החלטות המועצה
פרטיכל מס' 5/2009 -13
מיום 5.8.2009
מספר
החלטה

פרטי החלטה

 .1 (160).1הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה.
 .2אישור פרטיכלים:
א .הנהלה -

.3

) (1מס'  3/2009 -13מיום 28.7.2009

ב .ועדת כספים -

) (2מס'  4/2009-13מיום 26.7.2009
מס'  3/2009-13מיום 9.6.2009

ג .משלחות וקשרי חוץ -

) (1מס'  2/2009-13מיום 26.7.2009

ד .מעמד הילד -

) (1מס'  1/2009-13מיום 7.6.2009

ה .ועדת חינוך -

) (1מס'  1/2009-13מיום 24.5.2009

ו .איכות הסביבה -

) (1מס'  2/2009-13מיום 7.7.2009

ז .ועדת ביקורת -

) (1מס'  2/2009-13מיום 23.6.2009

ח .תמיכות מקצועית -

) (1מס'  3/2009-13מיום 25.6.2009

הגשת דו"ח תלת חודשי על פעולות העירייה לחודשים אפריל – יוני .2009
עפ"י סעיף  140ב' )ב( לפקודת העיריות.
)בעד –  15קולות ,נמנע – אין ,נגד – (1
)הצעה נפרדת להחלטה מס' (168
)ראה להלן החלטות ממס'  161ועד החלטה מס' (205

 (161).2פרוייקט שוק רמלה – תשתיות וקירוי
רצ"ב בנספח ,סיכום פגישת ועדת המו"מ מיום  26במרץ  2009וכן ,תיקון לסיכום הנ"ל מיום
 3באוגוסט .2009
עפ"י התיקון לסיכום ,סעיף  4למסמך מיום  26במרץ  2009בטל ובמקומו יבוא סעיף  2א' –
ח' שבתיקון למסמך מיום  3באוגוסט .2009
לאשר האמור בסיכום מיום  26במרץ  2009והתיקון למסמך מיום  3באוגוסט .2009
)נספח מס' (1
 (162).3אישור תב"ר מס' 2115
לאשר תב"ר מס'  ,2115פירוק והתקנת פרקט במרכז הפיס הקהילתי ברח' מבצע
משה .סך התקציב .₪ 283,726
מקור המימון ,החזר מביטוח כולל ערך כינון.
)נספח מס' (2
2/...
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מספר
החלטה

פרטי החלטה

 (163).4מלגות לימודים לסטודנטים
ועדת המלגות העירונית אישרה מלגות ל 129-סטודנטים ביום  7.12.2008ובסך
כולל של  .₪ 269,000סך תקציב המלגות לסטודנטים לשנת  2008עמד על
.₪ 200,000
מכיוון ששנת לימודים אקדמית מתפרסת על שתי שנות תקציב ,הוחלט שיתרת
הסכום ע"ס  ₪ 69,000יהיו ע"ח תקציב מלגות לשנת .2009
לאשרר את רשימת הסטודנטים הזכאים.
)נספח מס' (3
 (164).5ועדה לבחירת עובדים בכירים
בהחלטה מס'  (58).20פרטיכל ההנהלה מס'  3/2009 -13מיום  28ביולי 2009
ועדה לבחירת עובדים בכירים ,הוחלט לצרף את יוסי כהן – גזבר העירייה בהעדרו
של מנכ"ל העירייה בעת חופשתו בחו"ל.
לאשר את יוסי כהן או את סגנית הגזבר גב' רוזה עללאל במקומו של מנכ"ל העירייה.
)הנהלה (58/28.7.2009
 (165).6הרכב ועדת בטיחות וגהות
בהתאם לחוו"ד המשפטית הרצ"ב בנספח להלן הרכב הועדה לבטיחות וגהות :
עופר תודר – מנכ"ל ,היו"ר
רחל מטרני – מנהלת מח' מנגנון
דוד חביבה – מנהל מח' תברואה ,פיקוח ומוקד עירוני
שלום אליהו – יו"ר ועד עובדים ומ"מ יו"ר הועדה
יהושע כהן – אב בית ,בי"ס "שרת"
יגאל שמש – מח' אחזקה
רונית דניאל – ממונת בטיחות
לאשר הרכב הועדה.
)נספח מס' (4
 (166).7גן )פארק( משאיות רמלה – תעבורה
עפ"י החלטת ועדת משנה לתכנון ובניה יש לקבל אישור מועצת העיר לבקשת חב'
תעבורה.
מהות הבקשה :פארק לתצוגת משאיות אספנות.
חב' תעבורה מייעדת את שטח הפארק לתועלת הציבור ,וזאת במסגרת תרומה
לקהילה ובכלל ואת תושבי העיר רמלה.
השטח המדובר כשצ"פ בבעלות העירייה גוש ,4344 :חלקה.52 :
האישור ממועצת העירייה מותנה בחתימת הסכם בין עיריית רמלה לחב' תעבורה.
במסגרת התניות בהסכם זה ישולב הגבלת משך תוקף ההסכם עם אפשרות
להארכתו .למען הסר ספק אין מדובר בהקצאת מקרקעין ו/או בהעברת מקרקעין
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מספר
החלטה

פרטי החלטה
המשך החלטה מס' : (166).7
אלא במסגרת של הסכם התקשרות לפיה תקים ותתחזק חברת תעבורה את
הפארק על חשבונה לטובת הציבור .תוכניות מפורטות אשר טרם אושרו הוגשו ע"י
חב' תעבורה לועדת משנה לתכנון ובניה.
רצ"ב בנספח פניית תעבורה והחלטת ועדת המשנה לתכנון ובניה.
)נספח מס' (5

 (167).8אישור הסכם מסגרת קרן רמלה
ביום  2.8.09אישר רו"ח מימון גבריאל ,מנכ"ל משרד הפנים את הסדרת "קרן רמלה לחינוך
תרבות ופיתוח" כעמותה עירונית על ידי עיריית רמלה.
מצורף בזאת הסכם מסגרת להסדרת הפעילות בין קרן רמלה לבין עיריית רמלה.
לאשר את ההסכם.
)נספח מס' (6
 (168).9הועדה לבחינת חוק עזר ממכר חזיר ברמלה
ע"פ החלטת מועצת העירייה הוחלט להקים וועדה לבחינת חוק עזר ממכר חזיר ולהגיש
המלצותיה למועצה.
התקיימו מספר ישיבות.
עמדת מרבית חברי הוועדה :לאסור ממכר חזיר ברחבי העיר  ,למעט:
איזורי תעשייה ,רח' קלאוזנר ,קריית מנחם בגין ,קהילת דטרויט
לקבל החלטה בדבר המלצת הוועדה  ,החלטה תעוגן בחוק עזר לנושא.
)בעד –  15קולות ,נגד – אין ,נמנע – ( 1
 (169).10פתיחת עסקים בשעות הלילה
לאשר הקמת וועדה ציבורית לבחינת ותיקון חוק עזר קיים משנת .1963
הרכב הוועדה המוצע :
עו"ד מוטי יצחקי – יו"ר ,זינה איסקוב  ,עו"ד גלית נחמני
מנגנון מקצועי  :דוד חביבה  ,שרון אטנר ,עו"ד דורון דבורי ,עופר תודר
נציג ציבור  :אריה סלומון )לייבלה(
לאשר מדיניות אכיפה  ,שיויונית  ,עד לעדכון חוק העזר :קיוסקים מ ,00:00
מכולות מ  ,22:00מזנונים ומסעדות ) בימי חול מ  00:30במוצ"ש מ  ,(1:30זאת בהתאם
לסיכום ישיבה מיום  3.8.09כמפורט בנספח.
)נספח מס' (7
4/...
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 (170) .11ועדת חקירה לשינוי תחום שטח השיפוט.
עיריית רמלה מבקשת לשנות את תחום השיפוט ולהרחיבו בהתייחס לשטח
הרג"מ פיקוד העורף ובי"ס רמלה לוד.
רג"מ – מדובר באזור תעסוקה מטרופוליני בשטחי הרשויות :רמלה ,גזר,
חבל מודיעין ,חלקה של רמלה כ –  800דונם ,מתוך כ –  3,000דונם.
בסיס פיקוד העורף נמצא בתחומי מ.א .גזר ,אף שהינו צמוד לשטח השיפוט
של עיריית רמלה.
עיריית רמלה מתמודדת עם אוכלוסיה מעורבת ) 22.4%ערבים( ,במצב סוציו אקונומי
קשה )דירוג  4ע"פ הלמ"ס( וקליטת עליה.
בי"ס רמלה לוד – בית הספר עבר לאחריות עיריית רמלה ביום  ,31.8.08זאת לאור
פירוק איגוד ערים לחינוך והחלטת שר הפנים בנוגע לחלוקת האחריות על בתי הספר,
אשר נוהלו ע"י האיגוד.
חלקו הקטן של ביה"ס נמצא בשטח העיר לוד ,יש להעביר חלק זה לתחום שיפוטה של
רמלה.
המסמך המצורף מתייחס בעיקרו להעברת שטחי רג"מ ופיקוד העורף ,ההעברה
המבוקשת מעיריית לוד הנה טכנית בעקרה ואין לה משמעויות כלכליות כלשהן.
אוכלוסייתה של רמלה כ –  71אלף נפש ,לעומת כ –  40אלף נפש בשתי המועצות
האזוריות גזר וחבל מודיעין.
מצב תושבי המועצות האזוריות טוב לעין שיעור )דירוג סוציו אקונומי .(6,7
עיריית רמלה סובלת מחוסר בשטחי תעסוקה בעוד שטחן של המועצות הנ"ל גדול
בעשרות מונים.
לאשר פניית העירייה לשר הפנים בבקשה לשנות את תחום שטח השיפוט של העיר
רמלה ,כך שיכלול את כל שטח הרג"מ בתחום המוניציפאלי של העיר רמלה.
)נספח מס' (8
)הנהלה (39/28.7.20099
 (171).12שינוי במבנה הארגוני של העירייה.
ראש העירייה גיבש תוכנית חומש כפי שהוצגה בישיבת המועצה החגיגית מס'
 1/2008-13מיום  10בדצמבר .2008
על מנת לעמוד ביעדי התוכנית ולהשיג יעילות תפעולית וכלכלית גיבשה העירייה מבנה
ארגוני התואם את יעדי תוכנית החומש.
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מספר
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פרטי החלטה
המשך החלטה מס' : (171).12
לאשר שינוי במבנה הארגוני של העירייה.
)נספח מס' (9
)הנהלה (40/28.7.2009

 (172).13חוק עזר לרמלה )תיעול( ,התשס"ט – 2009
מצ"ב חוק עזר לרמלה )תיעול( ,התשס"ט –  2009כולל אישור תחשיב כפי
שבוצע על ידי ג'יגה.
לאשר חוק עזר לרמלה )תיעול( ,התשס"ט – .2009
)נספח מס' (10
)הנהלה (41/28.7.2009
 (173).14חוק עזר לרמלה )סלילת רחובות( ,התשס"ט2009-
מצ"ב חוק עזר לרמלה )סלילת רחובות( ,התשס"ט –  2009כולל תחשיב
כפי שבוצע על ידי ג'יגה ודברי הסבר.
לאשר חוק עזר לרמלה )סלילת רחובות( ,התשס"ט – .2009
)נספח מס' (11
)הנהלה (42/28.7.2009
 (174).15ערבות למכינה קדם אקדמית – התחייבות תקציבית בלתי חוזרת
בכוונת העירייה לפתוח מכינה קדם אקדמית במכללה ברמלה ,באישור
המל"ג ובחסות אוניברסיטת בר-אילן .העירייה תהא ערבה לגרעונות
מכינה קדם אדמית ככל שיהיו.
)הנהלה (43/28.7.2009
 (175).16פרוייקט "מחשב לכל ילד" לשנת 2010
מיזם ייחודי שמטרתו סגירת הפער הדיגיטאלי במוקדי התהוותו
באמצעות השוואת התנאים הבסיסים.
תהליך בחירת הילדים כדלקמן:
קריטריונים מוגדרים ע"י עמותת מחשב לכל ילד שעיקרם:
 שכבת גיל ג 'ד' ה 'ו' במגזר הערבי עד ח'. מצב סוציו אקונומי נמוך. אין מחשב בבית. -גרים בעיר.
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פרטי החלטה
המשך החלטה מס' : (175).16
* התלמידים נדרשים להשתתף ב 60-שעות לימוד מחשבים ואינטרנט.
* הילדים לפרויקט מומלצים ע"י מנהלי בתי הספרים בשיתוף יועצת
ביה"ס וממליצים עפ"י דרוג  1עד  1) 5גבוה(.
* רשימות התלמידים מועברות לרווחה לבדיקתם ולדירוג המלצתם  1עד 5
) 1גבוה(.
* שקלול הנתונים והתכנסות לרשימה מומלצת מועברת לאישור וועדה
עירונית בראשות מנכ"ל העירייה.
* הילדים וההורים מוזמנים לאסיפת הורים .במעמד זה מסבירים להם את
התנאים ,התהליך ,מה נדרש מהם ומה מקבלים בסוף.
* לאחר שלב הלימוד שמתקיים בבתי ספר בעיר בשעות אחה"צ והערב )60
שעות( הילדים מקבלים :
מחשב מתקדם ,מסך דק ,אינטרנט חינם לחצי שנה ,חבילת תוכנות.
עלות $ 175 :לתלמיד.
השתתפות הורים .₪ 270 :
דמי ההשתתפות הינם דיפרנציאליים ,כאשר שווי המחשב והציוד
הנלווה כולל ההדרכה כ.₪ 6,000 -
מכיוון ורמלה נמצאת באשכול  ,4דמי ההשתתפות הינם  $ 175לרמלה,
רשויות אחרות משתתפות במעל .$ 350
עד כה חולקו ברמלה משנת  1306 ,1997מחשבים ועוד  106מחשבים
המחולקים בימים אלה .סה"כ  1412מחשבים )מקום ראשון בארץ
מבחינה יחסית וכמותית(
אנו מבקשים לשנת  2010הקצאה של  150מחשבים.
סה"כ השתתפות העירייה $ 26,250
השתתפות הורים  40,500ש"ח
לאשר השתתפות העירייה בפרויקט.
)הנהלה (44/28.7.2009

 (176).17ועדת רכש ובלאי – חלופי גברי.
עפ"י פסק דין של בית המשפט עליון ,הרכב ועדת רכש ובלאי יכלול אך ורק אנשי המנגנון
המקצועי .בעקבות האמור לעיל ,חברי המועצה נגרעו מהרכב הועדה.
נכון להיום חברי הועדה שאושרו במועצת העירייה הינם הגזבר ומזכיר בכיר.
לצרף את כלכלן אגף ההנדסה מר צביקה בוקשפן כחבר מן המנין בועדה רכש ובלאי.
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מספר
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פרטי החלטה

 (177).18השתתפות נציגי העיר רמלה בטרניר "פטאנק" שייערך בלוקסמבורג.
הנערים גל אזולאי ודניאל סלקמן הינם שחקני נבחרת ישראל לנוער ב"פטאנק" אשר צברו
הישגים נאים לאורך העונה ונמנים על טובי שחקני הנוער בארץ.
הנערים זומנו לטורניר בינלאומי שייערך בלוקסמבורג.
מנהל מחלקת הספורט ממליץ להעניק לנערים השתתפות ע"ס  $200לכל נער.
לאשר השתתפות העירייה  $200לכל אחד מהנערים.
)הנהלה (46/28.7.2009
 (178).19העברת ישיבות מועצת העירייה לחדר הדיונים בספריית בלפר.
בהמשך לישיבת עבודה עם ראש העיר ומנכ"ל העירייה בנושא תוכנית חומש הועלה
הצורך ליישם החלטת ראש העיר ומתן שקיפות מרבית לתושבי העיר בגין פעולות
העירייה .לשם כך נדרש להתקין מערכת מצלמות ומיקרופונים ע"מ לתעד את דיוני
העירייה הרלוונטיים ביניהם ישיבות מועצת העיר.
בשל קושי להתקין מערכת צילום ראויה באופן קבוע בחדר המשמש את ישיבות המועצה
כיום בבית ווקר ,קיים הצורך להעביר את ישיבות מועצת העירייה לחדר הדיונים בספריה
הציבורית ע"ש בלפר.
מדובר בחדר אסטטי שמחובר לתשתית התקשורת בעירייה ויאפשר יישום טכנולוגי של
מערכת מולטימדיה לתיעוד ישיבות המועצה כנדרש.
לאשר קיום ישיבות המועצה בספריה העירונית ע"ש בלפר ,רחוב ויצמן  1רמלה.
)(47/28.7.2009
 (179).20ממונה שוויון לאנשים עם מוגבלות ברשויות – עו"ס מזל לוי.
בפרטיכל המועצה מס'  1/2005-12החלטה מס'  9מיום  3במרץ  2005הוחלט למנות את
עו"ס אייל קהלני לתפקיד הנ"ל.
מכיוון שעו"ס מזל לוי עוסקת בתוקף תפקידה בשיקום ,החליטה מנהלת מחלקת הרווחה
למנותה לתפקיד במקום עו"ס אייל קהלני.
לאשר מינוי עו"ס מזל לוי כממונה שוויון לאנשים עם מגבלות ברשויות.
)נספח מס' (12
)הנהלה (48/28.7.2009
" (180).21בית ווקר" – אישור הסכם חכירה בין הסוכנות היהודית לעיריית רמלה
מצ"ב הסכם חכירה של מרכז נוער ע"ש ווקר הידוע כחלק מחלקות  ,497 ,495בגוש
 4346בשטח של  6,246מ"ר ובשטח בנוי  430מ"ר אשר הופקע ע"י העירייה למטרת
מרכז נוער בלבד.
תקופת החכירה הינה ל –  25שנים.
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לאשר את הסכם החכירה ל –  25שנים.
)נספח מס' (13
)הנהלה (49/28.7.2009

8/...
דף מס' 8
מספר
החלטה

פרטי החלטה

 (181).22משלחת תלמידי בי"ס תיכון רמלה – לוד לפולין.
בפרטיכל המועצה מס'  3/2009-13החלטה מס'  103אושר סיוע העירייה ע"ס  $200לכל
אחד מ –  24תלמידי ביה"ס שיצאו לפולין.
 2תלמידים ,נופית וידאל ובן עמי אוראל לא יצאו .אך  5תלמידים נוספים יצטרפו למשלחת.
להלן שמות התלמידים:
מס'

שם ומשפחה

.1
.2
.3
.4
.5

מגידיש עמית
אזולאי גל
בן שושה משה
חליבה דלית
קימחי רועי

מס' ת.ז.
204178487
203524764
305774309
203854617
308576875

כתובת
סוקולוב  32רמלה
שיבת ציון  2רמלה
הדס  13רמלה
שיבת ציון  5רמלה
ספיר  11רמלה

ט ל פ ון
08-9226419
08-9244017
052-4500857
08-9229974
077-7925580

ביטלו :נופית וידאל ובן עמי אוראל.
לאשר סיוע ע"ס  $200לכל אחד מ –  3התלמידים.
)הנהלה (50/28.7.2009
 (182).23אישור פתיחת חשבון בנק לבי"ס מקיף ערבי ומורשה חתימה.
בהחלטת מועצה מס'  154פרטיכל  5/2008-12מיום  3.9.2008הוחלט על פתיחת חשבון
בבנק הפועלים ברמלה לבי"ס מקיף ערבי ומורשי חתימה.
מכיוון שמנהל ביה"ס מר רבחי סמארה סיים תפקידו ,נדרש לבטלו כמורשה חתימה.
להלן מורשי החתימה:
ת.ז.057181943 .
מר עופר תודר -
ת.ז.056151327 .
גב' רוזה עללאל -
ת.ז.058803230 .
גב' יעל אדחוח -
חתימה  2מהשלושה תחייב את ביה"ס.
הנהלה (51/28.7.2009
 (183).24כרטיס עירוני לצעירים.
כחלק ממדיניות עירונית לעודד השארות צעירים בעיר ,הועלה רעיון להפקת "כרטיס עירוני
לצעירים" אשר יעניק  10%הנחה בכ 50 -בתי עסק אשר הביעו הסכמתם לכך.
הנחה זו תינתן גם במתקנים עירוניים.
לאשר הפקת "כרטיס עירוני לצעירים".
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)הנהלה (52/28.7.2009

9/...
דף מס' 9
מספר
החלטה

פרטי החלטה

 (184).25גב' ז'נה אבייב – בקשת היתר לעבודת חוץ.
עו"ס ז'נה עובדת מחלקת הרווחה אם חד-הורית ל 2-סטודנטיות ומפרנסת אם ודודה
הגרים עימה.
לאור המצב הכלכלי מבקשת אישור לעבודת חוץ בהנחיית קבוצות עולים באמצעות קרן
רמלה ,לאחר שעות העבודה ומבלי שעבודתה במחלקה תיפגע.
מנהלת המחלקה ממליצה לאשר הבקשה.
לאשר לז'נה היתר לעבודת חוץ למשך שנה מיום החלטת המועצה.
)הנהלה (53/28.7.2009
 (185).26מר פוקר זאב – בקשת היתר לעבודת חוץ.
עו"ס זאב עובד מחלקת הרווחה אב לשני ילדים קטנים ,פנה בבקשת היתר לעבודת חוץ
כמאבטח עקב קשיים כלכליים.
העבודה הנוספת לאחר שעות העבודה במחלקת הרווחה ומבלי שעבודתו בעירייה תיפגע.
מנהלת המחלקה ממליצה לאשר הבקשה.
לאשר לזאב היתר לעבודת חוץ למשך שנה מיום החלטת המועצה.
)הנהלה (54/28.7.2009
 (186).27אדר' אהליבה מימון – הפסקת עבודתה בעירייה.
לאשר למהנדסת העירייה אדר' אהליבה  1חודש הסתגלות ,וזאת במסגרת הפסקת
עבודתה בעירייה.
)הנהלה (55/28.7.2009
 (187).28מר שמואל פרטוש – חופשת הסתגלות.
מר שמואל פרטוש מנהל מחלקת האחזקה ואחראי מבני ציבור באגף הנדסה הביע את
רצונו לפרוש לגמלאות לאחר  13שנות עבודה בעירייה.
לאשר לפרטוש  3חודשי הסתגלות באישור מועצת העירייה.
)הנהלה (56/28.7.2009
 (188).29גב' חמו ג'ולי – אישור חופשת הסתגלות.
גב' חמו ג'ולי עבדה בעירייה כ –  14שנה .הגב' עברה להתגורר בצפון הארץ ולכן סיימה
את עבודתה בעירייה.
לאשר לג'ולי  3חודשי הסתגלות.
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)הנהלה (57/28.7.2009

10/...
דף מס' 10
מספר
החלטה

פרטי החלטה

 (189).30הועדה לממכר חזיר
יו"ר הישיבה מעלה את נושא המלצת הועדה לממכר חזיר ומוצריו כפי
שנמסר ,הועדה ממליצה לאשר ממכר חזיר ומוצריו בתחומי אזורי
התעשייה ברמלה.
הועדה התייחסה לנושא הנגישות של תושבי קריית מנחם בגין אך לא
התייחסה במפורש לנושא הנגישות לתושבים המתגוררים באזור רחוב
ביאליק ,אוכלוסייה נוצרית בד"כ.
לאור זאת ההנהלה ממליצה שהועדה תדון פעם נוספת בנושא ,יוזמנו חברי
הועדה ושאר חברי מועצת העיר אשר יתאפשר להם לחוות דעה ,ללא זכות
הצבעה לועדה ,וכל זאת על מנת למצות את נושא הנגישות ,כדי שההמלצה
של ועדה זו תקיף גם נושא זה.
 (190).31אישור  2תקציבים בלתי רגילים לשנת הכספים 2009
לאשר  2תקציבים בלתי רגילים לשנת הכספים  2009ממספר  2110ועד מספר 2111
כמפורט בנספח.
)נספח מס' (14
)כספים (13/9.6.2009
 (191).32תיקון  4תקציבים בלתי רגילים לשנת .2009
לאשר תיקון  4תקציבים בלתי רגילים לשנת הכספים .2009
)נספח מס' (15
)כספים (14/9.6.2009
 (192) .33הודעת ראש העירייה על פרטי חוזים שנחתמו לפי סעיף  203א' לפקודת העיריות
ראש העירייה מודיע על  68פרטי חוזים שנחתמו לפי סעיף  203א' לפקודת העיריות.
)נספח מס' (16
)כספים (15/9.6.2009
 (193).34אישור  3תקציבים בלתי רגילים לשנת הכספים 2009
לאשר  3תקציבים בלתי רגילים לשנת  2009ממספר  2112ועד מספר 2114
כמפורט בנספח.
)נספח מס' (17
)כספים (16/26.7.2009
 (194).35תיקון  4תקציבים בלתי רגילים לשנת .2009
לאשר תיקון  4תקציבים בלתי רגילים לשנת .2009
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)נספח מס' (18
)כספים (17/26.7.2009

11/...
דף מס' 11
מספר
החלטה

פרטי החלטה

 (195).36הודעת ראש העירייה על פרטי חוזים שנחתמו לפי סעיף  203א' לפקודת העיריות
ראש העירייה מודיע על  30פרטי חוזים שנחתמו לפי סעיף  203א' לפקודת העיריות.
)נספח מס' (19
)כספים (18/26.7.2009
 (196).37כיול תקציב 2009
 285,829,000ש"ח.
תקציב מאושר לשנת – 2009
 14,062,000ש"ח.
סה"כ הגדלת תקציב לשנת – 2009
 299,891,000ש"ח.
סה"כ התקציב לשנת  2009יעמוד על –
לאשר הכיול.
)נספח מס' (20
)כספים (19/26.7.2009

 (197).38השתתפות  2נציגי בעיר רמלה בפעילות של הסוכנות היהודית באמריקה הלטינית
המחלקה לעליה וקליטה של הסוכנות היהודית מקיימת פעילות באמריקה הלטינית יחד
עם עיריית רמלה בין התאריכים  22.8.09עד  .30.8.09לצורך זה סוכנות משגרת מטעמה
נציגים לקחת חלק פעיל בפעילות ציונית זו.
הסוכנות היהודית מממנת נציג אחד מטעם העירייה ,ונבחר על ידכם מר אמיר וידר.
לאור ההתעניינות בפרוייקט היינו שמחים אם עיריית רמלה תוציא במימונה נציג נוסף.
לאשר את נציגי העירייה :
מר אמיר וידר – מנהל מח' הקליטה – ימומן ע"ח העירייה ומר חיידר רובין – תושב העיר
שעלה לפני  3שנים מקולומביה ימומן ע"ח הסוכנות.
)נספח מס' (21
)משלחות וקשרי חוץ (5/26.7.2009
 (198).39ביטול השתתפות להקת "כנען" בפסטיבל מחול בזאגרב – קרואטיה.
בפרטיכל המועצה מס'  2/2009 -13החלטה מס'  86מיום  28.1.2009הוחלט לאשר
השתתפות להקת "כנען" בפסטיבל מחול בזאגרב – קרואטיה.
מכיוון שהמארגנים עומדים על כך שהלהקה תגיע עם תזמורת בת  4נגנים ולא באמצעות
פלייבק ,הוחלט לבטל ההשתתפות עקב העלויות הגבוהות.
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)נספח מס' (22
)משלחות וקשרי חוץ (6/26.7.2009

12/...
דף מס' 12
מספר
החלטה

פרטי החלטה

 (199).40מינוי מנהל מקצועי למשלחת "רמנוער" לעיר התאומה מרס – גרמניה.
בפרטיכל המועצה מס'  ,2/2009 -13החלטה מס'  ,84מיום  28.1.2009הוחלט לאשר
יציאת להקת "רמנוער" לעיר התאומה מרס-גרמניה.
בהחלטת המועצה לא נקבע מי ישמש כמנהל מקצועי.
המלצת מנהל מחקלת ספורט ואירועים לצרף את מר דוד לויאשווילי במקום מנהל מקצועי
וזאת כגמול על תיפקודו האיכותי לאורך שנים עם הלהקה.
לאשר יציאת מר דוד לויאשווילי למשלחת בעיר מרס – גרמניה.
)נספח מס' (23
)משלחות וקשרי חוץ (7/26.7.2009
 (200).41כריתת ברית ערים תאומות עם העיר קוצ'ובה – אלבניה
במסגרת תערוכת "בסה" שהתקיימה במוזיאון העירוני הגיע שגריר אלבניה בישראל.
השגריר התרשם מאוד מהעיר ומקבלת הפנים והציע לכרות ברית ערים תאומות עם העיר
קוצ'ובה – אלבניה.
לאשר כריתת ברית ערים תאומות עם העיר קוצ'ובה – אלבניה.
)נספח מס' (24
)משלחות וקשרי חוץ (8/26.7.2009
 (201).42כריתת ברית ערים תאומות עם העיר מקלה – אתיופיה
שגריר ישראל באתיופיה מר עודד בן חיים פנה לרה"ע והציע לכרות ברית ערים תאומות
עם העיר מקלה – אתיופיה.
העיר נמצאת  4שעות נסיעה מעיר הבירה והיא עצמה בירת המחוז הגדול ביותר הן
בכמות האוכלוסייה והן בעושרה הכלכלי.
לאשר כריתת ברית ערים תאומות עם העיר מקלה – אתיופיה.
)נספח מס' (25
)משלחות וקשרי חוץ (9/26.7.2009
 (202).43כריתת ברית ערים תאומות עם העיר ויבורג – רוסיה
העיר ויבורג – רוסיה ממוקמת בקרבת העיר סן פטרבורג שברוסיה .העיר ויבורג מקיימת
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קשרים עם מספר ארגונים יהודים ובכוונתם ההנהגה לקשור כריתת ברית ערים תאומות
ושת"פ עם עיר בישראל.
לאשר כריתת ברית ערים תאומות עם העיר ויבורג – רוסיה.
)נספח מס' (26
)משלחות וקשרי חוץ (10/26.7.2009

13/...
דף מס' 13
מספר
החלטה

פרטי החלטה

 (203).44עקרונות פעולה – פיתוח בר קיימא.
 .1הגב' שרון אטנר סקרה את עקרונות הפעולה לתוכנית פיתוח בר קיימא בעיר
שאושרו ע"י רה"ע.
)נספח מס' (27
לבקשת חבר הועדה מצ"ב בנספח פריסת מתקנים להפרדת פסולת למחזור.
)נספח מס' (28
 .2חברי הועדה הדגישו את הצורך ב:
א .הגברת הפרסום לתושבים .נדרש לפרסם מיקום מתקני המחזור ונושא
חיסכון במים.
ב .הצבת מכלים לאיסוף סוללות ברחבי העיר ,מעבר לבתי הספר.
ג .חינוך סביבתי :להגביר הפעילות מחוץ למערכת החינוך הפורמאלית ולפעול
גם במסגרת החוגים העירוניים ,חוגי המתנ"ס ליגת השכונות וכו'...
אחריות :מ' מח' תברואה
ד .חבר הועדה מר שמעון גונן דיווח לועדה שקופ"ח מכבי מקצה משאבים
למתקני כושר .נדרש לפנות לקופ"ח מכבי לגבי מתקני כושר ומסלולי בריאות.
אחריות :סמנכ"ל שפ"ע.
)איכות הסביבה (2/7.7.2009
 (204).45דיון בדו"ח מפורט לשנת 2007
גזבר העירייה סקר את הליקויים השונים בדו"ח ונתן את התייחסות העירייה לליקויים אלו.
יו"ר הוועדה :לאחר בדיקה ודיון הוחלט כי אותם המלצות מהדיון הקודם בדו"ח הכספי
יומלצו שוב ,לפיכך הוועדה ממליצה כי:
המלצות הוועדה :
 .1יש לבדוק את נושא הנהלים בגין מכירת נכסים.
 .2כל התקשרות עם יועצים תחודש מדי שנתיים עם אופציה להארכה לשנה.
 .3לעגן בהסכמים את ההתקשרות עם קרן רמלה.
 .4הוועדה לענייני ביקורת תתכנס אחת לחודשיים לדון בדוחו"ת.
לסיום הוועדה מציינת לשבח את התנהלות העירייה בעמידה בתוכנית ההבראה בין השנים

ישיבת המועצה מס' 5/2009 -13
מיום 5.8.2009
.2006-2009
)ועדת ביקורת (2/23.6.2009
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מספר
החלטה

פרטי החלטה

 (205).46הקדמת תשלומים לעמותת נוה דוד אליצור כדורסל נשים.
התקבלה פניית יו"ר העמותה ,מר שמוליק לבקוביץ המבקש הקדמת סכום של 200
אלש"ח כמפורט בנספח.
)נספח מס' (29
מר לבקוביץ צרף נתוני גרעון נוכחי ותוכנית הבראה כמפורט בנספח.
)נספח מס' (30
בהתאם לתמונת המצב שהוצגה ,העמותה נמצאת בגרעון של  2.98מליון  .₪עפ"י תוכנית
ההבראה העמותה צפויה להיות בעודף של  743אלש"ח אשר ישמש לכיסוי הגרעון באופן
מדורג.

ה ח ל ט ה:
לאור האמור מחליטה הועדה על הקדמת יתרת הסכום שנותר לתשלום עד .31.12.09
בסוף חודש אוגוסט מבקשת הועדה לקבל תמונת מצב עדכנית על מצב העמותה כולל
התייחסות רו"ח אתי בצלאל המשמשת כחשב מלווה לעמותה.
)תמיכות מקצועית (4/25.6.2009

שמואל קולישבסקי
מזכיר בכיר

יואל לביא
ראש העירייה

