החלטות מועצה
ישיבת מועצה מס' 6/2012 -13
מיום 24.6.2012
מס'
החלטה
(89).1

פרטי החלטה
 .1הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה למועצה.
 .2אישור פרטיכלים :
) (1מס'  3/2012 -13מיום  19ביוני .2012
 .1ההנהלה –
) (2מס'  4/2012 -13מיום  5ביוני .2012
 .2כספים –
מס'  5/2012 -13מיום  24ביוני .2012
) (2מס'  1/2012 -13מיום  11במרץ .2012
 .3ועדת מל"ח מקומית –
מס'  2/2012 -13מיום  10ביוני .2012
) (1מס'  2/2012 -13מיום  8במאי .2012
 .4הקצאת מקרקעין –
) (1מס'  1/2012 -13מיום  3ביוני .2012
 .5שמות והנצחה –
) (1מס'  3/2012 -13מיום  10ביוני .2012
 .6משלחות וקשרי חוץ –
) (1מס'  1/2012 -13מיום  13ביוני .2012
 .7וועדת ההשקעות –
 .3הגשת דו"ח תלת חודשי על פעולות העירייה לחודשים ינואר–מרץ .2012
עפ"י סעיף  140ב' )ב( לפקודת העיריות.
) בעד –  10קולות ,נמנע – (1
)ראה להלן החלטות ממס'  90ועד מס' (142
)הצבעות נפרדות להחלטות מס' (113 ,112 ,111 ,105 ,103

(90).2

פתיחת חשבונות בנק "דקסיה" לפרויקטים של מפעל הפיס.
המועצה מאשרת פתיחת חשבונות בנק ,בבנק "דקסיה" ישראל בע"מ בשנים 2012-
 ,2013לכל פרויקט שימומן על ידי מפעל הפיס.
יובהר כי לכל פרויקט ייפתח חשבון בנק נפרד בבנק "דקסיה" ישראל.
)הנהלה (34/24.6.2012

(91).3

אישור משלחת תלמידי תיכון אורט אזורי רמלה-לוד לפולין.
לפי מדיניות משרד החינוך ,מידי שנה נשלחות משלחות תלמידים מכל הארץ לאתרי זיכרון
במחנות השמדה ובמחנות הריכוז בפולין.
להלן פרטי  10תלמידי בי"ס תיכון אורט אזורי רמלה-לוד.
מס'

שם התלמיד/ה

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

דבח שובל
דהן קארין
חצרוני בר
עוזרי לי עליזה
רועה אלמוג ניסים
בן אסולין אור
בן עמי נוי
ברקוביץ עדן
כהן ספיר
שמיר מחפוד עינבר

ת.ז.
313546392
205532708
313523276
313192726
313534232
205978950
313561649
206084394
313162331
313523268

כ ת ו ב ת

טל'/נייד

עוזי חיטמן  25רמלה
הארון בוגנים  10רמלה
בר-אילן  22/11רמלה
הרצל  11רמלה
בר-אילן  6/6רמלה
הכלנית  42רמלה
אבא אחימאיר 25/7
בורוכוב  19רמלה
מסדה  35רמלה
האתרוג  8/10רמלה

08-9200933
054-6767653
08-9254698
08-9231517
052-3145212
08-9216777
08-9248761
08-9246917
08-9255669
08-9216088

לאשר סך של  - $ 200שווה ערך בשקלים לכל תלמיד.
)נספח מס' (1
)הנהלה (35/24.6.2012
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ישיבת מועצה מס' 6/2012 -13
מיום 24.6.2012
דף מס' 2
מס'
החלטה
(92).4

פרטי החלטה
מינוי עו"ד אשרף אבורזק ליו"ר ועדת ערר לקביעת ארנונה כללית.
עפ"י חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  1/2012נקבע בין היתר כי על יו"ר הועדה להיות עו"ד
הכשיר להתמנות לשופט בית המשפט השלום ומצוי בדיני השלטון המקומי והמישור
המוניציפאלי.
לאשר מינוי עו"ד אשרף אבורזק ליו"ר ועדת ערר שליד עיריית רמלה במקום מר יצחק נינאי.
)נספח מס' (2
)הנהלה (36/24.6.2012

(93).5

מינוי מר יהושע קלפוס לתפקיד מבקר העירייה.
עפ"י החלטת ועדת קבלה מיום 11ביוני  ,2012הוחלט למנות את מר יהושע קלפוס למבקר
הקבוע של העירייה.
משכורתו ותנאי העסקתו ,עפ"י חוזה אישי כפי שגובש ע"י משרד הפנים והממונה על השכר
במשרד האוצר בשיעור של  90%משכר מנכ"ל רמה .6
הוגשה לחברי המועצה חוו"ד של היועץ המשפטי של העירייה בהתאם לסעיף ) 170ב' (1
לפקודת העיריות כי אין מניעה למנותו למבקר העירייה וכי לא קיימת הרשאה כנגדו במרשם
הפלילי.
)הנהלה (37/24.6.2012

(94).6

גב' אוסמו מזל – חופשת הסתגלות.
גב' אוסמו מזל פורשת לגמלאות.
לאשר לגב' אוסמו מזל חופשת הסתגלות בת  3חודשים.
)הנהלה (38/24.6.2012

(95).7

גב' אוליאל מרים – חופשת הסתגלות.
גב' אוליאל מרים פורשת לגמלאות.
לאשר לגב' אוליאל מרים חופשת הסתגלות בת חודשים.
)הנהלה (39/24.6.2012

(96).8

גב' יערה אטיאס – חברת משלחת שיצאה לאמל"ט.
גב' יערה אטיאס יצאה למשלחת מטעם העירייה והסוכנות לאמל"ט.
בטיסה בין ארגנטינה לאורוגאווי ,הוזמנה בטעות טיסה ללא מזוודות.
עבור כל מזוודה נדרש לשלם תשלום בנוסף למחיר הטיסה.
לאשר ליערה סך של  $32שווה ערך בשקלים עבור המזוודה שלקחה עימה.
)הנהלה (40/24.6.2012

(97).9

מקלט מס'  63ברח' מוצקין  – 25מסירה לתאגיד תמ"ר.
עפ"י הנחיות רשות המים ופיקוד העורף ,קיימת דרישה להבטיח מצב סביר של המקלטים
הציבוריים השונים ,כמו כן התאגיד מחויב להקמת מרכז הפעלה בחירום במקום מוגן.
מקלט מס'  63הנמצא ברח' מוצקין  25בצמידות למשרדי תאגיד תמ"ר ועונה לדרישות
התאגיד לצורך הקמת מטה/חמ"ל להיערכות בחירום.
לאשר מסירת המקלט הנ"ל בכפוף להסכם רשות.
)הנהלה (41/24.6.2012
3/...

ישיבת מועצה מס' 6/2012 -13
מיום 24.6.2012
דף מס' 3
מס'
החלטה
(98).10

פרטי החלטה
"חודש הזקן" – עלות כניסה לאתרי תיירות.
מבצע "חודש הזקן" יתקיים בין התאריכים  14באוקטובר ועד ליום  14בנובמבר .2012
כמידי שנה מאשרים לקשישים הנחה בכניסות לאתרי התיירות.
לאשר עלות כניסה לאתרי התיירות כר"מ:
אתר
מוזיאון
בריכת הקשתות
במסגד הלבן
כרטיס משולב

מחיר בחודש הזקן

מחיר רגיל

3
4
3
8

₪ 5
₪ 8
₪ 5
₪ 12

₪
₪
₪
₪

)הנהלה (42/24.6.2012
(99).11

משלחת לעיר התאומה דאוגלפיס – לטביה.
בהחלטת מועצה מס'  ,52פרטיכל  4/2012-13מיום  2במאי  ,2012הוחלט על יציאת משלחת
בת  3חברים בין התאריכים  8 – 10ביוני .2012
עקב אילוצי טיסות המשלחת יצאה בין התאריכים  7 – 11ביוני .2012
לאשר לחברי המשלחת תשלומי אש"ל וימי חופשה עפ"י השהייה
בפועל בחו"ל.
)הנהלה (43/24.6.2012

 (100).12תיקון סדר הדין הפלילי )ברירת משפט – חוקי עזר לרמלה(.
מצ"ב בקשה לדברי הסבר לתיקון צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט – חוקי עזר לרמלה(.
לאשר את דברי ההסבר.
)נספח מס' (3
)הנהלה (45/24.6.2012
 (101).13תוכנית "תג לסביבה" – אישור השתתפות עיריית רמלה.
מועצת העירייה מאשרת השתתפותה של עיריית רמלה בתוכנית "תג לסביבה" של מרכז
השלטון המקומי העוסקת בהתייעלות אנרגטית ,חיסכון במים ,ניהול מערך פסולת ומחזור.
השתתפות בתוכנית מחייבת את העלייה בהעברת נתונים למרכז השלטון המקומי ומאפשרת
לעירייה לקבל סיוע בנושאים של תוכנית התייעלות ייעוץ וקבלת תקצוב לנושאים האמורים.
ועדת ההיגוי כוללת את:
מר עופר תודר – מנכ"ל העירייה.
אינג' ז'אנה סולובייצ'יק – סגנית מהנדסת העירייה.
מר אלון שמש – מנהל מדור חשמל.
מר שי אדרת – מ' מח' משק ונכסים.
גב' יעל אדחוח – עוזרת בכירה לתקציבים ולמנהל ,אגף החינוך.
גב' שרון אטנר – מנהלת היחידה לאיכות הסביבה.
מר ברק יקותיאל – רכז תעשיות וקרינה.
גב' ליאורה בן יהודה – המשרד להגנת הסביבה.
נציג הגזברות – מוזמן לישיבות ,בהתאם לצורך.
)נספח מס' (4
)הנהלה (46/24.6.2012
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ישיבת מועצה מס' 6/2012 -13
מיום 24.6.2012
דף מס' 4
מס'
החלטה

פרטי החלטה

 (102).14מינוי גזבר העירייה ע"פ סעיף  167לפקודת העיריות-גב' רוזה עללאל.
על פי סעיף  167לפקודת העיריות ,מועצת העירייה מאשרת המלצת ועדת הקבלה לפי
מכרז פומבי למנות את גב' רוזה עללאל למשרת גזבר העירייה בהיקף של  100%משרה
ולקבוע את שכרה ברמת שכר של  85%משכר מנכ"ל בדרגה  6בטבלה החדשה של
משכורת כוללת לעובדים הסטטוטוריים הבכירים לפי גודל הרשות.
שנה ראשונה תשמש כשנת ניסיון.
קידום מיידי שנתיים בתפקיד הגזבר ב 5% -ועד ל 95% -כפוף לשביעות רצון.
לקראת מינויה למשרת גזבר העירייה ,הוגשה לחברי המועצה חוו"ד של היועץ המשפטי
של העירייה בהתאם לסעיף ) 170ב (1לפקודת העיריות כי אין מניעה למנותה לתפקיד
גזבר העירייה וכי לא קיימת הרשעה כנגדה במרשם הפלילי.
לאשר חוזה העסקתה בתנאים הנ"ל על פי התנאים בחוזה אישי מיוחד להעסקת עובד
סטטוטורי ברשויות מקומיות שנחתמו לאחר  1.1.2003בנוסח ובתנאים שנקבעו ע"י
הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר והמנהל הכללי של משרד הפנים.
עם אישור מינויה למשרת גזבר העירייה ,גב' רוזה עללאל מוסמך כגזבר העירייה לחתום
בשם העירייה על חוזים ,שיקים והתחייבויות לפי סעיף  203לפקודת העיריות ועל תעודות
שפורטו בתקנות העיריות )חתימה על מסמכים מסוימים( ,תש"ך.1959-
)נספח מס' (5
)הנהלה (47/24.6.2012
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מיום 24.6.2012
דף מס' 5
מס'
החלטה

פרטי החלטה

 (103).15עדכון – אישור תמיכות לעמותות ספורט.
להלן התמיכה המאושרת לעמותות הספורט לשנת .2012
חלוקה זו הינה עפ"י אישור וועדת התמיכות ומועצת העירייה ,ולאחר חלוקת הכספים שהוקפאו
לנושא ההישגים.
השתתפות במפעל אירופי ללא זכיות
לסעיפים המסומנים באדום
חישוב התמיכה לשנת  2012עפ"י הקריטריונים
עידוד נשים 30%
כולל מענקים
צפי שנתי

לפי תקציב
מתקציב העירייה
1.1%
ערך נקודה :
ניקוד עפ"י טבלת
דירוג עדיפות :

4,122,907

3,508.56

טבלה א'
קבוצות

נקודות חישוב התמיכה
ערך נקודה

כדורסל נשים

390

אליפות  +גביע נשים
השתתפות במפעל
97.5
אירופי
זכייה במפעל אירופי
כדורסל גברים
לאומית
כדרוגל ביתר ת"א
רמלה
טניס ליגה לאומית
אליפות המדינה
טניס
טניס שולחן ליגה
ארצית

3508.56

תמיכה כולל בונוסים
סה"כ
1,710,422.23 1,368,337.78

3,508.56
3,508.56

342,084.45

3,508.56
280

3,508.56

982,396.36

350

3,508.56

1,227,995.45

46

3,508.56

161,393.69

4.6

3,508.56

16,139.37

3,508.56

24,559.91

7

4,122,907.00

1175.1

)הנהלה (48/24.6.2012
)בעד – פה אחד 11 ,קולות – רה"ע אינו משתתף בהצבעה (
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מס'
החלטה

פרטי החלטה

 (104).16אישור מועצה לעדכון טבלת תעריפי מנוי לבריכת השחיה העירונית.
בהמשך לבדיקה מול בריכות אזוריות ודיון בנושא תעריפים למנוי משפחות מומלץ שתעריפי
המנוי למשפחות יהיה מ –  3נפשות ומעלה.
לא תהיה תוספת בגין ילדים נוספים במשפחה דהיינו מנוי משפחתי יהיה מ –  3נפשות ומעלה.
רצ"ב טבלה מעודכנת הכוללת תעריפי  2011ו) 2012 -השינוי אותו מבוקש לאשר מתייחס
לקטגוריות של זוג  ,2 +זוג  3 +ומנוי משפחתי(
)נספח מס' (6
)הנהלה (49/24.6.2012
 (105).17אשרור פרטיכל ועדת תמיכות מקצועית מס'  3/2012-13שאושר במועצה מס' 4/2012-13
מיום  2במאי 2012
לאחר אישור הפרטיכל נדונו מס' סוגיות ובהם  2עמותות אשר הגישו את המסמכים באיחור
של יום אחד ,עמותה אשר לגביה לא היתה חוו"ד המחלקה הרלוונטים ונושא השלמת
מסמכים.
רצ"ב פרטיכל מעודכן לנושאים הר"מ.
)נספח מס' (7
)הנהלה (50/24.6.2012
)בעד – פה אחד 11 ,קולות – רה"ע אינו משתתף בהצבעה(
 (106).18קרן המתקנים – של מפעל הטוטו.
קרן מתקנים של מפעל הטוטו משתתף במימון הוצאות שדרוג מתקני הספורט בעיר כדוגמאת
אצטדיון הכדורגל והיכל הספורט בקריית מנחם בגין.
לאשר התחייבות העירייה להעמיד את אצטדיון הכדורגל לטובת קבוצת הכדורגל ביתר ת"א-
רמלה המשחקת בליגה הלאומית וכן לפעילות קבוצות נוער ,נערים וילדים למשך  10שנים
הבאות עד לשנת .2022
כמו כן העירייה מתחייבת להעמיד את אולם הספורט בקריית מנחם בגין לשם פעילות קבוצת
הכדורסל אליצור נשים וכן קבוצות נוער ,נערים ,ילדים וזאת
ל –  10שנים הבאות עד לשנת .2022
)הנהלה (51/24.6.2012
 (107).19מכרז פומבי  – 7/2012שימוש ותחזוקת מגרש במקרקעין באזור התעשיה ,גוש 4344
חלקה 77
למכרז שבנדון הוגשה הצעה אחת של תעבורה כמפורט בפרטיכל הועדה מס' 9/2012-13
מיום  7במאי .2012
אומדן השמאי משה פרחי לדמי שכירות חודשיים עומד על  ₪ 17,000והצעת תעבורה
עומדת על  ₪ 5,300לחודש.
עפ"י חוו"ד משפטית המצ"ב בנספח ,הצעת תעבורה נמוכה בכ 60% -מאומדן העירייה
ומדובר בחריגה קיצונית ובולטת מהאומדן.
מכיוון שמדובר בחריגה של  69%בין הצעת המציע היחיד לאומדן העירייה וכמפורט
בחוו"ד המשפטית שבנספח ועפ"י סעיף ) 22ח'( לתקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח-
 1987הועדה ממליצה בפני ראש העירייה להתקשר בחוזה ללא מכרז לאחר שמועצת
העירייה תחליט על כך ברוב חבריה.
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המשך החלטה מס' : (107).19
הרכב ועדת המו"מ המומלץ:
עופר תודר – מנכ"ל העירייה.
הרב מיכאל דרעי – חבר הועדה
שי אדרת – מ' מח' משק ונכסים.
לאשר הרכב ועדת המו"מ.
)הנהלה (52/24.6.2012
 (108).20מכרז פומבי מס'  – 17/2011הפעלת בתים חמים לנערות בסיכון.
המכרז שבנדון פורסם פעמיים בעיתונים ארציים מעריב והארץ ,ב –  24/10בנובמבר
.2001
לבקשת העירייה להצעות המכרז הנ"ל לא נרכש ולא היו הצעות.
כיום הפרויקט מופעל ע"י ויצ"ו כאשר הם מביאים את המבנה וכ –  ₪ 500לפעילות.
ברשויות אחרות לא יצאו למכרז אלא עשו הסכם לשיתוף פעולה ,עפ"י היועץ המשפטי
נדרשנו לצאת למכרז למען השקיפות ,העירייה פנתה למספר גופים אף אף אחד לא היה
מעוניין להשתתף במכרז.
מכיוון שלא הוגשה אף הצעה שלמרות שהעירייה פרסמה פעמיים את המכרז הועדה
ממליצה בפני ראש העירייה עפ"י הוראת תקנה ) 22ח'( לתקנות העיריות מכרזים
התשמ"ח" 1987-להתקשר בחוזה ללא מכרז לאחר שמועצת העירייה החליטה על כך
ברוב חבריה ולאחר שנוכחה שבנסיבות העניין עריכת מכרז לא תביא תועלת".
הרכב ועדת מו"מ:
שמואל קולישבסקי – מזכיר בכיר
ניסים פנחסוב – סגן רה"ע
אילנה שנבל – מ' מח' הרווחה.
לאשר הרכב ועדת המו"מ.
)הנהלה (53/24.6.2012
 (109).21עו"ד זוהר ברבר – שינוי היקף משרה.
בהחלטת מועצה מס'  5פרטיכל  2/2012-13מיום  15בפברואר  ,2012הוחלט לאשר
לעו"ד זוהר ברבר  40%משכר מנכ"ל ,רמה  6לפי  75%משרה.
לאשר שינוי היקף המשרה ל –  100%משרה החל מיום  7ביוני .2012
 (110).22גב' ברכה מנשה – חופשת הסתגלות.
הגב' ברכה מנשה פרשה מטעמי בריאות.
לאשר לגב' ברכה מנשה  3חודשי הסתגלות.
 (111).23אישור חתימה על כתב הוראה בלתי חוזרת של העירייה לטובת עמותת
הכדורגל בית"ר תל אביב – רמלה לשנת הכספים .2013
א .לאשר כתב הוראה בלתי חוזרת של העירייה לרשות לבקרה תקציבית
על סך  ₪ 1,100,000על כספי התמיכה לעמותת הכדורגל בית"ר תל
אביב– רמלה לשנת הכספים .2013
ב.

מועצת העירייה מסמיכה את ראש העירייה והגזבר לחתום על כתב ההוראה
בהתאם.
)בעד – פה אחד 11 ,קולות – רה"ע אינו משתתף בהצבעה(
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 (112).24אישור חתימה על כתב הוראה בלתי חוזרת של העירייה לטובת אליצור רמלה
קריית מנחם בגין לשנת הכספים 2013
א .לאשר כתב הוראה בלתי חוזרת של העירייה לרשות לבקרה תקציבית על סך
 ₪ 1,250,000על כספי התמיכה לעמותה אליצור רמלה קריית מנחם בגין
לשנת הכספים .2013
ב .מועצת העירייה מסמיכה את ראש העירייה והגזבר לחתום על כתב ההוראה
בהתאם.
)בעד – פה אחד 11 ,קולות – רה"ע אינו משתתף בהצבעה(
 (113).25אישור חתימה על כתב הוראה בלתי חוזרת של העירייה לטובת איגוד
ספורטיבי דתי אליצור רמלה רמלה לשנת הכספים 2013
א .לאשר כתב הוראה בלתי חוזרת של העירייה לרשות לבקרה תקציבית
על סך  ₪ 300,000על כספי התמיכה לעמותת אליצור רמלה-גברים לשנת
הכספים .2013
ב .מועצת העירייה מסמיכה את ראש העירייה והגזבר לחתום על כתב ההוראה
בהתאם.
)בעד – פה אחד 11 ,קולות – רה"ע אינו משתתף בהצבעה(
 (114).26גב' נוול אבו עאמר – מועמדת לחברת דירקטוריון תאגיד המים תמ"ר.
מועצת העירייה מאשר את גב' נוול ,מנהלת בי"ס ג'ואריש לתהליך בחינת מועמדותה
במינהל המים ובוועדת המינויים הממשלתית להצטרפותה כחברת דירקטוריון תמ"ר.
 (115).27החזרת חלק מחלקה  76בגוש  4372בשטח של  123מ"ר לחברת דיור ב.פ .בע"מ
ח.פ510237878 .
בישיבת הנהלה מיום  1.3.1988אישרה הנהלת העיר להחזיר חלק מחלקה  76בגוש
 4372לבעלות חברת "דיור" בנין ופיתוח בע"מ.
מועצת העיר אישרה החלטה זו בשנת  ,1988בישיבה מס' ) 3/88החלטה מס'  ,40עמ'
 86בפרטיכל(.
מאחר והחלטת מועצת העיר לא הועברה בזמנו לאישור משרד הפנים ,הובאה ההחלטה
לאישרור מועצת העיר קודם להעברתה למשרד הפנים .מועצת העיר בישיבה מס'
 1/2005-12מיום  3.3.2005סעיף  22אישררה את ההחלטה.
ההחלטה הועברה לקבלת אישור שר הפנים וביום  25.1.2009אישר שר הפנים את
הבקשה.
לשכת רישום המקרקעין ,כתנאי לרישום הפרצלציה דרשה כי יבוצעו מספר תיקונים
בהחלטת מועצת העיר ,כאמור ,ובאישור שר הפנים ,כמפורט להלן:
 .1יש לשנות את שם החברה מ"דיור" בנין ופיתוח בע"מ לחברת דיור .ב.פ .בע"מ
ולהוסיף את ה – ח.פ .של החברה ,ח.פ.510237878 .
 .2יש להוסיף להחלטה את גודל החלק בחלקה המועבר לחברה במ"ר.
לאור האמור לעיל ,מחליטה מועצת העיר לתקן את החלטותיה ,המפורטות לעיל ,ולאשר
החזרת חלק מחלקה  76בגוש  ,4372בשטח של  123מ"ר ,לחברת "דיור ב.פ .בע"מ
ח.פ 510237878 .וזאת קודם העברת לאישור שר הפנים.
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מצ"ב:
.1
.2
.3
.4

העתק החלטות מועצת העיר משנת  1988ומשנת .2005
העתק אישור שר הפנים משנת .2009
העתק חוות הדעת של היועץ משפטי שצורפה להחלטה משנת .2005
תשריט החלקה.
)נספח מס' (8

 (116).28מחיקת חובות מים ישנים בתי כנסת  ,כנסיות ומסגדים.
 .1בהתאם להוראות חוק תאגידי מים וביוב ,תשס"א –  ,2001הקימה עיריית רמלה
בחודש נובמבר  ,2008את תאגיד המים תמ"ר.
 .2בהתאם להסדר הקבוע בחוק הועבר כלל הטיפול במים וביוב לידי התאגיד.
 .3חובות המים אשר נצברו עד לתאריך זה ,רשומים בספרי עיריית רמלה .בין יתר
החובות ,קיימים חובות ישנים בגין מים וביוב לבתי כנסת כנסיות ומסגדים )להלן:
"בתי תפילה"(.
מבדיקה בספרי העירייה הוברר כי ע"ש בתי התפילה בתחום שיפוט העירייה רשומים
חובות מים וביוב בסך כולל של  ₪ 3,373,787נכון ליום .20.6.12
רשימת החובות רצ"ב.
 .4מהיכרות עם כלל מוסדות אלו ,כלל בתי התפילה מחוסרים יכולת פירעון ,בשל היותם
מנוהלים על ידי מתנדבים או וואקף ולמעשה ,כבתי תפילה בעיר בסולם  4בסולם
הסוציואקונומי ,ברי הוא כי אינם משופעים בתרומות ו/או תקציבים ,אשר יכולים
לאפשר לבתי תפילה אלו להגיע להסדרים לגביית החוב ,אשר כאמור ,בחלקו הגדול
אף התיישן.
יתרה מכך ,לעירייה אין כל אפשרות במרבית המקרים להוכיח את החובות מאחר
והתבססו בחלקם על הערכות.
למותר לציין כי על חובות אלו התווספו הפרשי הצמדה וריבית בשיעורים גבוהים
ביותר.
 .5בנסיבות אלו ,נערכה ישיבה בהשתתפות ,בין היתר ,של מ"מ גזבר ,יועץ משפטי
ומחלקת הכנסות באשר לאפשרות למחיקת חובות המים.
אורגני העירייה המוסמכים )קרי מ"מ גזבר ,יועץ משפטי ומנהלת מחלקת הכנסות(
הציעו כי מאחר ואין אפשרות לפרוע חובות אלו מגופים אלו ,הרי שבכפוף לאישור
משרד הפנים יוצע הסדר כדלקמן:
"בתמורה לתשלום חוב שוטף לעירייה לשנים  2005-2008ולתאגיד מ 2008-ועד
היום ,תאושר מחיקת חובות מים וביוב לבתי התפילה ,הפטורים מארנונה בגין
סעיף זה )התיישנות(.
ההסדר יהיה בתוקף תוך  6חודשים מיום הסיכום והפריסה שתאושר תהיה עד
שנה מיום הסיכום.
במקרה של מחלוקת בהיקפי הצריכה השוטפת ,אזי יחושבו היקפי הצריכה
בשנים האחרונות ,עפ"י נתוני תאגיד ת.מ.ר .תעריפי החיוב יהיו עפ"י מחירי
המים כיום ,ללא ריבית והצמדה".
לאשר את הגשת הבקשה.
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 (117).29הצעה למחירון לדמי שימוש )השכרה( בריכה ולחדרי ספח לאירועים
 .1כניסה לבריכה עד  100איש – ₪ 4,000
כל  50איש נוספים ₪ 1,250
 .2כניסה לבריכה  300-350איש – ₪ 9,000
 .3כניסה לבריכה  350-400איש – ₪ 10,000
 .4כניסה לבריכה  400-450איש ₪ 11,000
 .5כניסה לבריכה  450-500איש ₪ 12,000
 .6כניסה לבריכה  500-550איש ₪ 13,000
 .7כניסה לבריכה  550-600איש ₪ 14,000
 .8כניסה לבריכה  600-650איש ₪ 15,000
 .9כניסה לבריכה  650-700איש ₪ 16,000
מעל  700איש כל מבקר נוסף ₪ 15
הערות :
 .1אירוע משותף לשתי קבוצות ומעלה בו זמנית  ,לכל צד  25%הנחה
מהמחירון .
 .2מסיבות סיום לבתי ספר/מועדוניות  50%הנחה .זמן אירוע עד 4
שעות.
השכרת חדרי חוגים בלבד  ₪ 1,000לחדר .
 (118) .30אישור ותיקון תברי"ם לשנת הכספים 2012
לאשר תברי"ם ותיקון תברי"ם לשנת הכספים .2012
מס'
סידורי

מס'
תב"ר

שם
הפרויקט

1

2270

שיפוצים
במוסדות
ציבור

סה"כ
תקציב
מבוקש

2,000,000

סה"כ
תקציב
קודם

1,500,000

תוספת

500,000
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הפחתה

מקורות

מימון

---------

------

פירוט
מקורות
המימון

סכום

פיתוח קרן

500,000

פירוט
תשלומים

תאריך אישור
תב"ר
במועצת
הרשות

שם הסעיף

ע.קבלניות

4.4.2012

ישיבת מועצה מס' 6/2012 -13
מיום 24.6.2012
דף מס' 11
מס'
החלטה

פרטי החלטה

משרד
החינוך

2

2284

3

2292

4

2294

שיפוצי קיץ
במוסדות
חינוך2012-

637,128

200,000

437,128

437,128

ע.קבלניות

קרן פיתוח

26.2.2012

200,000

תיקון
מימון
הקמת
ביופילטר
בפארק
רמלה

800,000

משרד
הפנים

800,000

800,000

ע.קבלניות

בין כביש
למסילת 44
הרכבת

הקמת
מגרש מיני
פיץ ברח'
החץ
בקריית

315,000

המועצה
להסדר
ההימורים

315,000

מנחם
במקום
ברח' שפיק
עדס

פיתוח קרן

ברחבי
העיר

300,000

ע.קבלניות

15,000
ע .קבלניות
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מועצת
ההימורים
שידרוג
האיצטדיון
שלב א+ב
כולל דשא

7,100,000

5

2248

6

2072

הקמת
מגרש
כדורגל
במתחם
פארק עופר

8,200,000

7

2221

הקמת 2
גן כיתות
ילדים
במגרש 310

2,300,000

8

2286

3,800,000

3,300,000

ומבנים

4,300,000

2,000,000

3,900,000

300,000

בקריית
האומנים

מענק משרד
הפנים

1,700,000

פיתוח קרן

3,535,795

ע.תכנון

מועצת
ההימורים

1,500,000

ע.קבלניות

מענק משרד
הפנים

1,850,000

קרן פיתוח

4,850,000

משרד
החינוך

פיתוח קרן
משרד
החינוך

הקמת גן
דו ילדים
כיתתי
במגרש 431

2,300,000

700,000

1,864,205

ע.קבלניות

1,514,947

785,053

1,514,947

26.2.2012

10.11.2011

ע.תכנון

ע.קבלניות

ע.תכנון

ע.קבלניות

1,600,000

בקריית
האומנים

26.2.2012

פיתוח קרן
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ע.קבלניות

9

2280

הקמת
חד כיתת גן
כיתתי בגן
'ל א"חק

1,500,000

10

2296

תכנון
צומת
הרצל-אגוזי

100,000

11

2297

סקר
נכסים-
לשנת
2012

12

2298

13

2299

350,000

1,150,000

משרד
החינוך

757,473

קרן פיתוח

742,527

משרד
התחבורה
קרן פיתוח

שיפוצי
קיץ-לשנת
2012
במוסדות
חינוך
עבודות
שמאות
ותכנון

250,000

מענק פיתוח
משרד
הפנים

700,000

קרן פיתוח

1,500,000

קרן פיתוח
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90,000

26.2.2012
ע.תכנון

ע.תכנון

10,000

250,000

700,000

1,500,000

ע .תכנון

ע .תכנון

ע.תכנון
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14

2300

עבודות
ברחוב ניקוז
זכריה

800,000

15

2301

התקנת
הצללה,דשא
סינטטי
ומשחקי

80,000

16

2302

17

2303

קרן פיתוח

800,000

ע.קבלניות
ע.תכנון

קרן שלם

80,000

רכישת
ציוד

'חצר בביס
יובלים

ציוד
מחשבים
לביס' רעות

משרד
החינוך

226,000

226,000

רכישת
ציוד

התאמת
מערכת
החינוך
למאה ה21-

סלילה,
שיקום
וריבוד
כבישים

מענק משרד
הפנים

900,000

ברחבי
העיר

)כספים (13,14/5.6.2012
)כספים (15,16/24.6.2012
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 (119).31הודעה על  41פרטי חוזים שנחתמו עפ"י סעיף  203א' לפקודת העיריות.
ראש העירייה מביא הודעה על  41פרטי חוזים שנחתמו לפי סעיף  203א'
לפקודת העיריות.
)נספח מס' (9
)כספים (15/5.6.2012
 (120).32אישור ישיבת ועדת מל"ח מקומית מס'  – 1נוהל זמן יקר
לאשר פרטיכל ועדת מל"ח מקומית מס'  – 1נוהל זמן יקר מיום  11במרץ .2012
)נספח מס' (10
 (121).33אישור ישיבת ועדת מל"ח מקומית מס'  – 2רעידת אדמה
לאשר פרטיכל ועדת מל"ח מקומית מס'  – 2רעידת אדמה מיום  11ביוני .2012
)נספח מס' (11
 (122).34עמותת בית כנסת "שערי אריאל רמלה" מקלט  ,173רח' גטו וארשה גוש  5807חלקה .25
דיון בבקשת העמותה להמשך הקצאת המקלט ,מאחר וההסכם הסתיים.
נדרש לאשר הקצאה.
החלטה
בהתאם לדיווח שנמסר לועדה ,העמותה בנתה שרותים חיצוניים למקלט ללא היתר כדין
ומבלי שפנתה לעירייה לקבל אישורה.
הועדה מחליטה שלא לאשר הארכת האופציה ולפנותם לאלתר.
)נספח מס' (12
)מקרקעין ומבני ציבור (5/8.5.2012
 (123).35עמותת אקי"ם גוש  5801חלקה  58סמוך למתנ"ס ג'רסי
בהחלטת מועצה מיום  ,30.11.2011הועדה המליצה בפני מועצת העירייה בגוש ובחלקה
הר"מ.
בהמשך למייל שנשלח מעופר תודר מנכ"ל העירייה לעו"ד דורון דבורי היועץ המשפטי,
צוין" :משרד הרווחה הבהיר כי הגוף ייבחר במסגרת מכרז .כוונתנו להוציא מכרז
במסגרתו יידרש הגוף המפעיל גם להשתתפות במימון הבינוי ,לאור האמור ,לטעמי יש
לקבל החלטה של וועדת הקצאת מקרקעין לביטול ההקצאה לאקי"ם והיה ויזכו במכרז
נחדש ההחלטה ,חו"ד?
נדרש לבטל הקצאה.
החלטה
ועדת הקצאת מקרקעין ומועצת העירייה אישרו הקצאת השטח לעמותת "אקים" גוש
 5801ח"ח  .58החלטת מועצה מס'  186ב' פרטיכל  12/2011-13מיום .30.11.2011
בהתאם להבהרת משרד הרווחה ,הגורם אשר יפעיל את המבנה חייב להיבחר במסגרת
מכרז .לאור האמור הועדה מבטלת את ההקצאה.
מחלקת הרווחה והמשפטית ידאגו למכרז להפעלת המקום.
)נספח מס' (13
)מקרקעין ומבני ציבור (6/8.5.2012
16/...
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 (124).36תחנת מוניות "איילון" – רח' הרצל פינת ויצמן
בקשת מנהל התחנה להקמת פינת המתנה לנוסעים ,בשטח ,מדשאה שנמצאת ליד
המדרכה  :כולל מתקני מים ושירותים הצללה ומשרד להפעלת קוו שרות לנוסעים.
נדרש לאשר הקצאה.
החלטה
בהתאם לחוו"ד משפטית לא ניתן לאשר את השטח האמור לשימוש המבוקש במסגרת
הקצאה אלא במסגרת מכרז.
לאור האמור הועדה אינה מאשרת ההקצאה .אגף הנדסה יבחן הצורך וההתכנות.
עפ"י בדיקת אגף הנדסה אין מניעה למיקום הספציפי המוצע אולם מדובר בקבלת החלטה
בהתאם למדיניות עירונית.
)נספח מס' (14
)מקרקעין ומבני ציבור (7/8.5.2012
 (125).37צופי שב"א – מבנה חד קומתי בב"ס בר-אילן הישן גוש  5804ח' 48
בישיבת ועדת הקצאות מיום  18.9.2007אושרה הקצאה למשך  5שנים  5 +שנים
אופצייה ,כעת מנהל יח' הנוער מר יואב נדב הגיש את טפסי ההקצאה.
נדרש לחדש את אישור ההקצאה.
החלטה
לאור האפשרות שפעילות צופי שב"א תועתק למועדון הנוער הנבחר במתחם )מתחם
ידידות( ,מאושרת המשך ההקצאה על בסיס שנתי מתמשך .האישור הנוכחי תקף לשנה
 +שנת אופציה.
)נספח מס' (15
)מקרקעין ומבני ציבור (8/8.5.2012
 (126).38עמותת "אנוש" – רח' סעדיה מרדכי גוש  5810ח'  57מגרש 961
בקשת העמותה להוספת קומה נוספת למבנה הקיים – המבנה ישמש למרכז ארצי של
העמותה.
נדרש לאשר הקצאה.
החלטה
הועדה מאשרת ההקצאה לתקופה החופפת את ההסכם הקיים.
כולל פרסום.
שי אדרת אינו משתתף בהצבעה.
)נספח מס' (16
)מקרקעין ומבני ציבור (9/8.5.2012
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 (127).39גלרית "רשת"  -סדנאות בי"ס רקוסין לשעבר גוש  4350חלקה 30
הסבת הקצאת גלריה "מאומנות לעם" איתה נחתם חוזה בדצמבר  2005ל 4 -שנים
לגלריית "רשת" המנוהלת ע"י פרופ' ווקשטיין.
נדרש לאשר הקצאה.
החלטה
מאחר ולא קיימת הקצאה בתוקף ,מאשרת הועדה לפנות בפרסום לקבלת הצעות
להפעלת גלריה לאומנות אשר בה יבוצעו פעולות אומנות עם תלמידי ותושבי העיר ובה
ישולבו גם אומני העיר.
)נספח מס' (17
)הקצאת מקרקעין ומבני ציבור (10/8.5.2012
 (128).40עמותת בית כנסת "אור המאיר" – מקלט מס'  184רח' אבוחצירא
לעמותה הסכם בתוקף להפעלת ספרייה להכנת שיעורים לכלל הילדים והנערים.
בפועל ד"ר רודריג גילה שבמקום גן ילדים והכנת מזון .הד"ר השמיד את המצרכים
שבמקררים.
להחלטת הועדה.
החלטה
הועדה מבקשת אינפורמציה כדלקמן:
מה נעשה במקום בעבר )התייחסות פיקוח עירוני ,וטרינר ופיקוח של הבניה( ומה מתקיים
כיום במבנה באחריות משק ונכסים.
)נספח מס' (18
)הקצאת מקרקעין ומבני ציבור (11/8.5.2012
 (129).41הקמת בי"כ לעדה ההודית "שומרי גחלת" מעל מקלט  176גוש  5806חלקה  18ברח'
שפירא )שמואל נאמן(
משפחת נאמן הגישו מכתב התנגדות להקמת ביה"כ של עמותת "שומרי גחלת – יהדות
הודו" לאשר שבוצע פרסום כחוק ולא הגישו התנגדויות כדין.

החלטה
לצורך דיון ,הועדה מבקשת לקבל הנתונים הר"מ:
מועד הקצאת השטח לעמותת "שומרי גחלת – יהדות הודו" וכמו כן עדכון באשר להליכים
שביצעו ע"י העמותה בנושא הבניה.
)נספח מס' (19
)הקצאת מקרקעין ומבני ציבור (12/8.5.2012
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 (130).42עיריית רמלה הקצאת מעונות יום בקריית האומנים גוש  5937חלקה  9ובניית מעון יום
ברחוב וילנא גוש  5803ח' מחלקה 67
דיון בבקשה להקצאת שני מעונות יום ברמלה לתקופה של  10שנים  +תקופת אופציה של
 10שנים.
עלות מעון יום אחד בן  3כיתות עפ"י פרוגראמה של תמ"ת היא  ₪ 3,500,000תמיכת
התמ"ת  ₪ 2,400,000לכל מעון .המפעיל מתחייב להעביר לקבלן  1מלש"ח השתתפות
בעלות הבינוי ,וכן לממן עלות ציוד המעון והחצר.
תנאי הסך ומסמכים נדרשים לבקשה להקצאה ניתן לקבל במשרדי משק ונכסים.
נדרש לאשר הקצאה.
החלטה
באחריות מח' נכסים לצאת בפרסום להקצאת מקרקעין כמתחייב בחוק.
)נספח מס' (20
)הקצאת מקרקעין ומבני ציבור (13/8.5.2012

 (131).43בקשה למתן שם בי"ס ע"ש מנחם בגין ז"ל – פניית מרכז מורשת מנחם בגין.
מר הרצל מקוב ,ראש המרכז למורשת מנחם בגין ז"ל פנה בבקשה למתן שם בי"ס ע"ש
מנחם בגין ז"ל לקראת עשרים שנה לפטירתו ומאה שנה להולדתו.
ה ח ל ט ה:
הועדה ממליצה בפני מועצת העירייה לאשר הבקשה למתן שם בי"ס ,לבי"ס חדש אשר
יבנה בשכונת קריית האומנים ועפ"י נוהל משרד החינוך.
)נספח מס' (21
)שמות והנצחה (1/3.6.2012
 (132).44פניית משפ' גליבוב למתן שם רחוב ע"ש יהודה גליבוב ז"ל.
משפ' גליבוב פנו בבקשה להנצחת אבי המשפ' יהודה גליבוב ז"ל במתן שם רחוב על שמו
יהודה גליבוב שהיה תושב שכונת קריית מנחם בגין ומנכבדי הקהילה הבוכרית .לבקשה
צורפו חתימות רבות של תושבי השכונה יוצאי בוכרה.
ה ח ל ט ה:
הועדה מוקירה את פועלו של יהודה גליבוב ז"ל ותרומתו לעדה הבוכרית אולם הבקשה
אינה עומדת בקריטריונים והתבחינים להנצחה.
)נספח מס' (22
)שמות והנצחה (2/3.6.2012
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 (133).45בקשה להנצחת המלחין דוד זהבי ז"ל ) (1977-1910בשכונת קריית האומנים.
בניו של המלחין הישראלי הראשון בישראל ,דוד זהבי שהלחין מעל  ,450פנו בבקשה
להנצחתו בשכונת קריית האומנים.
ה ח ל ט ה:
הועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר הנצחת המלחין דוד זהבי ששיריו הפכו לנכסי
צאן ברזל של השירה העברית במתן שם לגן ציבורי שיוקם בעתיד בקריית האומנים.
)נספח מס' (23
)שמות והנצחה (3/3.6.2012

 (134).46פניית משפ' נינאי להנצחת אב המשפחה מרדכי נינאי ז"ל.
משפ' נינאי פנו בבקשה להנצחת אבי המשפחה מרדכי נינאי ז"ל שהיה פעיל בתחומים
שונים כמפורט בנספח.
ה ח ל ט ה:
הועדה עיינה בבקשה להנצחת מרדכי נינאי ז"ל ומוקירה את פועלו ,אולם הבקשה אינה
עומדת בקריטריונים והתבחינים להנצחה.
)נספח מס' (24
)שמות והנצחה (4/3.6.2012
 (135).47פניית משפ' אבוטבול להנצחת סגן רה"ע לשעבר ו"יקיר העיר" דוד אבוטבול ז"ל
משפ' אבוטבול פנו בבקשה להנציח את אבי המשפ' דוד אבוטבול ז"ל אשר כיהן כחבר
מועצת העירייה בין השנים  1978 – 1959ובכך כסגן ראש העירייה בשנים דצמבר 1964
ועד לאוקטובר  .1966כמו כן הוענק לו תואר "יקיר העיר" על פועלו למען העיר רמלה
ותושביה.
ה ח ל ט ה:
הועדה ממליצה בפני מועצת העירייה להנציח את דוד אבוטבול ז"ל במתן שם רחוב על
שמו בשכונה העתידית שתוקם בין הרחובות דני מס וחיים ויצמן.
)נספח מס' (25
)שמות והנצחה (5/3.6.2012
 (136).48פניית יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית למתן שם רח' ע"ש התנועה הציונית
יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית מר יעקב הגואל פנה בבקשה לשקול קריאת שם רחוב
ע"ש התנועה הציונית.
ה ח ל ט ה:
הועדה ממליצה בפני מועצת העירייה לאשר מתן שם רחוב ע"ש התנועה הציונית
למחלפון "ביאליק" שמחבר בין הרח' דוד רזיאל לקריית האומנים.
)נספח מס' (26
)שמות והנצחה (6/3.6.2012
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 (137).49דיון חוזר בבקשת כב' השופטת ד"ר עדנה קפלן להנצחת האב עו"ד יעקב הגלר ז"ל
עו"ד יעקב הגלר ז"ל היה בפועל המושל הצבאי הראשון של העיר רמלה – לוד בשנת
 .1948כמו כן ביום  20במאי  1990החליטה מועצת העירייה להעניק לעו"ד יעקב הגלר
תואר "יקיר העיר" על פועלו למען הציבור בעיר.
ה ח ל ט ה:
הועדה ממליצה בפני ראש העירייה להנציח את עו"ד יעקב הגלר ז"ל במתן שם רח' על
שמו בשכונה העתידית שתוקם בין הרחובות דני מס וחיים ויצמן.
)נספח מס' (27
)שמות והנצחה (7/3.6.2012
 (138).50בקשת משפ' צפירה להנצחת הזמרת ברכה צפירה ז"ל ).(1910 – 1990
משפ' צפירה פנו בבקשה להנצחת הזמרת הפופולארית ,שחקנית ,אמן ויוצר ופורצת דרך
בזמר העברי.
ה ח ל ט ה:
הועדה ממליצה בפני ראש העירייה להנציח את הזמרת ברכה צפירה ז"ל במתן שם לגן
ציבורי שיוקם בעתיד בשכונת קריית האומנים.
)נספח מס' (28
)שמות והנצחה (8/3.6.2012
 (139).51אישור משלחת לעיר התאומה מרס – גרמניה.
בין התאריכים  9 – 23אוגוסט  2012תצא משלחת בוגרים על בסיס גומלין לעיר התאומה
מרס ויתארחו בבית המשפחות שארחו בפסח .2012
הרכב המשלחת כולל  26בוגרים .מנהל המשלחת – יוסי גולד.
העירייה תשתתף ב –  $100לכל בוגר ,ולמנהל המשלחת טיסות ,ביטוח ואש"ל .השהייה
בחו"ל יחשבו כימי עבודה בפועל.
בין התאריכים  19 – 23באוגוסט  2012יתקיים טקס לרגל  25שנות ברית ערים תאומות.
לטקס יצטרפו רה"ע וחברי המועצה מר שמעון שלוש וגב' ענבל רדה וחבר המנגנון
המקצועי עו"ד דורון דבורי.
העירייה תשתתף בעלות הטיסות ,ביטוח ואש"ל לחברי המשלחת לטקס.
לרה"ע ועו"ד דורון דבורי  -השהייה בחו"ל תחשב כימי עבודה בפועל.
למשלחת יוקצו  ₪ 500בגין מתנות למארחים בגרמניה.
)נספח מס' (29
)משלחות (5/10.6.2012
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 (140).52אירוח משלחת מהעיר התאומה וואן – קנדה.
בין התאריכים  2 – 9ביולי  2012יתארחו  3נציגים מהעיר התאומה וואן – קנדה לתערוכה
טכנולוגית ירוקה בת"א.
המשלחת מבקשת להתארח לארוחת ערב בעיר רמלה ביום  4ביולי .2012
לאשר אירוח  3חברי המשלחת ונציגי העיר רמלה לארוחת ערב משותפת.
)נספח מס' (30
)משלחות (6/10.6.2012
 (141).53כנס ערים תאומות מישראל וגרמניה בירושלים.
בין התאריכים  11-13בנובמבר  2012תתקיים בירושלים כנס ערים תאומות מישראל
וגרמניה.
בין ישראל וגרמניה קיימות  100בריתות של ערים תאומות.
יוזמי הכנס  -משרד החוץ ומרכז השלטון המקומי.
לאשר אירוח המשלחת כולל אש"ל ומלון.

)נספח מס' (31
)משלחות (7/10.6.2012
 (142).54אישור ועדת השקעות מס' 1
לאשר פרטיכל ועדת השקעות מס'  1מיום  13ביוני .2012
)נספח מס' (32

שמואל קולישבסקי
מזכיר בכיר

יואל לביא
ראש העירייה

