רמלה
פרטיכל מועצה מס' 3/2011 -13

עיריית

מישיבה מן המניין של מועצת העירייה שהתקיימה ביום רביעי י' באדר ב'
תשע"א )  16במרץ  ,( 2011בספריה העירונית על שם בלפר,רח' ויצמן 1
ברמלה.
נרשם ע"פ הקלטה ונערך ע"י שמוליק קולישבסקי – מזכיר בכיר.
נוכחים ה"ה:
עו"ד מרדכי יצחקי  -יו"ר הישיבה
מר אברהם אילוז
מר ש מעון שלוש
מר ניסים פנחסוב
הרב מיכאל דרעי
מר אב י לוינסון
עו"ד גלית נחמני
עו"ד עבד אבו עמאר
ד"ר מחמוד ג'רושי
חסרים ה"ה:
יואל לביא – ראש העירייה
גב' ענבל ר ד ה
גב' זינה יסקוב
הרב איתן דהאן
מר פאיז מנסור
מר מיכאל וידל
מר בני אלבז
נוכחים ה"ה :מנכ"ל העירייה ,היו עץ המשפטי ומנהלי מחלקות העירייה.
על סדר היום:
.1
.2
.1
.2
.3
.4
.5

.6

.7
.8
.9

הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה למועצה.
אישור פרטיכלים:
)  ( 1מס'  1/2011-13מיום  6במרץ 2011
ההנהלה –
)  ( 1מס'  1/2011-13מיום  13בפברואר 2011
ועדת כספים -
)  ( 1מס'  2/2010-13מיום  13בדצמבר 2010
מלגות ליחידים –
מאבק בנגע הסמים – )  ( 1מס'  1/2011-13מיום  4בינואר 2011
)  ( 3מס'  1/2011-13מיום  9בינואר 2011
תמיכה מקצועית –
מס'  2/2011-13מיום  15בפברואר . 2011
מס'  3/2011-13מיום  28בפברואר 2011
)  ( 3מס'  1/2011-13מיום  12בינואר 2011
משנה לתמיכות –
מס'  2/2011-13מיום  20בפברואר . 2011
מס'  3/2011-13מיום  6במרץ 2011
)  ( 2מס'  1/2011-13מיום  10בינואר 2011
ענייני ביקורת –
מס'  2/2011-13מיום  23בפברואר 2011.
)  ( 1מס'  1/2011-13מיום  20בינואר 2011
הקצאת מקרקעין -
)  ( 1מס'  1/2011-13מיום  30בינואר 2011
משלחות וקשרי חוץ -
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 . 10אירועים וחגיגות -
 . 11ועדת קליטה -

)  ( 1מס'  1/2011-13מיום  1בפברואר 2011
)  ( 1מס'  1/2011-13מיום  17בפברואר 2011

 . 3הגשת דוח תלת חודשי על פע ולו ת העירייה לחודשים אוקטובר -דצמבר
2010
ע"פי סעיף  140ב' )ב( לפקודת העיריות
היו"ר פותח את הישיבה בשעה 19:24
עו"ד מ .יצחקי -יו"ר  :אני פותח את הישיבת מועצה מין המניין .ישיבת המועצה
מן המניין ,סדר היום שלה התקבל כבר מראש ,בתוכה יש
אישור הפרוטוקולים הבא ים :הנהלה מיום  , 6.3.11ועדת
הכספים מיום  , 13.2.11מלגות ליחידים מיום , 13.12.10
מאבק בנגע הסמים מיום  , 4.1.11תמיכות מקצועיות ,יש
שלוש ישיבות  15.2 , 9.1ו , 28.2 -משנה תמיכות גם שלוש
ישיבות  , 6.3 , 20.2 , 12.1ביקורת –  . 23.2 , 10.1כמו
שאמרתי ,בנושא ביקורת דוח פרטני  ,דיון פרטני ,סביר
להניח בישיבה הבאה.
ועדת הקצאת מקרקעין מיום ה , 20.1.11 -משלחות וקשרי
חוץ מיום  , 30.1אירועים וחגיגות מיום  1.2וועדת הקליטה
מה. 17.2 -
לפני שאני אגע בתוספות לסדר היום אני רוצה לקדם
בברכה את מנהלת אגף החינוך החדשה איילת כהן,
איילת תקומי ,תצי גי את עצמך ,קצת רקע שלך.
גב' א  .כהן :

למי שלא מכיר אותי ,לי קוראים איילת כהן ,אני מנהלת
חטיבת הביניים " שחקים " ברמלה ,השנה השישית שלי.
אני מתעתדת עד סוף השנה להיכנס לתפקיד של מנהל
אגף החינוך והנוער.

ע .תודר -מנכ"ל :

עד סוף השנה זה שנת הלימודים ,לא שנה הכספי ם.

גב' א  .כהן :

אני גרה בחולון ,שלושה ילדים ,בעל ,יש לי תואר ראשון
בספרות ועברית ,יש לי תואר שני במינהל החינוך
מאוניברסיט ת הר הצופים בירושלים .תואר שני נוסף
בניהול ציבורי – התמחות במינהל כספי ,אני עכשיו עושה
את לימודי הדוקטורט שלי בניהול ציבורי ב אוניברסיטת בר
אילן.
מנהלת תחום לייעוץ ארגוני ,מאוניברסיטת ת"א ,קורס
מנהלים בכירים באוניברסיטת ת"א .זה ככה הרקע
האקדמאי שלי.
זהו ,שש שנים בעיר ,מאוד אוהבת את העיר.
3 /...

פרטיכל מועצה מס' 3/2011-13
מיום 16.3.2011
דף מס' 3
עו"ד מ  .יצחק י  -יו"ר  :דורון דבורי צריך לומר משהו בנושא .כן ,דורון ,בבקשה.
עו"ד ד  .דבורי -יועמ"ש  :ע"פ חוק חייב היועץ המשפטי להודיע למועצה אם יש לו
הסתייגות מהמינוי של המנהלת אגף ואם הוא בדק אם יש
לה עבר פלילי אז אני מודיע שאין הסתייגות ואין לה עבר
שמונע ממנה לשמש בתפקיד הזה .
עו"ד מ  .יצחק י  -יו"ר  :תודה ,דורון .רבותיי ,במסגרת פרוטוקול הה נהלה שאותו
מניתי ,אין שם דברים מיוחדים ,אני רק אציין את העניין
שמלגות של ילדים שיוצאים לפולין ,יוצאים למסע לפולין,
מעבר לכך אני לא רואה שום דבר אחר מעניין.
במסגרת התוספות לסדר היום אז יש לנו כאן ככה ,יש את
כל מה שקשור לפעילות בתחום הספורט.
הספורט הוא גוף שכמו חלק מיחידות העירייה ,שמתנהל
על בסיס של ,הוא לא מופרט אבל ההתנהגות הכלכלית
שלו היא על בסיס ,אנחנו בודקים אותו כל הזמן על בסיס
של רווח והפסד וכאן נדרש אישור של עלויות החוגים ודמי
שימוש במתקנים ,כל קבוצה שמשתמשת במתקנים צריכה
לשלם דמי שימוש .יש כאן גם א ת העניין של מתן מלגה
לספורטאי מצטיין.
מר ע  .תודר -מנכ"ל :

רק הערה מוטי ,ברשותך ,זה בעצם קיבוע מצב קיים ,אין
כאן שינוי – לא העלאה ,לא הפחתה ,זה מצב קיים.

עו"ד מ  .יצחק י  -יו"ר  :עכשיו יש כאן מתן מלגה לספורטאי מצטיין ,אנחנו מעבר
לזכייה שלנו ועל זה מגיע ברכות ל אליצור כדורסל הנשים,
זכתה בגביע המדינה ,בעזרת השם בזכיית גביע אירופה
זה יהיה כאן שיא ישראלי ,אבל יש תחום נוסף שיש לנו בו
אלופים והוא לא מקבל ביטוי תקשורתי.
ישי א וליאל הוא אלוף ישראל בטניס לשנת  , 2010הוא
מקום שלישי באליפות העולם ולמיטב זכרוני הוא אפילו
זכה באירופה מקום ראשון ,בתחרות של אירופה.
הטניס כבר שנים רבות גם הוא מספק לנו אליפויות אבל
עם הרבה פחות פרסום בנושא הזה ,שגם שמה נעשית
עבודה יפה מאוד.
יש כאן נושא נוסף שצריך להתעכב עליו והוא נושא של
קבוצת הכדורגל ,עמותת עירוני רמלה בכדורגל .נחתם
הסכם איחוד יחד עם הצד השני שזה בית"ר שמשון ת"א,
אנחנו כמו שאתם זוכרים ,היו מחלוקות לגבי נוסח של
ההסכם אז דחינו את החתימה לשנת  , 2011שמרנו על
מסגרת תקציבית שהייתה שנה קודמת אבל יתרות שהיינו
חייבים ,התחייבנו בפניהם ,העברנו אותם לשנת , 2011
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כאשר ההסכם האיחוד יכול להיכנס לתוקפו והאישור יכול
להגיע רק במאי  ,אם אני לא טועה , 2011 ,אבל ההסכם
כבר קיים ,האיחוד כבר נמצא ,הסכם כבר חתום ,מאושר
ע"י כל הגורמים שמשתתפים באיחוד.
עדיין טעון הסכמה של ההתאחדות ,בצד הפורמלי ,יכלו
לאשר אותו אך ורק במאי  . 2011אנחנו מ דברים על עוד
חודשיים.
מר ש  .שלוש :

הוא כבר קיים ונמצא ולכן אני הגשתי את הבקשה הזאתי,
לשנות את הסעיף הקטן שבכפוף לאישור התאחדות
הכדורגל.

עו"ד מ  .יצחק  -יו"ר  :דבר נוסף ,קבוצת הכדורסל אליצור נשים ,זה גם הופיע
בסדר היום ,התוספת לסדר היום.
ועדת התמיכות קבעה א מות מידה לכל קבוצות הספורט
שפועלות בעיר ויש מפתוח שבא לידי ביטוי במספר רב של
ישיבות מועצה ,הוא לא השתנה .בתוך המפתוח הזה יש
מדרג של הישגים  ,במסגרת אותו מפתוח אז מאחר
שהקבוצה זכתה בגביע המדינה ,ע"פ אמות המידה האלה
היא זכאית ל תוספת תקציב של סך עשרה אחוז ,כאש ר
הנושא הזה כבר עבר את אישור ועדת התמיכות ,כמובן
שבפן הפורמלי הוא צריך לבוא לידי ביטוי גם בישיבת
המועצה.
נושא נוסף ,בית מרקחת סופר פארם שהולך להתמקם
באזור הקוסמוס ,המתחם שמה שהיה פעם בקוסמוס,
עכשיו זה נקרא בשם אחר ,אני לא זוכר את השם שלו ,אז
הוא רוצה לפתוח גם שירותי רפואה ,שייתן שירותי רפואה
בשבתות וחגים ,בלילות.
קודם כל אנחנו יודעים שגם מד"א וגם גופים אחרים
שנותנים שירותי רפואה ,פועלים גם במתוכנת של שבת
וחגים ,גם בתי חולים לא סוגרים אותם.
הנושא לדעתי הופך להיות יותר מינורי מאחר שזה נמצא
באזור שלא מאוכלס במגורים אלא באזור שהוא אזור
תעשיה ואזור שהוא בעצם מיועד למסחר ומי שצריך
להגיע לשם באופן ייעודי ,הם פנו בבקש ה שכזו לגבי
פתיחה של המקום.
הרב מ .דרעי :

מרדכי ,רק למה הסוגריים האלה לא יכולים לה ישאר ביום
הכיפורים  ,מה שמה אין פיקוח נפש?
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עו"ד מ  .יצחק י  -יו"ר  :כי יש חוק במדינת ישראל שנקרא חוק מנוחה ,בחוק
מופיע שכל העסקים יהיו סגורים בימים האלה ,כאשר מי
שירצה לקבל שירות אין לו ברירה ,חייב לנסוע לבית
חולים ישירות.
יש מועדים שנקבעו בחוק ,שחוק העזר ,אנחנו כאן נוגעים
במה שקשור לחוק עזר עירוני ,החוק עזר עירוני לא יכול
לגבור על חוק של הכנסת ,חקיקה ראשית ,זה אתה לא
יכול לגעת ,זה חוק נפרד.
אנחנו מדברים על חוק העזר העירוני שמגביל בימים
האלה בתחומי העיר ,אנחנו נוגעים רק בחוק עזר עירוני,
אנחנו לא יכולים לגעת בחוק שהוא חוק חקיקה ראשית
של הכנסת.
דבר נוסף ואחרון – דוח ביצוע מעקב אחר החלטות
מועצת עירייה .זה בעצם יישום של דוח מבקר שעסק
בנושא החלטות מועצה ובחינ ת יישומם.
אז יש לנו כאן דוח מפורט שהוא נוגע לכל ההחלטות שהיו
בין החודשים אוקטובר ,נובמבר ודצמבר  , 2010כאן נפלה
טעות ,זה לא  2011כמו שנכתב ,זה שנה קודמת וכל
המחלקות הרלוונטיות וכל מי שהיה אמור לבצע את
ההחלטות ,אם תרפרפו ,תעיינו ,תראו שבעצם היה מעקב
אחרי כל ההחלטות האלה שהתקבלו .עד כאן דבריי ,אם
יש שאלות?
עו"ד ג  .נחמני :

שאלה טכנית – לגבי אישור העלויות לש נת , 2010-2011
ההורים כבר שילמו ו אם אנחנו לא נאשר אז מה? נחזיר
להם את הכסף? אני חושבת שפשוט כדאי לשכנע את
כולם לא לאשר אז נחזיר,

עו"ד מ  .יצחק י  -יו"ר  :ברור לך שאם יחזירו את הכסף יבטלו את הקורס?
עו"ד ג  .נחמני :

אי אפשר לדעת.

עו"ד מ  .יצחק י  -יו"ר  :אין ללא תמורה.
עו"ד ע  .אבו עאמר :

שאלה  ,לגבי השימוש במתקני ספורט ,חלק מהקבוצות,
במיוחד קבוצות נוער ,אני נתקלתי בזה שנה שעב רה ,לא
השנה ,שאין להן יכולת,לשלם ,השאלה אם יש מנגנון של
הנחה או שיכול לסייע להם?

מר ש  .שלוש :

לאיזה קבוצה? לכדורגל?

עו"ד ע  .אבו עאמר :

כן.
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מר ש  .שלוש :

לא משלמים נוער בכדורגל ,לא היה להם השתתפות.

עו"ד ד  .דבורי -יועמ"ש  :אתה מדבר על ליגת השכונות?
מר ש  .שלוש :

לא ,הוא מדבר בליגת נוער ,ליגת נוער שקיימת היום היא
לא משתתפת  ,לא משלמת .היא ייצוגית.

עו"ד ע  .אבו עאמר :

לא מדבר על קבוצות ייצוגיות ,מדבר על קבוצות של,

מר ש  .שלוש :

במסגרת תחומים?

עו"ד ג  .נחמני :

לא ,הוא מדבר על קבוצה שרוצה,

עו"ד ד  .דבורי -יועמ"ש :יש איסור לתת כל טובה לעמותה כלשהי ,מכוון שאם זה
לא דרך נוהל תמיכות ,אסור לעירייה לתת משהו שהוא
שווה כסף ולכן גם אם קבוצת הכדורסל שלנו תקבל,
אליצור נניח תקבל את השימוש ללא תשלום ,זה מהווה
עבירה על החוק.
אנחנו חייבים לחייב כל קבוצה שמשתמשת במתקנים
שלנו ,לחייב אותה בכסף ולקזז את זה מה תמיכות שאנחנו
נותנים .אי אפשר לתת ללא תשלום.
עו"ד ע  .אבו עאמר :

יפה ,אז יש עמותות שלא מקבלות שום תמיכות.

עו"ד ד  .דבורי -יועמ"ש  :אז שיגישו בקשה לתמיכה ,אין לנו בעיה ,היה עכשיו
מועדים ,עמותות שונות הגישו ,יש לנו אמות מידה ואנחנו
נשמח ,כל אחד שיפנה יוכל לקבל ב מידה והוא עומד
בתנאים והוא רשום כעמותה ,יש לו דוח כספי והוא
מפוקח ,אז כך שזה רשום ,היה פרסום גם בעברית גם
בערבית ,כל אחד יכול לבקש תמיכה ,נשמח לקבל.
עו"ד מ  .יצחק י  -יו"ר  :טוב ,שאלות נוספות אם יש?
מר ש  .שלוש :

שנייה  ,עבד ,אם עובד במסגרת של בית הספר לכדורגל
או בית הספר לכדורסל זה מעין חוג שכולם משתתפים בו,
משלמים כסף וזה ההשתתפות שלהם?

עו"ד מ  .יצחק י  -יו"ר  :לא ,הוא לא מדבר על זה ,שמעון.
מר ש  .שלוש :

ואם זה מסגרת ,שהיא כפופה לקבוצה המבוגרת היא לא
משלמת ,אבל הקבוצה המבוגרת משלמת על דמי השימוש
במתקן עבור הנוער  .מה שמשתמשים הקבוצה ה מבוגרת,
אין אחד שהוא פטור מזה.
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דף מס' 7
עו"ד ג  .נחמני :

הוא מדבר על השכר ה אחר הצהריים לקבוצות חובבניות,
אז הוא אומר לך שאם הוא יצטרך להשתמש,

מר ש  .שלוש :

זה י היה חייב בתשלום.

עו"ד ד  .דבורי -יועמ"ש  :אסור לנו אחרת.
מר ש  .ש לוש :

זה חייב בתשלום.

עו"ד מ  .יצחק י  -יו"ר  :טוב ,שאלות נוספות? אין .טוב ,ניגש להצבעה .מי בעד כל
הנושאים שעלו בישיבות ההנהלה ובתוספת לסדר היום?
מחליטים :
(3).1

 .1הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה למועצה.
 .2אישור פרטיכלים :
) (1מס'  1/2011 -13מיום  6במרץ .2011
 .1ההנהלה –
) (1מס'  1/2011 -13מיום  13בפברואר .2011
 .2ועדת כספים –
) (1מס'  2/2010 -13מיום  13בדצמבר .2010
 .3מלגות ליחידים –
 .4מאבק בנגע הסמים – ) (1מס'  1/2011 -13מיום  4בינואר .2011
 .5תמיכות מקצועית – ) (3מס'  1/2011 -13מיום  9בינואר .2011
מס'  2/2011 -13מיום  15בפברואר .2011
מס'  3/2011 -13מיום  28בפברואר .2011
) (3מס'  1/2011 -13מיום  12בינואר .2011
 .6משנה לתמיכות –
מס'  2/2011 -13מיום  20בפברואר .2011
מס'  3/2011 -13מיום  6במרץ .2011
) (2מס'  1/2011 -13מיום  10בינואר .2011
 .7ענייני ביקורת –
מס'  2/2011 -13מיום  23בפברואר .2011
 .8הקצאת מקרקעין – ) (1מס'  1/2011 -13מיום  20בינואר .2011
 .9משלחות וקשרי חוץ – ) (1מס'  1/2011 -13מיום  30בינואר .2011
 .10אירועים וחגיגות – ) (1מס'  1/2011 -13מיום  1בפברואר .2011
) (1מס'  1/2011 -13מיום  17בפברואר .2011
 .11ועדת קליטה –
 .3הגשת דו"ח תלת חודשי על פעולות העירייה לחודשים אוקטובר –
דצמבר 2010
עפ"י סעיף  140ב' )ב( לפקודת העיריות.
)בעד – פה אחד 10 ,קולות(
)ראה להלן החלטות ממס'  4ועד החלטה ( 44

שמואל קולישבסקי
מזכיר בכיר

עו"ד מרדכי יצחקי
יו"ר הישיבה

