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 (56).1אישור פרטיכלים :
א .הנהלה -
ב .כספים -

) (1מס' 2/2007-12
) (3מס' 2/2007 -12
מס' 3/2007 -12
מס' 4/2007 -12

מיום 15.5.2007
מיום 17.4.2007
מיום 20.5.2007
מיום 30.5.2007

ג .משלחות וקשרי חוץ -

) (1מס'  2/2007 -12מיום 17.4.2007

ד .הקצאת מקרקעין ומבני ציבור –

) (2מס'  1/2007 -12מיום 13.5.2007
מס'  2/2007 -12מיום 20.5.2007

ה .תמיכות ומשנה לתמיכות -

) (1מס'  3/2007 -12מיום 29.5.2007

 .2הנחת החלטות ועדת הנחות מארנונה על שולחן המועצה
) (1מס'  2/2007 -12מיום 13.5.2007
החלטות ועדת הנחות מארנונה -
עפ"י סעיף  149ד' )ה'( לפקודת העיריות ,החלטות הועדה אינן טעונות אישור המועצה אך
יונחו על שולחנה.
 .3הגשת דו"ח תלת חודשי על פעולות העירייה לחודשים ינואר – מרץ .2007
עפ"י סעיף  140ב' )ב'( לפקודת העיריות.
)בעד –  12קולות ,נגד-אין ,נמנע 1 ,1-לא משתתף בהצבעה(
)ראה להלן החלטות ממס'  57ועד מס' ( 113
)הצבעה נפרדת להחלטה מס' (62

 (57).2הארכת מבצע "מיסים ומסיימים" עד ליום .30.6.07
 .1מבצע "מיסים ומסיימים" אושר במועצת העירייה פרטיכל 8/2006-12
החלטה מס'  144מיום  29בנובמבר .2006
 .2משרד הפנים החליט על הארכת מבצע ההנחות בארנונה "מיסים ומסיימים" עד
ליום .30.6.2007
 .3עיקרי המבצע:
 3.1המבצע המקורי התקיים בין התאריכים .19/11/2006 - 28/2/2007
 3.2חויבו להשתתף במבצע כל הרשויות שנמצאו בתוכנית הבראה ו/או רשויות
הגובות ארנונה בשוטף בשיעור שהוא פחות מ 75%-גבייה.
 3.3במבצע חל רק על נכסי מגורים ונכסים שאינם למגורים בגין חובות עבר
בארנונה בלבד שנצברו עד .31/12/2004
 3.4זכאים ליהנות מהמבצע רק חייב שהסדיר יתרות חובו לשנים – 2005
.2006
2/...
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המשך החלטה מס' : 57
 3.5חייב כנ"ל ,שהסדיר חובו לשנים  ,2006-2005יקבל הנחה של  45%על כל
יתרת חובו שהצטברה עד  31/12/2004ובתנאי שהיתרה נוצרה עוד לפני
שנת  ,2003זאת באם יבצע הסדר תשלומים כפי שיפורט להלן.
 3.6באם ישלם יתרת חוב זו במזומן – יקבל הנחה של  50%על היתרה הנ"ל ושוב
בתנאי שהיתרה נוצרה עוד לשני שנת .2003
 3.7באם כל החוב שנוצר עד  31/12/2004נוצר רק בשנים  ,2003-2004תהא
ההנחה בעת הסדר בשיעור  30%בלבד ובתשלום במזומן – .35%
 3.8המבצע לא יחול על חובות של מוסדות המדינה ,חברות ממשלתיות וגופים
הזכאים לפטור חלקי עפ"י "פקודת מיסי העירייה ומיסי ממשלה  -פיטורין(,
."1939
)נספח מס' (1
)הנהלה (16/15.5.2007

 (58).3משלחת תלמידי ביה"ס תיכוניים לאתרי הזיכרון במחנות ההשמדה בפולין
לפי מדיניות משרד החינוך ,מידי שנה נשלחות משלחות מכל הארץ לאתרי זיכרון
במחנות השמדה ובמחנות הריכוז בפולין.
לאשר סיוע העירייה  $200שווה ערך בשקלים לכל תלמיד בן העיר רמלה ,לכיסוי
חלק והוצאות משלחת התלמידים שנבחרו ע"י ביה"ס.

משלחת תלמידי בי"ס אורט תל-נוף.
ת.ז.
שם
מס' שם התלמיד/ה
ההורים
סד'
54277694
מנשה
משה אליהו
.1
אליהו
מתן שלמה אוואנונו מישל מאיר 68059450
.2
אוואנונו
51750917
שמעון
אלירן בן-שושן
.3
בן שושן

3/...

כתובת

טלפון

9266025 2/8

יוספטל
רמלה
סמטת תוחלת 9246780
 26/2רמלה
בן-צבי 9236506 11/6
רמלה
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המשך החלטה מס' : 58

משלחת תלמידי בי"ס עמל בן-עמי
טלפון
כתובת
ת.ז.
שם
מס' שם התלמיד/ה
ההורים
סד'
054-6697473
 328636089השומר
לאוניד
אלכסנדר ריבק
.1
 1/15רמלה
ריבק
9255913
יוסף נונה  056191505יוספטל
אלון נונה
.2
 1/10רמלה
משלחת תלמידי בי"ס אמי"ת מרכז טכנולוגי דתי
כתובת
ת.ז.
שם
שם התלמיד/ה
ההורים

מס'
סד'
אברמוב בנימין
.1

אליה

0304267628

.2

ארונוב בוריס

גרגורי

0306731993

.3

רדה ענת

נגה

0307728626

.4

אבבה רחל

דרגה

0015803604

.5

יוסופוב רוזה

פנחס

0306187527

.6

רוזייב גבריאל

יוסף

0311889034

.7

לגסה תמר

אשטו

0309729978

.8

ארונוב ילנה

יעקב

0306711144

.9

חוד'גייב שמואל

נתן

0308867605

)הנהלה (17/15.5.2007
4/...

טלפון

ההסתדרות 08-9527415
16/15
רמלה
ההסתדרות 08-9232897
 19/7רמלה
רזיאל דוד 08-9240087
 10רמלה
וילנא 08-9205525 4/9
רמלה
08-9230542
השריון
12/10
רמלה
לוי אליהו 08-9291158
סלם 41/46
רמלה
ההסתדרות 08-9244003
 8/17רמלה
עמיחי 08-9213985 16/1
רמלה
לוי אליהו 08-9208649
סלם 8/11
רמלה
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(59).4

אירוח משלחת סטודנטים מאוניברסיטת ראיירסון – קנדה.
בין התאריכים  15/5 – 6/6/2007תגיע משלחת הכוללת  18סטודנטים ו – 2
פרופסורים מאוניברסיטת ראיירסון ,טורנטו – קנדה.
בשלב א' – תתקיים השתלמות בעיר העתיקה ,לימודי והכנת תוכניות לשימור
העיר העתיקה במתחמי שפיק עדס ,קהילת דטרוייט ,כרקע לגיבוש והכנת תב"ע
במתחם.
בשלב ב'  -הכנת תוכניות ומסמכים בין אוניברסיטת ראיירסן לעיריית רמלה
למימוש בפועל של הקמת מרכז שימור אדריכלי ברמלה בשנת .2008
עלות הטיסות ע"ח האוניברסיטה.
עלות האירוח ,ע"ח העירייה.
לאשר האירוח.
)הנהלה (18/15.5.2007

(60).5

החלפת נציג תנועת ש"ס בועדה להנחות בארנונה.
יו"ר תנועת ש"ס מר בנימין אלבז הגיש בקשה במכתב למנות את חבר הסיעה מר
אברהם אילוז במקומו בועדה להנחות בארנונה.
לאשר המינוי.
)הנהלה (19/15.5.2007

(61).6

איגוד ערים לחינוך על יסודי רמלה – לוד שינוי פרסונלי.
מר מוטי יצחקי ממונה על המועצה הדתית יחליף את ראש העירייה מר יואל לביא,
כחבר באיגוד ערים לחינוך על יסודי רמלה – לוד.
לאשר השינוי.
)הנהלה (20/15.5.2007
) ההחלטה נשמטה מסדר יום ההנהלה .בוצע עדכון ואושר טלפונית(

 (62).7הגדלת תקציב התמיכות לעמותות הספורט ל –  1%מתקציב העירייה.
לאשר הגדלת תקציב התמיכות לעמותות הספורט ל –  1%מתקציב העירייה
תוך שמירת מסגרת התקציב המאושרת.
)הנהלה (21/15.5.2007
)בעד 11-קולות ,נמנע ,1-נגד(1-
)רה"ע אינו משתתף בהצבעה(

5/...
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(63).8

הרכב משלחות קיץ .2007
בהמשך לפרטיכל ועדת משלחות וקשרי חוץ מס'  2/2007-12מיום  17באפריל
 2007להלן שמות ראשי המשלחות:
 .1חגיגות  20שנה לברית ערים תאומות במרס-גרמניה
יצטרפו לראש העירייה חבר המועצה מר שמעון שלוש ומנהל מחלקת תברואה
ופיקוח עירוני מר דוד חביבה.
מנהל המשלחת  -מר יוסי גולד.
 .2פסטיבל מחול בבולגריה.
יצטרפו מ"מ רה"ע גב' ליאת רבנר ורל"ש רה"ע גב' גלית כהן.
אבי ברנס או יהודית דביר כמנהל מקצועי.
לאשר ההרכב.
)הנהלה (22/15.5.2007

 (64).9השתתפות נציגי העיר רמלה באליפות העולם בפטנק לנוער שתתקיים ביפן
גל אזולאי ודניאל סלקמן תלמידי כיתה ט' בבי"ס "שחקים" נבחרו לייצג את ישראל
מתוך  4משתתפים באליפות העולם בפטנק לנוער ,שתתקיים ביפן.
מנהל מחלקת ספורט ואירועים ממליץ לאשר להם השתתפות ע"ס  $200לכל
תלמיד.
לאשר השתתפות העירייה  $200לכל אחד מהתלמידים.
)הנהלה (23/15.5.2007

" (65).10גלויות מכאן"  -השתתפות  3בנות העיר רמלה בפסטיבל סרטים בהולנד.
 3בני העיר רמלה ,נטלי ראג'פורקר ,מרוא אבו-אל-סוכון וחסיד חסידוב נבחרו
להציג את סרטם בפסטיבל סרטים בין-לאומי שמייחד עצמו לסרטים של בני נוער.
הפסטיבל מכסה את הוצאות הלינה והאש"ל.
עלות הטיסות ע"ח המשתתפים.
לאשר השתתפות  $200לכל אחת מהמשתתפות בני העיר רמלה.
)הנהלה (24/15.5.2007

6/...
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(66).11

"גרעין רעים" – אישור להשתמש בחדר הכושר ללא תשלום.
"גרעין רעים" הינו גרעין של מדריכים ורכזים שדחו שנת שירות על מנת לפעול
ולתרום למען פעילות הצופים בעיר.
הגרעין גר בעיר וממומן כולו באמצעות פעילות הצופים.
"גרעין רעים" פועל עם צופי שבא ומסייע להם בבניית השבט ובפעילויות השונות.
כמו-כן בשעות הבוקר ואחה"צ .הפונים הם מתנדבים בביה"ס ,מרכז הדרכה
וחונכות לילדים בעלי צרכים מיוחדים.
לאשר ל –  4חברי הגרעין :אלעד מהלל ,חגית רוזיליו ,חן שבתאי ואמיתי
סאביצקי ,שימוש בחדר כושר ללא תשלום ובתיאום עם מנהל מחלקת ספורט
ואירועים.
)הנהלה (25/15.5.2007

(67).12

גב' טייב יפה – חופשת הסתגלות.
גב' טייב יפה עובדת נקיון בבי"ס "יובלים" פרשה לגמלא ביום  1באפריל .2007
לאשר לגב' טייב  3חודשי הסתגלות כמענק חד-פעמי.
)הנהלה (26/15.5.2007

(68).13

מר אבי ברנס – בקשת היתר לעבודת חוץ.
מר אבי ברנס עובד מחלקת ספורט ואירועים פנה בבקשה לעבודת חוץ.
מנהל מחלקת ספורט ואירועים ממליץ לאשר הבקשה ובתנאי שעבודתו בעירייה
לא תיפגע.
לאשר לאבי ברנס עבודת חוץ למשך שנה מיום אישור המועצה.
)הנהלה (27/15.5.2007

(69).14

מר פרגן יעקב – בקשת היתר לעבודת חוץ.
מר פרגן יעקב עובד מחלקת ספורט ואירועים פנה בקשה לעבודות חוץ בהדרכת
שחיה בחודשים יוני – אוגוסט  2007עקב מצב כלכלי קשה.
מנהל מחלקת ספורט ואירועים ממליץ לאשר הבקשה לביצוע עבודות חוץ לאחר
שעות העבודה בעירייה ותוך ניצול  1/2יום חופשה בכל יום של עבודת חוץ 1.5
ימים לשבוע ו 6.5-ימים לחודש מינימום.
לאשר ליעקב פרגן עבודת חוץ בכפוף לתנאים ולתקופה הר"מ.
)הנהלה (28/15.5.2007
7/...
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 (70).15מר ביבי יצחק  -בקשת היתר לעבודת חוץ.
מר ביבי יצחק עובד כאב בית באגף החינוך ,פנה בבקשת היתר לעבודת חוץ עקב
מצב כלכלי קשה.
מנהלת ביה"ס ומנהל אגף החינוך ממליצים לאשר הבקשה.
לאשר לביבי יצחק עבודת חוץ למשך שנה מיום אישור המועצה.
)הנהלה (29/15.5.2007

 (71).16מר ניסים רון  -בקשת היתר לעבודת חוץ בהתנדבות.
מר ניסים רון ,מנהל מחלקת ספורט ואירועים חבר הנהלה/נשיאות באיגוד
הכדורסל בהתנדבות.
לאשר לניסים רון היתר לעבודת חוץ באיגוד הכדורסל )ללא שכר( למשך שנה מיום
אישור המועצה.
)הנהלה (30/15.5.2007

 (72).17אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת הכספים .2007
לאשר  2תקציבים בלתי רגילים לשנת הכספים  2007ממספר  2009ועד מס'
 2010כמפורט בנספח.
)כספים (5/17.4.2007
)נספח מס' (2

 (73).18תיקון תקציב בלתי רגיל לשנת הכספים .2007
לאשר תיקון תקציב בלתי רגיל מס'  1910לשנת הכספים .2007
)כספים (6/17.4.2007
)נספח מס' (3

 (74).19אישור העברות מסעיף אחד למשנהו בתקציב הרגיל של העירייה לשנת 2007
לאשר העברות מסעיף אחד למשנהו בתקציב הרגיל של העירייה לשנת 2007
כמפורט בנספח.
)כספים (7/17.4.2007
)נספח מס' (4

8/...
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 (75).20אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת הכספים 2007
לאשר  4תקציבים בלתי רגילים לשנת הכספים  2007ממס'  2011ועד מס' 2014
כמפורט בנספח.
)כספים (9/20.5.2007
)נספח מס' (5

 (76).21אישור דו"ח כספי רבעוני ראשון ליום  31.3.2007באלפי .₪
תקציב שנתי
מאושר לשנת 2007
בתקבולים287,887 :
בתשלומים:

287,887

סטייה מהתקציב

תקציב יחסי
3/2007
71,972

ביצוע
3/2007
72,447

475

71,972

71,497

- 475

950

עודף
)כספים (10/20.5.2007
)נספח מס' (6

 (77).22אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת הכספים .2007
לאשר  8תקציבים בלתי רגילים לשנת הכספים  2007ממספר  2015ועד מס' 2022
כמפורט בנספח.
)כספים (11/30.5.2007
)נספח מס' (7

 (78).23אישור העברות מסעיף אחד למשנהו בתקציב הרגיל של העירייה לשנת 2007
לאשר העברות מסעיף אחד למשנהו בתקציב הרגיל של העירייה לשנת 2007
כמפורט בנספח.
)כספים (12/30.5.2007
)נספח מס' (8
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 (79).24לאשר סגירת  23תברי"ם שהסתיימו.
לאשר סגירת  23תברי"ם שהסתיימו.
)כספים (13/30.5.2007
)נספח מס' (9

 (80).25אישור יציאת משלחת מהעיר רמלה ליריד עליה באוקראינה ובהמשך לעיר
התאומה פאודסיה – אוקראינה
בין התאריכים  26/4-4/5/2007יתקיים יריד עליה בערים קייב ולבוב שבאוקראינה.
נציגי העיר רמלה ליריד העליה:
מר יואל לביא – ראש העירייה
מר אמיר וידר – מ' מח' אסטרטגיה וקליטה
גב' אלה שבשקביץ – רכזת קליטה בקהילה.
מימון כרטיסי הטיסה והשהייה של ראש העירייה ,ע"ח הסוכנות היהודית.
מימון כרטיסי הטיסה ואש"ל לאמיר ואלה ע"ח העירייה.
ראש העירייה ימשיך מקייב ביום  30/4לעיר התאומה פאודסיה שבאוקראינה.
לראש העירייה יצטרף חבר המועצה בוריס ברמן.
לאשר יציאת המשלחת לאוקראינה ומימון מלא לאמיר ,אלה ובוריס ברמן.
)משלחות וקשרי חוץ ( 6/17.4.2007
)נספח מס' (10

 (81).26אישור אירוח גומלין ברמלה של ערים תאומות.
בין התאריכים  13-18/5/2007יתארחו ברמלה נציגי ערים התאומות הר"מ:
פאודסיה – אוקראינה
דאוגבפילס – לטביה
קלצ'ה – פולין
פונוביץ – לטביה.
מכל עיר יגיעו  3נציגים.
במהלך השבוע יערך טקס חתימה על ברית ערים תאומות וסיורים בעיר רמלה
וברחבי הארץ.
לאשר האירוח ברמלה.
)משלחות וקשרי חוץ (7/17.4.2007
)נספח מס' (11
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 (82).27אירוח משלחת מאוניברסיטת ראיירסון – קנדה ברמלה.
בין התאריכים  15/5-6/6/2007תשהה ברמלה משלחת של  18סטודנטים
לארכיטקטורה ו –  2פרופסורים.
המשלחת תכין תוכנית אדריכלית לליבת העיר העתיקה ובעקבותיה תב"ע ומסמכים
לאונסק"ו במסגרת שימור אתרי מורשת.
עלות הטיסות מקנדה לישראל וחזרה ע"ח האורחים.
עלות השהיה בארץ כולל אש"ל נסיעות וחומרים ע"ח עיריית רמלה.
לאשר אירוח המשלחת בכפוף לתוכנית מפורטת לאירוח כולל עלויות ולו"ז שיבוצע
ע"י אגף ההנדסה.
)משלחות וקשרי חוץ (8/17.4.2007
)נספח מס' (12

 (83).28חגיגות  20שנה לברית ערים תאומות במרס – גרמניה.
בין התאריכים  6-20/8/2007תצא משלחת מהעיר רמלה לעיר התאומה מרס –
גרמניה לחגיגות  20שנה לכריתת ברית ערים תאומות.
המשלחת תמנה כ –  26מבוגרים שאירחו בעבר משלחות מהעיר מרס) .רשימה
מומלצת תוגש ע"י יוסי גולד לאישור רה"ע(.
למשלחת יצטרף ראש העירייה ו –  2חברי מועצה למשך שבוע ימים.
העירייה תממן  $100לכל חבר/ת המשלחת.
מימון עלות הטיסות ואש"ל לראש העירייה וחברי המועצה ע"ח העירייה.
הלינה בבתי מלון ע"ח המארחים.
מימון עלות טיסה למנהל המשלחת ע"ח העירייה .ימי העבודה יחשבו כימי עבודה
בפועל.
)משלחות וקשרי חוץ (9/17.4.2007
)נספח מס' (13

 (84).29אישור יציאת חבר מועצת העירייה בנוסף למנהל אומנותי ומדריך לפסטיבל
מחול בבולגריה
לאשר הצטרפות חבר/ת מועצת העירייה לפסטיבל מחול בבולגריה ובהמשך
להחלטת מועצת העירייה מס'  49פריטכל  1/2007-12מיום .28.2.2007
)משלחות וקשרי חוץ (10/17.4.2007
)נספח מס' (14
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 (85).30תמיכות לעמותות הספורט.
ועדת התמיכות דנה בהצעה אשר הועלתה בהנהלת העירייה להגדלת תקציב
תמיכות לעמותות ספורט לכדי  1%מתקציב העירייה ).(₪ 2,878,860
ה ח ל ט ה:
עפ"י אמות המידה שאושרו במועצת העירייה ממליצה הועדה בפני מועצת העירייה
על הקצאה כמפורט בנספח.
הועדה מדגישה כי החלטתה מותנית בהחלטת מועצת העירייה להגדלת תקציב
תמיכות ספורט כאמור.
גזבר העירייה מעדכן כי כיול התקציב והקטנת פעולות כלליות והגדלת תקציב
תמיכות יובא לאישור ועדת הכספים ומועצת העירייה ,ללא שינוי בהיקף התקציב
המאושר לשנת .2007
)תמיכות (3/29.5.2007
)נספח מס' (15

 (86).31עמותת "מוסדות חב"ד רמלה" – בקשה לחידוש חוזה שימוש במקלט מס' 130
הרב יוסף יצחק סלונים פנה לחדש חוזה שימוש במקלט מס'  130שברח' ריינס מס'
 8שמשמש כבית חב"ד ולפעילות חב"ד בעיר ,שעורי תורה ומועדון לילדים.
העמותה צרפה מסמכים כמתחייב עפ"י נוהל הקצאות.
)נספח מס' (16
ה ח ל ט ה:
לפעול עפ"י נוהל הקצאת מקרקעין כולל פרסום בעיתונות ובכפוף לפרוגראמה.
החוזה שיחתם הינו לשנתיים ואופציה ל –  3שנים נוספות.
)הקצאות (1/13.5.2007
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 (87).32עמותת "מרעה דוד"  -בקשה לחידוש הסכם שימוש במקלט מס' .275
עמותת "מרעה דוד" משתמשת עפ"י החלטת מועצה במקלט מס'  275שברח'
תוחלת  11לבית כנסת.
הסכם שנחתם עם העמותה פג תוקף ומחלקת משק ונכסים פנו לעמותה בבקשה
לחדש חוזה.
)נספח מס' (17
ה ח ל ט ה:
לפעול עפ"י נוהל הקצאת מקרקעין כולל פרסום בעיתונות ובכפוף לפרוגראמה.
החוזה שיחתם הינו לשנתיים ואופציה ל  3 -שנים נוספות.
)הקצאות (2/13.5.2007

 (88).33מרכז קהילתי לאוכלוסיה הערבית )לשעבר מכון הרנטגן( שלוחת המתנ"ס
הערבי
מרכז הקהילתי לקישור האוכלוסייה הערבית ממוקם במכון הרנטגן לשעבר שברח'
משה רבינו  1המקום משמש כשלוחת המתנ"ס הערבי.
)נספח מס' (18
ה ח ל ט ה:
לפעול עפ"י נוהל הקצאת מקרקעין כולל פרסום בעיתונות ובכפוף לפרוגראמה.
)הקצאות (3/13.5.2007

 (89).34עמותת "דרכי מישרים  -רמלה".
א .בקשה להקצאת מקלט בשכ' "נוה מאיר".
עמותת "דרכי מישרים  -רמלה" פנתה בבקשה להקצאת מקלט בשכונת "נוה
מאיר" לשעורי תורה ,ארגון כנסים ,כולל אברהם וכו'.
לעמותה אין אישור על ניהול תקין מכיוון שהעמותה הינה חדשה והוקמה
בדצמבר .2006
העמותה צרפה את כל שאר המסמכים כמתחייב עפ"י נוהל הקצאות.
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המשך החלטה מס' : 89
ב .בקשת עמותת "דרכי ישרים" להקצאת מקלט מס'  173ברח' גטו
ורשה
עמותת "דרכי ישרים" פנו בבקשה להקצאת מקלט מס'  173שברח' גטו
ורשה עבור בי"כ לעדה הבוכרית.
העמותה צרפה את המסמכים המתחייבים עפ"י נוהל הקצאות.
)נספח מס' (19
ה ח ל ט ה:
אגף הנדסה יבדוק ייעוד המקלטים והצורך עפ"י הפרוגראמה.
תרבות תורנית יבדוק צורך בבי"כ ברח' הנ"ל ויגיש המלצתו לועדה.
)הקצאות (4/13.5.2007

 (90).34בי"כ "ששון ושמחה"  -בקשה להקצאת שטח  4.5X19.45מ"ר.
עמותת "ששון ושמחה" שברח' קרייתי  44גוש  5801חלקה  44פנו בבקשה
להקצאת קרקע של  4.5X19.45מ"ר מכיוון שביה"כ משרת קהילה של כ 300-איש
ואין מקום לערוך ארוחות מצווה ושמחות .ביה"כ הוקם על שטח שהוקצאה לעמותה
בשנת  1990ו 1993 -החלטה משלימה.
)נספח מס' (20
ה ח ל ט ה:
הועדה ממליצה על דחיית הבקשה מאחר ומדובר בתב"ע לשימוש ציבורי )חניות
וכביש( רחוב משולב .יחד עם זאת ,אין מניעה שהעמותה תנצל את זכויות הבניה
בשטח שטרם מומשו )כ 90-מ"ר( ואף מעבר לכך באמצעות בקשה לשינוי תב"ע
נקודתית.
) הקצאות (5/13.5.2007

14/...

החלטות מועצה מס' 3/2007 -12
מיום 4.6.2007
דף מס' 14
מספר
החלטה פרטי החלטה

 (91).35עמותת "בית הברוש" – בקשה להקצאת מבנה להפעלת מועדון חברתי
תעסוקתי לנכי נפש ברמלה
עמותת "בית הברוש" הינה מלכ"ר המנהלת מועדונים חברתיים-תעסוקתיים
לשיקום נכי נפש בערים חדרה ונתניה ומתכננת להפעיל מועדון חברתי-תעסוקתי
לשיקום נכי נפש ברמלה.
המועדונים של העמותה נתמכים ע"י משרד הבריאות לצורך הפעלתם השוטפת.
העמותה צרפה את המסמכים המתחייבים עפ"י נוהל הקצאות.
)נספח מס' (21
ה ח ל ט ה:
מחלקת הרווחה תגיש לוועדה חוו"ד באם קיים הצורך במועדון חברתי-תעסוקתי
לשיקום נכים.
)הקצאות (6/13.5.2007

 (92).36מועדון פיס לנוער בסיכון – מענק מס'  494מס' מוסד .31013
מפעל הפיס אישר מענק לביצוע מועדון לנוער בסיכון בשטח של  150מ"ר.
עיריית רמלה מעוניינת להקים את המועדון בפארק עופר רח' יהודה שטיין גוש
 4354ח"ח  84,79ובשטח של  200מ"ר )ולא כפי שאושר  150מ"ר(.
ראש העירייה פנה למנהל אגף הקצאות ופיתוח במפעל הפיס למר גיא עידו
לשינויים הר"מ.
לאשר ההקצאה.
)נספח מס' (22
ה ח ל ט ה:
הועדה מאשרת ההקצאה למרות שאין צורך להקצאה עבור צרכים עירוניים.
)הקצאות (7/13.5.2007

 (93).37רשת "אור אבנר – אור חנה" – המשך שימוש במבנה בי"ס חורב לשעבר
רשת "אור אבנר – אור חנה" משתמשים במבנה בי"ס חורב לשעבר.
חוזה עם העמותה פ.ת ב.1.1.2002 -
נדרש לאשר ההקצאה והארכת חוזה לשימוש במבנה.
)נספח מס' (23
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המשך החלטה מס' : 92
ה ח ל ט ה:
מנהל אגף החינוך יגיש חוו"ד לגבי קיום הצורך לבי"ס דתי.
הועדה תבחן את הצורך ותפרסם מכרז בכפוף לחוו"ד.
הועדה מבהירה שהחלטת הועדה ועפ"י מדיניות העירייה ,ההקצאה תמורת תשלום
בלבד.
) הקצאות (8/13.5.2007
 (94).38עמותת "חיים משותפים" – הקצאת קרקע להקמת גן  3הדתות.
הנושא נדון בישיבה קודמת של הועדה.
המהנדס התבקש לבחון מיקום חליפי ,בהתאם למכתבו ולמיקום שהוגדר על ידו
נדונה ההקצאה במתחם .C.P.M
)נספח מס' (24
ה ח ל ט ה:
לפעול עפ"י נוהל הקצאת מקרקעין כולל פרסום בעיתונות ובכפוף לפרוגראמה.
לפרסם מכרז שיכלול תשלום לעירייה .העמותה תציג את סכום ההשקעה ואת
הסכום הכספי שהעמותה תשלם בתשלום שנתי לעירייה.
)הקצאות (9/13.5.2007

 (95).39מבנה הגזברות ברח' הגדוד העברי  15גוש  4430חלקה .129
מבנה מחלקת הגזברות יתפנה לאחר שהמחלקה תעבור למבנה מרכז תקוותנו.
שטח מבנה  540מ"ר בשתי קומות.
ה ח ל ט ה:
מהנדס העיר יגיש לועדה מסמך המפרט את ייעוד הקרקע בצרוף תשריט.
מחלקת משק ונכסים תפרסם את המבנה למכרז עפ"י נוהל הקצאות.
)הקצאות (10/20.5.2007
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 (96).40מבנה מחלקת הכנסות ברח' טשרניחובסקי גוש  4778ח"ח .58
מבנה מחלקת הכנסות יתפנה לאחר שמחלקת הכנסות תעבור למבנה מרכז
תקוותנו.
ה ח ל ט ה:
מבנה מחלקת ההכנסות מיועד למכרז לשימור .מכתב בקשה לנושא יוגש ע"י נציגי
האוניברסיטה.
מהנדס העירייה יגיש לועדה מסמך המפרט את ייעוד הקרקע בצירוף תשריט.
מחלקת משק ונכסים תפרסם את המבנה למכרז למרכז שימור לימודי עפ"י נוהל
הקצאות.
)הקצאות (11/20.5.2007

 (97).41מבנה אגף הנדסה.
מבנה אגף הנדסה ברח' שמשון הגיבור גוש  4436חלקות  15,6,5,4,3לצורך בי"ס.
ה ח ל ט ה:
מחלקת משק ונכסים תפנה לעמותה האורתודוכסית לקבל מסמך באשר
לכוונות/בקשות העמותה.
מהנדס העירייה יגיש לועדה מסמך המפרט את ייעוד הקרקע בצירוף תשריט.
הקצאה תבוצע בכל מקרה עפ"י הנוהל ותמורת תשלום דמי שכירות.
)הקצאות (12/20.5.2007

 (98).42חידוש חוזים למשתמשים במקלטים.
מחלקת משק ונכסים הודיעה בכתב למשתמשים במקלטים מס'  - 175שומרי
הגחלת - 394 ,אהבת ישראל הטהורה  - 450חיזוק האמונה ,להגיע למחלקה
ולחדש את החוזים .המשתמשים לא הגיעו.
ה ח ל ט ה:
מחלקת משק ונכסים תפנה בשנית במכתב רשמי תוך מתן הארכה של שבועיים
להגיע ולחדש את ההסכם.
במידה ומי מהמשתמשים לא יגיע לחידוש חוזה ,יש לפנותו במיידית וללא אפשרות
לקבל מקלט בעתיד.
)הקצאות (13/20.5.2007
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 (99).43עמותת "אפשר".
לעמותה חוזה שתוקפו פג ביום  31.12.2006עם אופציה לשנתיים נוספות.
ה ח ל ט ה:
מחלקת משק ונכסים תממש את האופציה להארכת ההסכם בשנתיים נוספות.
)הקצאות (14/20.5.2007
 (100).44מבנה תנועת הצופים רח' החשמונאים.
תנועת הצופים משתמשים במבנה ללא חוזה שימוש.
ה ח ל ט ה:
מנכ"ל העירייה יפנה לראש השבט מר בני פרג'ון ויבהיר לו את הצורך בחתימה על
חוזה לשימוש במבנה.
)הקצאות (15/20.5.2007
 (101).45עמותת "בית אקשטיין" " -גן ביאליק" לשעבר.
עמותת "בית אקשטיין" מבקשת להקצות לה תמורת תשלום את "גן ביאליק"
לשעבר שפונה ע"י שלומי כהן )רח' יבנה(.
ה ח ל ט ה:
מחלקת הרווחה תגיש לועדה חוו"ד המפרטת צורך להקצות את המבנה ל"בית
אקשטיין".
מחלקת משק ונכסים תוציא שמאות לשימוש במבנה.
)הקצאות (16/20.5.2007

 (102).46מבנים שנמסרו לשימוש המתנ"ס  -הקצאות והסכמים.
המבנים הר"מ נמסרו לשימוש המתנ"ס:
א .גן ילדים ברח' ההסתדרות  2משמש כגן הורים לילדי האתיופים.
ב .מבנה בי"ס "אורות" לשעבר ברח' דוד רזיאל  -משמש את מכללת רמלה.
ג" .אור לישראל" שברח' רזיאל פונה  -נמסר ל"מפגשים".
ה ח ל ט ה:
מחלקת משק ונכסים תפנה למתנ"ס שיגישו טפסים להקצאות ותפרסם את
המבנים עפ"י נוהל הקצאות.
)הקצאות (17/20.5.2007
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 (103).47מבנה חד-קומתי בבי"ס בר-אילן הישן )צידו המזרחי( " -צופי שבא".
מבנה חד-קומתי בבי"ס בר-אילן הישן נמסר לפעילות "צופי שבא".
ה ח ל ט ה:
מחלקת משק ונכסים תפנה ליואב נדב  -מ"מ מנהל יחידת הנוער ותנועת הנוער
שיגיש טפסים להקצאת המבנה.
מחלקת משק ונכסים תפרסם את ההקצאה עפ"י נוהל הקצאות.
)הקצאות (18/20.5.2007

 (104).48מבנה חד-קומתי בבי"ס בר-אילן הישן )הצד המערבי( שי"ל ומרכז גישור
מבנה חד-קומתי בבי"ס בר-אילן הישן בצד המערבי משמש את שי"ל ומרכז
הגישור.
ה ח ל ט ה:
מחלקת הרווחה תגיש לועדה נתונים באשר לכל אחת מהפעילויות לרבות צורת
ההתאגדות .
במידה ואין מדובר בפעילות עירונית מחלקת משק ונכסים תפרסם את המבנה
עפ"י נוהל הקצאות.
)הקצאות (19/20.5.2007

 (105).49אולם הספורט בבי"ס בר-אילן הישן  -מלב"י )מרכז ציוד ביתי יד שניה(
חצי מאולם הספורט בבי"ס בר-אילן הישן נמסר לעמותת מלב"י שעברו ממקלט
ברח' פקעין.
ה ח ל ט ה:
מחלקת משק ונכסים תפנה לעמותה בבקשה למילוי טפסים להקצאה ותפרסם
את ההקצאה עפ"י נוהל הקצאות.
)הקצאות (20/20.5.2007
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 (106).50אולם הספורט בבי"ס בר-אילן הישן – "אור לעולם".
חצי מאולם הספורט שבבי"ס בר-אילן הישן נמסר לעמותת "אור לעולם" שעברו
ממקלט ברח' יבנה.
ה ח ל ט ה:
מחלקת משק ונכסים תפנה לעמותת "אור לעולם" בבקשה למילוי טפסי הקצאה
ותפרסם את ההקצאה עפ"י נוהל הקצאות.
)הקצאות (21/20.5.2007

 (107).51מבנה טיפת חלב לשעבר ברח' השריון – תנועת בני עקיבא.
תנועת בני עקיבא עברו ממבנה טיפת חלב לשעבר שברח' בורוכוב למבנה טיפת
חלב לשעבר ברח' השריון.
ה ח ל ט ה:
מחלקת משק ונכסים תפנה לתנועת בני עקיבא בבקשה למלא טפסים להקצאה.
מחלקת משק ונכסים תפרסם את המבנה עפ"י נוהל הקצאות.
)הקצאות (22/20.5.2007

 (108).52צריפי בי"ס "מענית" – תנועת הנוער העובד.
תנועת הנוער העובד משתמשים בצריפי בי"ס "מענית".
ה ח ל ט ה:
מחלקת משק ונכסים תפנה לתנועת הנוער העובד בבקשה למלא טפסים
להקצאה.
מחלקת משק ונכסים תפרסם את המבנה עפ"י נוהל הקצאות.
)הקצאות (23/20.5.2007
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 (109).53סדנאות בי"ס רקוסין לשעבר  -גלריית וקשטין.
גלריית וקשטין משתמשים בחלק מסדנאות בי"ס רקוסין לשעבר
לביצוע עבודות ציור ואומנות.
ה ח ל ט ה:
מחלקת משק ונכסים תפנה לגלריית וקשטין בבקשה למלא טפסים להקצאה.
מחלקת משק ונכסים תפרסם את המבנה עפ"י נוהל הקצאות.
)הקצאות (24/20.5.2007

 (110).54בי"ס "חורב" לשעבר  -עמותת "אור חנה"
עמותת "אור חנה" פועלת בבי"ס "חורב" לשעבר מאז .1999
החוזה פג תוקף.
ה ח ל ט ה:
מחלקת משק ונכסים תפנה לעמותת "אור חנה" בבקשה למלא טפסים להקצאת
המבנה ,הקצאה תעשה בתשלום ,עפ"י הנוהל.
)הקצאות (25/20.5.2007

 (111).55מבנה בריאות הנפש  -רח' עובדיה סומך.
בריאות הנפש משתמשים במבנה עמידר שברח' עובדיה סומך פינת שמשון
הגיבור.
העירייה משלמת דמי שכירות בגין המבנה ע"ס כ  ₪ 4,000 -לחודש.
בריאות הנפש מיועד לעבור מבנה מועדון אג"ש.
ה ח ל ט ה:
מחלקת משק ונכסים תפנה לבריאות הנפש בבקשה למלא טפסים להקצאת
המבנה ותפרסם את המבנה עפ"י נוהל הקצאה.
)הקצאות (26/20.5.2007
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 (112).56בקשה להקצאת קרקע עבור גן ילדים בשכונת "קריית האומנים".
גב' לבנה מרזוק ,תושבת העיר רמלה ,גננת מוסמכת מעל ל –  20שנה פנתה
בבקשה להקצאת קרקע בשכונת "קריית האומנים" להקמת גן ילדים פרטי
בשכונה לגילאי .1 – 3
ה ח ל ט ה:
מהנדס העירייה יגיש לועדה חוו"ד באשר לקיום/אי קיום שטח חום עבור גנ"י
ועפ"י הפרוגראמה.
מנהל אגף החינוך יגיש לועדה חוו"ד באשר לצורך בגן ילדים בשכונה.
)הקצאות (27/20.5.2007

 (113).57בקשה להקצאת קרקע להקמת מעון יום  -רשת "נאות מרגלית".
רשת "נאות מרגלית" פנו בבקשה להקצאת קרקע להקמת מעון יום לגיל הרך.
ה ח ל ט ה:
מהנדס העירייה יגיש לועדה חוו"ד באשר לשטח חום והפרוגראמה למעון יום.
מנהל אגף החינוך יגיש לועדה חוו"ד באשר לצורך ומיקום למעון יום.
)הקצאות (28/20.5.2007

שמואל קולישבסקי
מזכיר בכיר

יואל לביא
ראש העירייה

