן ראש העירייה נפגשו באירוע משותף והעלו הצעה
לכריתת ברית ערים תאומות עם אחת הערים בקזאחסטן.
נשלח חומר רקע על העיר רמלה וממתינים לתשובות.
ה ח ל ט ה:
ממתינים לתשובה באשר לעיר שתיבחר לכריתת ברית ערים תאומות.
)נספח מס' (30
)משלחות וקשרי חוץ (7/2.2.2010
 (47).47אסיזי – איטליה.
התקיימה פגישת עבודה בין ראשי הערים ונציג התיירות בחבל אומבריה .נמסרה
טיוטה של ברית ערים תאומות .ממתינים לתשובה .הכומר מהכנסייה הפרנציסקנית
הבטיח לקדם את הנושא מול העיר אסיזי.
ה ח ל ט ה:
במידה ונוזמן ,חבר המועצה ד"ר מחמוד ג'רושי אשר דובר איטלקית יצא לאסיזי.
)משלחות וקשרי חוץ (8/2.2.2010

שמואל קולישבסקי
מזכיר בכיר
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ראש העירייה

