א' באייר ,התשע"ג
 11אפריל 2013
00808313

עיריית ראשון לציון
המועצה ה14 -
לשכת מנכ"ל העירייה

קובץ החלטות מס' 116/13
של ישיבת מועצה מן המנין

שהתקיימה ביום רביעי,

ל' בניסן התשע"ג10.4.13 ,

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

משתתפים

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

חסרים:

אריה כהן – סגן ראה"ע ,משה יהושע ,שלמה גרינברג ,שמואל ג'מיל ,שלמה
לוי ,אסתר הבטם מקונן.,

נוכחים:

פרנקו גונן – מנכ"ל העירייה ,אלי יהלום – מהנדס העירייה ,יוסי כהן – גזבר
העירייה ,שרונה וייזל – ס/גזבר העירייה ,אפרת וגהלי  -אגף נכסים ,אלי
שוורצברג – מנהל אגף חופים ואגמים ,טובה סער – מזכירת מועצת
העירייה ,אלי פולק – מנכ"ל החברה העירונית ,אמיר סולרסקי – מנהל רשות
הספורט ,עו"ד רועי בר -יועץ משפטי לעירייה.

הישיבה נפתחה בשעה19:15 :

בפתח הישיבה התקיימה קבלת פנים והוענקו ,ע"י ראש
העירייה – מר דב צור ,תעודות הוקרה לספורטאים
מצטיינים/קלוב התעופה הישראלי ,סניף ראשון לציון
טל זילברשמידט  -חניך מצטיין לקורס מדריכים  - 2012פעם ראשונה בסניף ראשל"צ
אביב בלסיאנו –אלוף ישראל בטיסנים החופשיים ד',1ד' 2מחלקה בין לאומית ,בנבחרת ישראל;
ניר הולצמן -אלוף ישראל גילשוני השלכה;
גיל דביר – אלוף ישראל בטיסני דיסקוס;
גיל מיצמכר  -מקום  1טיסני ג',1ג' – 2צוותים;
עומרי סירקיס  -מקום  1טיסני ג' 2צוותים;
שמוליק סיטון -מקום  1טיסני ח;(F1Q) 1
יהונתן לבב  -מקום  1עד גיל ;10
אורן קז'דן -מקום  1עד גיל ;18
שי ברוך  -רכז/מנהל המועדון  -סניף מצטיין מקום .3

מנהל המועדון – מר שי ברוך הודה לראה"ע על תמיכת העירייה במועדון והעניק בשם
העמותה מגן לחבר המועצה ומחזיק תיק הנוער – מר דורון אוזן על התגייסותו לטובת
המועדון.

הצעות לסדר היום:
 .1של חבר המועצה – מר אסף דעבול מתאריך 19.4.13
העברת הרצאות ע"י ניצולי שואה ווטרנים בבתי הספר בעיר.
בנושא:
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חבר המועצה – מר אסף דעבול ביקש בהצעתו לסדר ,לשבץ בתוכנית ההעשרה בבתי
הספר מפגשים עם ניצולי שואה ווטרנים .שהנושא יהיה חלק מובנה ומחייב במערכת
הלימודים כך שמספר פעמים בשנה יפגשו התלמידים בפורומים עם נציגי הקהילות של
ניצולי שואה ווטרנים.
השיב מ"מ ראה"ע – מר ודים קירפיצ'וב .סקר בפני המועצה את מגוון הפעילויות הנעשות
ע"י העירייה עבור ניצולי השואה בכלל והווטרנים בפרט.
ראה"ע – מר דב צור – בראשון לציון מפעילה העירייה מבצע לאיתור ניצולי שאוה ע"י
מתנדבים ,שחלקם הגדול צעירים ובני נוער .כך נשמר הקשר הבין דורי.
בתום האיתור יתועדו סיפוריהם של הניצולים ובדרך זו יישמר המידע.

מר אסף דעבול – מציע ,שלאחר שהמבצע יסתיים ויאספו נתונים על ניצולי השואה
הגרים בעיר ,לרבות מצבם הפיזי והמנטלי ,יפנה ראה"ע או מחזיק התיק במכתב בו ירשם,
"שבמסגרת תיעוד הסיפורים ,מי שמעוניין להרצות בפני תלמידי בתי הספר יוכל לפנות
לטלפון מסויים וידאגו לשלבו בהרצאות בבתי הספר.
ראה"ע – מר דב צור  -מציע שהמועצה תקבל את הצעת חבר המועצה – מר אסף דעבול.
העירייה תפנה לכל ניצולי השואה ,שיאותרו במסגרת המבצע הנערך כיום ,ותציע להם
להופיע בפני תלמידי בתי הספר בראשון לציון ולספר את סיפורם.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים:
חבר המועצה – מר דוד ראובן הצטרף לישיבה.

 .2של סיעת הירוקים של ראשון לציון מתאריך 27.5.12
מתן שירות לציבור הסטודנטים בשטח המכללה למינהל.
בנושא:
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חברי סיעת הירוקים ביקשו בהצעתם לסדר ,שהעירייה תקצה עובד יעודי שיגיע
למכללה למינהל פעם בשבוע ויתן מענה לסטודנטים במכללה בתחומים השונים של
שירותי העירייה.
השיב להצעה לסדר חבר המועצה ומחזיק תיק הנוער – מר דורון אוזן ,הבהיר ,שהנושא
מטופל על ידו מזה כשנתיים .לדעתו חשוב לפתוח שלוחה במכללה למינהל אולם ההנהלה
החליטה לפתוח סניף של גזברות במערב העיר ,שיתן מענה לכל תושבי מערב העיר ,לרבות
לסטודנטים מהמכללה .במסגרת פעילות הסניף ,ייוחד נציג אשר יטפל רק בסטודנטים,
כפעמיים בשבוע .כמו כן יישלח לציבור הסטודנטים מטעם ראה"ע ומחזיק תיק נוער
וצעירים חומר הסברה על הסניף החדש ועל כל ההטבות והאפשרויות שניתנות
לסטודנטים תושבי ראשון לציון בשנים האחרונות והציע לחברי סיעת הירוקים להסיר
הצעתם לסדר מסדר יום המועצה.
גב' יפעת מאירוביץ יפת – הרעיון יפה אולם אינה מבינה מדוע לא ניתן לפתוח מרכז
שרות לסטודנט בתוך המכללה ,אפילו פעם בחודש?
ראה"ע – מר דב צור העמיד להצבעה הסרת ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
להלן ההצבעה:
10
בעד-
6
נגד-
נמנע-
מחליטים:

1

)ה"ה איתן שלום ,יעפת מאירוביץ יפת ,ליאל אבן זוהר בן דוד ,שלמה
כוכבי ,אסף דעבול ומיכאל רייף(
)ד"ר אפי משה(
מאשרים )ברוב קולות( הסרת ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.

 .3של חבר המועצה – מר אסף דעבול מתאריך 29.5.12
הקמת פארק עירוני לבני נוער.
בנושא:
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חבר המועצה – מר אסף דעבול טען בהצעתו לסדר ,כי צורת הבילוי שהתפתחה אצל
בני הנוער וצעירים המחפשים אחר זהות עצמית כוללת אלימות קשה ,נשיאת סכינים,
בריחה לסמים ,אלכוהל וכו'.
מאמין כי יש ביכולת המועצה לשנות את הרגלי הבילוי של הנוער באמצעות העסקתם
בפעילויות חיוביות שתהיינה זמינות ואפשריות לכלל האוכלוסיה והציע ,כי המועצה

תאשר הקמת פארק נוער עירוני בסמוך למתחם הסופרלנד ,שיכלול מתקני ספורט,
אמפיתאטרון ,חדרי הקלטה ועוד במימון גופים ממשלתיים ופרטיים.
השיב להצעה לסדר חבר המועצה ומחזיק תיק נוער וצעירים – מר דורון אוזן .הסביר,
שמזה  3שנים ראה"ע והוא עובדים על הקמת מתחם נוער וצעירים .השלב הראשון
במתחם )מתקן הסקייטפארק( הסתיים ומיד לאחר ל"ג בעומר יוחל בבניית מרכז הצעירים
ברח' הרצל פינת תש"ח .במרכז ינתנו כל הפעילויות .גודלו כ 10 -דונם ,לא כולל מגרשי
הספורט בחט"ב דורות ,שישמשו את בני הנוער בשעות אחרי הצהריים
מר שמעון טרבלסי – בנוסף ישנו המתחם ברח' צן צבי ,מחסני העירייה ,שחושבים להפוך
גם אותו למרכז נוער.
לאור התשובה הסיר חבר המועצה – מר אסף דעבול את הצעתו לסדר מסדר יום
המועצה.
חבר המועצה – מר ישראל דואני הצטרף לישיבה.
 .4של חבר המועצה – מר איתן שלום מתאריך 8.6.12
קביעת קריטריונים לביצוע שימועי עובדים.
בנושא:
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חבר המועצה – מר איתן שלום טען בהצעתו לסדר ,כי לאחר שמימש את זכות העיון
שקיבל בנושא שימועי עובדים בעירייה הוברר לו ,שאין אחידות בטיפול בעבירות
המשמעת וכי הטיפול המישמעתי בעובדים מתבסס על לחצים כאלה ואחרים.
לפיכך הוא מבקש ,שהמועצה תטיל על הצוות המקצועי לגבש קריטריונים לגבי עבירות
משמעת והטיפול הראוי בהם.
הקריטריונים יובאו לאישור המועצה
השיב להצעה לסדר מנכ"ל העירייה – מר פרנקו גונן .הדגיש ,כי הוא מוכן לקבל בשמחה
כל ביקורות והציע למר איתן שלום ,כי אם נתקל במקרים בהם הוא חושב שהיתה איפה
ואיפה ,הוא מוכן לשמוע על כך ולבדוק עצמו שוב .למרות שיכול לומר שלא היתה לו שום
היכרות מוקדמת עם אף עובד בעירייה וככל שמגיע אליו עובד לשימוע השימוע מתנהל
בצורה אובייקטיבית ביותר .יש התייחסות לבעיות של אנשים שאם יוצאו מחוץ למערכת
הם עלוילים להגיע למצב בלתי אפשרי וקשה מאד.
לכן אם נקבע קריטריונים לנושא שימועים לא ניתן יהיה להפעיל שיקול דעת .קריטריונים
מקבעים לדפוסים ויהיה צורך בניתוח של כל סוגי ההעדרויות ,כל וויתקי העובדים וכל
סוגי הבעיות הסוציאליות ולפי זה לקבוע לכל אחד את מה שמגיע לו .אז אין צורך
בשימוע .שולחים אותו לקטגוריה הנכונה ונגמר הסיפור .אם לדעת איתן שלום לא נוהגים
נכון באנשים ישמח להזמין אותו לשבת ביחד ולהראות לו את כל החומר בנושא.
מר איתן שלום – יאמר לזכות המנכ"ל שלמרות היכרות קצרה עמו הוא יודע שכולם
שווים בעיניו .למרו שהוא אינו יכול לקבל את זה שהעונש לא יהיה שווה לאותה עבירה
ישמח בכל זאת להיפגש עם המנכ"ל להצגת החומר.
ראה"ע – מר דב צור – מציע שכרגע נוריד את ההצעה לסדר מסדר היום .אולם איתן
שלום יוכל להעלות שוב במועצה מחוץ למנין  4ההצעות לסדר.
לאור הצעת ראה"ע – מר דב צור הסיר חבר המועצה – מר איתן שלום את הצעתו לסדר
מסדר יום המועצה.

נושאים משפטיים:
.1

אישרור החלטת מועצה מס'  13/78מתאריך – 1.11.1978
הסכם פיתוח וחכירה – לוויוס זיגמונד ואח
המועצה מתבקשת לאשר אישרור החלטת המועצה מישיבתה מס'  13/78מתאריך
 ,1.11.1978להתקשר בהסכם חכירה לתקופה של  23שנים חסר יום ,עם החוכרים ה"ה
זיגמונד )זאב( לוויוס ,חנה כהן ואירית צביאלי ,חלקה  ,26גוש ) 5032לשעבר גוש  3947חלק
מחלקה  ,23מגרש .(193
בהתאם לכך נחתם עם החוכרים ביום  26.7.1979הסכם פיתוח והסכם חכירה לתקופה
שתחילתה ביום  08.03.1975וסיומה ביום .07.03.1998
הסכמים אלו לא אושרו ע"י משרד הפנים במועדם עקב שגגה טכנית מקרית ,אשר נבעה
מהשמטת פרטיהם מרשימה ארוכה של הסכמי פיתוח וחכירה בנוסח זהה ,שנערכו באותה
תקופה במגרשים סמוכים שבבעלות העירייה באיזור התעשייה.
לאור הליכים משפטיים המתנהלים בקשר עם המקרקעין שבנדון ועל מנת להביא לסיום
ההליכים הנדרשים לאישור ההתקשרות הנ"ל ע"י שר הפנים בהתאם לסעיף  188לפקודת
העיריות יש צורך באישרור ההחלטה ע"י מועצת העירייה.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
א .עותק חוו"ד היועץ המשפטי – עו"ר רועי בר.
ב .הסכם הפיתוח והסכם החכירה.
ג .עותק קיטוע החלטת מועצה  13/78מיום .1.11.78
מחליטים :
.2

מאשרים )פה אחד(

המלצת ועדה בנושא ה"ה בנו מסעודה ואלברט
ה"ה בנו מסעודה ואלברט פינו מהשוק העירוני חנות מס'  6ונבנה עבורם ,מכספי
הפיצויים ,מבנה קיוסק בגוש  6825חלקה ) 6חלק( רח' משה לוי בגודל  9מ"ר ששימש
אותם שנים.
במאי  2011נחתם הסכם רשות בין ה"ה בנו לבין העירייה לפיו העירייה תבנה קיוסק חדש
בגודל  15מ"ר ע"י וע"ח העירייה )למעט המע"מ( ובתמורה ה"ה בנו ישלמו שכ"ד לקרקע
ולמבנה סה"כ כ ₪ 14,900 -לשנה ,בתוספת מע"מ צמוד למדד.
הקיוסק החדש נמסר ביולי  2012ומאז מנסה מר בנו אלברט להפעיל את הקיוסק
ונתקל בקשיים מרובים עקב מחלתה של הגב' בנו )אינו מצליח לעזוב אותה( ולהפעיל
את המזנון וכו'.
הבעיה הופנתה על ידי לבדיקת מנהל שרותים חברתיים רצ"ב דו"ח אגף רווחה.
אשר על כן ,ע"מ לסייע למר בנו ,כונסה ב 25 -פבר' ועדה בראשות הרב אריה כהן סגן
ראש העירייה ומחזיק תיק הנכסים ,מר אבי דנינו משנה לראש העיר ומחזיק תיק
הכנסות ,גזבר העירייה – מר יוסי כהן ,מר שמעון ברטש – הממונה על נכסי העירייה
עו"ד אייל קוצינסקי ועו"ד יעל מנור.

לנוכח מצבם הקשה של בני הזוג בנו ועל מנת לסייע בהפעלת הקיוסק ,המליצה הועדה על
הפחתה של  50%בחוב דמי השימוש בגין שנת  2012וכן על הפחתה של  50%בדמי
השימוש לשנת .2013
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר המלצת הועדה הנ"ל.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים סיכום דיון הועדה מיום .25.2.13
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :

הנושא ירד מסדר היום
.3

הסכם החכרת קרקע עם חברת חשמל לצורך תחנות טרנספורמציה
המועצה מתבקשת לאשר הסכם חכירה עם חברת חשמל לצורך תחנות טרנספורמציה
כמפורט:
א .בתאריך  16.11.11אישרה המועצה את הסכם הגג עם חברת חשמל בנושא החכרת
חדרי טרנספורמציה לחרת חשמל ברחבי העיר ,לתקופה של  25שנה ,עם אופציה
להארכת החכירה לתקופה נוספת של  24שנים מגמר הבנייה.
ב .המועצה מתבקשת לאשר החכרת שטח ציבורי בגודל כ 15.99 -מ"ר לחברת חשמל
לצורך תפעול חדר טרנספורמציה בגוש  6286חלקה  212בבית ספר ירוק בצוריאל.
שיעורי דמי החכירה שיגבו מחברת חשמל משתנים לפי המחירון של חברת חשמל אשר
מתעדכן מדי רבעון.

מצ"ב עותק היתר הבניה  +עותק מפת השטח.
.4

מכרז מס'  – 59/12השלמת תכנון מפורט ,ביצוע עבודות שיפוץ ושימור מבנים והכשרתם
לשמש כמלון מסוג "בוטיק" – ביטול המכרז וניהול מו"מ
המועצה מתבקשת לאשר ביטל מכרז מס'  – 57/12השלמת תכנון מפורט ,ביצוע עבודות
שיפוץ ושימור מבנים והכשרתם לשמש כמלון מסוג "בוטיק" ,וניהול מו"מ עם משקיעים.
ביטול המכרז מתבקש לאור העובדה ,כי המכרז פורסם פעמיים .בפעם הראשונה הוגשה
הצעה אחת שנפסלה על אי עמידה בתנאי הסף שנקבעו במכרז ,מאחר ולא צורפה ערבות
מכרז ולא צורף אישור איתנות פיננסית.
למרות שתנאי המכרז שונו לא הוגשו כל הצעות גם לאחר פרסום המכרז פעם שניה.
כיום יש התעניינות מחודשת בנושא.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק פניית ועדת המכרזים לראה"ע ואישורו.
להלן ההצבעה:
10
בעד-
3
נגד-
1
נמנע-
מחליטים:

)ה"ה אסף דעבול ,יפעת מאירוביץ יפת ואפי משה(
)גב' ליאל אבן זוהר בן דוד(
מאשרים )ברוב קולות(

גב' ליאל אבן זוהר בן דוד נימקה הימנעותה – "חושבת שלנוכח כשלונות המכרז של מלון
הבוטיק ברור ,שרצוי וכדאי לשקול מחדש את התוכנית .תכנית זו ,מעבר לכך שככל

הנראה אינה כלכלית ,לפחות אליבא היזמים ,גם מאד בעייתית מבחינת העיר .לוקחים
מבנה ציבור ,שבזמנו ניתן לעיר כפיקדון ,הועבר לעיר כמבנה שנתרם לעיר – תרומת
המשפחה ,והופכים אותו למלון שיש לו כדאיות מוגבלת וצורך מוגבל במרכז העיר.
רצוי היה לפתח מלונאות דווקא באתרים תיירותיים יותר .יש שפע כאלה בעיר .אפשר
היה להקים מלון ליד המכון הוולקני ,במקומות בהם יש יותר ביקוש ומרכז העיר איננו
כזה .עיריית ראשון לציון אינה מוקד משיכה משמעותי לתיירים מבחוץ ,אך לא כך המכון
הוולקני ,למרות מועצת התיירות של העיר.
אני חושבת שלפחות אני משקפת דעת חלק מחברי למועצה פה ,שהיה ראוי להקים מלון
כזה או לנסות להקים אותו ברמה הכלכלית בחוף הים או בסמוך למכון הוולקני ,או אפילו
באיזור המתפתח החדש של הסופרלנד.
חושבת שהעובדה ,שמלון כזה מוקם במבנה שהוא מבנה ציבור ששימש לאורך כל השנים
כמבנה עם משמעות ,עם היסטוריה ,רצוי היה שהמקום ישאר לטובת הציבור ולתועלת
הציבור .לא משוכנעת גם מבחינת התנאים בהם הועבר בזמנו המבנה לעירייה ,שזה נכון
גם ברמות אחרות ,אפילו אתיות ,של המשפחה שתרמה אותו.
לכן מכל הבחינות הללו חושבת ,שבסופו של דבר זה תהיה זו בכיה לדורות וכולנו נצטער
שהמבנה הזה יהפוך למבנה שאיננו מבנה ציבורי ומבקשת לבטל את המכרז ולהסתפק בכך
שיעשה בו שימוש אחר.
מלון שצריך לקום יוקם ע"י החכ"ר במקום אחר על קרקעות אחרות".

 .5מכרז מס'  – 66/12עדכון מודל תלת מימדי – ביטול מכרז וניהול מו"מ
המועצה מתבקשת לאשר ביטול מכרז מס'  – 66/12עדכון מודל תלת מימדי וניהול מו"מ.
ב 2009 -נחתם הסכם ,לאחר מכרז ,עם חברת טרה-דיזיין לבניית מודל עירוני תלת-מימדי
המבוסס על המיפוי שביצענו ב.2008 -
לאור הצורך בעדכון המודל התלת מימדי נערך מכרז בנושא.
למכרז הוגשה הצעה אחת בלבד – של חברת טרה-דיזיין.
העלויות שהוגשו בהצעת חב' טרה – דיזיין היו גבוהות ,למרות שנוספו דרישות פיתוח
במכרז ,ובנוסף ,הצעת המחיר לא הוגשה בהתאם לכתב הכמויות שהיה במכרז.
האפשרות השניה היתה לקנות מערכת חדשה ,שמחירה יכול להגיע עד  2 – 1/2 1מליון .₪
לאור זאת המליצה ועדת המכרזים לבטל את המכרז ולצאת למו"מ לחתימת הסכם לעדכון
וביצוע עבודות בהתאם לדרישות העירייה וצמצום עלויות העבודה.
תוצאות המו"מ יובאו לאישור המועצה.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק פניית ועדת המכרזים לראה"ע ואישורו.
להלן ההצבעה:
11
בעד-
1
נגד-
/
נמנע-
מחליטים:

)גב' יפעת מאירוביץ יפת(
מאשרים )ברוב קולות(

.7

חלוקת כרטיסים למופעים
המועצה בישיבתה מס'  89/12מתאריך  2.5.12החלטה על להקמת ועדת מועצה שתדון
בנושא חלוקת כרטיסים למופעים לחברי מועצה.
ועדת המועצה שהוקמה ,בהשתתפות ה"ה :דוד ראובן –יו"ר ,סורין גנות – חבר ,אייל
מושיוב – חבר וליאל אבן זוהר בן דוד – חברה וע"ד אופיר ארגמן – יועץ משפטי לעירייה,
דנה בנושא בתאריך .18.2.13
בעקבות הדיון כתב עו"ד אופיר ארגמן חוו"ד משפטית בנושא.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאמץ את חוו"ד המשפטית של עו"ד אופיר ארגמן ולהסב
את חוו"ד כנוהל עבודה באמצעות עורך הנהלים של העירייה.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק חוו"ד היועץ המשפטי – עו"ד אופיר ארגמן
בנושא.
התנהל דיון במהלכו הביעו חברי המועצה דעתם בנושא.
חברי המועצה ה"ה ליאל אבן זוהר בן דוד ושלמה גרינברג עזבו הישיבה לפני ההצבעה.
להלן ההצבעה:
13
בעד-
/
נגד-
2
נמנע-
מחליטים:

)ה"ה יפעת מאירוביץ יפת ואפי משה(
מאשרים )ברוב קולות( אימוץ חוו"ד המשפטית של עו"ד אופיר ארגמן
בנושא.
חוו"ד תוסב לנוהל עבודה באמצעות עורך הנהלים של העירייה.

חברת המועצה – הגב' יפעת מאירוביץ יפת עזבה הישיבה
 .6מכרז מס'  – 53/12ביצוע סקר ימי ועבודות לפינוי נפלים בים וביבשה
המועצה מתבקשת לאשר המלצת ועדת המכרזים מישיבתה מיום שני 18.3.13 ,בדבר
ביטול מכרז  – 53/12ביצוע סקר ימי ועבודות לפינוי נפלים בים וביבשה וניהול מו"מ עם
מציעים.
למכרז הוגשו  2הצעות – "טייפון לידור" ו"-מעברים הנדסה אזרחית".
שתי החברות לא עמדו בתנאי הסף של המכרז כשנדרשו לצרף אישור בדבר ביטוח
העבודות במקרה של זכייה.
לדעת אנשי המקצוע והיועצים המשפטיים ,פרסום מכרז חדש לא יועיל היות ומדובר
בתחום פעילות ייחודי שמספר המציעים הפוטנציאלי מצומצם בו למדי ובפרויקט בעל
מורכבות רבה ,אשר הליך נוקשה של מכרז מקשה את ההתמודדות עמה ויש צורך בהליך
גמיש יותר.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק פניית ועדת המכרזים לראה"ע ואישורו.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

תקציבים בלתי רגילים:
.1

עדכון תב"רים/אפריל 2013
המועצה מתבקשת לאשר עדכון תב"רים/אפריל  2013לפי הרשימה המצ"ב.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק טבלה מסכמת  +עותקי התב"רים.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד(

אישורי מועצה
.1

קריאת רחוב מס'  5183בנחלת יהודה בשם "רח' הנחלה"
המועצה מתבקשת לאשר החלטת הועדה לקריאת שמות לרחובות ,שהתקבלה בסבב
טלפוני ,ולקרוא לרחוב מס'  ,5183המתחיל ברח' ליבין יוסף וריסיה ומסתיים ברח' רבי
משה כלפון הכהן ,בשכ' נחלת יהודה ,בשם "רחוב הנחלה" ע"ש שכונת נחלת יהודה.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
א .עותק החלטת הועדה שנערכה בסבב טלפוני.
ב .מפת הרחוב.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

 .2אישור ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדה מקצועית לתמיכות מתאריך 10.2.13
אישור התבחינים למלגות לתלמידים עולים חדשים
בנושא:
המועצה מתבקשת לאשר ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת מקצועית לתמיכות
מתאריך  10.2.13בנושא :אישור התבחינים למלגות לתלמידים עולים חדשים.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הפרוטוקול.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

 .3אישור ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדה מקצועית לתמיכות מתאריך 19.3.13
המועצה מתבקשת לאשר ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדה מקצועית לתמיכות
מתאריך  ,19.3.13בנושאים הבאים:
א .חלוקת תקציב תמיכת תנועות נוער לשנת ;2013
ב .חלוקת מלגות תלמידים מחוננים לשנת ;2013
ג .אישור תמיכה לעמותת "אנוש";
ד .העברת תקציב סך  ₪ 57,000עבור פעילות "גרעין החינוך התורני";
ה .תמיכה בסך של  ₪ 130,000לשיפוץ מקווה במתחם בית הכנסת ישועת ישראל.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הפרוטוקול.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

 .4אישור ההחלטות הכלולות בפרוטוקול הועדה למתן תמיכות ליחידים
המועצה מתבקשת לאשר המלצת הועדה למתן תמיכות ליחידים מישיבתה מתאריך
.11.3.13
לועדה הוגשה בקשת תמיכה אחת בגין נזקי שריפה בסך של .₪ 35,000
בקשת התמיכה נבדקה ונמצאה תקינה.
מאחר שלועדה הוגשה בקשת תמיכה אחת בלבד; וסכום התמיכה בהתאם לתבחינים
בנוסח הקודם )בסך של  (₪ 3,125נמוך בשיעור ניכר אל מול בקשת התמיכה )בסך של
 (₪ 35,000ואל מול תקציב התמיכות ביחידים הכולל )בסך של  – (₪ 25,000ובפרט לאור
העובדה שמדובר במקרה מצוקה מוכח וקשה ממליצה הועדה כדלקמן:
א .התבחינים יעודכנו ,כך ששיעור תקרת התמיכה הקבועה בסעיף ) 2פסקה ראשונה(
יתוקן מ 10% -ל :40% -במקום "לא תאושר תמיכה בשיעור העולה על  10%מהתקציב
השנתי "...ייכתב – "לא תאושר תמיכה בשיעור העולה על  40%מהתקציב השנתי"...
"ולא יותר מתקרה של  ₪ 20,000למקרה פרטי."...
ב .לאשר מתן תמיכה בסך של  ₪ 10,937.5למבקשת התמיכה .סכום זה מורכב
מהסכומים הבאים 8,750 :ש" סכום בסיס  ₪ 2,187.5 +תוספת סכום בגין סטאטוס
סוציו אקונומי.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

הובא לידיעת חברי המועצה:
דו"ח פעולות העירייה לחודשים אפריל – יוני .2012
דו"ח פעולות העירייה לחודשים יולי – ספט' .2012

הישיבה הסתיימה בשעה20:57 :

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה

דב צור
ראש העירייה

