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עיריית ראשון לציון
המועצה ה14 -
לשכת מנכ"ל העירייה

קובץ החלטות מס' 104/12
של ישיבת מועצה מן המנין

שהתקיימה ביום רביעי,

כ"ב בחשון התשע"ג7.11.12 ,

בשעה 20:00
באולם המליאה/קומה  ,5בנין העירייה

משתתפים

דב צור – ראה"ע ,מוטי עג'מי  -מ"מ ראה"ע ,ודים קירפיצ'וב – מ"מ ראה"ע,
אריה כהן – סגן ראה"ע ,דוד ביטן – סגן ראה"ע ,אבי דנינו – משנה לראה"ע,
ציון כהן ,אייל מושיוב ,דורון אוזן ,סורין גנות ,אלי יבלון ,משה יהושע ,דוד
ראובן ,מיכאל רייף ,שמעון טרבלסי ,שמואל ג'מיל ,ישראל דואני ,ליאל אבן
זוהר בן דוד ,יפעת מאירוביץ יפת ,שלמה כוכבי ,אפי משה ,אסף דעבול.,

חסרים:

רז קינסטליך – משנה לראה"ע ,שלמה גרינברג ,שלמה לוי ,איתן שלום ,אסתר
הבטם מקונן.,

נוכחים:

אלי יהלום – מהנדס העירייה ,יוסי כהן – גזבר העירייה ,שוש נחום – ראש
מינהל החינוך ,ראובן הרשקוביץ – ראש מינהל שפ"ע ,מאיה זיו שפלטר –
מבקר העירייה ,שרונה וייזל – ס/גזבר העירייה ,שמעון ברטש – הממונה על
נכסי העירייה ,צבי מילשטיין – מנהל אף איכות הסביבה ,דלילה אשכנזי –
מנהלת אגף חינוך על יסודי ,טובה סער – מזכירת מועצת העירייה ,אלי פולק
– מנכ"ל החברה העירונית ,עו"ד רועי בר -יועץ משפטי לעירייה.

הישיבה נפתחה בשעה20:10 :

בפתח הישיבה התקיימה קבלת פנים והוענקה תעודה לתושב ה-
 250,000בראשון לציון – אביב לוינסון ,יליד  16.4.12ובני
משפחתו.

הצעות לסדר היום:
 .1של חבר המועצה – ד"ר אפי משה מתאריך 4.2.12
הקמת ועדה מיוחדת לפניות הציבור.
בנושא:
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חבר המועצה ד"ר אפי משה טען בהצעתו לסדר ,שלמרות הימצאותו של ממונה על
פניות הציבור ,בשל מגבלות שעות הקבלה של ראה"ע ,מוצאים עצמם מרבית
התושבים בעיר ללא תשובות וללא פתרונות לבעיותיהם והציע ,שהמועצה תחליט על
הקמתה של ועדה מיוחדת לפניות הציבור שתכלול חברי מועצה מכל הסיעות ותתכנס
לפחות אחת לשבוע ותביא סוגיות החשובות לדיון וקבלת החלטות במועצת העירייה.
השיב להצעה לסדר ראה"ע – מר דב צור .עידכן ,כי העירייה מקבלת פניות בהיקף של כ-
 300אלף פניות לשנה.
אחוז התשובות הניתנות וסגירת הפניות לאחר תום הטיפול – כ.97% -
בנוסף למוקד העירוני ישנם עוד מערכות נוספות כגון :נציב תלונות ,צוות פניות ציבור
ומנהלות שיל"ת.
כמו כן הוא מקיים "לשכה פתוחה" ,שלחלקן יכולים להגיע תושבים ללא תיאום מראש.
לפיכך ,לא חסרות בעירייה פונקציות לטיפול בפניות התושבים.
ד"ר אפי משה – אישית התקשר  18פעמים בשנה האחרונה למוקד העירוני ולא קיבל אף
תשובה לשום פניה .מכיוון שהתקשר בשם שכנו הוא יעביר למרכזת המועצה – הגב' טובה
סער את מספרי הפניות כך שניתן יהיה להוציא פלט הטיפול מהמוקד העירוני.
ראה"ע – מר דב צור – למועצה הבאה נביא פלט של פניות ד"ר אפי משה ונראה אם
טופלו והציע לחברי המועצה להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה:
להלן ההצבעה:
12
בעד-
5
נגד-

)ה"ה ליאל אבן זוהר בן דוד ,יפעת מאירוביץ יפת ,שלמה כוכבי ,ד"ר
אפי משה ואסף דעבול(

/
נמנע-
מחליטים :מאשרים )פה אחד( הסרת ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.

 .2של סיעת הירוקים וסיעת קדימה מתאריך 11.2.12
ילדים בני שלוש במעונות החברה העירונית יהיו פטורים מתשלום.
בנושא:
מצ"ב עותק ההצעה לסדר.
חברי סיעת הירוקים וסיעת קדימה ביקשו בהצעתם לסדר ,בעקבות השינוי בחוק
חינוך חובה ,שילדים מגיל  3יהיו פטורים מתשלום שכר לימוד ,ועקב אי הודאות
האם יהיה מקום לכל המבקשים בגנ"י עירייה הם מציעים ,כי:
א .העירייה תתקצב החל מספטמבר  2012סבסוד ילדים בגילאי  3שירשמו
למסגרת מעונות היום של החברה העירונית.
ב .החברה העירונית תפעל מיידית לעמוד בקריטריונים של פעולה ברישיון כדין מכוח
חוק הפיקוח על בתי הספר כדי שתקבל את האישורים הנדרשים לסבסוד ילדים מגיל
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ג .העירייה תבחן שיתוף פעולה עם עמותות המפעילות גנ"י בעיר על מנת לתת מענה
באמצעותם לכל הילדים.
השיב להצעה לסדר ראה"ע – מר דב צור – חושב שההצעה לסדר התייתרה ואינה
רלוונטית עוד .נכון להיום הוקמו מספיק גני ילדים ,כך אין ילד שלא נמצא לו מקום – אין
בעיה עם גילאי  .3השנה נבנים עוד  34גנ"י במסגרת טרכטנברג דבר שיתן מענה לכל
הילדים בעיר.
בחברה העירונית מערכת התקבולים מהמדינה אינה קיימת ,בנוסף מכיוון שבמעונות
החברה העירונית נמצאים ילדים בגילאים שונים ולגבות רק מחלקם.
גב' ליאל אבן זוהר בן דוד – האם ניתן לקבל הצעת החלטה ,שהחברה העירונית תגיש את
בקשה למשרד החינוך ,דבר שיקל על הרבה הורים.
ראה"ע – מר דב צור – נבדוק את הנושא ונראה מהי המשמעות הכספית של מהלך כזה.
והציע לחברי המועצה להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
להלן ההצבעה:
10
בעד-
4
נגד-

)ה"ה ליאל אבן זוהר בן דוד ,יפעת מאירוביץ יפת ,שלמה כוכבי וד"ר
אפי משה(

/
נמנע-
מחליטים :מאשרים )פה אחד( הסרת ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
 .3של חבר המועצה – ד"ר אפי משה מתאריך 18.2.12
בנושא :הנהגת כללי אתיקה להתנהלותם של ראש העירייה ונבחריה.
מצ"ב עותק ההצעה לסדר  +הצעה לקוד אתי לעיריית ראשון לציון.

חבר המועצה ד"ר אפי משה טען בהצעתו לסדר ,כי מזה שנים מתריע משרד מבקר
העירייה בדוחותיו על העדרו של קוד אתי ,הבא להגדיר באופן ברור ואחיד את המותר
והאסור בהתנהלות ראש העירייה ונבחרי הציבור ובהתנהלות העירייה בכלל .לפיכך
הוא מציע שהמועצה תאשר את הצעתו כדלקמן:
א .מנכ"ל העירייה יפעל תוך כחודש למנוי ועדה מקצועית להכנת קוד אתי.
עבודתה תתואם עם המרכז לאתיקה בירושלים.
ב .מסקנות הועדה יוגשו למבקרת העירייה תוך  6חודשים לכל המאוחר.
ג .לאחר קבלת מסקנות הועדה ,תגיש מבקרת העירייה לאישור המועצה את כללי
האתיקה ,תוך  3חודשים מים קבלת הדו"ח במשרדה.
ד .העירייה תמנה בית דין משמעתי לאכיפת הכללים שיותוו ,בשיתוף עם משרד
הפנים ,המשפטים והמרכז לאתיקה בירושלים.
בנוסף ,לדעתו טיוטת הקוד האתי שצורפה לישיבה מיועדת לעובדי עירייה ולא לנבחרי
ציבור.

השיב להצעה לסדר – ראה"ע ,מר דב צור – הסביר ,כי אינו מתנגד לקוד אתי אולם ,בכנס
שנערך בים המלח לראשי רשויות מטעם משרד הפנים נשאלה שאלה  -האם הכוונה היא
למתן אפשרות לביצוע הליכים משפטיים נגד ראשי רשויות או הכוונה היא לקוד אתי כמו
בכנסת ,שאינו גורר עבירה פלילית אלא הטלת סנקציות .אנשי משרד המשפטים לא
מוכנים בשום פנים ואופן להכיל דין משמעתי על ראשי העיר אלא רוצים ליצור קוד אתי
ואח"כ להפכו לדין פלילי.
חלק גדול מהצמרת של משרד המשפטים תופסת את נבחרי הציבור בשלטון המקומי "כלא
בדיון אנשים ישרי דרך" ואי אפשר לשחק לידיהם
לפיכך ,הוא אינו תומך ביזמת משרד המשפטים וגם קא לראשי רשויות אחרים שלא
לחתום.
לגבי הקוד האתי המצורף הוא חל גם על עובדי עירייה וגם על חברי ההנהלה .באם חברי
האופוזיציה רוצים להצטרף נשנה אותו כך שיכתב "עובדי עירייה לרבות חברי מועצה".
לגבי נבחרי ציבור יש כללים לניגוד עניינים )שקיבלו בתחילת הקדנציה( ונוהגים לפיו.
ד"ר אפי משה  -מכיוון והיועץ המשפטי לממשלה – יהודה ויינשטיין יוזם כרגע חקיקה
בנושא הוא מסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
 .4של חברת המועצה – הגב' יפעת מאירוביץ מתאריך 18.2.12
בנושא :התייעלות אנרגטית בקרב משקי הבית ומוסדות הציבור.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חברת המועצה – הגב' יפעת מאירוביץ יפת טענה ,שלמרות שהעירייה חתומה על אמנה
לפיה תציג צמצום של  20%בפליטת מזהמים לאוויר עד שנת  ,2020לא ניכרת התקדמות
משמעותית בתחום ולא נראות פעילויות בקרב הציבור הרחב.
לפיכך היא מציעה:
א .עיריית ראשון לציון תמנה ממונה אנרגיה עירונית ,שיפעל תחת מנכ"ל העירייה כדי
שיוכל לפעול לקידום הנושא.
ב .תוצג בפני מועצת העיר תוכנית יישומית להפחתת צריכת האנרגיה בחמש השנים
הקרובות בקרב מוסדות הציבור ומשקי הבית בעיר ויוצגו בפני המועצה תוצאות
החיסכון עד כה.
השיב להצעה לסדר ראה"ע – מר דב צור ,עידכן-:
א .ישנו ממונה אנרגיה עירוני.
ב .הוכנה הצעה לתוכנית להפחתת צריכת האנרגיה בקרב מוסדות הציבור ומשקי הבית
בעיר.
באשר לתוכנית האב לצמצום פליטת גזי חממה – יפעת עיינה בה במסגרת זכות
עיון .התוכנית עדיין לא אושרה סופית אולם כבר נקטנו בפעולות להתייעלות
אנרגטית.
אין התנגדות לבקשת יפעת שמועצת העירייה תדון בתכנית היישומית להפחתה אנרגטית.
מנהל אגף איה"ס  -מר צבי מילשטיין – הכנת התכנית הסתיימה .במקביל מינהל שפע
הכין סקר מורחב בנושא התייעלות אנרגטית בעירייה ובעיר בכלל .בזמן הקרוב תתקיים
פגישה אצל מנכ"ל העירייה כדי לקבוע סדר עדיפות בין הפעולות גם באשר ללו"ז לביצוע
וגם באשר לתקציב.
קידום הפרוייקטים יעשה תוך מעקב אחרי כל שלב ושלב.
ראה"ע – מר דב צור מציע ,כי בישיבת המועצה בתחילת חודש ינואר יובא דיווח לגבי לו"ז
לביצוע התכניות למועצה .
לאור האמור הסירה חברת המועצה – הגב' יפעת מאירוביץ את הצעתה לסדר מסדר יום
המועצה.
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של חברת המועצה – הגב' ליאל אבן זוהר בן דוד מתאריך 22.1.12
בנושא :סבסוד טיולי בתי ספר עבור ילדים במצוקה כלכלית.
)בהמשך לישיבת מועצה מן המנין מס' (100/12
לקראת הישיבה צורפו לעיון החברים עותק ההצעה לסדר  +עותק קיטוע החלטת
מועצה .100/12
מנהלת אגף חינוך על יסודי – גב' דלילה אשכנזי – כל בי"ס קיבל בהתאם להחלטת
הממשלה שיעור השתתפות דיפרנציאלי ,כפי שנקבע בנושא סבסוד הטיולים עפ"י מדד
הטיפוח של כל בי"ס .ניתוח הסבסוד – רוב בתי הספר קיבלו מעל  ,40%יש בית ספר
שקיבל  75%סבסוד .הסבסוד מגיע לקופת הרשות ומשם לחשבון הבנק של בית הספר
ב 3 -פעימות :הפעימה הראשונה כבר התקבלה ומהווה  ,15%הפעימה השנייה מהווה
 40%והשלישית –  .45%לפני הגעת הפעימה השלישית תערך ביקורת ע"י משרד החינוך
לוודא שאכן בכל בית ספר הלך הכסף לטובת ילדים נזקקים.
העירייה הצהירה בעבר שלא יהיה תלמיד שלא יצא לטיול בגלל מצב כלכלי .אגף חינוך
על יסודי סבסד תקציב מסוים למלגות לתלמידים.
באשר לשאלת בענין המסע לפולין ופרוייקט "מסע ישראלי" המופעל ע"י עמותה פרטית.
שני המסעות יקרים .השיבה גב' דלילה אשכנזי-
א .המסע לפולין – הרשות המקומית במצ'ינג  50%עם משרד החינוך במימון עלות
הסבסוד.
ב" .מסע ישראלי" – רק  2בתי ספר משתתפים בתכנית משרד החינוך לא מסבסד הנושא.
אולם תלמידים שיתקשו ידונו לגופו של ענין ונראה איפה יכולים לסייע.
גב' ליאל אבן זוהר בן דוד – מבקשת לערוך חשיבה נוספת באשר ל 2-המסעות ,כיצד
אפשר לייצר מצב בו לא תהיה דיפרנצציה בין מעוטי יכולת לבין אלו שלא .מציעה
להקים ועדת מלגות במינהל החינוך בסבסוד העירייה .מבקשת שהמועצה תאשר זאת.
ראה"ע – מר דב צור – במסגרת תקציב העירייה לשנת  2013לא נוכל להקצות לטובת
סיוע סוציאלי ,מעבר למה שעושים .מדובר בסכומים של מאות אלפים .בכל מקרה מפנה
תשומת לב מינהל החינוך ,שבמידה ויהיו מקרים של ילדים שיזדקקו לסיוע ,יש אמצעים
אחרים חוץ למערכת העירונית הפורמלית לסייע ,להביא מקרים אלו לידיעתו ולעדכן את
מנהלי בתי הספר בכך.
לאור תשובת ראה"ע – ביקשה חברת המועצה – הגב' ליאל אבן וזהר בן דוד להעלות
את הנושא לדיון.
להלן ההצבעה:
5
בעד-
נגד-
נמנע-
מחליטים:

)ה"ה אסף דעבול ,ליאל אבן זוהר בן דוד  ,יפעת מאירוביץ ,שלמה
כוכבי ואפי משה(

13
/
)ברוב קולות( לדחות הדיון בהצעה לסדר.

תקציבים בלתי רגילים:
.1

אישור תב"ר בסך של  ₪ 9,619,234לגני ילדים טרכטנברג – ביצוע מבנה ופיתוח  13גנים
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בך של  ₪ 9,619,234עבור גני ילדים טרכטנברג – ביצוע
מבנה ופיתוח  13גנים בהתאם לרשימה המופיעה בעותק התב"ר.
מקור מימון–

₪ 9,509,154
₪ 110,080

השתתפות ממשלה/משרד החינוך-
השתתפות ממשלה/המשרד להגנת הסביבה-

מצ"ב עותק התב"ר  +עותקי ההרשאות.
מחליטים :

.2

מאשרים )פה אחד(

אישור תב"ר בסך של  ₪ 5,100,792לבניית בית ספר יסודי צוריאל
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך של  ₪ 5,100,792לבניית בית ספר יסודי צוריאל ,רח'
ההכשרות  4שכ' גני ראשון ב'.
מקור מימון -

השתתפות ממשלה/משרד החינוך-
השתתפות ממשלה/המשרד להגנת הסביבה-

₪ 4,365,792
₪ 735,000

מצ"ב עותק התב"ר  +עותקי ההרשאות.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

סגן ראה"ע – מר דוד ביטן הצטרף לישיבה.

נושאים משפטיים:
.1

מינויים על פי פקודת המיסים )גביה(
על פי סעיף ) 12ד 9לפקודת המיסים )גביה( ,מתבקשת המועצה לאשר המינויים הבאים:
א .מר יוסי כהן ,גזבר העירייה ימונה לממונה על הגביה.
ב .מר שלומי קונסטנטין ,מנהל אגף גביה ואכיפה יפונה לפקיד גביה.
ג .גב' אלונה חן ,מנהלת יחידת גביה תמונה לגובת מס.
מחליטים :

ראה"ע -מר דב צור וחבר המועצה ד"ר אפי משה יצאו מהישיבה.

מאשרים )פה אחד(

.2

אישור ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת השקעות מיום 31.10.12
המועצה מתבקשת לאשר ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת השקעות מיום
 31.10.12כדלקמן:
א.אישור התקשרות עם  11מנהלי תיקים חדשים ע"פ רשימה שאושרה בועדת
מכרזים מס'  165/11מתאריך  10/9/12לניהול תיק בהיקף של  10מלש"ח לכל מנהל.

מצ"ב עותק הרשימה.
ב .בהמשך לחו"ד משפטית ממשרד עו"ד בר-פתיחת חשבון לניהול התיקים החדשים
ו/או פיצול תיק ההשקעות הכולל של העירייה לרבות היקף סכומים לניהול
הועדה ממליצה לפתוח חשבון ניהול בפועלים סהר ל 11-מנהלי התיקים החדשים.

מצ"ב סיכום ההצעות שנתקבלו מ:בל"ל,פועלים סהר ובנק דיסקונט.

ג .בחירת תוכנה לניהול והפקת דוחות לוועדת השקעות .
בהמשך לסעיף  2לעיל ,הועדה ממליצה להשתמש בתוכנות הייעודיות של פועלים
סהר ובנק לאומי לאחר שנבחנו ע"י חברי הועדה

מצ"ב סיכום הסיור.

מחליטים :
.3

מאשרים )פה אחד(

מכרז מס'  – 7/12בניית גנ"י  -בקשה להגדלת חוזה מס' – 7981
הקבלן ש.שטרית הנדסה בע"מ
המועצה מתבקשת לאשר המלצת ועדת המכרזים מישיבתה מיום שני ,15.10.12 ,בדבר
הגדלת חוזה מס'  ,7981הקבלן ש.שטרית הנדסה בע"מ ,בסך של  ₪ 31,900המהווה .16%
סה"כ ההגדלות ,כולל הגדלה זו ,₪ 958,000 ,לא כולל מע"מ ,המהווה .49%

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק אישור ראה"ע.
להלן ההצבעה:
10
בעד-
/
נגד-
/
נמנע-
חבר המועצה – מר אסף דעבול לא השתתף בהצבעה.
מאשרים )פה אחד(
מחליטים:
ראה"ע – מר דב צור חזר לישיבה.
.4

מכרז  – 51/12אספקת דלקים – ביטול המכרז וניהול מו"מ
המועצה מתבקשת לאשר המלצת ועדת המכרזים מישיבתה מיום שני ,29.10.12 ,בדבר
ביטול מכרז  – 51/12אספקת דלקים וניהול מו"מ ,וזאת בשל העובדה שלמכרז הנ"ל
ניגשו שתי חברות אשר נפסלו בשלב הגשת ההצעות למכרז.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים פניית מינהל אמרכלות לועדת המכרזים ואישור
ראה"ע.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

.5

נוהל חתימת נכסים על התרי בניה על קרקע עירונית
המועצה מתבקשת לאשר הסמכת מנהל אגף נכסים ובהעדרו את סגנו לחתום בשם
העירייה במקום המתאים בטפסי המפרט )גרמושקה( כבעל הקרקע בבקשה להיתר.
מעת לעת נדרש אגף נכסים להוכיח זכות בעלות מקום בו מבקשים לבנות על קרקע
עירונית.
האשור נעשה ע"י חתימה "כבעל קרקע" ע"י מנהל אגף נכסים ובהעדרו ע"י סגן מנהל
האגף ,הכל עפ"י אשור מועצה להסמכתו.
כל גוף עירוני המבקש לבנות על קרקע הרשומה ע"ש העירייה נדרש לחתימת האגף בשם
" בעל הקרקע" עפ"י תקנה 2ב' לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר ,תנאים ואגרות(
תש"ל .1970
עיריית ראשון לציון כבעלת נכסים בתחום המשפט הפרטי והציבורי ,מוכרת ,חוכרת
ומחכירה נכסי מקרקעין אשר ישמשו עפ"י יעודם לבניה.
מנהל אגף נכסים הוסמך באשרו מועצת העיר לחתום כבעל קרקע חתימה במקום
המתאים בטפסי המפרט )ה"גרמושקה"( ,המוגשת להיתר בלפחות אחד מהמקרים
הבאים:
א .הקרקע עירונית והפרוייקט עירוני.
ב .הקרקע עירונית אך נמכרה/הוחכרה לאחר וההעברה טרם נרשמה באגף רשום
המקרקעין.
ג .הקרקע נרכשה ע"י העיריה אך הרכישה טרם נרשמה על שמה בפנקסי המקרקעין.
ד .הקרקע הוקצתה למטרה מסויימת עפ"י נוהל הקצאות.
ה .בכל היתר מבקש שימוש זמני בקרקע עירונית לצורך התארגנות לבניה עפ"י אשרו
הועדה המקומית לתכנון ובניה.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים נוסח הנוהל והמלצת עו"ד רועי בר.
מחליטים :

.6

מאשרים )פה אחד(

עמותת בית הכנסת פרס נובל – תוספת להסכם רשות
המועצה מתבקשת לאשר בקשת עמותת בית הכנסת פרס נובל באשר לתוספת להסכם
רשות.
לעמותת בית הכנסת פרס נובל נוסח ירושלמי מרח' סול בלו ,שכונת חתני פרס נובל,
בגוש  5097חלקה  94יש הסכם רשות ל 5 -שנים המסתיים בתאריך .29.3.13
העמותה מבקשת לבנות בעצמה ועל חשבונה תוספת לבית הכנסת העירוני ,אשר לפי
אומדן עלויות שהציגו ,עלות התוספת .₪ 751,000
העמותה הציגה יכולת מימון של כ ₪ 476,000 -בחשבון הבנק שלה וכן התחייבויות
שונות לתרומה כגון :עבודת אינסטלציה ,בניית ההיכל ,תרומה בשווי  ₪ 23,800לריצוף
וכלי אינסטלציה וארון מטבח.
העמותה חתמה על הסכם סטנדרטי שאושר במועצה ועל פיו ,על העמותה להראות
יכולת מימון של  100%בחשבון הבנק ולהפקיד ערבות בנקאית של  15%לשיפוץ פנימי או

 25%לתוספת בנייה חיצונית.
העמותה מבקשת כי המועצה תאשר את יכולת המימון כפי שהציגה בגובה כ,63% -
בתוספת ההתחייבויות לצורך הוכחת המימון במקום הצגת יכולת מימון של .100%
יצויין ,כי הגזבר נפגש עם נציג העמותה ואישר את ההסדר.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים אישור יתרות בחשבון העמותה בבנק דיסקונט.
מחליטים
אחד(

מאשרים )פה

:

הובא לידיעת חברי המועצה
להלן תוצאות הסבב טלפוני ,המהווה החלטת מועצה ,שנערך ביום ראשון 4.11.12 ,בנושא:
אישור מסגרת תקציב לעמותת מועדון הכדורסל "כדור הפלא" בסך של  ₪ 300,000לעונת
הספורט 2012/2013
בתאריך ה 4.11.12 -התקיים בין חברי המועצה סבב טלפוני ,המהווה החלטת מועצה,
באשר ל:
אישור מסגרת תקציב לעמותת מועדון הכדורסל "כדור הפלא" בסך של  ₪ 300,000לעונת
הספורט 2012/2013
להלן ההצבעה:
בעד – 25
נגד – /
נמנע – /
הערה :עד לסיום הסבב הטלפוני לא ניתן היה להשיג את תגובת חבר המועצה מר מיכאל רייף
הנמצא בחו"ל ותגובת חברת המועצה – הגב' הבטם מקונן היושבת שבעה על אביה.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד( אישור מסגרת תקציב לעמותת מועדון הכדורסל "כדור
הפלא" בסך של  ₪ 300,000לעונת הספורט 2012/2013

ענייני עובדים
מתן היתר לעבודה נוספת – מר ארז שרייבהנד ,רכז ביטחון בחברה לביטחון
ההנהלה התבקשה לאשר מתן היתר לעבודה נוספת למר ארז שרייבהנד ,רכז ביטחון בחברה
לביטחון כדלקמן:
תקליטן  +קריוקי.
מהות העבודה -
במקומות שונים
מקום העבודה -
בשעות הערב ,לאחר שעות העבודה
שעות בעבודה -
בהתאם להזמנות
גובה שכר -
הערה :האישור בכפוף לתאום מקומות העבודה עם מנכ"ל החברה לביטחון – מר מוטי נחמני
על מנת למנוע ניגוד עניינים..
מחליטים

:

מאשרים )פה אחד(

חבר המועצה – ד"ר אפי משה חזר לישיבה.

אישורי מועצה:
.1

החזרת האצלת סמכויות לחבר ההנהלה – מר שמואל ג'מיל
המועצה מתבקשת לאשר החזרת האצלת סמכויות ראה " ע לחבר ההנהלה– מר
שמואל ג ' מיל לפעול  ,בשיתוף עם ראה " ע : ,
בתחום חינוך חרדי ותרבות חרדית .
א.
בתחום שרותי הדת בעיר  ,לרבות הקצאות למוסדות דת .
ב.
מחליטים :

.2

מאשרים )פה אחד(

חלופי גברי בהנהלה מרכז הנופש והספורט של ההסתדרות מטעם סיעת "של"
המועצה מתבקשת לאשר חלופי גברי בהנהלת מרכז הנופש והספורט של ההסתדרות
מטעם סיעת "של" כדלקמן:
חבר המועצה – מר שלמה לוי מתמנה כחבר בהנהלת מרכז הנופש והספורט של
ההסתדרות במקומו של מר קובי מדמוני.
מחליטים :

.3

מאשרים )פה אחד(

אישור ההמלצות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מתאריך  20.8.12ומתאריך
 ;27.8.12ובפרוטוקול ועדת תמיכות ציבורית מתאריך 28.10.12
המעוצה מתבקשת לאשר ההמלצות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית
מתאריך  20.8.12ומתאריך  27.8.12ובפרוטוקול ועדת תמיכות ציבורית מתאריך .28.10.12
בנושא :חלוקת תמיכות כלליות לשנת :2012

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק הפרוטוקולים.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

חברת המועצה – הגב' ליאל אבן זוהר בן דוד הודיעה ,כי היא לא משתתפת בהצבעה על סעיף
 4עקב רקע מגדרי.
 .4אישור המלצות הועדה לקריאת שמות לרחובות מישיבתה מס'  17/12מתאריך
31.10.12
א .הנצחת אהרון כהן ז"ל – שינוי מיקום
הועדה בישיבתה מתאריך  12.6.12אישרה קריאת הגינה ברח' בגין על שם אהרון
כהן ז"ל.
בדיון שהתקיים בישיבת המועצה מס'  93/12מתאריך  11.7.12ביקשו חברי המועצה
שלא לאשר קריאת הגן בשד' מנחם בגין ע"ש אהרון כהן ז"ל )סעיף א'( בשל
העובדה ,כי הגן נקרא במשך שנים בשם גן מנחם בגין ,שהיה ראש ממשלה ואין זה

מכובד לשנות השם.
לפיכך הוסר הנושא מסדר יום המועצה ,עם המלצה להחזירו לדיון חוזר בועדה
לקריאת שמות לרחובות.
למשפחה הוצעו מספר גינות בעיר והיא בחרה בגינה הנמצאת ברח' זמסקי )הגינה
הפנימית(.
הועדה לקריאת שמות לרחובות דנה בבקשה ואישרה לשנות את החלטתה ולקרוא
לגנה הנמצאת ברח' זמסקי )החלק הצפוני( ע"ש אהרון כהן ז"ל.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר לקרוא לגינה ברח' זמסקי )החלק
הצפוני( ע"ש אהרון כהן ז"ל.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק קיטוע החלטת המועצה.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

ב .שנוי מיקום  -רחוב ע"ש זבולון המר ז"ל
לבקשת חבר המועצה – מר אלי יבלון.
ועדת השמות לפני כ 10 -שנים החליטה לקרוא שם רחוב על שמו של זבולון המר
ז"ל .לאחר ההחלטה נמצא רחוב בקרבת המכללה למינהל שיועד להיקרא על שמו של
זבולון המר ז"ל .עד היום ,לאחר מעל  10שנים נקבע רק שלט למה שאמור להיות
רחוב ,שיושלם בעוד כ 3 -שנים ,סללו את תחילת הרחוב והשאר עדיין דרך לא סלולה,
דרך עפר.
מיותר לציין את עוגמת הנפש שנגרמה למשפחה מהמצב הקיים.
בעצה אחת עם ראש העירייה – מר דב צור הוחלט לשנות את מיקום הרחוב
לרחוב מס'  ,34המתחיל ברח' ישראל גלילי ומסתיים במוזיאון אגם ,בשכונת קריית
ראשון.
הועדה לקריאת שמות לרחובות דנה בבקשה ואישרה הבקשה.
לפיכך מתבקשת המועצה:
לבטל החלטתה הקודמת בדבר מתן השם "רח' זבולון המר" לרחוב מס' 1356
א.
המתחיל ברח' האוניברסיטה ומסתיים ברח' הנרי קיסינג'ר.
לאשר את בקשת ראש העיריה מר דב צור וחבר המועצה – מר אלי יבלון
ב.
לשינוי המיקום ,כפי שהוצע ע"י ראש העירייה ,ולקרוא לרחוב מס' ,34
המתחיל ברח' ישראל גלילי ומסתיים במוזיאון אגם ,בשכונת קריית ראשון
בשם "רח' זבולון המר".
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק מפת הרחוב.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

ג .שנוי מיקום  -רחוב ע"ש ר' משה כלפון הכהן זצ"ל
המועצה בישיבתה מס'  64/11מתאריך  6.7.11אישרה המלצת הועדה לקריאת שמות
לרחובות – לקרוא לרחוב מס'  5144בנחלת יהודה ע"ש ר' משה כלפון הכהן זצ"ל.
בסיור שערך חבר הועדה – מר רמי חדד במקום נמצא ,כי הרחוב בחלקו חסום ע"י שני

בניינים )בחלק הרחוב שמתחבר לרח' סולומון(.
הנושא נמצא בבדיקת מינהל ההנדסה/הפיקוח על הבנייה.
לאור הנסיבות נראה ,כי הרחוב שנקבע לא ראוי להנצחת ר' משה כלפון הכהן זצ"ל,
וחברי הועדה ה"ה רמי חדד וניסים אוזן מבקשים לשנות את מיקום הרחוב.
הועדה לקריאת שמות לרחובות בישיבתה מס'  17/12מתאריך  31.10.12דנה בנושא
והחליטה:
לבטל החלטתה מישיבתה מס'  13/11מתאריך .25.5.12
א.
לאשר שינוי מיקום "רח' רבי משה כלפון הכהן זצ"ל" לרחוב מס'  5181המתחיל
ב.
ברח' מוליק )שמואל( אייל ומסתיים ברח' העצמאות.
לפיכך מתבקשת המועצה:
לבטל החלטתה הקודמת בדבר מתן השם "רח' ר' משה כלפון הכהן" לרחוב
א.
מס'  5144בנחלת יהודה.
לאשר שינוי מיקום "רח' רבי משה כלפון הכהן" לרח' מס'  5181המתחיל ברח'
ב.
מוליק )שמואל( איל ומסתיים ברח' העצמאות.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עדכון מינהל ההנדסה +פניית מר רמי חדד +
עותק מפת הרחוב.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

ד .שינוי מיקום – רח' ע"ש הרה"ג רבי יוסף בוקריץ זצ"ל
המועצה בישיבתה מס'  64/11מתאריך  6.7.11אישרה המלצת הועדה לקריאת שמות
לרחובות – לקרוא לרחוב מס'  5195בנחלת יהודה ע"ש הרה"ג רבי יוסף בוקריץ זצ"ל.
בסיור שערכו חברי המועצה ה"ה שמעון טרבלסי ודורון אוזן במקום נראה להם ,כי
הרחוב קצר מאד ואינו ראוי ויאה להנצחת מנהיג רוחני ,דגול ובעל ציוניות עמוקה
והם מבקשים לבדוק אפשרות לשנוי מיקום הרחוב.
הועדה לקריאת שמות לרחובות בישיבתה מס'  17/12מתאריך  31.10.12דנה בנושא
והחליטה:
לבטל החלטתה מישיבתה מס'  13/11מתאריך .25.5.12
א.
לאשר שינוי מיקום "רח' רבי יוסף בוקריץ זצ"ל" לרחוב מס'  5177המתחיל
ב.
ומסתיים ברח' מוליק )שמואל( איל.
לפיכך מתבקשת המועצה:
לבטל החלטתה הקודמת בדבר מתן השם "רח' רבי יוסף בוקריץ זצ"ל" לרחוב
א.
מס'  5195בנחלת יהודה.
לאשר שינוי מיקום "רח' רבי יוסף בוקריץ זצ"ל" לרחוב מס'  5177המתחיל
ב.
ומסתיים ברח' מוליק )שמואל( אייל.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותקי פניות ה"ה שמעון טרבלסי ודורון אוזן +
עותק מפת הרחוב.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

ה .קריאת הגן ברח' צלליכין על שם עזריה פרשקובסקי ז"ל
הבקשה הוגשה ע"י הבן – מר אמציה פורת










עזריה פרשקובסקי ז"ל נולד בשנת  1895בראשון לציון ,בן למייסדי המושבה ראשון
לציון.
היה בוגר המחזור הראשון של ביה"ס "בצלאל" בירושלים ,וזכה לתעודת הצטיינות
מפרופ' בוריס שץ .כל חייו שילב בין עיסוקו בתחום החקלאות לבין עיסוקו בתחום
האמנות ,וביחד עם הצייר הנודע אלכסנדר ,נמנע עם מקימי מועדון הציירים
והפסלים בראשון לציון..
היה אחד מהחקלאים הותיקים ביותר בא"י ,היה כורם ,פסל וצייר.
יחד עם אחיו בנימין ,שכרמיהם סיפקו את רוב הענבים ליקב בראשון לציון במשך
שנים רבות ,הצליח למצוא את הדרך לגידול ענבי "קברנה" ,זן הנחשב למיוחס מבין
הענבים המיועדים לתעשיית היין ועד לשנות ה 60-לא ניתן היה לגדלו בארץ בשל
תנאי אקלים ופגיעת מזיקים.
בעבודותיו הציבוריות היה חבר פעיל בועד החקלאי בראשל"צ משנת .1945
היה חבר ב"בני ברית" ועסק במסגרת זו בתרומה לקהילה בנושאים שונים .פעילותו
הופסקה רק בשנותיו האחרונות כשבריאותו התדרדרה.
כל שנותיו חי ופעל בראשון לציון ,נפטר בשנת .1975

הועדה לקריאת שמות לרחובות והנצחה דנה בנושא והמליצה לאשר קריאת הגן ברח'
צלליכין על שם עזריה פרשקובסקי ז"ל.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר קריאת הגן ברח' צלליכין על שם עזריה
פרשקובסקי ז"ל.
מחליטים :
.5

מאשרים )פה אחד(

אישור נציגי העירייה בעמותת בית שרה והלל/מעון לחיילים משוחררים
המועצה מתבקשת לאשר נציגי העירייה בעמותת בית שרה והלל/מעון לחיילים
משוחררים כדלקמן:
מר דב צור – ראה"ע;
מר רז קינסטליך – משנה לראה"ע;
מר פרנקו גונן – מנכ"ל העירייה;
גב' נעמי אחימור – ראש המינהל לשילוב חברתי;
מר ז'ק מוסרי – הממונה על הכנסות העירייה.
מחליטים :

.6

מאשרים )פה אחד(

אישור נציגי העירייה בהנהלת מתנ"ס רמת אליהו
המועצה מתבקשת לאשר נציגי העירייה בהנהלת מתנ"ס רמת אליהו כדלקמן:
גב' נעמי אחימור – ראש המינהל לשילוב חברתי;
מר מוריס לוי – מנהל אגף תקציב.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

.7

אישור נציגי העירייה בהנהלת מתנ"ס שיכוני המזרח
המועצה מתבקשת לאשר נציגי העירייה בהנהלת מתנ"ס שיכוני המזרח כדלקמן:
גב' נעמי אחימור – ראש המינהל לשילוב חברתי;
מר מוריס לוי – מנהל אגף תקציב.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

הובא לידיעת חברי המועצה:
א .דין וחשבון כספי ליום  31בדצמבר  2010של חברת מוסדות חינוך ותרבות בראשון
לציון.
ב .דין וחשבון כספי ליום  31בדצמבר  2011של חברת מוסדות חינוך ותרבות בראשון
לציון.
ג .דין וחשבון כספי ליום  31בדצמבר  2010של בית שרה והלל – מעון לחיילים
משוחררים בראשון לציון.
ד .דין וחשבון כספי ליום  31בדצמבר  2011של בית שרה והלל – מעון לחיילים
משוחררים בראשון לציון.

הישיבה הסתיימה בשעה21:50 :

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה

דב צור
ראש העירייה

