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עיריית ראשון לציון
המועצה ה11 -
לשכת מנכ"ל העירייה

קובץ החלטות מס' 61/36
של ישיבת מועצה מן המנין
שהתקיימה ביום רביעי ,כ"ד בשבט התשע"ו12.236 ,
בשעה 33:11
באולם המליאה/קומה  ,5בנין העירייה

משתתפים

דב צור  -ראה"ע ,מוטי עג'מי  -מ"מ ראה"ע ,רז קינסטליך – מ"מ ראה"ע ,ציון
כהן – סגן ראה"ע ,יוסי חממי – סגן ראה"ע ,אייל מושיוב – משנה לראה"ע,
לימור גור ,משה לב הר ,איתן שלום ,יפעת מאירוביץ יפת ,עידן מזרחי ,אבי
חיים ,ליאל אבן זוהר בן דוד ,יפת מנחם ,מיכאל רייף ,קרן דנה ,מיכל קלדרון.,

חסרים:

אריה כהן – סגן ראה"ע ,דורון אוזן – משנה לראה"ע ,אבי דנינו – משנה
לראה"ע ,פרופ' תמי רונן ,אוהד אוזן ,אייל לוי ,ישראל מוטעי ,יצחק
אבשלומוב ,שמעון טרבלסי ,אסף דעבול ,סורין גנות ,מאיר עקיבא.

נוכחים:

פרנקו גונן – מנכ"ל העירייה ,יוסי כהן – גזבר העירייה ,עו"ד אינסה גולדנברג
לוי – היועצת המשפטית לעירייה ,ד"ר שוש נחום – ראש מינהל החינוך ,מירי
אור גוטפריד – מנהלת אגף חינוך על יסודי ,גלעד אברהמי – מנהל אגף נכסים,
אלי שוורצברג – מנהל אגף חופים ואגמים ,טובה סער – מזכירת מועצת
עירייה ,ליאת עברי – אחריות עירונית ,יונה שפירא – מרכזת הועדה לקריאת
שמות לרחובות והנצחה.

הישיבה נפתחה בשעה14:56 :
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בפתח הישיבה הציגו מר עברי ורבין וגב' ליאת עברי,בפני חברי
המועצה את דו"ח האחריות התאגידית לשנים .3102-3102
ראה""ע -מר דב צור העניק תעודות הוקרה למקיף א' /הגמנסיה
הריאלית ולנבחרות הכדורסל כדלקמן:
לבית הספר מקיף א' /הגמנסיה הריאלית  -על זכייתו בפרס ההגינות
בספורט;

לנבחרת כדורסל בנים

 -לרגל זכייתם באליפות המדינה בליגת העל

לבתי ספר תיכוניים;

לנבחרת כדורסל בנות

 -לרגל זכייתם במקום השני בליגת העל לבתי

ספר תיכוניים;

למר נדב זילברשטיין  -מאמן נבחרת כדורסל בנים;
למר זיו ארז – מנהל המגמה ומאמן נבחרת כדורסל בנות.

לבקשת חבר המועצה – מר סורין גנות ,שנעדר מהישיבה ,נדחה הדיון בשאילתא ובהצעה
לסדר שהגיש לישיבת המועצה הבאה.

שאילתא
של חבר המועצה – מר סורין גנות מתאריך 61.16.11
הטרדות מיניות.
בנושא:
מצ"ב עותק השאילתא ותשובת ראה"ע -מר דב צור.

הצעה לסדר היום:
הצעה לסדר של חבר המועצה – מר סורין גנות מתאריך 65.1.12
צביעת מדרכות כתמרור.
בנושא:
מצ"ב עותק ההצעה לסדר.

נושאים משפטיים:
 .1אישור המלצת ועדת הקצאות מס'  2111מיום  – 15.16.11עמותת בתי נוער הנחשונים
(בהמשך להחלטת מועצה  21112מתאריך )2.1.12
המועצה מתבקשת לאשר המלצות ועדת הקצאות בדבר הקצאת מבנה אשר הוצא לפרסום
בהתאם לנוהלי משרד הפנים.
מצורפת לעיון הודעה בדבר אפשרות להקצאת הנכס כפי שפורסמה בעיתונות ארצית
ומקומית בתאריך .17.74.6711
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להקצאה המפורטת מטה לא הוגשו התנגדויות:
עמותת בתי נוער הנחשונים ע"ר  – 117111741בקשה חדשה להקצאת נכס עירוני למגורי
מחנכים
בהתאם לסיכום הדיון מיום  ,1413111ובהתאם לקול קורא שערך אגף הנוער אושר הקמת
מתחם מגורים לגרעין מחנכים מתנועת הבוגרים – השומר הצעיר (מצ"ב).
הגרעין יפעל לקידום החינוך ומעורבות בקהילה בעיר ע"י השתלבות במסגרות עירוניות.
פרטי הנכס:
רח' החלמונית  ,14גוש  ,1732חלקה  ,57שכ' קריית ראשון (חט"ב מעלות לשעבר)
שטח הנכס כ 3,777 -מ"ר
להלן הפרוגרמה לביצוע כפי שהועברה ע"י האדריכל מטעם מנהל שפ"ע:
סה"כ שטח שהוקצה למגורי המחנכים כ 017 -מ"ר 11 :חדרי מגורים 3 ,סלונים 3 ,מטבחים,
 5תאי שירותים 5 ,חדרי מקלחת 1 ,משרד ו 1 -חדר פעילות (מצ"ב הפרוגרמה +תוכנית).
פירוט עלויות הבניה ושיפוץ כפי שהוצגו ע"י מנהל שפ"ע (רצ"ב):
אומדן שיפוץ כל המבנה .₪ 2,377,777
אומדן שיפוץ  613מהמבנה (כיתות לימוד מקצועיות) כ.₪ 3,177,777 -
אומדן שיפוץ כ 113 -מהמבנה למגורים כ.₪ 6,177,777 -
השתתפות העמותה בבניה ( ₪ 067,777 -מצ"ב מכתב מטעם התנועה).
מהות הבקשה:
אישור הועדה לחתום על הסכם רשות לתקופה של  1שנים חסר יום לאחר המצאת כל
המסמכים ע"י העמותה הדרושים לחתימת ההסכם .דמי השימוש הינם  ₪ 11לחודש ,אשר
ישולמו ע"י העמותה במעמד חתימה על ההסכם .הוצאות חשמל ,מים ואחזקת המבנה
והחצר יחולו על העמותה .ביטוח יעשה ע"פ דרישות העירייה.
חתימה על הסכם רשות בכפוף להשלמת הליך לקבלת ההיתר לשימוש חורג ע"י מנהל
שפ"ע.
החלטה :מאושר.
מאשרים (פה אחד)

מחליטים :

 .6הסכם שכירות – דירת קלט עבור עולים חדשים
ראשו ן לציון רואה חשיבות גדולה בעידוד עלייתם וקליטתם המיטבית של העולים בעיר.
במסגרת מאמציה ,להקל על העולים המבקשים להתגורר בתחומה ,הוחלט להעמיד לרשות
העולים ,כפיילוט ,דירת קלט לשהייה זמנית ,כשבועיים ,לכל משפחה .במהלך תקופה הנ"ל
יחפשו לעצמם המשפחות דירת קבע.
ההחלטה להשכיר דירת קלט עבור העולים התקבלה ממספר סיבות המפורטות מטה:
 .1פניות ובקשות עולים פוטנציאליים לאגף הקליטה בנושא זה.
 .6פניית גורמים בעלי עניין כגון הסוכנות היהודית והקרן לידידות המוכנים לקחת חלק
במימון עלויות השכרת הדירה.
 .3רצון העירייה להקל על קליטת העולים במסגרת מאמצי עידוד עליה.
 .5רשויות אחרות גם מעמידות דירות קלט לטובת העולים.
לפי עדכון של אגף הקליטה ,במימון השכרת הדירה שותפים :הסוכנות היהודית11,777 -
 ,₪הקרן לידידות –  ,₪ 16,777עירייה –  ₪ 67,777והשתתפות עצמית של העולים כ-
.₪ 67,777
3

הסכם שיחתם עם הסוכנות היהודית לפיו הסוכנות תעביר מימון (סעיף  1.6בהסכם)
ועדכון של אגף הקליטה.
השכרת דירת קלט עבור העולים אושרה בישיבות התקציב ,ונכנס לתכנית העבודה של
אגף הקליטה ולתעמ"ת .)₪ 17,777( 6712
פרטי הדירה:
כתובת הנכס :רח' בית"ר  ,16גוש  3461חלקה  211תת חלקה .10
תיאור הנכס :דירה בת  3.1חדרים ששטחה כ 11 -מ"ר ,בקומה ד' .במבנה יש מעלית.
פרטי בעלי הנכס:
בעלת הנכס הינה גב' דליה יני ת.ז ,711331444 .אשר מתגוררת ברח' בית"ר  ,16בראשון
לציון.
דמי שכירות:
לאחר מו"מ עם המשכירה נקבע  -דמי השכירות החודשיים בגין המושכר ,יהיו בסך של
 ₪ 5,777לחודש (ארבעת אלפים שקלים).
בנוסף ,מוסכם כי העירייה תשלם למשכירה ביחד עם התשלום הראשון של דמי השכירות
תשלום חד פעמי בסך של  ,₪ 3,777עבור רכישת ציוד של המשכירה בדירה (התשלום
מתקציב אגף הקליטה) .לאחר סיום תקופת השכירות ,הציוד יישאר בידי העירייה.
להלן פירוט הציוד :מכונת כביסה ,תנור משולב כיריים ,מקרר.
יצוין ,לפי השומה המצורפת ,דמי שכירות הראויים עבור הדירה בגבולות של
.₪ 5,577 - 5.677
תנאי האכלוס והשהייה בדירת הקלט:
אכלוס בדירה יתבצע בתיאום מראש (לפחות חודשיים-שלושה מראש) ,טרום הגעתם של
העולים לעיר.
דירת הקלט תעמוד לרשות העולים החדשים לשהייה מקסימלית בת שבועיים  ,ובמהלכם
יצטרכו למצוא פתרון לדיור קבוע.
עלות השימוש בדירה עבור משפחת עולים הינה  ₪ 177ללילה .סכום זה כולל את כל
ההוצאות הנלוות (חשמל ,מים ,ארנונה ,גז ,ועד בית ,אינטרנט וכבלים) .התשלום עבור כל
תקופת השהייה ייגבה מהעולים מראש.
תמורת אפשרות האכלוס בדירה יחתום העולה על כתב הצהרה והתחייבות ויעמיד לרשות
העירייה דמי בטחון בסך  1,777ש"ח ,אשר יוחזרו לו בתום תקופת השימוש בדירה.
לאור האמור לעיל ,מתבקשת המועצה לאשר הסכם שכירות דירת קלט עבור עולים
חדשים לתקופה של  16חודשים עם אופציה אחת להארכה עד  16חודשים.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
א .עותק התחייבות הקרן לידידות;
ב .עותק הסכם;
ג .עותק שמאות
מאשרים (פה אחד)

מחליטים :
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 .3מכרז מס'  – 10112מתן רשות שימוש להפעלת המועדון הימי בחוף הים – פסילת המכרז
ויציאה להתמחרות
המועצה מתבקשת לאשר המלצת ועדת המכרזים מישיבתה מיום שני 11.1.12 ,ולאשר
פסילת מכרז מס'  – 10111מתן רשות שימוש להפעלת המועדון הימי בחוף הים ,הואיל ו-
 3ההצעות שהוגשו לא עמדו בתנאי הסף .כמו כן מתבקשת המועצה לאשר המלצת הועדה
לצאת להליך של התמחרות מכיוון ומדובר במכרז שלישי שלא צלח.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
א .חוו"ד היועץ המשפטי עו"ד דותן שני;
ב .פניית מנהל אגף חופים ואגמים לועדת המכרזים;
ג .פניית ועדת המכרזים לראה"ע ואישורו.
מאשרים (פה אחד)

מחליטים :

 .5אישור המלצת ועדת תמיכות ליחידים מישיבתה מיום 13.1.12
המועצה מתבקשת לאשר המלצות ועדת התמיכות ליחידם מישיבת מיום ד' 13.1.12
כדלקמן:
א .שינוי נוהל תמיכות ביחידים בגין מקרי מצוקה;
ב .רחל אייזנקוט ,נפגעה בפיגוע בראשון לציון
תמיכה בסך של  - ₪ 67,777עבודות העירייה בהנגשת בניין התושבת;
ג .מוסקוביץ ויקטור ,דירתו ניזוקה בגין שריפה,
תמיכה בסך של  ₪ 17,217בגין תריסים ומזגן אשר נשרפו.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק נוהל תמיכות ביחידים בגין מקרי מצוקה
החדש.
מחליטים :מאשרים (פה אחד):

א.
ב.
ג.

שינוי נוהל תמיכות ביחידים בגין מקרי מצוקה;
מתן תמיכה בסך של  ₪ 67,777לרחל אייזנקוט,
שנפגעה בפיגוע בראשון לציון לעבודות
העירייה בהנגשת בניין התושבת;
מתן תמיכה בסך של  ₪ 17,217למוסקוביץ
ויקטור ,שדירתו ניזוקה בשריפה ,לתריסים
ומזגן אשר נשרפו

ענייני עובדים:
 .1מתן היתר לעבודה נוספת למר זהר מימון – מפנה אשפה1מינהל איה"ס -
המועצה מתבקשת לאשר מתן היתר לעבודה נוספת למר זהר מימון – מפנה
אשפה1מינהל איה"ס כדלקמן:
מהות העבודה  -עבודת טרקטור וקצין בטיחות;
מקום העבודה  -מוטי פרץ חומרי בנין
שעות העבודה  -יומיים בשבוע בין השעות .16:77 – 11:77
גובה שכר משוער  -כ ₪ 1,177 -ברוטו לחודש.
מאשרים (פה אחד)

מחליטים :
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 .6מתן היתר לעבודה נוספת למר אורן אלקלעי – תחזוקן ראשי1מינהל החינוך-
המועצה מתבקשת לאשר מתן היתר לעבודה נוספת למר אורן אלקלעי – תחזוקן
ראשי1מינהל החינוך כדלקמן:
מהות העבודה  -צילום אירועים;
מקום העבודה  -פרילנסר;
שעות העבודה  3 -ימים בשבוע בין השעות ;14:77 – 63:77
גובה שכר משוער  -כ ₪ 1,177 -ברוטו לחודש.
מאשרים (פה אחד)

מחליטים :

אישורי מועצה:
 .1אישור המלצות הועדה לקריאת שמות לרחובות מישיבתה מס'  3111מתאריך :1.16.11
המועצה מתבקשת לאשר המלצות הועדה לקריאת שמות לרחובות מישיבתה מס' 3111
מתאריך  1.16.11כדלקמן:
א .מתן השם "דרך השירות המטאורולוגי" לרחוב מס'  61המוביל מכביש מס' ( 55דרך
השבעה) אל השירות המטאורולוגי בצומת בית דגן
הבקשה הוגשה ע"י ד"ר הניה ברקוביץ' ,לשעבר מנהלת השירות המטאורולוגי
מוצע השם :דרך השירות המטאורולוגי
השירות המטאורולוגי שהינו גוף לאומי ,מצוי בשטח השיפוט של ראשון-לציון אך בשל
היעדר כתובת מסודרת ,משתמש השירות המטאורולוגי בתא דואר בישוב הסמוך ,בית
דגן ומוכר בציבור כמצוי בבית דגן וכך גם מציינת אפליקציית .WAZE
מחליטים
.1
.6

מאשרים פה אחד מתן השם" :דרך השירות המטאורולוגי" לרחוב מס' - 61
דרך הגישה המובילה מכביש ( 55דרך השבעה) אל השירות המטאורולוגי
יש להביא הנושא לאישור הנהלה1מועצה.
מאשרים (פה אחד)

מחליטים :
ב .קריאת שמות לרחובות בשכונת האירוס
רחוב מס'  – 56רחוב יובלים;
רחוב מס'  – 53רחוב גבים;
רחוב מס'  – 55רחוב עיינות;
רחוב מס'  – 5712משעול האשד;
רחוב מס'  – 5710משעול הפלג;
רחוב מס'  – 5711משעול האדווה.
מחליטים:
מאשרים פה אחד מתן השמות:
.1
יש להביא הנושא לאישור הנהלה1מועצה
.6

מאשרים (פה אחד)

מחליטים :
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ג .מתן השם "רח' קורנית" לרחוב מס'  5717המתחיל ברח' ברק בן אבינועם ומסתיים ב-
ללא מוצא
מוצע השם :רחוב קורנית
מר יוסי חממי :מוצע שם של צמח בשל ממדיו הצנועים של השביל .
מחליטים
מאשרים מתן השם" :קורנית" לרחוב מס'  5717המתחיל ברח' ברק בן אבינעם
.1
ומסתיים ב :ללא מוצא
יש להביא הנושא לאישור הנהלה1מועצה
.6
מאשרים (פה אחד)

מחליטים :

ד .מתן השם "רחוב דונה גרציה" לרח' מס'  50המתחיל ברחוב דיזנגוף ומסתיים ברח' 52
בקשה הוגשה על ידי מר ראובן טלקר
מוצע השם :רח' "דונה גרציה"
-

דונה גרציה ( ,)1124 - 1117אשת עסקים ,נדבנית ומדינאית יהודייה .בת
למשפחת אנוסים מליסבון.
לאחר מות בעלה ,המשיכה דונה גרציה לנהל את עסקיו אך בשל לחץ
האינקוויזיציה נאלצה לעזוב לאנטוורפן.
ב 1155-עברה המשפחה לוונציה שם חזרה בגלוי ליהדות.
בהיותה באיטליה דאגה להגן על יהודים אנוסים ולפדות שבויים.
בשנת  1116נענתה להזמנת הסולטאן סולימן הראשון ועברה לקושטא
שבאימפריה העות'מאנית.
בנתה בקושטא בתי כנסת ,ישיבות ובתי חולים.
בשנת  1121פנתה ביחד עם דון יוסף נשיא (אחיינה וחתנה) ,לסולימאן הראשון
בבקשת חכירה של ערים בארץ ישראל ,הם חכרו את טבריה והחלו לבנות את
העיר וליישב בה יהודים מאירופה.
ב 1124-נפטרה דונה גרציה נשיא לא רחוק מקושטא ,טרם הגשימה את חלומה
לעלות לארץ ישראל.

מחליטים:
 .1מאשרים מתן השם :רח' "דונה גרציה" לרח' מס'  50המתחיל ברחוב דיזנגוף
ומסתיים ברח' מס' .52
 .6יש להביא הנושא לאישור הנהלה1מועצה
מאשרים (פה אחד)

מחליטים :

ה .מתן השם "רחוב ירח יעקובי" לרח' מס'  51המתחיל ברח'  50ומסתיים ב -ללא מוצא
הבקשה הוגשה על ידי מר יצחק לורנס ,חבר הוועדה
מוצע השם :רח' "ירח יעקובי"
ירח (ירחמיאל) יעקובי נולד בראשון לציון;1432 ,
שירת בצבא הקבע עד לשחרורו בשנת ;1411
לזכותו פעילות ציבורית ענפה;
כיהן כחבר מועצת העיר ,סגן ומ"מ ר' העירייה;
יו"ר "צוות" מחוז יהודה;
יו"ר ביה"כ "שבת אחים";
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יו"ר אגודת "הפועל" בראשון-לציון;
חבר בעמותת "עירוני ראשון-לציון לכדורגל";
יו"ר קבוצת הכדורסל "הפועל רמת אליהו";
נפטר בשנת ;6770
דיון:
יצחק לורנס :לדעתו יש לקרוא על שמו רחוב באזור מגורים.
מחליטים:
מאשרים מתן השם :רח' "ירח יעקובי" לרח' מס'  51המתחיל ברח'  50ומסתיים
.1
ב:ללא מוצא
יש להביא הנושא לאישור הנהלה1מועצה.
.6
מאשרים (פה אחד)

מחליטים :

ו .מתן השם "רח' אנה טיכו" לרחוב מס'  1312המתחיל ברחוב רנה קאסין ומסתיים ברח'
האוניברסיטה
הרחוב נקרא בעבר רח' זבולון המר ושונה (החלטת מועצה  175116מ)0.11.16-
מגיש הבקשה מר ראובן טלקר
מוצע השם :רח' אנה טיכו
אנה טיכו ( )1417 – 1145הייתה אחות ,ציירת ישראלית וכלת פרס ישראל.
נולדה בחבל מוראביה (כיום צ'כיה) ,גדלה והתחנכה בווינה.
החלה ללמוד ציור בגיל .11
בשנת  1416עלתה לארץ ישראל עם בן דודה ,רופא העיניים ,ד"ר אברהם
אלברט טיכו ובהמשך נישאה לו .הם התיישבו בירושלים ופתחו בה מרפאת
עיניים ,בה סייעה טיכו לבעלה.
בני הזוג טיכו התערו בחיי החברה והתרבות של ירושלים .ואירחו בביתם את
האליטה האינטלקטואלית של הארץ ,וכן מנהיגי היישוב ,ראשי הממשל
הבריטי ,אומנים ,סופרים ואינטלקטואלים מחו"ל.
משנת  1437התמקדה טיכו בציוריה בטכניקה ובסגנון של תיאור ירושלים
והסביבה .היא נהגה לצאת לחיק הטבע ולרשום את נופי הרי ירושלים
ודמויותיה .ציוריה מוצגים כיום במוזיאונים החשובים בעולם.
בשנת  1407הוענק לה התואר "יקירת ירושלים".
לקראת סוף ימיה החליטה טיכו לתרום את ביתה ,על אוסף האומנות שבו
הכולל את ציוריה ועוד שכיות חמדה שאסף בעלה על פני השנים ,למען תושבי
ירושלים והוא פועל כיום כשלוחה של מוזיאון ישראל ,תחת השם  ,בית טיכו.
בשנת  1417הוכתרה ככלת פרס ישראל ,ובאותה שנה נפטרה ונטמנה לצד
בעלה בהר המנוחות.
מחליטים:
מאשרים מן השם רח' "אנה טיכו" לרח' מס'  1312המתחיל ברחוב רנה קאסין
.1
ומסתיים ברחוב האוניברסיטה
יש להביא הנושא לאישור הנהלה1מועצה.
.6
מאשרים (פה אחד)

מחליטים :
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.6

מנוי גב' נילי גולדברג לרכזת הועדה לקריאת שמות לרחובות והנצחה
המועצה מתבקשת לאשר מנוי גב' נילי גולדנברג לרכזת הועדה לקריאת שמות לרחובות
הונצחה במקומה של הגב' יונה שפירא.
מחליטים :

.3

מאשרים (פה אחד)

חלופי גברי בועדה לקידום מעמד הילד
המועצה מתבקשת לאשר חלופי גברי בועדה לקידום מעמד הילד בסיעת התנועה
החברתית הירוקה כדלקמן:
מר יונתן ברברשטיין מתמנה כחבר בועדה במקומה של הגב' טלי בריל.
מאשרים (פה אחד)

מחליטים :

תוספת לסדר יום המועצה
ראה"ע – מר דב צור ביקש אישור חברי המועצה להעלות נושא שלא בסדר יום המועצה –
הגשת ערר על החלטת הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז – החלטת הועדה המחוזית
בהתנגדויות לתכנית המתאר לראשל"צ  -רצ.67371
מחליטים:

מאשרים (פה אחד) העלאת הנושא לסדר יום המועצה.

ראה"ע – מר דב צור – תכנית המתאר  6737של ראשון לציון קיבלה מהועדה המחוזית אישור
למתן תוקף.
לתוכנית הוגשו התנגדויות ,כולל התנגדויות שלנו .זו תכנית מתאר שמתגלגלת כבר הרבה
מאד שנים ונמצאת ממש לקראת הסוף ,בתהליך ההפקדה שלה ,ומתוקנת לפי דרישות
הועדה המחוזית .התנגדנו לחלק מהתיקונים שהועדה המחוזית אילצה אותנו לעשות .הועדה
קיבלה גם התנגדויות של גופים חיצוניים והתוצאה הסופית היא באמת די משביעת רצון .אם
זה היה רק להחליט כן או לא היינו אומרים פשוט "מסכימים" והתכנית היתה נכנסת לתוקף.
חוץ מאתנו יכולים לערער גם אנשים וגופים פרטיים וגם רשויות ,כמו בת ים וחולון ,שהגישו
התנגדויות בשלב הראשון .הנחת העבודה שלנו ,בגלל מה שקורה במערכת היחסים בינינו לבין
בת ים ,שבת ים בכל מקרה תגיש ערעור והתכנית ממילא תבוא לדיון בועדה הארצית ,אז
ברצוננו לתקן את אותם הנושאים שהועדה המחוזית ממילא לא קיבלה.
הנושאים הם :לבטל את החובה להגיש תכנית למצרף מתחמי תכנון במלואו ,ואת החובה
לאשר מסמכי מדיניות  ,לאפשר לועדה המקומית לחרוג ממגבלות הגובה במקרים המתאימים,
לתקן את סעיף ההפרשות לצרכי ציבור כדי שיהיה ישים ,לקבע את החובה להטמין קווי מתח
חשמל ללא סייגים.
הועדה הארצית ,כדי שתוכל לדון בערר ,צריכה את החלטת המועצה ,בישיבתה גם כמועצת
העיר וגם בישיבתה כועדה מקומית ,להגשת ערעור לועדה הארצית.
יכול מאד להיות ,שאם לא יוגשו ערעורים אחרים בכלל שווה יהיה לנו לוותר על הערעור,
לקבל תוקף לתכנית ואז ראשון לציון תהיה אחת הערים הבודדות בארץ שיש לה תכנית מתאר
בתוקף ,ועל התיקונים הללו להילחם בסיבוב נוסף בועדה .אם לא יוגשו ערעורים נוספים אז
נמשוך את הערר שלנו.
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מנחה לשלוח לכל חברי המועצה את כל החומר ,ולערוך סבב טלפוני בין החברים לאישור
הגשת הערר .למי שיש הערות לנושא מוזמן להגיש אותם.
מכיוון וחבר המועצה – מר אסף דעבול הודיע על התנגדותו לאשור הנושא בדרך של
סבב טלפוני ,ולסבב טלפוני נדרשת הסכמה ,פה אחד ,של כל חברי המועצה ,לא אושר הנושא
ויובא לאישור בישיבת מועצה שלא מן המנין שתתקיים בקרוב.

הישיבה הסתיימה בשעה67:64 :

דב צור
ראש העירייה

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה
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