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שלום – סגן ראה"ע ,יוסי חממי – סגן ראה"ע ,אייל מושיוב – משנה לראה"ע,
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יוסי כהן – גזבר העירייה ,אלי יהלום – מהנדס העירייה ,קיריל קוזיול –
מהנדס העירייה הנכנס ,עו"ד אינסה גולדנברג לוי – היועצת המשפטית
לעירייה ,עו"ד נעמה כליף-חזרתי  -המשנה ליועצת המשפטית ,גלעד אברהמי –
מנהל אגף נכסים ,רונית רענן – מנהלת אגף חינוך יסודי ,ריקי פזמוני – מרכזת
ועדת מכרזים ,עו"ד דניאל זרימאני – יועץ משפטי לעירייה.
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הישיבה נפתחה בשעה19:38 :

הצעות לסדר היום:
 .2של חבר המועצה – מר סורין גנות מתאריך 15.5.16
המאבק בהעברת המכון הוולקני מהעיר.
בנושא:
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חבר המועצה – מר סורין גנות הסביר בהצעתו לסדר ,כי בימים אלו נמצא מכון וולקני
בעין הסערה וזאת לאחר הצהרת שר החקלאות על כוונתו להעבירו לצפון הארץ ,כאשר
מימון המהלך ייעשה ע"י מכירת  3,000דונם משטחי המכון ביעוד למגורים .תכלית שאינה
מתיישבת ,בלשון המעטה ,עם תכנית האב של ראשון לציון.
לדעתו ,לאור ההירתמות הממשלתית המאומצת ,על כל מועצת העיר כולה ,על כל גווניה,
לצאת בהצהרה חד משמעית כנגד גזירה זו.
לפיכך הוא מציע שהמועצה תאמץ החלטתו הבאה:
מועצת העיר ,על כל חבריה ,מצהירה כי הינה מתנגדת נמרצות לסגירת המכון הוולקני
מחד ולשינוי ייעוד השטח בו הוא נמצא למגורים ,או לכל תכלית אחרת שאינה תואמת
את התב"ע הקיימת ו/או את תוכנית המתאר העירונית מאידך; מוצעת העיר מחליטה
להקציב את כל המשאבים הכספיים ו/או המשפטיים הנדרשים לצורך העברת רוע הגזרה.
מר סורין גנות – נמצא באולם ד"ר שמואל פרידמן מהמכון הוולקני ,פנה אליו בנושא
המאבק .יודע שראה"ע והעירייה תומכים חד משמעית שהמכון ישאר כאן.
מציע שהעירייה לא תתמוך רק מוראלית אלא בכל דרך אפשרית ,למשל באמצעו משפטים,
עתירות מינהליות ,עתירות לבג"צ וכדומה.
במישור האישי ,כל אחד מחברי המועצה יכול לרתום למאבק כל מי שהוא מקורב ומכיר.
חושב שהמאבק הזה חשוב ומבקש מכל חברי המועצה לחתום על עצומת ההתנגדות
למהלך.
ראה"ע – מר דב צור – מודה לסורין על העלאת ההצעה לסדר היום.
העמיד להצבעה העלאת הנושא לדיון:
מחליטים:

מאשרים (פה אחד) קיום דיון בהצעה לסדר.

ראה"ע – מר דב צור  -לא פחות מעובדי המכון ,העירייה עומדת בחזית המאבק בנושא
זה ,שבעיניו הזוי ,לא רק מעצם המעבר אלא גם מהרעיון לממן את המעבר בבניית אלפי
דירות בשטחו .מזכיר ,כי כל שטח המכון מנוגד תכנית הפיתוח המחוזית ומנוגד לתכנית
המתאר של ראשון לציון ולכן רעיון זה לא ירקום עור וגידים.
המצב – כרגע יש דיון בועדת השרים לנגב ולגליל ,שמוביל השר דרעי עפ"י בקשת השר
אריאל .שלח מכתב חריף לשר דרעי על זה שהוא העלה את זה כשר הפנים עוד בטרם
ניהל שיחה פשוטה עמו ,כדי לעדכן אותו מה הוא מתכוון ,בכל זאת הוא ראש העירייה
הרלוונטי בנושא זה .חושב שהיה צריך להתייעץ ,לשקול ,לקבל החלטה  .מקווה שיבינו
שהרעיון הוא רעיון גרוע ויש לו התנגדות גדולה מאד בקרב גורמי המקצוע בממשלה,
מקווה שאיום זה יוסר.
ברגע שתתקבל החלטה כל שהיא נלך לעתירה חד משמעית.
מציע לחברי המועצה לקבל ההצעה לסדר .נעשה כל מאמץ ואם תהיה התפתחות נעדכן
את כל חברי המועצה.
מחליטים:

מאשרים קבלת ההצעה לסדר

מר אסף דעבול – מציע לשלוח מכתב לכל חברי הכנסת ולשר הפנים בחתימת כל חברי
המועצה.
ראה"ע – מר דב צור – מסכים ,יכין את המכתב לחתימת חברי המועצה.

חברי המועצה ה"ה אריה כהן ומיכאל רייף הצטרפו לישיבה.
.1

של חבר המועצה – מר מאיר עקיבא מתאריך 19.4.16
מעורבות אזרחית בהעלאת סוגיות מהותיות.
בנושא:
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חבר המועצה – מר מאיר עקיבא הסביר כי הצעתו לסדר זו באה לשים דגש על יחסי
הגומלין בין נבחרי ציבור לבין תושבי העיר.
לדבריו ,לא אחת מבקשים תושבים להחיל רעיונות יצירתיים ומקוריים על מנת שהדבר
ידון במועצת העיר .ייחודיות העיר מאופיינת באוכלוסייה בעלת ידע ויכולות רבה .והצעה
זו יכולה להוות אבן דרך ראשונה בהענקת שקיפות מרבית וערוץ הדברות נקי משיקולים
זרים ותשמש כתשתית פעולה המבוססת על צורכי השעה של תושבי העיר וזאת על מנת
לפתח תרבות ארגונית המכבדת הבדלים ואף נעזרת בהם .לפיכך הוא מציע בהצעתו
לסדר:
 )1תושב העיר המעוניין להגיש הצעה לסדר שתידון בישיבת מועצת העיר ,יהיה
רשאי להגיש הצעה לסדר בצירוף  200חתימות של תושבים ,והמועצה תהייה
חייבת לדון בהצעה בישיבת מועצת העירייה.
 )2תושבים החתומים על היוזמה/הצעה יוזמנו לצפות בישיבת המועצה הרלוונטית אל
מחוץ לאולם המליאה.
 )3היות וחוק פקודת העיריות לא מאפשר לתושב שאינו נבחר ציבור להעלות
הצעה לסדר ,יעלה אותה ראש העירייה ובכך אין בעיה של פגיעה בפקודת העירייה.
 )4על מנת למנוע הצעות סרק יש להגביל עד  2הצעות בכל חודש.
ראה"ע – מר דב צור – מציע להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה מכיוון וחושב ,כי
כל הצעה טובה המגיעה לחברי המועצה עולה לדיון בהנהלת העיר ובמועצה .ניתן להעלות
בכל ישיבה  4הצעות לסדר ולכן ההצעה מיותרת.
להלן ההצעה:
12
בעד-

(ה"ה ראה"ע -דב צור ,מ"מ ראה"ע – מוטי עג'מי ורז קינסטליך ,סגני
ראה"ע -יוסי חממי ואיתן שלום ,משנה לראה"ע אייל מושיוב ודורון
אוזן וחברי המועצה מיכל קלדרון ,ישראל מוטעי ,יפעת מאירוביץ יפת,
לימור גור ,אבי חיים ועידן מזרחי)
(ה"ה ליאל אבן זהר בן דוד ,אסף דעבול ,סורין גנות ומאיר עקיבא)

4
נגד-
/
נמנע-
חבר המועצה – מר אריה כהן לא השתתף בהצבעה.
מחליטים :מאשרים (פה אחד) להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
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של חברי המועצה ה"ה ליאל אבן זהר בן דוד ,יפת מנחם ומאיר עקיבא
מתאריך  29.5.16בנושא :בתי ספר לתגבור לימודי בקיץ.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה סדר.
חברי המועצה ה"ה ליאל אבן זהר בן דוד ,יפת מנחם ומאיר עקיבא טענו בהצעתם לסדר,
כי פרסום תוצאות בחינות המיצ"ב בראשון לציון בשנה האחרונה ,גילה שוב את אשר כבר
ידעו – הקשר בין מצב סוציואקונומי להישגים .ידוע לכל ,כי מי שיש לאל ידו יכול לרכוש
שירותי הוראה פרטיים בנוסף לבתי הספר הממלכתיים ואילו הורים ,שאין ידם משגת
לממן לילדיהם מורים פרטיים באלפי שקלים לשנה ,ילדיהם עלולים להישאר מאחור.
הם סבורים ,כי אין זו גזירת גורל ,וכל הנדרש הינו להשקיע השקעה עירונית מתאימה
בילדים אלו.
לדבריהם ,משרד החינוך נהג להמליץ בעבר על עקרון ה"הטרמה" – לימוד חומר טרם
לימודו בכיתה ככלי לתגבור ולפיכך הם מציעים שהמועצה תאמץ את הצעתם לסדר
כדלקמן:

)1

מועצת העירייה תורה על "תגבור קיץ" בבתי הספר ,בה ילמדו מדריכים
צעירים תלמיד כיתות יא-יב ו/או סטודנטים תושבי העיר או הלומדים בה,
קבוצות ילדים קטנות (כיתות ג'-ד' ומעלה) ,כאשר ההורים ישלמו עלות סמלית
ואילו המדריכים הצעירים/הסטודנטים יקבל ממקבץ שעות לימוד מובטחות
בתעריף שעתי גבוה יחסית .בעשרת בתי הספר בהם הישגי המיצ"ב נמוכים
במיוחד (ובאופן ספציפי באלו שיש בהם ריכוזים גבוהים של אוכלוסיה במצב
סוציואקונומי מוחלש) העירייה תיטול על עצמה את עלות התגבורים ,כולה או
חלקה.

)2

תוכן תכנית עירונית לחיזוק בתי ספר שמצבם הסוציו אקונומי מוחלש ,באופן
שבחופשות לימודים יהיה "קייטנות לימוד" קבועות לתלמידים בבתי ספר אלו.

ראה"ע -מר דב צור – העביר ההצעה לסדר לתגובת אגף החינוך היסודי במינהל החינוך,
הקריא את תגובת מנהלת האגף – גב' רונית רענן:
לכיתות א' ו-ב' יש את "בי"ס של קיץ".
במהלך שנת הלימודים הרשות מפעילה תכניות שונות לצמצום פערים הן בקבוצות קטנות
והן בתגבורים פרטניים (מרכזי הצלח"ה ,מועדוניות חינוך ורווחה ,תגבורים במימון הרשות
ועוד).
 .1כל פעילות פורמלית שנעשית בקיץ בבתי ספר יסודיים מחויבת אישור משרד החינוך
להפעלה .המועד להגשת אישורים לכך הסתיים לגבי שנת הלימודים הזו .זה נכון גם
אם צוות המורים מחליט להאריך את שנת הלימודים ולהמשיך ללמד.
 .2בלוח הזמנים הנתון יש קושי להרים פרוייקט כזה .כל פעילות כזו חייבת להיות מלווה
מבוגרים אחראים מוסמכים ולזה צריך תקציב .אך מעבר לכך קשה למצוא מורים
שמוכנים לעבוד בקיץ.
 .3הוראה לתלמידים מתקשים מורכבת ,חייבים להנחות את הצעירים מה ללמד וכיצד
לכן זה אינו פרוייקט פשוט.
 .4תלמידי י"א וי"ב נבחנים בבגרויות במועד זה ויהיה קשה לרתום אותם לכך.
 .5בפעילות בתי ספר של הקיץ מטעם משרד החינוך משולבים בני נוער שעברו קורס
משצ"ים ויש להם תעודה.
ראה"ע -מר דב צור  -למעשה אנחנו רוצים שאת הילדים החלשים ילמדו המורים הטובים
ביותר .כיום בבתי הספר מלמדים את כתות מב"ר המורים הכי טובים.
אין לנו בעיה כספית להעמיד מורים טובים ללימוד הילדים .אם נמצא סטודנטים מצויינים
שיהיו מוכנים לעבוד בזה בוודאי שנרתום אותם ,אולם רוב הסטודנטים נמצאים בתקופת
בחינות ולכן גם אם היינו רוצים לממש הרעיון זה לא ניתן.
סיכם עם מינהל החינוך לבחון האפשרות הזאת לקראת השנה הבאה .לא פוסלים לגמרי
את הרעיון.
לפיכך הציע לחברי המועצה להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
להלן ההצעה:
14
בעד-

(ה"ה ראה"ע -דב צור ,מ"מ ראה"ע – מוטי עג'מי ורז קינסטליך ,סגני
ראה"ע -יוסי חממי ואיתן שלום ,משנה לראה"ע אייל מושיוב ודורון
אוזן וחברי המועצה מיכל קלדרון ,ישראל מוטעי ,יפעת מאירוביץ יפת,
לימור גור ,אבי חיים ,עידן מזרחי מיכאל רייף ואריה כהן)
(ה"ה ליאל אבן זהר בן דוד ,אסף דעבול ומאיר עקיבא)

3
נגד-
/
נמנע-
מחליטים :מאשרים (פה אחד) להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
חברי המועצה ה"ה אבי חיים ועידן מזרחי עזבו הישיבה.
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של חברי המועצה ה"ה ליאל אבן זהר בן דוד ,יפת מנחם ומאיר עקיבא
מתאריך  30.5.16בנושא :הנחות סוציאליות בארנונה.
מצ"ב עותק ההצעה לסדר.
ראה"ע -מר דב צור – מבקש חוו"ד משפטית האם ניתן לדון בהצעה לסדר לאור לשון
החוק האומרת ,שלא דנים בנושא שדנו בו  3חודשים אחרונים.
בישיבת המועצה הקודמת שעסקה בצו הארנונה דנו בנושא ההנחות הסוציאליות.
היועצת המשפטית לעירייה – עו"ד אינסה גולדנברג לוי – למרות סעיף  46לפקודה היא
בעד לאפשר להביא ההצעה לסדר למועצה.
גב' ליאל אבן זהר בן דוד – חושבת שמועצה זו היא מועצה חברתית ורגישה .גם מחזיק
תיק הרווחה הוא אדם הרגיש למצוקות הזולת .לדעתה אין שום הגיון להוריד תעריף על
חניה מקורה הסגורה מ 3 -כיוונים ואילו את ההנחה המקסימלית לנכים קשים לא לתת.
זה נושא שמזמן היה צריך להיות גמור .יש מספר מצומצם של תושבים הסובלים מזה ולכן
קבע חוק ההסדרים הנחות מקסימליות .טוענת ,שאי מתן ההנחה המקסימלית מביישת
אותה אישית ואת המועצה החברתית שכאן.
מבקשת שהגזברות תעשה את הסטטיסטיקה הנדרשת ותגיד כמה כסף צריך להוסיף כדי
להשלים את ההנחות לנכים הקשים .כמה כאלה יש בעיר?
מציעה להוריד את ההצעה לסדר מסדר היום עד לבדיקת הגזברות .לא העלתה על דעתה
שנושא זה ייקח  5שנים .מציעה להנחות את הגזברות לבדוק בכמה כסף מדובר ואז להביא
לאישור המועצה כהחלטה של הקואליציה.
מ"מ ראה"ע -מר מוטי עג'מי – קודם כל מסכים עם האמירה שהמועצה חברתית ,רואים
בתמיכה הגורפת להקלה על שכבות המצוקה .העירייה ,כמו כל גוף שמתנהל ,מחפש את
האיזונים .התחילו לפני  3שנים בהליך שיתפרס על  5שנים למצות את כל ההנחות
הסוציאליות .ב 3 -שנים האחרונות ניתנו הנחות מצטברות של כ 3 -מליון  ₪והכוונה
להשלים זאת בתוך שנתיים .גם הוא וגם ראה"ע תומכים בהשלמת התהליך כמה שיותר
מהר אולם זה תלוי גם בגורמים אחרים .חושב שכוונת ראה"ע ,חברי הועדה וכל חברי
המועצה היא באמת להשלים עד כמה שניתן מהר את ההנחות הללו .לא ניתן לצפות
מראש את הסכומים ולכן זה נעשה באופן הדרגתי .לא יודעים מה יהיו האילוצים וצריך
לקחת בחשבון ,שיש עוד הרבה מאד דרישות ,הרבה נושאים חברתיים שרוצים לקדם.
בסופו של דבר נושא אחד בא על חשבון נושא אחר .לכן ,לא מתנגד לרצון ליאל להסיר
ההצעה .חושב שאין צורך בה .תומך בהחלט בכך שהעירייה תשתדל להשלים מהלך זה
כמה שיותר מהר .היה ונוכל לעשות זאת ולהשלים את המהלך כבר בשנה הבאה נעשה
זאת אבל צריך לקבל החלטות בהתאם לכלל האילוצים ומקורות ההכנסה הצפויים.
עדיין יש מגזרים נזקקים אחרים הזקוקים להנחות הסוציאליות ,לפעמים לא פחות
מהנכים ולכן כוונת העירייה היא לסיים את התהליך כמה שיותר מהר.
מר אסף דעבול – מציע הצעת פשרה להקים ועדה שתדון בזה.
ראה"ע – מר דב צור – כבר הקמנו ועדה שדנה בנושא ,קבעה מתווה מדורג ל 5 -שנים,
אין צורך בעוד ועדה ,והציע לחברי המועצה להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
להלן ההצעה:
11
בעד-

(ה"ה ראה"ע -דב צור ,מ"מ ראה"ע – מוטי עג'מי ורז קינסטליך ,סגן
ראה"ע -יוסי חממי משנה לראה"ע אייל מושיוב ודורון אוזן וחברי
המועצה מיכל קלדרון ,ישראל מוטעי ,לימור גור ,מיכאל רייף ואריה
כהן)
(ה"ה ליאל אבן זהר בן דוד ,אסף דעבול ,סורין גנות ומאיר עקיבא)

4
נגד-
/
נמנע-
מחליטים :מאשרים (פה אחד) להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.

הודעה אישית של חבר המועצה – מר אריה כהן
א .לאור השמועות האחרונות שהיו לגביו ברצונו להודיע ולהבהיר ,שמעולם לא נעצר .בסה"כ
עוכב לחקירה ,נשאל מספר שאלות ,ענת תשובות ולאחר זמן מה שוחרר לביתו ללא כל
תנאים מגבילים .מדגיש שהוא חף מפשע ונקי כפיים מכל החשדות שניסו להעליל עליו.
ב .בשבת הקרובה הולך להתקיים כנס בהיכל התרבות של כת מסוכנת מאד לעם היהודי
בכלל ולראשון לציון בפרט" ,עדי יהוה" .כת זו שכרה את היכל התרבות ותערוך טקס
הובלה הוסטה של יהודית לנצרות ,כאשר בסוף הטקס הם אמורים להטביל אותם .כת זו
נוקטת בשיטות גיוס אגרסיביות והיא הקבוצה השנואה ביותר בארה"ב ובעולם כולו .הם
מאמינים בברית החדשה ומאמינה שהם היורשים הבלעדיים של היהדות .מצהירה קבל
עם ועדה שהיא פועלת להחלפת הממשלות בעולם בממשלות תיאוקרטיות .הבעיה היא
שבראשל"צ עומדים לפני פעולות מסיונריות התופסות בעיקר את הנוער.
הזמין את חברי המועצה לעצרת תפילה וזעקה ,שתערך ביום שבת מול היכל התרבות וכל
מי שיש בידיו אפשרות למנוע את עריכת הטקס לפעול לעצירתו.
ראה"ע -מר דב צור – מדגיש ,לא אוהב את הכת הזו יותר מאשר אריה .היה נסיון למנוע לפני
כמה שנים את פעילותם בראשון .בעקבות זאת הם הלכות לבית משפט ובית המשפט פסק גם
להעמיד להם אולם וגם לשלם קנס בסך כמה עשרות אלפי .₪
לדעתו ,הרעש סביב הנושא מעצים וחושף אותם ליותר אוכלוסיה מאשר אם לא היתה
מתעוררת כל המהומה.
חברי המועצה – ה"ה ליאל אבן זהר בן דוד ומאיר עקיבא עזבו הישיבה.

נושאים משפטיים:
 .1מכרז מס'  - 18/16ביצוע עבודות בינוי ומכירת זכויות העירייה במקרקעין מתחם האלף
ועדת המכרזים בישיבתה מיום חמישי ,ג' בסיון תשע"ו ,9/6/16 ,החליטה להמליץ
לאשר מכירת הזכויות ל -
71.55%
דיסקונט ליסינג בע"מ
18.45%
כרטיסי אשראי לישראל בע"מ
10 %
בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ
כזוכים במכרז בסך של  ₪ 105,513,019לא כולל מע"מ מיסים היטלים ותשלומי חובה,
בהתאם לחלוקת האחוזים שצוינה בהצעת המשתתף במכרז.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר מכירת זכויות העירייה במקרקעין מתחם האלף
כמפורט לעיל.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים פניית אגף הנכסים לועדה  +חוו"ד משפטית עו"ד
שרה לביא  +עותק שומה.

ראה"ע – מר דב צור – זהו המכרז הראשון שהיה במתחם האלף לקרקע של  21דונם .זכו
בו דיסקונט ליסינג ,ויזה כאל ובנק מרכנתיל .עסקה זו צריכה להתאשר ע"י המועצה.
להלן ההצבעה:
13
בעד-

(ה"ה ראה"ע -דב צור ,מ"מ ראה"ע – מוטי עג'מי ורז קינסטליך ,סגני
ראה"ע -יוסי חממי ואיתן שלום ,משנה לראה"ע אייל מושיוב ודורון
אוזן וחברי המועצה יפעת מאירוביץ יפת ,מיכל קלדרון ,ישראל מוטעי,
לימור גור ,מיכאל רייף ואריה כהן)

/
נגד-
(מר סורין גנות)
1
נמנע-
מכיוון ובעסקת מקרקעין יש צורך ברוב של  15חברי מועצה המאשרים העסקה ואילו כאן
היה רוב של  13חברים בלבד ,הסיר ראה"ע – מר דב צור את הנושא מסדר יום המועצה.

מ"מ ראה"ע -מר מוטי עג'מי ,משנה לראה"ע -מר דורון אוזן וחבר המועצה – מר אריה כהן
עזבו הישיבה
.2

אישור המלצת ועדת הקצאות מס'  2/16מתאריך  – 15.3.16הקצאת נכס לעמותת נאות
אשלים
המועצה מתבקשת לאשר המלצות ועדת הקצאות בדבר הקצאת הנכס לעמותת נאות
אשלים לאחר פרסום ההקצאה בהתאם לנוהלי משרד הפנים.
מצורפת הודעה על אפשרות להקצאת הנכס כפי שפורסמו בעיתונות ארצית ומקומית
בתאריך .27.11.2014
להקצאה המפורטת מטה לא הוגשו התנגדויות:
עמותת בית כנסת נאות אשלים ע"ש עמרם ע"ר  – 580321214בקשה לחידוש הקצאת
נכס עירוני לבית כנסת.

תוקפו של הסכם הרשות עם העמותה הסתיים ביום .29/12/2014
ועדת הקצאות  5/14מיום  27.1.2015דנה בבקשת חידוש ההקצאה והחליטה לאשר לצאת
להליך פרסום רגיל ,ולחתום על הסכם רשות בכפוף להצגת אישור ניהול תקין לתקופה
של  5שנים חסר יום.
העמותה לא הציגה אישור ניהול תקין לשנת  2014ו ,2015-וועדת הקצאות מס' 1/15
מיום  26.3.2015החליטה לדחות את בקשתה להקצאה.
כעת העמותה הגישה את כל המסמכים לצורך השלמת הליך ההקצאה כולל ניהול תקין
לשנת .2016
פרטי הנכס:
רח' התזמורת  ,51גוש  5183חלקה  ,47שכ' נאות אשלים.
שטח הנכס כ 300 -מ"ר.
מהות הבקשה:
אישור הועדה לחתום על הסכם רשות לתקופה של  5שנים חסר יום לאחר המצאת כל
המסמכים ע"י העמותה הדרושים לחתימת ההסכם .דמי השימוש הינם  ₪ 18לחודש,
אשר ישולמו ע"י העמותה במעמד חתימה 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 :
.3

מאשרים (פה אחד)

אישור המלצת ועדת הקצאות מס'  3/16מתאריך 20.4.16
המועצה מתבקשת לאשר המלצת הועדה לאחר דיון בהתנגדות להקצאת מבנה לבית
כנסת לעמותת צעירי חב"ד ראשון לציון.
מצורפת לעיון הודעה מתאריך  11.02.2016בדבר אפשרות הקצאת נכסים.
ההודעה פורסמה בהתאם לנוהל משרד הפנים ,בעיתונות ארצית ומקומית.
רקע
ועדת הקצאות מס'  1/16מיום  18/01/2016דנה בבקשת העמותה לחידוש הקצאת הנכס
בתקופה נוספת (מועד סיום ההסכם  )29.2.2016ואישרה לצאת להליך פרסום (מצ"ב).
להלן פרטי הנכס:
רח' ההתיישבות  86גוש  6286חלקה  ,367שכ' מרום ראשון.
שטח המבנה כ 189 -מ"ר.
מצורף מכתב התנגדות בשם תושבי השכונה .על המכתב חתומים  4תושבים (רצ"ב).

במכתב צוין שמדובר בשכונה חילונית ושהם אינם מעוניינים שאיזשהו זרם דתי ישתלט
על השכונה.
בנוסף צוין במכתב ,שעמותת צעירי חב"ד הינה עמותת "מדף" ומבקשים להקצות את
מבנה בית הכנסת לעמותת "מדף" אחרת ,בעלת ניסיון של כ 20 -שנה ,עמותת "באבא
סאלי".
מר צביקה איפרגן ,תושב השכונה ואחד המתנגדים הגיש בקשה להקצאת הנכס בשם
העמותה.
לאחרונה ,התקבלה באגף הנכסים הודעה שעמותת "באבא סאלי" חוזרת מבקשתה
להקצאת הנכס (רצ"ב).
ועדת ההקצאות ,לאחר ששמעה את ההתנגדות ,ומאחר שהוגשה בקשה אחת בלבד
להקצאת הנכס ולמתנגדים אין חלופה אחרת זולת הותרת ביהכ"נ ריק ואין כל סיבה
עניינית שבגללה לא תאושר הארכת תוקף ההקצאה לעמותת חב"ד ,ממליצה הועדה
למועצת העיר לחדש ולהאריך את הקצאת הנכס לעמותת חב"ד לניהול בית הכנסת ל-
תקופה שמיום  01.03.2016ועד יום .27.02.2021
החליטה ( פה אחד) :לדחות ההתנגדות.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הפרסום.
מחליטים :
.4

מאשרים (פה אחד)

שכירת משרד עבור מנהלת הרובע  -גוש  3939בחלקה  273בחלקת משנה 22
המועצה מתבקשת לאשר התקשרות של העירייה בהסכם שכירות ,בקשר עם נכס בשטח
של כ 30 -מ"ר עבור מנהל הרובע.
הנכס מצוי ברחוב בקר  11בראשון לציון הרשום כחלק מגוש  3939בחלקה  273בחלקת
משנה ( 22להלן" :המושכר").
מר יצחקי דניאל רשום בפנקסי המקרקעין כבעל הזכויות במושכר.
העירייה תשכור את המושכר ע"פ חוזה לתקופה של  12חודשים עם אפשרות להארכתו
לשתי תקופות שכירות נוספות בנות  12חודשים כל אחת.
דמי שכירות החודשיים הינם  ₪ 2,250לחודש בתוספת מע"מ כחוק.
לפי השומה המצורפת דמי שכירות הראויים עבור הדירה בגבולות של .₪ 2,250
בתום תקופת השכירות הראשונה ,היינו בתום  12חודשים ממועד תחילת תקופת
השכירות ,תהיה לעירייה הזכות לסיים את תקופת השכירות המוארכת בהודעה של 60
ימים מראש ובכתב.
העירייה תישא בכל ההוצאות הכרוכות בשימוש במושכר כגון :חשמל ,מים ,ארנונה,
טלפון ומיסי ועד הבניין וכן בכל המיסים העירוניים החלים 0על המחזיק במושכר (ככל
שחלים) לעומת בעלים.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק טיוטא למו"מ  +עותק טיוטת שמאות.
לבקשת גזבר העירייה – מר יוסי כהן שהודיע ,שאין צורך באישור מועצה לשכירת
המשרד ירד הנושא מסדר היום.

חבר המועצה – מר יצחק אבשלומוב הצטרף לישיבה.
.5

מכרז מס'  – 8/13בקשה להגדלות חוזה  – 8400/2הפעלת מרפאות החוף – המכרז
לרפואת חירום
המועצה מתבקשת לאשר המלצת ועדת המכרזים מישיבתה מיום שני 23.5.16 ,ולאשר 2
הגדלות לחוזה מס'  8400/02בסך של  ₪ 82,45לא כולל מע"מ ,המהווה .35.727%
בתאריך  10.4.16הוגשה בקשה ראשונה להגדלת ההיקף הכספי .סיבת הבקשה הפעלת
חובש נוסף בעונת הרחצה הכולל ציוד רפואי מתכלה (פתיחת חוף רחצה נוסף מס' .)6
בתאריך  1.5.16נכנס לתוקף צו חדש להסדרת מקומות רחצה ובו קיים תקן חדש לציוד
רפואי במרפאות החופים .על מנת לעמוד בהוראת הצו קיים צורך בהוספת ציודים
רפואיים של היו קיימים בהסכם המקורי.
להלן פרוט כספי:
א .היקף כספי מקורי -
ב .בקשה ראשונה להגדלה -
ג .בקשה שניה להגדלה -

;₪ 230,769
;₪ 74,306
.₪ 8,139

סה"כ ההגדלה המתבקשת –  ,₪ 82,445לא כולל מע"מ.

לקראת הישיבה הופץ לחברי המועצה עותק פניית ועדת המכרזים לראה"ע ואישורו.
מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

 .6חוזה מס'  8453לעיצוב ,אספקה הובלה והתקנה של מתקני משחק פיסוליים בגן
המוסיקה
 .1ביום  11.3.13נחתם הסכם בין העירייה לבין האמן (פסל) אליה שפירו בסך 2,000,000
ש"ח לפני מע"מ ,עבור עיצוב ,תכנון ,אספקה והתקנה של  17מתקני משחק פיסוליים
שיוצבו בגן המוסיקה בעיר.
 .2לאחר חתימת ההסכם נחתמו מספר תוספות נוספות להסכם ,כמפורט להלן:
א .ביום  13.3.14נחתמה תוספת ראשונה להסכם ,שבה הסכימה העירייה לאפשר
תשלום מקדמות לקבלן על חשבון התמורה ודחייה של לוחות הזמנים לביצוע
העבודות.
ב .ביום  30.4.15נחתמה תוספת שניה להסכם ,אשר במסגרתה הוסכם על הוספה
של מנגנוני השתקה למתקני המשחק הפיסוליים ,אשר יופעלו בשעות המנוחה
והלילה (זאת בעקבות תלונות של תושבים המתגוררים בסמוך לגן המוזיקה,
לפיהן השימוש במתקנים בשעות המנוחה גורם להם מטרד) .לצורך כך ,הוגדל
סכום ההתקשרות בסך של  ₪ 499,000בתוספת מע"מ.
ג .בחודש ינואר  2016נחתמה תוספת שלישית להסכם שגם בה הוסכם על
הקדמת תשלום לקבלן בסך של ( ₪ 440,000כולל מע"מ) לקבלן ,על חשבון
התמורה.
 .3ביום  13.3.16פנה הקבלן בכתב לעירייה וביקש לאשר לו תוספת נוספת ,בסך של
 ₪ 499,870לפני מע"מ ,וזאת מהסיבות הבאות:
א .במהלך תכנון ופיתוח הפסלים התברר לו שמדובר בתהליך ארוך ומורכב במידה
משמעותית מזו שמלכתחילה הוערכה על ידו ,וזאת עקב הצורך בפיתוח של
מערכות אלקטרוניות המתאימות לעמידות בחוץ ,בניית ספסלים לכיסוי
ארונות חשמל ,מציאת פתרונות הנדסיים לפסלי המשחק הייחודיים ,הצורך

בביסוס הפסלים בכלונסאות ותיקון ליקויים של קבלני תשתיות שנשכרו על
ידו לצורך ביצוע העבודות.
ב .החלפת היצרן במהלך ביצוע העבודות.
ג .דרישות חדשות שהתקבלו ממכון התקנים בעת ההתקנה של המתקנים בשטח,
ולא נכללו בדרישות מכון התקנים בתהליך האישור .לטענתו של הקבלן ,לאור
האישורים שכבר התקבלו בעבר ממכון התקנים ,תוספות אלו לא היו צפויות
והגדילו את עלויות הפסלים במידה משמעותית.
 .4סכום התוספת המתבקשת כעת מהווה הגדלה של  24.95%מהיקף החוזה הראשוני,
ותוספת זו בצירוף ההגדלה הקודמת (כאמור לעיל) מהוות הגדלה בשעור מצטבר של
 49.95%מהיקף החוזה הראשוני.
 .5לאור האמור לעיל נבקש את אישורכם להגדלה האמורה ,שתכנס לתוקף בכפוף
לאישור הנהלה ומועצה.

לקראת הישיבה הופצה לעיון החברים טבלת ריכוז עלויות גן המוזיקה.
להלן ההצבעה:
13
בעד-

נגד-
נמנע-
מחליטים:
.7

2
/

(ה"ה ראה"ע -דב צור ,מ"מ ראה"ע –רז קינסטליך ,סגני ראה"ע -יוסי
חממי ואיתן שלום ,משנה לראה"ע אייל מושיוב וחברי המועצה יפעת
מאירוביץ יפת ,מיכל קלדרון ,ישראל מוטעי ,לימור גור ,מיכאל רייף
ויצחק אבשלומוב)
(ה"ה אסף דעבול וסורין גנות)
מאשרים (ברוב קולות)

אישור רח' רוטשילד ,בקטע שבין רח' הרצל לרח' ז'בוטינסקי ,כאיזור שילוט מיוחד
בהתאם להוראת סעיף (87א) לחוק העזר לראשון לציון (שמירת הסדר והנקיון)
התשמ"ט –  1988מתבקשת המועצה לאשר החלטת ועדת השילוט מיום  14.06.16להכריז
על רח' רוטשילד ,בקטע שבין רחוב הרצל לרח' ז'בוטינסקי ,כאיזור שילוט מיוחד.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים קובץ הנחיות השילוט  +עותק פרוטוקול ועדת
שילוט הועדה הקובעת את גבולות איזור השילוט המיוחד.
מחליטים :

.8

מאשרים (פה אחד)

אישרור העסקת מר יוסי חממי כסגן ראה"ע לאור חוו"ד בענין ניגוד עניינים /הסדר
פיקוח על נושא זה והסדרת שעות עבודתו
המועצה מתבקשת לאשרר העסקת מר יוסי חממי כסגן ראה"ע וזאת לאור חוו"ד ניגוד
עניינים/הסדר פיקוח על נושא זה והסדרת שעות עבודתו.
האשרור מתבקש לאור דרישת משרד הפנים.
הוחלט ,כי כל ששה חודשים ידווח מר חממי ליועצת המשפטית על שנוי רשימת
לקוחותיו ,באם יהיה שנוי.
מר חממי התחייב להימנע במסגרת תפקידו בעירייה מטיפול או השתתפות בכל דיון ו/או
החלטה בעניינים בהם לפי מיטב ידיעתו מעורבים גורמים אשר נמצאים עימו בקשר איש
או לקוחות משרדו ,לרבות החברה שהצהיר עליה המצויה בקשר עם העירייה.

בנוסף ,הצהיר ,כי אחותו ,גב' אהובה חי ,עובדת במינהל הכספים ועל כן התחייב גם לא
להשתתף בכל החלטה הקשורה לעבודתה בעירייה.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים חוו"ד משנה ליועצת המשפטית – עו"ד נעמה
כליף – חזרתי ,בנושא ניגוד העניינים של מר יוסי חממי.
מחליטים :
.9

מאשרים (פה אחד)

האצלת סמכויות ראש העירייה לפי סעיף  287לפקודת העיריות לגזבר העירייה
בהתאם לסעיף  287לפקודת העיריות [נוסח חדש] – "השגת ידיעות" ,מוסמך ראש
העירייה לבצע פעולות או להסמיך אחרים לצורך ביצוע הפעולות המנויות בסעיף הנ"ל,
ואלו הן:
( )1

לערוך ,בעצמו או על ידי שליחיו ,כל מפקד וחקירה שימצא לנחוץ;

( )2

לדרוש מכל בעל או מחזיק למסור לו או לשליחיו כל ידיעה שבידו ולהראות לו
או לשליחיו כל מסמך שברשותו ,הדרוש לו בקשר לתפקידיו;

( )3

להיכנס בכל עת סבירה לנכסים ,בעצמו או על ידי שליחיו ,ולערוך בהם
בדיקות ומדידות;

( )4

להשתמש בכל הידיעות שהושגו כאמור ובכל ידיעה וחומר אחרים.

בהתאם לקבוע בסעיף  17ל חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו
וכהונתם) ,תשל"ה ,1975-ראש רשות מקומית רשאי ,באישור המועצה ,לאצול מתפקידיו
וסמכויותיו לסגן ראש רשות או לחבר ועדת הנהלה כמשמעה בפקודת העיריות או
לעובד הרשות ,והכל דרך כלל או לעניין מסוים או לסוג עניינים מסוים.
מבוקש בזאת ממועצת העירייה לאשר את האצלת הסמכויות של ראש העירייה לפי
סעיף  287לפקודת העיריות לגזבר העירייה ,מר יוסי כהן.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים כתב האצלת סמכויות כאמור.
מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

הובא לידיעת חברי המועצה:
תוצאות הסבב הטלפוני המהווה החלטת מועצה  -השכרת משרדים עבור מחלקת הגביה של
מניב – עדכון החלטת המועצה מס'  54/15מתאריך 14.10.2015
המועצה התבקשה לאשר ,בדרך של סבב טלפוני ,שנוי תקופת השכירות שאושרה בישיבת
המועצה מס'  54/15מיום  14.10.2016בדבר השכרת משרדים לחב' מניב להפעלת מרכז שרות
וגביה בבניין העירייה ,במטרה שכל הפעילויות הכספיות להן נדרשים תושבי העיר תרוכזנה
בבניין אחד לרווחת התושבים.
המועצה אישרה השכרת המשרדים לתקופה של  5חסר יום (.)30.12.2016 – 01.01.2012
חב' מניב ביקשה לשנות את תקופת השכירות ולחתום על שני הסכמים לתקופות שונות ,וזאת
בהתאם להוראות רשות המים.

הסכם אחד לתקופה  ,31.12.2015 – 1.01.2012והסכם שני לתקופה של 31.12.2020 – 1.1.2016
שטח המושכר
שטח המשרדים המושכרים (קומת גלריה) כ 250 -מ"ר כולל השטחים המשותפים.
בנוסף ,מתאריך  01.01.2015הוצבה ,בקומת קרקע ,עמדה נוספת לקבל קהל.
שטח העמדה  50מ"ר.
דמי השכירות
דמי שכירות חודשיים על פי הערכת השמאי הינם  ₪ 50למ"ר בתוספת מע"מ כחוק (רצ"ב
השמאות).
דמי שימוש חודשיים עבור תקופת השכירות מיום  01.01.2012ועד  -31.12.2014בגין  170מ"ר,
הינם בסך .₪ 8,500
דמי שכירות חודשיים עבור יתרת תקופת השכירות ,קרי עבור התקופה מיום  01.01.2015ועד
 31.12.2015בגין  300מ"ר ,הינם בסך  ₪ 15,000לחודש בתוספת מע"מ כחוק.
דמי שכירות עבור התקופה מיום  01.01.2016ועד  31.12.2020הינם  ₪ 15,000לחודש בגין
 300מ"ר.
דמי השכירות הנ"ל יוצמדו למדד המחירים לצרכן ,ממדד הבסיס ועד המדד הידוע במועד כל
תשלום בפועל.
דמי שכירות כוללים את חלקה של מניב בעלויות אחזקת הבניין ,הוצאות החשמל והמים ,וכן
ניקיון החלקים המשותפים בלבד .דמי שימוש אינם כוללים תשלומים בגין מיסים.
ניקיון המשרדים המושכרים באחריות החברה.
המועצה התבקשה בזה לאשר עדכון החלטת המועצה ואישור נוסחים של ההסכמים
המצורפים עם חב' מניב בהתאם למפורט לעיל.
סבב טלפוני ,המהווה החלטת מועצה ,נערך ביום ראשון  29.5.16וביום שני – 30.5.16
להלן תוצאות ההצבעה המהווה החלטת מועצה:
בעד28 -
נגד/ -
נמנע/ -
עד לסיום הסבב הטלפוני לא ניתן היה לקבל את התייחסות חברת
הערה:
המועצה – הגב' יפעת מאירוביץ יפת הנמצאת בחו"ל.
מאשרים (פה אחד) עדכון החלטת המועצה מס'  54/15מיום 14.10.2015
מחליטים:
ואישור ההסכמים עם מניב כדלקמן:
הסכם אחד לתקופה מיום  1.01.2012ועד ליום ,31.12.2015
.1
הסכם שני לתקופה מיום  1.01.2016ועד ליום 31.12.2020
.2

תקציבים בלתי רגילים:
אישור הגדלת תב"ר מס'  – 81/206בסך של  ₪ 1,271,696עבור הנגשת בתי ספר ברחבי העיר.
המועצה מתבקשת לאשר הגדלת תב"ר מס'  81/206בסך של  ₪ 1,271,696עבור הנגשת בתי
ספר ברחבי העיר.
מקור מימון – כספי משרד החינוך.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק התב"ר.
מחליטים

:

מאשרים (פה אחד)

חברי המועצה ה"ה אסף דעבול וסורין גנות עזבו הישיבה.

ענייני עובדים:
.1

אישור חוזה העסקת גב' איריס דאוסון כמנהלת לשכת סגן ראה"ע -מר איתן שלום
המועצה ,בישיבתה מס'  68/16אישרה מנוי מר ציון עזרא כמנהל לשכת סגן ראה"ע -מר
איתן שלום בחוזה בכירים.
כעת מתבקשת המועצה לאשר חוזה העסקת גב' איריס דאוסון ,מנהלת לשכת סגן
ראה"ע מר איתן שלום בחוזה בכירים  25% - 35%משכר מנכ"ל ,במקומו של מר ציון
עזרא.
המשרה פטורה ממכרז בהיותה משרת אמון.
תנאי העסקה בחוזה בכירים הינם עפ"י הנחיות משרד הפנים והחוזה יועבר לאישור
משרד הפנים לאחר אישור המועצה.
מחליטים :

.2

מאשרים (פה אחד)

מתן היתר לעבודה נוספת:
המועצה מתבקשת לאשר מתן היתר לעבודה נוספת כדלקמן:
א .מר יורם גמזו – מנהל תפעול/מינהל החינוך
נאמן בגרויות  +הדרכה;
מהות העבודה –
"מנפאואר" " +אפיק" ראשון לציון
מקום העבודה -
 3ימים בשבוע בין השעות 17:00 – 20:00
שעות העבודה -
 ₪ 24,000ברוטו לשנה.
גובה שכר משוער -
ב .גב' ענת כהן – מטפלת משפחתית/אגף לקידום נוער וצעירים
טיפול זוגי והדרכה;
מהות העבודה -
גני תקווה (בבית);
מקום העבודה -
 3ימים בשבוע בין השעות ;18:00 – 20:00
שעות העבודה -
 ₪ 5,400ברוטו לחודש.
גובה שכר משוער -
ג .גב' דורית ציונית סיון – חשבת אגף בניה ציבורית
יעוץ עסקי;
מהות העבודה -
חיים חזות;
מקום העבודה -
יומיים בשבוע בין השעות ;21:00 – 19:00
שעות העבודה -
 ₪ 4,500ברוטו לחודש.
גובה שכר משוער -
ד .מר אברהם חורי – נהג פינוי אשפה/מינהל איכ"ס
קצין בטיחות בתעבורה;
מהות העבודה -
טיקו/פתח תקווה;
מקום העבודה -
 3ימים בשבוע בין השעות ;09:00 – 11:00
שעות העבודה -
 ₪ 3,000ברוטו לחודש.
גובה שכר משוער -
ה .מר אורון משולם – נהג משאית דחס/מינהל איכ"ס
חשמלאי;
מהות העבודה -

מקום העבודה -
שעות העבודה -
גובה שכר משוער -

עצמאי/עוסק פטור;
 3ימים בשבוע בין השעות ;14:00 – 17:00
 ₪ 7,000ברוטו לחודש.
מאשרים (פה אחד)

מחליטים :

אישורי מועצה:
.1

אישור ההמלצות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מישיבתה מיום 23.5.16
ובפרוטוקול ועדת תמיכות ציבורית מישיבתה מיום 7.6.16
המועצה מתבקשת לאשר ההמלצות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית
מישיבתה מיום  23.5.16ובפרוטוקול ועדת תמיכות ציבורית מישיבתה מיום 7.6.16
כדלקמן:
א .אשור תבחינים למתן תמיכות עבור תגבור לימודי בבתי ספר שאינם בבעלות העירייה.
ב .עדכון – תמיכות כלליות לשנת 2016

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק הפרוטוקולים.
מחליטים:

.2

מאשרים (פה אחד) פרוטוקול ועדת תמיכות ציבורית ,כולל מתן
תמיכה לעמותות שהשלימו המסמכים עד לתאריך ( 23.5.16מועד כינוס
הועדה המקצועית).

אישור ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מישיבתה מיום 8.6.16
המועצה מתבקשת לאשר ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית
מישיבתה מיום  8.6.16בנושא:
העברה מעודפי תקציב הספורט למכבי ראשון לציון כדורסל ,סך של  ₪ 60,000לטובת
ארגון היסעים למשחק הגמר וכן השתתפות בכרטיסי הנוער.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק פרוטוקול ועדת תמיכות ועותק פרוטוקול
ועדת הספורט.
מחליטים :
.3

מאשרים (פה אחד)

אישור ההחלטות הכלולות בפרוטוקול הועדה לקריאת שמות לרחובות והנצחה
מס'  1/16מתאריך :8.5.16
המועצה התבקשה לאשר ההחלטות הכלולות בפרוטוקול הועדה לקריאת שמות
לרחובות והנצחה מישיבתה מס'  1/16מתאריך  8.5.16כדלקמן:
א.מתן שם לרחוב  4135מתחיל ברחוב עזרא ומסתיים ברחוב ירמיהו הנביא.
מוצע השם :מבוא קדם (קדם-צד מזרח)  ,או לחלופין מבוא ישורון -יְׁשּורּון הוא כינוי
פיוטי לעם ישראל ,המופיע במקרא ואחריו.
הבקשה הוגשה ע"י תושב הרחוב תמיר כהן .ממתין לדבריו ,משנת  2014להסדרת
שם לרחוב .ברחוב בתי מגורים ,בית כנסת ובי"ס ישורון.
נבחר השם "מבוא ישורון".

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק החלטת הועדה  +מפת הרחוב.

ב .מתן שם לרח' מס'  4210המתחיל ברחוב ברק בן אבינעם ומסתיים ב :ללא מוצא
מוצע השם :רחוב אלפרד מרדכי
הבקשה הוגשה על ידי נכדו ,יואב מרדכי
 אלפרד מרדכי ( ,)1991 – 1909יליד מצרים ,פעיל ציוני ,פעל להברחת יהודים ממצריםלארץ.
אסיר ציון :נתפס על ידי השלטונות והושלך לכלא המצרי בעוון פעילות ציונית.
שוחרר בסיוע ממשלת צרפת וגורש ממצרים בחוסר כל.
 עלה לארץ בשנת  1956כשהוא מותיר את אשתו וילדיו מצרים (לאחר כשנה ,בסיועפעילים ציונים ,הועברו לארץ דרך צרפת).
 המשפחה השתכנה בשכונת עזרה וביצרון שלימים הפכה לשכונת רמת אליהו ,היהממייסדי השכונה ונטע את שורשי קהילת יוצאי מצרים.
 הקים אגודה למתן בסתר למשפחות קשות יום וסייע לעולים חדשים בתחילת דרכםבארץ ,הסיע בעגלתו חולים ויולדות לבית החולים.
 ממייסדי ביה"כ לעולי מצרים ע"ש ר' שלום שבזי בשכונת רמת אליהו. -תרם כספים לבתי הכנסת השונים בשכונה.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק החלטת הועדה  +מפת הרחוב.

ג .מתן שם לרחוב מס'  51המתחיל ברח' מס'  48ומסתיים ברח' מס' 49
מוצע השם :רחוב "האחים עוקשי"
הבקשה הוגשה בשם משפחת עוקשי על ידי עדי עוקשי

-

 שלושת האחים עוקשי ,סעדיה ,זכריה ויוסף מראשוני עולי תימן שהתיישבובראשון -לציון באופן עצמאי וללא שייכות לקבוצת עלייה.
 כנערים ,עלו לארץ מתימן ,התגוררו בכפר השילוח בירושלים והיו מגיעיםלעבוד בראשון-לציון בעונת הבציר.
בסביבות שנת  1909הגיעו לראשון-לציון שלא במסגרת קבוצת עלייה ובנו בה
את ביתם.
במתחם המגורים של המשפחה שברח' בלפור המכונה "עוקשה" ,הקימו בית כנסת
המנוהל ללא תמיכה מוסדית וללא מכירת כסאות וסייעו בקליטת עלייה מתימן
וממזרח אירופה

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק החלטת הועדה  +מפת הרחוב.
ד.

קריאת שם לסמטה מס' (161שביל  )4095המתחילה ברחוב שיבת ציון ומסתיימת
ברחוב אברהם טביב .מוצע השם :סמטת יעקב נהמי
הבקשה הוגשה על ידי בנו ,עזריקם נהמי

-

יעקב נהמי נולד בראשון-לציון בשנת  ,1911בן ליחיא נהמי מראשוני עולי תימן שהגיעו
למושבה מחידאן בשנת .1909
יעקב נהמי התגייס לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה ונפל בשבי הגרמני.
על חלקו במלחמה בנאצים ובמאבק לתקומת ישראל זכה לאות הלוחם בנאצים ,אות
ההתנדבות ועיטור לוחמי המדינה על"ה.
כעובד עירייה ,היה ממקימי חוף הים בראשון-לציון.
הקים בכספו בית כנסת "שערי ישועה" הניצב בסמטה המוצעת להיקרא על שמו
נפטר בשנת 1981

-

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק החלטת הועדה  +מפת הרחוב.
מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

הובא כתוספת לסדר יום המועצה:
מתן השם "דרך ההצלחה" לכביש חדש המחבר בין מחלף איילון לפארק האגם
המועצה מתבקשת לאשר המלצת הועדה לקריאת שמות לרחובות ,שנערכה בסבב טלפוני,
בתאריך  16.6.16לקרוא לכביש חדש (כביש  )431/20המחבר בין מחלף איילון לפארק האגם
בשם "דרך ההצלחה".

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק פרוטוקול הועדה.
מחליטים
.4

מאשרים (פה אחד)

:

חלופי גברי בועדת הביקורת
המועצה מתבקשת לאשר חלופי גברי בועדת הביקורת כדלקמן:
גב' מיכל קלדרון מתמנה כחברה בועדת הביקורת במקומו של חבר המועצה – מר
אוהד אוזן.
מחליטים :

.5

מאשרים (פה אחד)

מנוי מ"מ בועדת מכרזים
המועצה מתבקשת לאשר מנוי חברת המועצה – הגב' יפעת מאירוביץ יפת כמ"מ שני
לחבר המועצה – מר אוהד אוזן בועדת מכרזים.
מחליטים :

.6

מאשרים (פה אחד)

הובא לידיעת חברי המועצה:
א .דין וחשבון כספי ליום  31בדצמבר  – 2015החברה העירונית לתרבות ,ספורט
ונופש בע"מ;
ב .דין וחשבון כספי ליום  31בדצמבר  – 2015החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ;
ג .דין וחשבון כספי ליום  31בדצמבר  – 2015החברה העירונית ראשון לציון לביטחון
וסדר ציבורי בע"מ;
ד .דין וחשבון כספי ליום  31בדצמבר  – 2015בית שרה והלל מעון לחיילים משוחררים
בראשון לציון.
ה)1 .
)2
)3

דו"ח פעולות העירייה לחודשים יולי – אוגוסט 2015
דו"ח פעולות העירייה לחודשים אוק' – דצמ' 2015
דו"ח פעולות העירייה לחודשים ינו' – מרץ .2016

הישיבה הסתיימה בשעה20:55 :

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה

דב צור
ראש העירייה

