עיריית ראשון לציון
המועצה ה15 -
לשכת מנכ"ל העירייה

ט' באדר א' ,התשע"ד
 09פברואר 2014
00381614

קובץ החלטות מס' 14/10
של ישיבת מועצה מן המנין

שהתקיימה ביום חמישי,

ו' אדר א' התשע"ד6.2.14 ,

בשעה 19:00
באולם המליאה/קומה  ,5בנין העירייה

משתתפים

דב צור  -ראה"ע ,מוטי עג'מי  -מ"מ ראה"ע ,דוד ביטן  -מ"מ ראה"ע ,רז
קינסטליך – סגן ראה"ע ,ציון כהן – סגן ראה"ע ,אבי דנינו – משנה לראה"ע,
אייל מושיוב ,פרופ' תמי רונן ,לימור גור ,משה לב הר ,איתן שלום ,יפעת
מאירוביץ יפת ,אוהד אוזן ,עידן מזרחי ,אבי חיים ,יוסי חממי ,ליאל אבן זהר בן
דוד ,מיכאל רייף ,יצחק אבשלומוב ,קרן דנה ,שמעון טרבלסי ,אלי יבלון ,אסף
דעבול ,סורין גנות.

חסרים:

אריה כהן – סגן ראה"ע ,דורון אוזן ,ישראל מוטעי ,יפת מנחם,

נוכחים:

פרנקו גונן – מנכ"ל העירייה ,איתן דורון – סמנכ"ל לתפעול ,יוסי כהן – גזבר
העירייה ,ד"ר שוש נחום – ראש מינהל החינוך ,נעמי אחימור -ראש מינהל
הרווחה ,גלעד אברהמי – מנהל אגף נכסים ,ליאת עברי – מנהלת עיר ללא
אלימות ,טובה סער – מזכירת מועצת עירייה ,אלי פולק – מנכ"ל החברה
העירונית ,עו"ד אופיר ארגמן  -יועץ משפטי לעירייה.

הישיבה נפתחה בשעה.19:10 :

על סדר היום:
הצגת דו"ח אחריות עירונית לשנת 2012
מנכ"ל העירייה – מר פרנקו גונן – דו"ח אחריות עירונית לשנת  2012הועבר לחברי המועצה.
זהו הדו"ח השני שאנו מפרסמים ברציפות .הדו"ח נכתב סביב  9יעדים שהציבה העירייה
לעצמה והם באים לידי ביטוי בתכנית המתאר ,בחזון ראה"ע ובתוכניות העבודה.
הדו"ח הינו כלי עבודה המאפשר לבחון את פעולותינו ביחס לשנה הקודמת ,לציין את
התחומים בהם השתפרנו ולהציב יעדים לעתיד.
בשנה הבאה יורחב תחום היעדים בצורה יותר מפורטת לכלל המינהלים.
בתהליך גיבוש הדו"ח עסקו כל מינהלי העירייה והחברות העירוניות ,שהדגישו את החזון
המנחה אותם ואת היעדים המרכזיים בעשייתם וסיפקו נתונים מדידים לעשיה.
מנכ"ל חברת גודויז'ן מר עברי ורבין – הציג בפני חברי המועצה את דו"ח אחריות עירונית
לשנת .2012
הדו"ח הינו כלי ניהולי המאפשר מיפוי כולל של הפעילויות וההשפעות של הארגון ,הצבת
יעדים לשיפור ,בקרה וניהול סיכונים.
כמו כן ,הוא כלי תדמיתי הממצב את העירייה כירוקה ,מנוהלת באחריות ודואגת לתושביה,
ומהווה אמצעי לקשר ישיר ,שקוף ואמין עימם.
הדו"ח ישרת את כל בעלי העניין הבאים באינטראקציה עם העיר /הרשות המקומית ויהווה
סמן של אחריות ,רצינות ושקיפות.
ציין ,כי לעומת דו"ח אחריות ציבורית לשנת  2011בדו"ח  2012ישנה מגמה של התייעלות
העירייה בפרמטרים שונים.

הצעות לסדר היום:
משנה לראה"ע – מר אבי דנינו וחברת המועצה הגב' קרן דנה עזבו הישיבה.
.1

של חבר המועצה מר סורין גנות מתאריך 12.1.14
השבת כבודו האבוד של סמל העיר.
בנושא:
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חבר המועצה – מר סורין גנות הלין בהצעתו לסדר על כך ,שסמל העיר הרשמי ,אשר
נקבע עוד בהחלטת מועצה לפני למעלה מ 70 -שנה ,הוצנע" למרגלות גזע העץ שנקבע
כלוגו של העירייה .וביקש בהצעתו לסדר ,כי המועצה תאשר להשיב לסמל העיר הרשמי
את כבודו האבוד והוא ימשיך להתנוסס בגאון בכל מסמכיה הרשמיים של העירייה.
השיב להצעה לסדר ראה"ע – מר דב צור – ציין ,שגם לדעתו סמל העיר צריך לקבל
ביטוי והודיע כי הנחה את האחראים לעיצוב הלוגו לעצבו מחדש ,בשילוב סמל העיר
במקום ראוי ובולט.
העמיד להצבעת חברי המועצה קבלת ההצעה לסדר של חבר המועצה – מר סורין גנות.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד( קבלת ההצעה לסדר בדבר השבת כבודו האבוד
של סמל העיר.

סגן ראה"ע – מר רז קינסטליך עזב הישיבה.

.2

של חבר המועצה – מר אסף דעבול מתאריך 12.1.14
דו"ח העוני ופתרון לסוגיה כואבת זו
בנושא:
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
בעקבות פרסום דו"ח העוני במדינת ישראל ,הגיש חבר המועצה – מר אסף דעבול הצעה
לסדר ובה ביקש ,שהמועצה תאשר מנוי ועדה מקרב חברי מועצת העירייה וכן אנשי
מקצוע רלונטיים .תפקיד הועדה זו לגבש תוכנית רב שנתית עם יעדים לצמצום העוני
תוך שלושה חודשים מיום הקמתה.
השיב להצעה לסדר – מ"מ ראה"ע – מר מוטי עג'מי – הסביר ,כי למרות שנושא הפתרון
למצב העוני מצוי בידי השלטון המרכזי והוא היחידי המסוגל להשפיע באופן מעשי על
שוק הדירות ,שכר המינימום ועוד .גם בעירייה ,בעקבות המחאה הציבורית שהיתה,
נעשו מספר דברים שבאו להקל על המצוקה כגון :נושא האבחונים ,נושא הדיור ועוד.
העירייה בהחלט נתנה דעתה כיצד להקל על התושבים בכל הקשור ליוקר המחיה.
למעשה הפתרון בהקמת ועדה מתקיים – ישנם הרבה תוכניות ופרוייקטים גם במינהל
לשילוב חברתי וגם בעירייה המנסות לשנות את המצב.
העירייה מגדילה כל הזמן את התקציב לפרוייקטים ברווחה כגון סבסוד קייטנות ועוד.
באשר להצעה לסדר  -בראשון לציון ישנה ועדת רווחה בראשות פרופ' תמי רונן ,בעלת
ידע רב בתחום זה .הועדה התבקשה לחשוב ולהציע הצעות כיצד ניתן להקל בנושא זה.
לאור האמור לעיל הציע לחברי המועצה להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
להלן ההצבעה:
14
בעד-
4
נגד-
/
נמנע-
מחליטים:
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)ה"ה אסף דעבול ,סורין גנות ,אלי יבלון ושמעון טרבלסי(
מאשרים )ברוב קולות( להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.

של חבר המועצה מר סורין גנות מתאריך 14.1.14
ביטול המכרז לדובר החברות העירוניות
בנושא:
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חבר המועצה – מר סורין גנות הלין על שהמכרז לתפקיד דובר החברות העירוניות לא
פורסם באתרי האינטרנט של העירייה/ואו החברות העירוניות וכי לדברי "יודעי דבר"
הסיבה היא כי המכרז "נתפר" לכאורה למידותי של מ"מ דוברת העירייה ולפיכך מציע
בהצעתו לסדר לבטל את המכרז לדובר החברות העירוניות וכי לשכת דוברת העירייה
תמשיך להעניק את שירותיה הטובים לכלל החברות העירוניות.
ראה"ע – מר דב צור – השיקול בזמנו היה לבטל את הדוברויות השונות בחברות
העירוניות בנוסף לדוברות בעירייה.
המטרה היתה לרכז הכל תחת קורת גג אחת .כמובן שבמהלך זה חסכנו כסף לעירייה.
דובר החברות העירוניות יהיה כפוף מקצועית לדוברת העירייה.
מכיוון והחברה העירונית ,היא זו הצורכת הכי הרבה שרותי דוברות בגלל אופי הפעילות
שלה ,נכון היה למקם את הדובר שם .אולם כל שאר החברות העירוניות יקבלו אותם
שירותי דוברות כקודם.

לאור האמור הציע ראה"ע לחברי המועצה להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
חברי המועצה ה"ה אלי יבלון ,אבי חיים ויצחק אבשלומוב לא נכחו בעת ההצבעה.
להלן ההצבעה:
12
בעד-
2
נגד-
/
נמנע-
מחליטים:

)ה"ה אסף דעבול וסורין גנות(
מאשרים )ברוב קולות( להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.

חברי המועצה ה"ה לימור גור ומאיר עקיבא הצטרפו לישיבה.
.4

של חבר המועצה מר אסף דעבול מתאריך 19.1.14
הגדלת תקציב החינוך בהתאם לממוצע בערים הגדולות
נושא:
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חבר המועצה – מר אסף דעבול  -לאור פרסום טבלה ובה רשימת הישובים בארץ
בהתאם להשקעתם העצמית במערכת החינוך ,ומיקומה של ראשון לציון בטבלה )במקום
ה 109 -עם השקעה של  ₪ 4,134לתלמיד( .הוא מציע ,שהמועצה תאשר הגדלת תקציב
החינוך בהשקעה פר תלמיד בהתאם לממוצע ערים כמו תל אביב ,פתח תקוה ,באר יעקב,
נס ציונה ועוד.
השיב להצעה לסדר – ראה"ע – מר דב צור -
בפן הענייני – חושב חד משמעית ,שראשון לציון לא משקיעה מספיק בחינוך .כל מה
שהתגאה בעבר וגאה כיום זה על ההצלחה להעלאת תקציב החינוך .מעולם לא התגאה
ואמר שראשון במקום הנכון ובנקודה זו מסכים עם אסף לחלוטין.
ולכן מתחייב ,שכל כסף שיתפנה תקציבית בעירייה ילך לחינוך.
הדו"ח הינו משנת  2011ואנו נמצאים בשנת  .2014מאז פרסום הדו"ח קרו כמה שינויים
לטובה כגון הגדלת התקציב לחינוך אולם עדיין לא במידה משביעת רצון.
לגבי הפן המעשי של הדו"ח .מכיוון והנתונים בדו"ח לגבי ראשון לציון היו גבוהים יותר
מההשקעה בפועל הוחלט לבדוק את הנתונים.
הנתונים מהטבלה נלקחו מהלמ"ס ולפיכך ניסו לנתח את דו"ח הלמ"ס .אולם בגוף דו"ח
הלמ"ס מופיעה הערה "לא לעשות את ההשוואה פר ילד מכיוון והנתונים לא מעודכנים".
לפיכך נערכה בדיקה בפתח תקוה – עירייה איתנה הנמצאת גבוה מראשון בטבלה
והסתבר ,שיש קושי גדול בהשוואה מכיוון ובפ"ת סעיפי תקציב שונים הקשורים לחינוך
נמצאים בתקציב החינוך ואילו בראשון הם נמצאים בתקציבי מינהלים אחרים כגון:
קידום נוער נמצא בתקציב הרווחה ,שיפוצי בתי ספר נמצא בראשון בתקציב מינהל
שפ"ע ועוד.
עם זאת אין מחלוקת צריך לשים יותר כסף בחינוך צריך להביא תוצאות טובות יותר
ולמרות השיפור הגדול כגון:
תוצאות שנת תשע"ב טובות יותר משנת תשע"א ,ואילו תוצאות שנת תשע"ג תהינה
טובות יותר משנת תשע"ב .כך שיש פירות להשקעה .היעדים לא יקבעו במספרים אלא
בתוצאות.
לאור החלטת חבר המועצה – מר אסף דעבול להצביע על ההצעה לסדר הציע ראה"ע
לחברי המועצה להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
להלן ההצבעה:
19
בעד-
2
נגד-
נמנע/ -
מחליטים:

)ה"ה אסף דעבול וסורין גנות(
מאשרים )ברוב קולות( להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.

נושאים משפטיים:
חברי המועצה ה"ה אבי חיים ויוסי חממי עזבו הישיבה
.1

חברת העובדים "אולם הפועל" רח' רוטשילד  – 60הסכם למכירת חלק העירייה באולם
המועצה מתבקשת לאשר הסכם שנחתם בין העירייה לבין חברת העובדים לגבי מכירת
 25%זכויות העירייה ב"אולם הפועל" ,רח' רוטשילד  .60ראשון לציון.
האולם נבנה במימון משותף של העירייה וההסתדרות על פי הסכם משנת .1981
לאחר שמצבו הפיזי של האולם התדרדר קשות וההסתדרות לא נאותה לשקמו ,ביקשה
מהעירייה שתפרוש מהשותפות ותקבל את החזר השקעותיה.
על פי ההסכם המצ"ב ,חברת העובדים תשיב לעירייה את ההשקעות שהשקיעה העירייה
בהקמת אולם הספורט בסך של ) ₪ 750,000שבע מאות וחמישים אלף  (₪בתוך  30יום
מחתימת ההסכם על ידי הצדדים ובכפוף לכך ,שהעירייה תציג לחברת העובדים איושר
מועצת העירייה להסכם.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
א .עותק שומה.
ב .עותק ההסכם.
סגן ראה"ע – מר ציון כהן וחברי המועצה ה"ה משה לבהר ותמי רונן לא השתתפו בהצבעה.
להלן ההצבעה:
14
בעד-
/
נגד-
2
נמנע-
מחליטים:

.2

)ה"ה אסף דעבול וסורין גנות(
מאשרים )ברוב קולות(

בקשה לאישור ביטול חובות בגין השתתפות עצמית על שירותי רווחה
המועצה מתבקשת לאשר ביטול חובות בגין השתתפות עצמית על שירותי רווחה,
שהמליצה וועדת חריגים מתאריך  25.4.13 , 1.11.12ומתאריך  , 10.11.13ברשותו של
הממונה על הכנסות העירייה ,מר ז'אק מוסרי ,כדלקמן:

 .1ז.ר – .חוב בסך ) ₪ 2,139עבור שנת  (2012בגין מועדונית לילד.
בוועדה מתאריך  ,1.11.12בנוכחות מר מוטי עג'מי ,מר ג'אק מוסרי ,גב' נעמי אחימור
ועו"ס מטפלת ניתנה הנחה של  80%מהחוב .מותנה בתשלום יתרת החוב בתשלומים
של  ₪ 50לחודש .הפונה שילמה לפי הסיכום.
משפחה מוכרת לשרותי הרווחה שנים רבות .אם חד הורית  +שישה ילדים מאבות
שונים .האם חולת סכרת מזריקה אינסולין .מתקיימת מקצבת נכות בסך .₪ 3,000
הבת ילידת  1981סובלת משיתוק מוחין ואפילפסיה.הבן יליד  1986סובל מסכיזופרניה
והתמכרות לסמים .הבן הקטן יליד  2005מעוכב התפתחות וזקוק לטיפולים.
אביהם של שלושת הילדים הגדולים נפטר ואביהם של שלושת הילדים הקטנים אינו
תומך בילדיו ע"י תשלום מזונות .המשפחה מתגוררת בדירת "דיור ציבורי" ומשלמת
שכ"ד בסך  .₪ 750במהלך השנים הצטבר חוב גם לחברת "עמידר".

הומלץ על מחיקת  80%מהחוב סך של ) .₪ 1,712רצ"ב פרוטוקול מתאריך (19.11.13
עפ"י החלטת הנהלת העירייה מישיבתה מס'  ,6/14יש לאשר למשפחה מחיקה מלאה
של החובות ,כך שלמשפחה תרשם יתרת זכות בגובה הסכום ששולם על ידיה והיא
תקבל זאת בעתיד.
 .2ד.ש) – .ד.מ( חוב בסך  ₪ 14,500כולל ריבית והצמדה.
)חוב מקורי בסך  (₪ 10,500עבור בגיר בן  37במסגרת פיגור מע"ש .ההורים
אפוטרופוסים לטפל בכל ענייניו .המשפחה מונה הורים  2 +בנים בוגרים .אך נוסף
נירצח בנסיבות טרגיות .האב סובל מבעיות רפואיות עקב אירוע מוחי ותאונת
עבודה .הבן היה משולב במסגרת מע"ש ראשל"צ כ 13-שנה .ב 8/12 -עזב את מע"ש
והמשפחה עזבה את ראשל"צ ועברה לאור יהודה .המשפחה שילמה  ₪ 6,000עבור
החוב וסך של  ₪ 314עבור הוצ' אגרות ,בתי משפט .לאור מצבה הקשה של המשפחה
ומאחר שלא גרים בראשל"צ .הוועדה המליצה על מחיקת חוב) .פרוטוקול (10.11.13
 .3ט.ש – .חובות ריבית ופיגורים בעבור החזקת בנו המפגר ב"רמים" מסגרת חוץ ביתית
בסך  . ₪ 30,288.32את חובו המקורי בסך  ₪ 38,080שילם החייב.
המשפחה מוכרת במחלקתנו לאור רמת תפקודו של הבן .מדובר במשפחה חיובית
ביותר המשתדלת להתמודד עם הקשיים שהחיים מציבים בפניהם בכוחות עצמם.
בעבר היה האב עצמאי .בשנת  2003העסק קרס ונאלץ להודיע על פשיטת רגל .נותר
עם חובות רבים במקביל חלה החמרה עם מצבו הבריאותי ובעקבות ניתוח שעבר
בעמוד השדרה נבצר ממנו לעבוד במשך תקופה ארוכה .האם אינה עובדת עקב מצבה
הנפשי .
הפונה מר ט.ש .לא נתן לעצמו לשקוע ולא התנער משום חוב .בכל פעם לקח חוב
אחר ולאט לאט שילם עד שכיסה את כולו .השנה שילם את חובו המקורי בסך
. ₪38,080
לציין כי הבן כבר בגיר ואין יותר השתתפות הורים בגין אחזקתו במסגרת חוץ ביתית.
ג'ק אישר ביטול ריבית הפיגורים  ,בכפוף לתשלום הפרשי ההצמדה ואישור ההחלטה
בהנהלה ובמועצה .הומלץ על מחיקת ריבית פיגורים בסך₪ 30288.32 -
)פרוטוקול  + 10.11.13מייל ג'ק (20.11.13
 .4ג.ש – .חוב בסך  ₪ 916בעבור אחזקת אביו בבית אבות.
שילם את חובו המקורי בסך  .₪ 666טרם נפתח תיק בבית משפט ולכן לא היו
הוצאות אגרה .הוועדה המליצה מחיקת חוב  ₪ 250בעבור ריבית והצמדה.
)פרוטוקול (10.11.13
 .5ו.ז – .חוב סבך  ₪ 1,461עבור ארוחות חמות לקשישה לתקופה  1/12-5/12לטענת
הקשישה שילמה שוברים אך לא ניתן לבדוק .מחודש  ,6/12הופסק השרות .הקשישה
בבית אבות לא דרכנו )דרך משרד הבריאות(  .הוועדה המליצה על מחיקת חוב .
)פרוטוקול (10.11.13
 .6מ.נ.י – .חוב למועדונית ויתקין ב' בסך ) ₪ 1,416לחודשים  . (9/12-2/13משפחה
אתיופית ,אמא חד הורית נכה  9+ילדים האם אינה עובדת מתקיימים מקצבת נכות
בלבד .האב אינו תומך בילדיו ואינו נפגש איתם .מצב כלכלי של המשפחה קשה מאוד
מתגוררים בדירת בת  3.5חדרים במצב תחזוקתי קשה ביותר .השנה אין ילדים
במועדונית.
לאור הנסיבות ולאור שאין ילדים במועדונית הוועדה המליצה להעביר למחיקה.
)פרוטוקול (10.11.13

 .7ב.א) .ב.ל – (.חוב בסך  ₪ 2,865למועדונית אלונים.
)לפי הפירוט –  (700 = 5/13-7/13 ,2,165 = 2011שנת  2012שילמה עפ"י הסיכום 200
 ₪לחודש .מחודש  9/13הילדות לא במועדונית .משפחה מונה  5נפשות  .זוג הורים
ושלוש בנות בגילאי  9,11,13מוכרת על רקע בעיות כלכליות קשות ובעיות תפקודיות.
המשפחה עברה להתגורר בראשל"צ לפני שלוש שנים עם הסב בדירת עמידר מאחר
שביתם בלוד עוקל והם פונו.
המשפחה צברה חובות רבים ומתקשה לעמוד בהוצאות השוטפות .האב פוטר
מעבודתו .האם עובדת שעות רבות בשירות לקוחות טלפוני ושכרה .₪ 6,400
הוועדה המליצה למחיקת חוב .השנה אין ילדים במועדונית .
)פרוטוקול  10.11.12פרוטוקול (25.4.13
 .8ק.ד – .חוב עבור מועדונית אלונים בסך  ₪ 1,451לתקופה  .9/12-3/13עפ"י סיכום
מפרוטוקול  ,25.4.13שילמה מחודש  4/13-7/13תשלום שוטף .משפחה מונה  4נפשות.
אם חד הורית ו 3-ילדים מתוכם  2בגירים .המשפחה מתקיימת מהכנסות המסתכמות
ב .₪ 3,200 -גרים בשכ"ד בסך  . ₪ 2,000למשפחה חובות למוסדות שונים בקהילה.
האם מתקשה לעמוד בהוצ' השוטפות של ניהול משק הבית .חשוב להדגיש כי אין כל
תמיכה ממשפחתה המורחבת שכן הם מתגוררים בחו"ל.
הוועדה המליצה להעביר למחיקת חוב .האם עשתה מאמץ ושילמה עפ"י הסיכום את
ארבעת החודשים האחרונים) .פרוטוקול (10.11.13
 .9מ.י – .חוב בגין פנימייה לשני ילדים בסך  .₪ 2,496המשפחה מונה  3נפשות אב 2 +
ילדים  .האב התקשה להתמודד עם גידול ילדיו וגם מבחינה כלכלית .צבר חובות
ונותר ללא מקום מגורים קבוע .מחודש  11/12הילדים בצו חוק נוער ואין השתתפות
עצמית.
הוועדה המליצה להעביר למחיקת חוב) .פרוטוקול .(25.4.13
 .10ג.נ – .חוב בגין פנימייה בסך .₪ 2,832
משפחה חד הורית – אם רווקה לשני ילדים קטנים המשפחה מתגוררת בבית
הסבתא .האם עובדת עבודות מזדמנות ומתקשה לעמוד בהוצ' השוטפות .מחודש
 3/13הילדים בצו חוק נוער ויש פטור מהשתתפות עצמית .הוועדה המליצה על
מחיקת חוב.
)פרוטוקול (25.4.13
 .11צ.ל – .חוב בסך  ₪ 1,151עבור מועדונית אלונים .משפחה מוכרת ומטופלת
במחלקתנו שנים על רקע בעיות סוציו אקונומיות בעיות אישיות ומצוקה כלכלית.
מדובר באם חד הורית רווקה+בן קטין  .האם אינה עובדת אושפזה מספר פעמים
בבתי חולים על רקע ניסיון אובדני .האם ללא מקום מגורים קבוע .הילד משולב
במסגרות משלימות מהיותו בן  . 3בתאריך  17.3.13הוצא צו חרום והילד סודר במרכז
חירום "הדסים" .
הומלץ להעביר למחיקת חוב) .פרוטוקול (25.4.13

מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

.3

זכות חתימה על גבי שיקים הנמסרים לעירייה – גב' אורית אשרוב
המועצה מתבקשת לאשר מתן זכות חתימה לגבי אורית אשרוב ממחלקת שיקים דחויים,
במקום הגב' תמר עוקשי שפרשה לגמלאות.
יובהר ,כי מדובר בזכות החתימה על גבי שיקים המתקבלים בקופת העירייה ,לצורך
הפקדתם לגוביינא לחשבון העירייה בלבד.
מחליטים :

.4

מאשרים )פה אחד(

אישור פרסום צו חניה גוש  6288חלקה  ,271מזרחית לרחוב עראקי 47
ההנהלה התבקשה לאשר פרסום צו חניה עפ"י חוק הרשויות המקומיות )שימוש
ארעי במגרשים ריקים( ,תשמ"ז 1987-על חלקה  271בגוש  6288שיעודה שב"צ ושטחה
 751מ"ר ומיקומה מזרחית לרחוב עיראקי  47החלקה בבעלות מלאה של העירייה.
הבקשה לצו החניה נמסרה ע"י מנהל אגף כבישים מר רומן גולדפיין אשר קיבל ההנחייה
בעקבות סיור ראש העירייה מיום  – 17.9.2013בסיכום הסיור מנחה ראש העירייה לבדוק
מול הגב' כוכי חיים האם יש צורך בחלקה לצורך הקמת גן ילדים .הגב' חיים מסרה למר
גולדפיין כי אין צורך למינהל החינוך בגן ילדים בשכונת קריית שמחה.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

ענייני עובדים:
התקיימה הצבעה "אן בלוק" לסעיפים  4 – 1להלן:
.1

גב' חיון גלית – עו"ס נוער/המינהל לשילוב חברתי
המועצה מתבקשת לאשר מתן היתר לעבודה נוספת לגב' גילה חיון – עו"ס
נוער במינהל לשילוב חברתי כדלקמן:
הדרכת סטודנטים.
מהות העבודה -
משרדי אגף הנוער/הרצל .90
מקום העבודה -
יום בשבוע ,בין השעות 12:00 – 14:30
שעות העבודה -
 ₪ 800לחודש.
גובה שכר משוער -
מחליטים :

.2

מאשרים )פה אחד(

גב' אמביאלה אטקלט – מדריכה בתוכנית האתג"ר
ההנהלה התבקשה לאשר מתן היתר לעבודה נוספת לגב' אמביאלה אטקלט-
מדריכה בתוכנית האתג"ר כדלקמן:
לווי ילדים בהסעות
מהות העבודה-
 5ימים בשבוע בין השעות 07:00 – 08:30
שעות העבודה -
 ₪ 736לחודש.
גובה שכר משוער -
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

.3

מר אפרים נגה – מדריך בתכנית אבות/מינהל הרווחה
המועצה מתבקשת לאשר מתן היתר לעבודה נוספת למר אפרים נגה – מדריך
בתכנית אבות במינהל לשילוב חברתי כדלקמן:
מדריך בגינה הקהילתית
מהות העבודה -
גינה קהילתית ליד הישיבה התיכונית.
מקום העבודה -
 5ימים בשבוע בין השעות .18:30 – 20:30
שעות העבודה -
 ₪ 2,000לחודש
גובה שכר משוער -
מחליטים :

.4

מאשרים )פה אחד(

מר אמיר סולרסקי – סמנכ"ל ומנכ"ל הרשות לספורט
המועצה מתבקשת לאשר מתן היתר לעבודה נוספת למר אמיר סולרסקי –
סמנכ"ל ומנכ"ל הרשות לספרוט/החברה העירונית כדלקמן:
יו"ר דירקטוריון החברה הממשלתית לפיתוח עכו העתיקה.
מהות העבודה -
עכו.
מקום העבודה -
 12ישיבות בשנה ,ע"ח ימי חופשה.
שעות העבודה -
תשלום לישיבה  -החזר הוצאות בלבד.
גובה שכר משוער -
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

אישורי מועצה:

.1

חלופי גברי בדירקטוריון מניב
המועצה מתבקשת לאשר חלופי גברי בדירקטוריון מניב כדלקמן:
הגב' שגית יצחק צאיג – ממונה על חוזים והתקשרויות/מינהל הכספים מתמנה
כדירקטורית בדירקטוריון מניב במקומו של מר איתן דורון – סמנכ"ל לתפעול.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

 .2הקמת ועדת רשוי עסקים
המועצה מתבקשת לאשר הקמת ועדת רשוי עסקים כדלקמן;
 .1הועדה תמנה  9חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
רק ראשון-
התנועה החברתית הירוקה-
הירוקים  +הצעירים-
ל.ה.ב למען הצעירים בראשון-
הליכוד-
דרך חדשה עם הירוקים-
פז
הבית היהודי
חי

1
1
1
1
1
1
1
1
1

 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון-

משנה לראה"ע  -מר אייל מושיוב – יו"ר

סיעת התנועה החברתית הירוקה-

מר איתן שלום

סיעת הירוקים  +הצעירים-

מר אבי סלומון

סיעת הליכוד-

______________________

סיעת ל.ה.ב למען הצעירים בראשון-

גב' דניאל בניסטי,
מ"מ – מר דורון אוזן

סיעת דרך חדשה עם הירוקים:

גב' ליאל אבן זהר בן דוד

סיעת פז-

מר סורין גנות
מ"מ – מר אסף דעבול.

סיעת הבית היהודי -

_____________________

סיעת חי -

מר שמעון טרבלסי.

 .3יו"ר הועדה -
מרכז הועדה –
מחליטים :

משנה לראה"ע – מר אייל מושיוב.
_____________________
מאשרים )פה אחד(

 .3אישור הרכב הועדה להחזר הוצאות משפטיות לעובדים ונבחרי ציבור
המועצה מתבקשת לאשר הרכב הועדה להחזר הוצאות משפטיות לעובדים ונבחרי ציבור.
על פי הוראות היועץ המשפטי לממשלה ,נקבע בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  281מיום
 ,18.9.92ובהתאמה להוראות חוזר מס'  26/93מ 20.9.93 -ומעודכן בהתאם לחוזר מנכ"ל
מס'  3/98מיום  ,1.6.98כי הרשות המקומית תקים ועדה לקביעת החזר הוצאות משפטיות
לעובדי עירייה ונבחרים אשר נזקקו להגנה משפטית כנגד אישומים פליליים ותביעות
אזרחיות בנושא עבודתם.
עפ"י הנחיות היועץ המשפטי ,הרכב הועדה הינו:
א .ראש העירייה או ממלא מקומו.
ב .חבר הנהלה.
ג .גזבר העירייה.
ד .יו"ר ועדת הביקורת.
ה .יועץ משפטי לרשות.
* במקרים הקשורים לנושא התפקיד יכהנו בועדה ממלאי מקומם.
 .1הועדה תמנה  5חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
רק ראשון-
הליכוד-
פז-

1
1
1

*גזבר הרשות
*יועץ משפטי לרשות

 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון-

מ"מ ראש העירייה  -מר מוטי עג'מי,

סיעת הליכוד-

סגן ראש העירייה  -מר דוד ביטן,

סיעת פז-

מר אסף דעבול – יו"ר ועדת הביקורת,

גזבר העירייה –
יועץ משפטי לעירייה -

מר יוסי כהן
עו"ד רועי בר

 .3יו"ר הועדה -
מרכזת הועדה –
מחליטים :

מ"מ ראה"ע  -מר מוטי עג'מי
גב' ציפי יעקובי.
מאשרים )פה אחד(

.4

אישור הרכב ועדת ערר לנושא "שיפוץ בתים"
בהתאם לחוק העזר העירוני שיפוצי בתים ,מתבקשת המועצה לאשר הרכב ועדת ערר
לנושא "שיפוץ בתים" כדלקמן:
הרכב הועדה הינו כדלקמן:
 .1מנכ"ל העירייה – מר פרנקו גונן או מי מטעמו.
 .2גזבר העירייה – מר יוסי כהן או מי מטעמו.
 .3אדריכל שאינו עובד עירייה או ממלא מקומו-
)עפ"י החלטת ועדת מתכננים מתאריך :(18.10.09
אדר' קרן מטרני ,אדר' ליבנה רונן-שואף
בתחום אדריכלי שימור:
אדר' רמי כנף ,אדר' יפתח יששכרוב.
בתחום אדריכלות כללית:
מר איתן שלום –חבר מועצה –משקיף בועדה.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

הישיבה הסתיימה בשעה20:32 :

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה

דב צור
ראש העירייה

