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קובץ החלטות מס' 112/18
של ישיבת מועצה מן המנין
שהתקיימה ביום רביעי ,כ"ג בטבת התשע"ח10.01.18 ,
בשעה 19:00
באולם המליאה/קומה  ,5בנין העירייה

משתתפים

מוטי עג'מי  -מ"מ ראה"ע ,ציון כהן – סגן ראה"ע ,איתן שלום – סגן ראה"ע,
דורון אוזן – משנה לראה"ע ,אריה כהן – משנה לראה"ע ,פרופ' תמי רונן,
לימור גור ,משה לב הר ,אוהד אוזן ,אבי חיים ,מיכאל רייף ,אייל לוי ,ישראל
מוטעי ,יצחק אבשלומוב ,ליאל אבן זוהר בן דוד ,יפת מנחם ,סורין גנות ,מאיר
עקיבא.

חסרים:

דב צור  -ראה"ע ,רז קינסטליך – מ"מ ראה"ע ,יוסי חממי – סגן ראה"ע ,אייל
מושיוב – משנה לראה"ע ,אבי דנינו – משנה לראה"ע ,יפעת מאירוביץ יפת,
עידן מזרחי ,קרן דנה ,שמעון טרבלסי ,מיכל קלדרון ,אסף דעבול,

נוכחים:

חיים גליק – מנכ"ל העירייה ,קיריל קוזיול – מהנדס העירייה ,קרן ברק –
גזברית העירייה ,עו"ד אינסה גולדנברג לוי – היועצת המשפטית לעירייה,
נעמי אחימור – ראש המינהל לשירותים חברתיים ,איתמר לוי – ראש מינהל
איה"ס ,אהרוני חג'בי – ממונה תחום תברואה ,חמדה שרייבנד – מנהלת אגף
פרט ,רונית גליק – מנהלת אגף חינוך יסודי ,גלעד אברהמי – מנהל אגף
נכסים ,איילה ורון – ממונה נגישות עירונית ,טובה סער – מזכירת מועצת
עירייה.

הישיבה נפתחה בשעה19:23 :

שאילתות:
של חברת המועצה הגב' ליאל אבן זהר בן דוד:
 .1מתאריך  30.10.17בנושא :מבנים מושכרים להפעלת גנ"י/מעונות יום.
מצ"ב עותק השאילתא ותשובות ראה"ע – מר דב צור.
השיב לשאילתא מ"מ ראה"ע – מר מוטי עג'מי
 .2מתאריך  30.10.17בנושא :הדברת יתושים.
מצ"ב עותק השאילתא ותשובת מ"מ ראה"ע – מר מוטי עג'מי.
השיב לשאילתא מ"מ ראה"ע – מר מוטי עג'מי

הצעות לסדר היום:
 .1של חבר המועצה – מר מאיר עקיבא מתאריך 11.9.17
בנושא:
"מערכת הבחירות".
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
מ"מ ראה"ע – מר מוטי עג'מי – הצעה לסדר של עקיבא ,למרות שאינו נמצא ,אמסור את
התגובה שלנו ונוריד הנושא מסדר היום.
גב' ליאל אבן זהר בן דוד – הוגשה עתירה על ידינו .העירייה החליטה לחזור בה מן המכרז
ואנחנו שמחים על כך.
מ"מ ראה"ע  -מר מוטי עג'מי – עילת ההצעה לא קיימת ולכן אין צורך להצביע עליה.
הנושא הסתיים.
משנה לראה"ע – מר אריה כהן וחבר המועצה – מר אוהד אוזן עזבו הישיבה.
חבר המועצה – מר מאיר עקיבא הצטרף לישיבה
 .2של חבר המועצה – מר סורין גנות מתאריך 12.9.17
בנושא:
הנגשת גני משחקים עירוניים.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
לדברי חבר המועצה – מר סורין גנות
מבוסס על עקרונות השוויון והשילוב בחברה של אנשים ע מוגבלות בכל תחומי החיים,
כולל זכאיים לנגישות למקום ציבורי ולשירות ציבורי כאשר ב"מקום ציבורי" נכללים גם גן
שעשועים ,פארק או "כל מקום המשמש לבילוי ופנאי".
למרות שהוא מודע למאמצים הרבים שהשקיעה העירייה בהנגשת נכסיה לאזרחיה
המוגבלים ,הרי חשש מנקר בליבו שמא ,עדיין יש גני משחקים שילדים בעלי מוגבלויות
לא יכולים להנות בהם.
לפיכך הוא מבקש שמועצת העירייה תורה להשקיע את כל המשאבים הנדרשים כדי
להנגיש את כל גני המשחקים העירוניים המצויים בתחומה בהתאם לתקן ישראלי .1498
מר סורין גנות – נחשף לכתבה בטלויזיה בנושא .אחד מגני המשחקים שהופיעו בכתבה
היה בראשון לציון ודי הזדעזע לראות את מה שראה ,חושב שברור לכולם  ,מעבר לחוק,
מה החשיבות של הנגשת הגנים.

אם יקבל תשובה שהכל תקין אז מצויין ,אבל אם לא אז חושב ,שצרכיה להיות החלטה
להשקיע את כל המשאבים הנדרשים כדי להנגיש את כל גני המשחקים בראשל"צ.
מ"מ ראה"ע – מר מוטי עג'מי – בראשון לציון פועלים עפ"י המתווה של נציבות שוויון
זכויות .במסגרת החוק אנו צריכים להנגיש במהלך השנים  2018ועד  2021את כל הגנים
הגדולים ו 50% -מהגינות הקטנות .כדי לבצע הנגשה עפ"י החוק יש דרישות מסוימות
ומאד ספציפיות ולכן אנחנו עורכים סקר .פורסם מכרז שייסגר בתקופה הקרובה ואזי
יבחר הזוכה ,שיקבע איך והיכן צריך לבצע את ההנגשה .בראשון לציון מטפלים כל הזמן
בנושא ההנגשה .הבעיה – כללי ההנגשה משתנים כל הזמן תוך כדי תנועה.
בלי קשר לחוק אלו המספרים :עפ"י החוק חייבים להנגיש  187גנים .בפועל קיימים 143
גנים ,בהם יתכן ונעשתה הנגשה חלקית .ישנם בין  7ל 8 -גנים מונגשים יותר .כבר לפני כ-
 3שנים קיים ישיבה וביקש ,עפ"י פניות הורים ליתן מענה לילדים הנכים ,בדקו את סוגי
הנכויות עפ"י אזורי המגורים והוחלט ,שאם יש באיזור מסוים יותר בעלי נכויות מסוג
מסוים אז ננסה להתאים בין הבעיה לבין המתקן המונגש שיותקן והכל בשיתוף ובחשיבה
עם ההורים.
לפני כשנה וחצי דובר על כך ,שהביטוח הלאומי יצא ב"קול קורא" מכיוון והעלויות
שתוכננו שם הם עלויות מטורפות .כדי להנגיש גן אחד גדול מאד ומשמעותי ,ששם יהיו
את כל המתקנים .כלומר ,מעבר לרצון שלנו ליצור אינטגרציה ושילוב ילדים ללא נכות עם
ילדים נכים היה רצו לתת גן אחד רציני ,בו יש את המענה לכל סוגי הנכויות .העלות –
מעל  5מליון .₪
אז הוברר ,שהמוסד לביטוח לאומי אינו מוכן להשתתף בעלויות ולכן פנה שוב בבקשה
לבדוק הנושא .אם הביטוח הלאומי לא ישתתף אז העירייה תצטרך לבצע זאת על חשבונה
כך שיהיה גן אחד ברמה ומשודרג .מדובר בפארק שקמה.
בוודאי ישמח להנגיש את כל הגינות .מדובר על כך ,שבכל שכונה תהיה לפחות גינה אחת
מונגשת ולא יהיה מצב ,שבשוכנה כל שהיא לא תהיה גינה מונגשת.
סה"כ מהנתונים וממה שנעשה עד היום מרגיש ביטחון ,העירייה עושה עבודה טובה מאד
בתחום הנגשת הגינות.
ממונה נגישות עירונית – גב' איילה ורון – על פי תקנת מקום ציבורי שאינו בנין ,מדובר
גם במגרשי ספורט ,חניות ,גינות ועוד .בצענו כבר "מנה ראשונה" כ 38 -מקומות ,מתוך כ-
 260מקומות .לגבי הסקר ,הוא יכלול כ 222 -אתרים שרובם יהיו גינות ופארקים )187
גנים( ,ביניהם כ 60 -גינות רובעיות .והשאר גינות קטנות יחסית המהוות  50%מכלל
הגינות הקטנות .הרעיון המרכזי שמנחה אותנו הוא שבכל שכונה תהיה גינה אחת לפחות
מונגשת ע"פ פיזור גיאוגרפי של השכונות.
ראש מינהל איה"ס – מר איתמר לוי – הערכה שתוספת התקציב לא תהיה גדולה מכיוון
שבמסגרת השדרוגים כבר מבצעים את ההתאמות הללו.
עלות ההנגשה לגן קטן – כ 200 -אלף  .₪לגן גדול – יכול להגיע לכמה מליונים.
בטוח שבסופו של דבר נעמוד בדרישות החוק מוקדם יותר מהנדרש
מ"מ ראה"ע מר מוטי עג'מי – יש פער בין מה שנעשה עפ"י התקציב שהוקצה עפ"י החוק
לבין מה שאנחנו עושים בפועל .עלות ההנגשה משתנה בשל נתונים שונים כגון גישה לגן,
גודל הגן ועוד.
ממונה נגישות עירונית – גב' איילה ורון – אנחנו יוצאים לסקר כולל תכנון לביצוע
ובמקביל נקבל כל חודש בחודשו ממצאים ונכניס אותם לביצוע מיידי .הלו"ז לסיום הסקר
ותכנון לביצוע – יתחיל במהלך שנת  2018וימשך במהלך .2019
מ"מ ראה"ע – מר מוטי עג'מי – תוך  3חודשים ,יעדכן חברי המועצה בתוצאות הסקר.
לאור הסקירה שניתנה הציע לחברי המועצה להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.

להלן ההצבעה:
6
בעד-
נגד-
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/
נמנע-
מחליטים :

)ה"ה מ"מ ראה"ע – מוטי עג'מי ,סגן ראה"ע – ציון כהן וחברי המועצה
משה לבהר ,תמי רונן ,לימור גור ומיכאל רייף(
)ה"ה סגן ראה"ע – איתן שלום ,ליאל אבן זהר בן דוד ,סורין גנות ,יפת
מנחם ומאיר עקיבא(
מאשרים )ברוב קולות( הסרת ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.

 .3של חברת המועצה – גב' ליאל אבן זהר בן דוד מתאריך 19.9.17
בנושא:
רווחה בחינוך.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חברת המועצה – גב' ליאל אבן זהר בן דוד טענה בהצעתה לסדר ,כי במשך שנים פנתה
בבקשה להגדיל את תקציב הרווחה בחינוך.
לדבריה ,גם בישיבת עדכון תקציב  2017שנערכה ב 18.9.17 -ובה נוספו לתקציב העירייה
שפע של "לוקסוסים" .וגם בישיבת המועצה שאישרה את תקציב העירייה לשנת 2018
ביקשה להסדיר את נושא המשפחות ,בעיקר נשים ,המטופלות בילדים צעירים הנקלעות
למצבים כלכליים קשים ונדרשות לסיוע בצהרונים ובמועדוניות על מנת שיתאפשר להן
לצאת לעבודה ,בעדו ההיצע צר מלהכיל את הביקוש.
משפחות אלו ,ממתינות בתור למועדוניות או לועדות הנחות של משרד הכלכלה ,או של
החברה העירונית ,או של הרווחה ובחודשים הללו ,בפרט בין ספטמבר לדצמבר אין מענה
והמשפחות מגיעות לעיתים כמעט לפת לחם.
לדבריה מדובר בעשרות ילדים המוכרים כילדי רווחה .ראשון לציון הינה עיר איתנה
ויכולה לספוג עלות של תוספת מועדונית או הגדלת מספר הצהרונים.
לפיכך היא מבקשת שהמועצה תקבל החלטה כדלקמן:
א .העיר תפתח עוד מועדונית עירונית אחת לפחות ,לפי אזורי הביקוש והצורך עליהם
יצביע מנהל הרווחה .במידה ונדרשות מועדוניות נוספות ,העיר תפתח אותן בתיאום
עם משרד הרווחה )הממשלתי( ולאחר היוועצות עמו.
ב .העיר תקצה סכום כסף שלא יפחת מ ₪ 500,000 -לטובת סבסוד צהרונים לילדי רווחה.
ג .העיר תקציב לכל בית ספר בעיר סכום של  ₪ 10,000לטובת שיעורי עזר ,ציוד וספרים
לילדי רווחה ותסדיר מעבר אינפורמציה שוטף בין הרווחה לבתי הספר ,על מנת
להבטיח כי כל ילדי הרווחה אכן יקבל מענה גם במערכת החינוך.
ד .משפחות רבות מגיעות למצבים כלכליים קשים .לכן היא מציעה ,שהמועצה הוז,
המכילה לא מעט אנשים בעלי תפיסות עולם חברתיות ,תעמיד משאבים לרווחה
בחינוך וככל וטעתה כלפי מטה בצרכים יועלה הסכום ויעודכן מעת לעת.
מ"מ ראה"ע – מר מוטי עג'מי – כדברייך ,יש לנו מועצה חברתית מאד ,כך שאנו מרגישים
שעושים הרבה .אחת הבעיות בנושאים חברתיים היא :שמה שלא תעשה תמיד אפשר
לומר שניתן לעשות יותר .ליאל בוחרת להתמקד בנושא הזה וניתן להצביע על רשימה
רחבה של עוד נושאים אחרים ,חשובים לא פחות שצריך להשקיע בהם יותר.
תמיד ניתן לעשות יותר .הגדלנו את כמות הצהרונים באופן משמעותי .במיוחד למשפחות
רווחה .במקביל הוגדל התקציב בסך של  700אלף  .₪הגדלה זו פתרה את רוב הבעיות.
החל מחודש ספטמבר  2018נגדיל שוב את התקציב ונסיים עם כל הזקוקים לשירותים
אלו.
התקבלה החלטה עקרונית ,שבכל בי"ס חדש שיוקם תפתח מועדונית חינוך צמודה לבי"ס
ועוד.
הצעת ליאל הינה לגיטימית אבל יש עוד נושאים חברתיים גדולים ורבים ולא פחות
חשובים ,שאנחנו ,בין כל הנושאים החברתיים ,משתדלים לחלק את המשאבים בצורה
שאנחנו סוברים שהיא .נכון שניתן להפנות תשומת לב לנושא מסויים ע"י העלאתו לדיון
במועצה אבל זה לא אומר שבקשת ליאל להפנות את הכספים לכיוון אחד חייבת להתבצע

באופן הזה .ישנם כיוונים חברתיים נוספים לא פחות חשובים כגון" שילוב ילדי משפחות
רווחה בחוגים עירוניים ועוד.
בסה"כ צמצמנו את מספר הילדים "שלכאורה יפנו" למספרים בודדים של  .30- 20ישנם
פתרונות נוספים שעשינו יכגון :הוספת פעילויות רבות ,תקציב אגף פרט בחינוך הורחב.
נפתחו שלושה מרכזי הצלחה נוספים בבתי ספר יסודיים בעיר ,הוגדלו מספר מדריכי
המוגנות בעוד שני מוסדות חינוכיים בעיר ,שולבו ילידם מחוננים יוצאי העדה האתיופית
בחוגי המחוננים ב"רון ורדי" במימון הרשות.
בודאי יתכן ,שבעקבות הפעילוית שמספר זה ירד ל .0 -כמו כן בספטמבר  ,2018אם ישארו
ילדים ללא מסגרת אזי נסגור את הפער.
גב ליאל אבן זהר בן דוד – מתווכחים על משהו שאנחנו מסכימים .רוצה התחייבות
שלילדים אלו ימצא פתרון במיידי.
מ"מ ראה"ע -מר מוטי עג'מי – מכיוון והמערכת נותנת פתרונות גם באמצעים נוספים,
מעריך שכמות הילדים הממתינים תהיה זניחה .גם אם לא העירייה יודעת לתת פתרונות
ואם נגלה שטעינו בהערכה ,בספטמבר  2018או לפני זה ידאג לתקציב לפתרון .באופן אישי
מרגיש טוב ,כי בכל שנה אנחנו מתקדים ומשתפרים.
לאור התשובה הציע לחברי המועצה להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
להלן ההצבעה:
11
בעד-
4
נגד-
/
נמנע-
מחליטים :

)ה"ה מ"מ ראה"ע – מוטי עג'מי ,סגן ראה"ע – ציון כהן ואיתן שלום,
משנה לראה"ע – דורון אוזן וחברי המועצה משה לבהר ,תמי רונן,
לימור גור ,מיכאל רייף ,יצחק אבשלומוב ,ישראל מוטעי ואבי חיים (
)ה"ה ליאל אבן זהר בן דוד ,סורין גנות ,יפת מנחם ומאיר עקיבא(
מאשרים )ברוב קולות( הסרת ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.

חבר המועצה – מר מיכאל רייף עזב הישיבה.
 .4של חברת המועצה – גב' ליאל אבן זהר בן דוד מתאריך 25.9.17
דירת מעבר לסיוע לנזקקים הנקלעים למצבי מצוקה פתאומית.
בנושא:
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חברת המועצה – גב' ליאל אבן זהר בן דוד טענה בהצעתה לסדר ,כי בראשון לציון אין
דירות מעבר בשירות הרווחה ,כמקובל בערים אחרות ,לסיוע למי שנקלעו למצוקה
פתאומית ו/או נאלצים לפנות ביתם בנסיבות של צורך דחוף בסיוע רווחה.
עדכנה ,כי בימי האחרונים הוצע למשפחה עם שני ילדים קטנים שנקלעה למצב מצוקה
קשה לעבור למספר ימים לבית האבות הבולגרי .לדעתה זה סידור לא מתאים ולא נכון
לעיר כמו ראשון לציון.
למיטב ידיעתה ,העיר מעמידה סל מעבר הכולל העברת דירת ,אחסון הציוד והרכוש של
המשפחה )מדובר בכמה אלפי שקלים( ותשלום של כ ₪ 2,400 -לשכירות ,שאינה ספיקה
לחודש בעיר ,ולעיתים סכומים נוספים לצורך שהיה של כמה ימים אצל קרובי משפחה.
הואיל ושכירות דירה בעיר הינה יקרה יותר מאשר התקציב הניתן למשפחות הללו היא
מציעה ,כי המועצה תקבל החלטה להקצות סכום כסף שנתי שיאפשר שכירות דירה או
יחידת מעבר והעמדתה לנזקקים במצבי חירום.
מ"מ ראה"ע – מר מוטי עג'מי – בדק הנושא עם מספר רשויות ונמצא ,כי אין אף עיר
בארץ המעמידה דירה המיועדת לשכן אנשים שהתפנו מבתיהם ולא מוצאים בית.
יחד עם זאת ראשון לציון הינה עיר מובילה במספר תחומים הקשורים בנושאים אלה
ואולי אפילו יחידה .דבר ראשון ,אין הרבה ערים בה יש "בית לדרי רחוב".

דירות מעבר הינן פרי יוזמה מקומית של רשות מקומית ,כאשר ממשרד הרווחה מתקבל
מימון להפעלתם.
א .בראשון לציון בכפוף למדיניות משרד הרווחה ומשאבים שאנו מקבלים ,אנו
מפעילים ארבע דירות מעבר.
דירת מעבר לנשים יוצאות מקלטים  -לנשים מוכות
.1
דירת מעבר לצעירות נפגעות מינית בתוך המשפחה
.2
דירת מעבר לצעירים בגילאי 18-26
.3
דירת מעבר לצעירות בגילאי 18-26
.4
כפי שציין לעיל ,אין כאן חיוב של רשות מקומית להקים דירות מעבר .אגב ,דירת
מעבר לנשים נפגעות מינית ,דירה כזו בלבד פועלת גם בהרצליה.
ב .ביישובים כמו :חולון ,גבעתיים ,ראש העין ,גדרה  ,חדרה ,אשדוד ובת ים ,רשויות
שהצלחנו להשיגם טלפונית ,אין כלל דירות מעבר.
ג .לגבי משפחות שנאלצות/נדרשות לפנות את ביתן בשל אי עמידה בתשלומי שכר
דירה ,אנו פועלים כדלקמן:
 .1מבקשים מהמשפחות לפעול לאיתור דירה אחרת להשכרה
 .2להיעזר זמנית בבני משפחה
 .3אנו נעזרים נכון להיום בהתערבותך בבית האבות הבולגרי במס' ימים בודדים עד
שהמשפחה מצליחה לשכור בית משלה
 .4אנו מסייעים באופן חריג וחד-פעמי בסכום של  ₪ 1200לחודש  Xשני חודשים
)הסכום הממוצע שמשרד השיכון משלם למשפחות הזכאיות לסיוע בשכר דירה,
סכום שהמשפחות צריכות באמצעותו להסתדר בדירה בהתאם לתקציב הפרטי
העומד לרשותן בנוסף לסכום אותו מקבלות ממשרד השיכון(.
לבסוף ,תחום הדיור אינו בסמכות הרשויות המקומיות .מפתה מאוד לתת פתרון בדמות
דירה לתקופת ביניים ,אך יש להבין כי פתרון זה ייצר מצב בו משפחות רבות יבקשו
להשתמש ולא נוכל לפנות את הדיירים.
זה שמציעים למשפחה במצוקה הצעה והיא לא מתאימה לו זה דבר אחד .מדובר בפתרון
זמני לכמה ימים.
גב' ליאל אבן זהר בן דוד – אחת מסמכויות העירייה היא ליתן פתרונות דיור.
מ"מ ראה"ע – מר מוטי עג'מי – מדובר על דיור ציבורי וכאשר רצתה העירייה לעשות זאת
ברחוב פריימן משרד האוצר לא אישר זאת.
לפיכך ,למרות שגם הוא היה רוצה לסייע עד מאוד ,נראה לו שפתרון זה אינו ישים ולפיכך
הוא מציע לחברי המועצה להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה..
להלן ההצבעה:
11
בעד-
4
נגד-
/
נמנע-
מחליטים :

)ה"ה מ"מ ראה"ע – מוטי עג'מי ,סגן ראה"ע – ציון כהן ואיתן שלום,
משנה לראה"ע – דורון אוזן וחברי המועצה משה לבהר ,תמי רונן,
לימור גור ,יצחק אבשלומוב ,ישראל מוטעי ואבי חיים (
)ה"ה ליאל אבן זהר בן דוד ,סורין גנות ,יפת מנחם ומאיר עקיבא(
מאשרים )ברוב קולות( הסרת ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.

חבר המועצה – מר סורין גנות עזב הישיבה
חבר המועצה – מר אייל לוי הצטרף לישיבה

נושאים משפטיים:
 .1אישור המלצת ועדת הקצאות מס'  45מיום 13/12/2017
המועצה מתבקשת לאשר המלצת ועדת הקצאות בדבר הקצאת נכס עירוני אשר
הוצאו לפרסום בהתאם לנוהלי משרד הפנים.
מצורפות לעיון ואישור הודעה בדבר אפשרות להקצאת נכס לרשת גני ילדים של
אגודת ישראל כפי שפורסמה בעיתונות ארצית ומקומית בתאריך .26.10.2017
להקצאת הנכס הנ"ל לא הוגשו התנגדויות.
 .1רשת גני ילדים של אגודת ישראל ע"ר  – 580070092בקשה חדשה להקצאת נכס עירוני
להפעלת גן ילדים
פרטי הנכס:
רח' תורה ועבודה  30גוש  7281חלקה  2 ,141 ,140שכ' רמת אליהו
שטח המבנה כ 135 -מ"ר
רקע:
מועצת העיר מס'  44/15מתאריך  13.5.2015אישרה הקצאת הנכס שפרטיו מפורטים
לעיל לעמותת זכות יהודה להפעלת גן ילדים וצהרון ,לתקופה של  5שנים חסר יום.
מועד סיום ההסכם הינו .08.11.2019
בתאריך  ,30.08.2017עמותת רשת גני ילדים של אגודת ישראל הגישה בקשה להקצאת
הנכס ,ורק במועד הגשת הבקשה נודע לאגף הנכסים שעמותת זכות יהודה הפסיקה
את פעילותה במקום והעבירה את הגן לרשת גני ילדים של אגודת ישראל.
ועדת הקצאות מס'  4/17מיום  11.9.2017החליטה:
 .1כדי לתת מענה לילדים שנרשמו לגן ,יוקצה הנכס לרשת גני ילדים של אגודת
ישראל לתקופה של  11חודשים בלבד וזאת לאחר הליך פרסום ובהתאם לנוהל
הקצאות,
 .2הקצאה תבוצע בכפוף ולאחר ביטול הקצאת הנכס לעמותת זכות יהודה
 .3באחריות רשת גני הילדים של אגודת ישראל לפעול לאלתר לקבלת אישור הפעלת
הגן מטעם משרד החינוך.
 .4במידה רשת גני הילדים של אגודת ישראל לא תעמוד בתנאים המפורטים לעיל
ההקצאה תבוטל.
 .5טרם ביטול ההקצאה הנושא יעלה לדיון נוסף של ועדת ההקצאות.
בהתאם להחלטת ועדת הקצאות בוצע הליך פרסום ולא הוגשו התנגדויות.
העמותה עמדה בתנאים וקיבלה רישיון מטעם משרד החינוך.
לפי עדכון של אגף קדם יסודי ,מיום  , 23.11.17לגן נרשמו  15ילדים.
מהות הבקשה:
 .1מתאריך  1.9.2017תבוטל הקצאת הנכס לעמותת זכות יהודה.
 .2לחתום עם העמותה על הסכם רשות לתקופה של  11חודשים )– 1.9.2017
 ,(31.7.2018וזאת לאחר המצאת כל המסמכים ע"י העמותה הדרושים לחתימת
ההסכם .דמי השימוש הינם  ₪ 18לחודש ,אשר ישולמו ע"י העמותה במעמד
החתימה על ההסכם .הוצאות חשמל ,מים ואחזקת המבנה והחצר יחולו על
העמותה .ביטוח יעשה ע"פ דרישות העירייה.
החלטה :מאושר.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הפרסום.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד(

.2

הארכת חוזה התקשרות עם החב' לאוטומציה לשנת 2018
העירייה התקשרה עם החברה לאוטומציה לקבלת שירותי מחשוב במסגרת הסכם
 6112מיום  30/08/2006אשר הוארך מעת לעת עד להשלמת פיתוח מערכת גביה
חדשה באמצעות חברת מטרופולינט אשר זכתה במכרז בשנת ) 2009להלן" :המכרז"(,
המכרז כשל במהלך שנת  2017ובימים אלו נערכת העירייה לכתיבת וגיבוש מכרז
חלופי בעזרת יועץ הפועל בימים אלו למיפוי צרכי העירייה וסיוע בכתיבה ועריכת של
מכרז מיטבי .במקביל נערכת בחינה טכנולוגית ומשפטית ,לרכישת מערכות הגביה וה-
 CRMמעיריית תל אביב.
לאור האמור לעיל והעובדה כי תוספת מספר  7מגיעה לסיומה ביום ,31/12/2017
ובמטרה שלא לפגוע ביכולתה של העירייה לביצוע פעילות גביה כוללת וכן השבתת
מערכות נוספות כגון :רישום ושיבוץ חינוך ,רווחה ,רישוי עסקים ,שילוט וכו' ,נדרש
להאריך את ההתקשרות עם החברה לאוטומציה בשנה נוספת שתחילתה ביום
 01/01/2018וסיומה ביום  31/12/2018או עד קביעת זוכה במכרז ,המוקדם מביניהם.
לפיכך מתבקשת המועצה לאשר המלצת ועדת המכרזים ולאשר הארכה והרחבה של
חוזה התקשרות מס'  6112עם החב' לאוטומציה על פי הנושאים הבאים:
 .1הארכת מערכת גביה ופיננסית לשנת 2018
 .2הארכת מערכות לווייניות משולבות כולל צד ג' לשנת 2018
 .3הארכה חוזה תקשורת )צד ג'( לשנת 2018
 .4בקשות לפרויקטים ,פיתוחים ,תוספות ושינויים 2018

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
נספח א' – חוזה הארכה מספר  7משנת  2016ואישור ועדת מכרזים  +עותק חוו"ד
משפטית.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד(

חבר המועצה – מר יפת מנחם עזב הישיבה.
.3

אישור מקדמה לעמותות ספורט אשר הגישו בקשה לתמיכה ובקשה לקבלת מקדמה
המועצה מתבקשת לאשר חלוקת מקדמה בגובה  3/12מתקציב תמיכות ספורט 2017
לעמותות אשר בקשתם למקדמה תאושר ע"י ועדת התמיכות המקצועית.
עותק פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית הופץ לחברי המועצה בתאריך 9.1.18
מחליטים:

.4

מאשרים )פה אחד(

עדכון תקציב תמיכות הספורט לשנת .2018
המועצה מתבקשת לאשר מיון של  2.54מיליון  ₪מסעיף דמי ניהול שמקבלת החברה
העירונית ) (1773100781לסעיף תמיכות ספורט-דמי שימוש לחברה העירונית
).(1829900811
זאת בהתבסס על חוו"ד משפטית ,לפיה שעות השימוש של עמותות הספורט
)שמקבלות תמיכה מהעירייה( במתקני החברה העירונית ,שקולות לתמיכה מהעירייה.

מדובר במיון בין סעיף תקציבי אחד למשנהו – ובסה"כ אין שינוי בסכום הכסף
שתקבל החברה העירונית מהעירייה.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד(

סגן ראה"ע -מר איתן שלום עזב הישיבה.

אישורי מועצה:
 .1חלופי גברי בדירקטוריון החברה העירונית כדלקמן:
המועצה מתבקשת לאשר חלופי גברי בדירקטוריון החברה העירונית כדלקמן:
גב' ציפי אדלר מתמנה לדירקטורית בדירקטוריון החברה העירונית לתרבות ,ספורט
ונופש בע"מ במקומה של הגב' נירית סמוכה.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד(

 .2חלופי גברי בדירקטוריון החברה לביטחון וסדר ציבורי
המועצה מתבקשת לאשר חלופי גברי בדירקטוריון החברה לביטחון וסדר ציבורי
כדלקמן:
סא"ל )מיל( שרונה מזרחי מתמנה כדירקטורית בחברה לביטחון וסדר ציבורי במקומה
של גב' שלווה כהן.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד(

הובא לידיעת חברי המועצה:
דו"ח פעולות העירייה לחודשים יולי – ספטמבר .2017

הישיבה הסתיימה בשעה20:38 :

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה

מוטי עג'מי
מ"מ ראש העירייה

