החלטות המועצה
פרטיכל מס' 4/2007-12
מיום 18.7.2007
מספר
החלטה

פרטי החלטה

 (114).1א .הצעה לסדר של חבר מועצת העירייה ,מר בנימין אלבז :
ב .הצעת החלטה המוגשת ע"י ראש העירייה לישיבת המועצה.

ג .מבקר העירייה :
החלטה בדבר הפסקת עבודתו של מבקר העירייה – בטל.
דיון בנושא מדיניות העירייה בעקבות צו מבקר המדינה.
)מכתב מבקר המדינה – מצ"ב(

ד .אישור פרטיכלים:
א .הנהלה –

) (1מס'  3/2007 -12מיום 15.7.2007

ב .ועדת כספים -

) (2מס'  5/2007-12מיום 24.6.2007
מס'  6/2007 -12מיום 15.7.2007

ג .ועדת תמיכות -

) (1מס'  4/2007-12מיום 14.6.2007

ד .איכות הסביבה -

) (1מס'  1/2007-12מיום 1.7.2007

ה .שמות והנצחה -

) (1מס'  1/2007-12מיום 24.6.2007

ו .ביטול קנסות בתעבורה -

) (1מס'  1/2007-12מיום 19.6.2007

ז .אירועים וחגיגות -

) (1מס'  2/2007-12מיום 8.7.2007

ה .הנחת החלטות ועדת הנחות מארנונה על שולחן המועצה.
החלטות ועדת הנחות מארנונה  (1) -מס'  1/2007-12מיום 23.1.2007
עפ"י סעיף  149ד )ה( לפקודת העיריות ,החלטות הועדה אינן טעונות אישור
המועצה ,אך יונחו על שולחנה.
)בעד 12 -קולות ,נגד – אין ,נמנעים – (5
)ראה להלן החלטות ממס'  115ועד מס' (136
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החלטות מועצה מס' 4/2007 -12
מיום 18.7.2007
דף מס' 2
מספר
החלטה

פרטי החלטה

 (115) .2הצעה לסדר של חבר מועצת העירייה ,מר בנימין אלבז :
עפ"י סעיף ) 26א( לתקנון בדבר ישיבות המועצה והנוהל בהן :
מבקש הסבר על החריגה מהוראות חוק חופש המידע.
)נספח מס' (1
 (116) .3הגדלת תקציב המלגות בגין כניסות לבריכת השחייה העירונית וחדר כושר
לאשר הגדלת תקציב המלגות ע"ס  ₪ 65,100עפ"י הפירוט הר"מ :
בריכת השחייה – ע"ס  ₪ 44,700בהתאם לנספח הרצ"ב.
חדר כושר – ע"ס ) ₪ 20,400לאסף בימרו  4 ,₪ 1,200חברי גרעין רעים
 ,₪ 4,800בנות להקת הדיאמונדס  ₪ 4,200ו 8-מדריכי חץ קדימה
.(₪ 9,600
)נספח מס' (2

 (117) .4החלטה בדבר הפסקת עבודתו של מבקר העירייה
ראש העירייה הציג בפני חברי הנהלת העירייה את עיקרי ממצאי דו"ח משרד
רו"ח בר לב בעניין חשדות לכאורה כנגד מבקר העירייה ,לקבלת כספים שלא
כדין בגין החזר הוצאות רכב ,ניגוד עניינים ושימוש שלא כדין בתפקידו כמבקר
לקידום אינטרסים פרטיים ,כניסה שלא כדין למתקני העירייה ,נטילת מסמכים
ושימוש בעובדת עירייה לקידום עניינים אישיים.
)ראה נספח מס'  1בזימון ישיבת המועצה(
)נספח מס' (3
)הנהלה (31/15.7.2007

 (118) .5אישור הסכם לצמצום פערי תשתית בשכונות ותיקות.
לאשר חתימת הסכם משולש בין העירייה/הועדה המקומית ,מינהל מקרקעי
ישראל ומשרד הבינוי והשיכון לצמצום פערי תשתית בשכונות הוותיקות.
ההתקשרות על בסיס נוהל "ישן מול חדש" של משרד השיכון ומטרתה השוואת
רמת תשתיות של שכונות שנבנו עד  13.12.93לרמה המקובלת בשכונות
החדשות.
)נספח מס' (4
)הנהלה (32/15.7.2007
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דף מס' 3
מספר
החלטה

פרטי החלטה

 (119) .6אישור לפתיחת חשבון בנק עו"ש יעודי בבנק אוצר השלטון המקומי
לאשר פתיחת חשבון בנק עו"ש יעודי בבנק אוצר השלטון המקומי בע"מ ,באופן בו
לכל פרויקט המתוקצב ע"י מפעל הפיס ייפתח חשבון מבנק אוצר השלטון המקומי
בע"מ ע"ש העירייה ודרכו יועברו כספי מפעל הפיס.
)הנהלה (33/15.7.2007
 (120) .7משלחת תלמידים לפולין
לפי מדיניות משרד החינוך ,מידי שנה נשלחות משלחות מכל הארץ לאתרי זיכרון
במחנות השמדה ובמחנות הריכוז לפולין.
לאשר סיוע העירייה ע"ס  $ 200שווה ערך בש"ח לתלמידה אורטל בלחסן מרחוב
רמב"ם  15ברמלה ,תלמידת בי"ס ע"ש תיכון עמוס דה-שליט ברחובות.
טל' של האם .050-2224081
)הנהלה (34/15.7.2007
 (121).8אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת הכספים 2007
לאשר  10תקציבים בלתי רגילים לשנת הכספים  2007ממספר  2023ועד מס'
 2032כמפורט בנספח.
)נספח מס' (5
)כספים (14/24.6.2007
 (122).9תיקון תקציב בלתי רגיל לשנת הכספים .2007
לאשר תיקון תקציב בלתי רגיל לשנת הכספים  2007כמפורט בנספח.
)נספח מס' (6
)כספים (15/24.6.2007

 (123).10הודעה על  8פרטי חוזים שנחתמו בהתאם לסעיף  203א' לפקודת העיריות.
ראש העירייה מביא הודעה על פרטי  8חוזים שנחתמו לפי סעיף  203א'
לפקודת העיריות.
)נספח מס' (7
)כספים (16/24.6.2007
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מיום 18.7.2007
דף מס' 4
מספר
החלטה

פרטי החלטה

 (124).11אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת הכספים .2007
לאשר  10תקציבים בלתי רגילים לשנת הכספים  2007ממספר  2033ועד מס'
 2042כמפורט בנספח.
)נספח מס' (8
)כספים (17/15.7.2007

 (125).12תיקון תקציבים בלתי רגילים לשנת הכספים .2007
לאשר תיקון  2תקציבים בלתי רגילים לשנת הכספים  2007כמפורט בנספח.
)נספח מס' (9
)כספים (18/15.7.2007

 (126).13אישור העברות מסעיף אחד למשנהו בתקציב הרגיל של העירייה לשנת 2007
לאשר העברות מסעיף אחד למשנהו בתקציב הרגיל של העירייה לשנת
 2007כמפורט בנספח.
)נספח מס' (10
)כספים (19/15.7.2007

 (127).14הודעה על  11פרטי חוזים שנחתמו בהתאם לסעיף  203א' לפקודת העיריות.
ראש העירייה מביא הודעה על פרטי  8חוזים שנחתמו לפי סעיף  203א'
לפקודת העיריות.
)נספח מס' (11
)כספים (20/15.7.2007
 (128).15דיון בבקשות של עמותות דת ועמותות כלליות.
 .1הועדה המקצועית שמעה סקירה לגבי עמותות הדת והעמותות הכלליות אשר
הגישו בקשות לתמיכה.
 .2המלצת הועדה לחלק את סה"כ התקציב העומד על  ₪ 167,762עפ"י 50%
לעמותות הדת ו  50% -לעמותות הכלליות.
 .3החלטה לתמיכה  -אך ורק לעמותות שצרפו את כל המסמכים ולאחר קבלת
התייחסות מחלקת נכסים לגבי קיום חוזים ברי תוקף ,העדר חובות וכיוצ"ב.
אחריות :מחלקת נכסים  -הגשת חוו"ד ביחס לכלל העמותות ,עד .10.7.07
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החלטה

פרטי החלטה

 .4עמותות "אור לעולם"" ,אוהל יונה"" ,חסדי אשר וחיה" ו"בני עקיבא" –
יידונו במסגרת עמותות כלליות ולא עמותות דת.
אחריות :הנה"ח.
 .5דיון מחודש של הועדה יתקיים בעוד כחודש .על העמותות להשלים המסמכים
החסרים עד  .10.7.2007מועד זה יהיה המועד האחרון ,לא יתקבלו מסמכים
לאחר המועד הנ"ל .
אחריות :הנה"ח  -לעדכון העמותות..
)נספח מס' (12
)תמיכות (4/14.6.2007

 (129).16הועדה לאיכות הסביבה
 .1יש לבחור בי"ס אחד דתי ובי"ס אחד ערבי ולהתמקד בשנת הלימודים הבאה.
 .2יש לחזק את הפעילות המשותפת לקהילה ותלמידים ב 4 -הימים מרוכזים.
 .3מדידות קרינה – להמשיך לבצע מדידות בעיר.
 .4מסמך מ .הבריאות – להעביר לדר' רודריג ,ממונה בריאות הציבור,
להתייחסות.
 .5הערת חבר הועדה שמעון גונן – יש להקפיד לכנס את הועדה  4פעמים בשנה.
)איכות הסביבה (1/1.7.2007

 (130).17בקשה חוזרת להנצחת סגן רה"ע לשעבר עזרא בטה ז"ל.
בהחלטת מועצת העירייה מס'  128פרטיכל  6/2006-12מיום  18בספטמבר
 2006הוצע למשפחה להנציח את עזרא בטה ז"ל בקריאת הספריה בבי"ס "נוה
יהונתן" על שמו אך המשפחה התנגדה וביקשה לקרוא רחוב על שמו.
בקשת נציגי המשפחה להופיע בפני הועדה נענתה בחיוב והם הביעו שוב את
בקשתם להנציח בקריאת רח' על שמו.
החלטה
שמואל פרטוש יאתר רחוב/סמטה ללא שם והמקום יוצע למשפחת בטה.
)נספח מס' (13
)שמות והנצחה (1/24.6.2007
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החלטה

פרטי החלטה

 (131).18בקשה להנצחת "אור זלמן וליזה".
הגב' רינה לבייב ,ביתם של "אור זלמן וליזה" מלאייב ,חברת נשיאות הקונגרס
העולמי של יהודי בוכרה ,פתחה בעיר רמלה בשותפות עם מר לב לבייב ,נשיא
קונגרס העולמי של יהודי בוכרה ,בית חם ברח' א.ס.לוי  19לנשות העיר רמלה
וששימש כמדרשה ומרכז קהילתי לכ  300 -נשות קהילת בוכרה.
בקשת המשפחה להנציח את הוריה "אור זלמן וליזה".
החלטה
הועדה ממליצה בפני מועצת העירייה להנציח את "אור זלמן וליזה" במתן שם
לכיכר החדשה בשכונת רמת-דן רח' שמחה הולצברג.
)נספח מס' (14
)שמות והנצחה (2/24.6.2007
 (132).19בקשה להנצחת חלל צה"ל שלום וידל ז"ל.
הורי החלל שלום וידל ז"ל פנו בבקשה להנציח את בנם ז"ל בקריאת כיכר על שמו.
החלטה
בהחלטת מועצת העירייה מס'  136פרטיכל  7/2002-11מיום  9באוקטובר 2002
אושרו הקריטריונים להנצחה.
עפ"י ההחלטה הר"מ אין להנציח חללי צה"ל ,אלא אך ורק באתר הנצחה המיועד
לכך ב"יד לבנים".
אשר על כן הועדה ממליצה בפני מועצת העירייה לדחות את הבקשה.
)נספח מס' (15
)שמות והנצחה (3/24.6.2007
 (133).20סירקה  -מכשירי כתיבה שיווק מוצר נייר וציוד משרדי  -מתן שם רחוב.
חברת סירקה מכשירי כתיבה בע"מ רכשה קרקע והקימה מבנה המשמש את
העסק באזור תעשיה א'.
בעלי העסק פנו בכתב בבקשה למתן כתובת מדויקת למבנה העסק בכדי לעדכן
את הספקים ולקוחות החברה.
החלטה
מכיוון שמבנה חברת סירקה נמצא בהמשך כביש באזור תעשיה א' הנקרא רחוב
היצירה ,רח' היצירה יוארך עד סוף הכביש.
באחריות :אגף הנדסה ושמואל פרטוש לבצע מיפוי מספרי הרחוב שנכון
להיום אינם בהירים.
)נספח מס' (16
)שמות והנצחה (4/24.6.2007
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 (134).21ביטול שם רח' עולי הגרדום והארכת רח' משה הס במקומו.
בהחלטת מועצת העירייה מס'  130פרטיכל המועצה מס'  6/2006-12מיום 18
בספטמבר  ,2006הוחלט על ביטול רח' עולי הגרדום ולהאריך את רח' משה הס
במקומו.
באחריות :אגף הנדסה ושמואל פרטוש לבצע מיפוי המספרים ברח' משה הס
ולמה שהיה בעבר רח' עולי הגרדום.
)נספח מס' (17
)שמות והנצחה (5/24.6.2007
 (135).22הועדה לביטול קנסות בתעבורה  -דיון וקבלת החלטה בדוחו"ת.
ר ק ע:
הנהג אברהם נתן עובד מחלקת תברואה קיבל  2דוחות.
 .1דו"ח משטרה.
 .2דו"ח משרד התחבורה.
 .1דו"ח משטרה  -ע"ס  ₪ 425בגין הפרעה לתנועה ברח' יחזקאל ברמלה.
עקב אופי העבודה מכוח הנסיבות נאלצים להפריע לתנועה לצורך פינוי גזם
או אשפה .עפ"י סיכום עם מפקד תחנת משטרת רמלה ,גורמי המשטרה
יתחשבו בעתיד במקרים מסוג זה.
החלטת הועדה
 (1).1הועדה ממליצה בפני מועצת העירייה שהעירייה תשא בהוצאות
הקנס ע"ס .₪ 425
 .2דו"ח משרד התחבורה
משרד התחבורה עצר את הנהג לביקורת שגרתית ונמצאו נזילות שמן
מהמערכת ההידראולית.
באחריות הנהג לפני יציאתו לעבודה לבדוק את תקינות הרכב לרבות בדיקת
המערכות ההידראוליות.
בבדיקה שערך הנהג לא נמצאו נזילות מהמערכת.
הנזילה שנמצאה ע"י משרד התחבורה מקורה מהצינורות הפנימיים של
המערכת ההידראולית.
מדובר ברכב ישן משנת  1993וזאת אחת הסיבות שהרכב נמכר.
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 (2).2ה ח ל ט ת ה ו ע ד ה
הועדה ממליצה בפני מועצת העירייה שהעירייה תשא בהוצאות הקנס
ע"ס .₪ 1,000
)נספח מס' (18
)(1,2/19.6.2007

 (136).23הערכות לקראת חגיגות העצמאות ה 60-למדינת ישראל
סיכום ומטלות רה"ע
 המודל שהיה באירועי שנות ה  50 -למדינה היה מוצלח מאוד באמצעות חברתהפקות וכך צריך להיערך לאירוע המרכזי של חגיגות שנות ה .60 -
 כל האירועים השנתיים מתוקצבים ונדרש לתת להם את השם "רמלה חוגגת 60למדינה".
 מטרת האירועים :לקרב את הקהל הרמלאי לערכים הבסיסים של המדינה,ולתת דגש לקרב את עצמנו לציונות ולדור המייסדים להקמת המדינה.
 בביה"ס נדרש להטמיע שעות מחנך שילדים עוסקים בשאלות חקר ובביוגרפיהומבצעים למידה של הציונות ומנהיגה של דור המייסדים.
 אבני דרך נוספים ,מלחמת העצמאות ,מערכת סיני וששת הימים טיפוח אהבהוגאווה למדינה קליטת עליה ,טכנולוגיה ,לחקלאות ,הכנסות מיהלומים וכו'.
מודעות לסמל המדינה לצבע כחול-לבן ומקור המגן דוד.
 היחס 4 :פרקי שבח והלל למדינה ופרק אחד לעיר כעיר מעורבת כעירשקולטת עליה כעיר שמתפתחת בתעשייה וחינוך .הכלים להשיג את המטרה
באמצעות חידון וכל זוכה יקבל כ  ₪ 5,000 -לפרס ראשון  ₪ 2,500לפרס שני
ו  ₪ 1,000 -לפרס שלישי.
 החידון להטמעה וכדי שתהיינה תחרויות .במידת הצורך להפעיל מרצה ברמהוטיולים.
נדרש להציג לרה"ע פרוגראמה כולל עלויות ותכנים לאהבת הארץ.
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מיום 18.7.2007
דף מס' 9
מספר
החלטה

פרטי החלטה

 כאתגר  -שיפוץ אחד מהכניסות לעיר על ציר כביש  44להקים פסל עם עוצמהשיש בו עבר הווה ועתיד בגודל ענק.
לזמן דיון נוסף בעוד כחודש.
)נספח מס' (19
)אירועים וחגיגות (1/8.7.2007

שמואל קולישבסקי
מזכיר בכיר

יואל לביא
ראש העירייה

