עיריית ראשון לציון
המועצה ה16 -
לשכת מנכ"ל העירייה

כ"א באדר א' ,התשע"ט
 26פברואר 2019
00178019

קובץ החלטות מס' 10/19
של ישיבת מועצה שלא מן המנין
שהתקיימה ביום שני ,כ' באדר א' התשע"ט25.02.19 ,
בתום ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 9/19
באולם המליאה/קומה  ,5בנין העירייה

משתתפים

ליאל אבן זוהר בן דוד – מ"מ ראה"ע ,מוטי עג'מי  -מ"מ ראה"ע ,הרב אריה כהן
– סגן ראה"ע ,סורין גנות – משנה לראה"ע ,אסף דעבול – משנה לראה"ע,
ד"ר אפי משה – משנה לראה"ע ,אפרת אברמוביץ – משנה לראה"ע ,יוסי
חממי – משנה לראה"ע ,מעין פלח -שדה ,ד"ר הדס מלכה הכהן ,קרן דנה,
אילנית הרוש ,שמואל ג'מיל ,יוסי חממי ,מיכאל רייף ,מיכל קלדרון ,יבגני
ברחמן ,ציון כהן ,אייל מושיוב ,דורון אוזן.

חסרים:

רז קינסטליך  -ראה"ע ,אבי חיים – סגן ראה"ע ,מקסים בביצקי – סגן ראה"ע,
עידן מזרחי – משנה לראה"ע ,יצחק אבשלומוב – משנה לראה"ע ,ד"ר ענת
ליבוביץ ,איתן שלום ,יפעת מאירוביץ יפת ,איתי מתיתיהו ,מירב שמואל,

נוכחים:

קרן משלניק – ס/גזברית להכנסות ,רויטל שרעבי – ס/גזברית העירייה ,עו"ד
נעמה כליף חזרתי – משנה ליועצת המשפטית לעירייה ,שלומי קונסטנטין –
מנהל אגף גביה ,עו"ד יעל אללוף כהן – מנהלת אגף שומה ,עו"ד רעות קרמר –
יועצת המשפטית לעירייה ,טובה סער – מזכירת מועצת עירייה.,

הישיבה נפתחה בשעה20:21 :

על סדר היום:
עו"ד ליאל אבן זהר בן דוד – לאור חוו"ד היועצת המשפטית עירייה – עו"ד אינסה גולדנברג
לוי ,כי מינוי חברי הנהלות המרכזים הקהילתיים לא חייב להתבצע באמצעות מועצת
העירייה ,וניתן להסתפק בהחלטתו של ראש העירייה,
יורדים סעיפים  1ו 2 -מסדר היום המועצה
 .1אישור חברי הנהלת מתנ"ס רמת אליהו
המועצה מתבקשת לאשר חברי הנהלת מתנ"ס רמת אליהו כדלקמן:
משנה לראה"ע – מר אסף דעבול – יו"ר ההנהלה;
משנה לראה"ע -מר סורין גנות;
משנה לראה"ע  -גב' אפרת אברמוביץ;
חבר המועצה – מר איתי מתיתיהו;
נציג העירייה  -מר טל נאור – מ"מ יו"ר ההנהלה;
נציגת עירייה  -ראש מינהל קהילה – גב' דפנה שקורי;
נציג עירייה  -מנהל אגף תקציב  -מר מוריס לוי;
נציגת עירייה – מנהלת לשכת רווחה מערב  -גב' מלי בן משה
נציג ציבור  -מר מרשט סלליך.
נציגי החברה למתנ"סים– מר מוטי עבו
מר דורון חמו
* במידה ומחזיק תיק נוער וצעירים יקבל חוו"ד נוגדת ,שתאפשר לו להתמנות כחבר
הנהלת המתנ"ס ,באופן שלא יהווה ניגוד עניינים ,אזי ימונה מר איתי מתיתיהו כחבר
הנהלת המתנ"ס.
** אישור הנציגים בכפוף לבחינת ניגוד עניינים.
 .2אישור חברי הנהלת מתנ"ס שיכון המזרח
המועצה מתבקשת לאשר חברי הנהלת מתנ"ס שיכון המזרח כדלקמן:
מר אייל לוי – יו"ר ההנהלה;
סגן ראה"ע – הרב אריה כהן;
משנה לראה"ע – גב' אפרת אברמוביץ – מ"מ יו"ר ההנהלה;
חבר המועצה – מר איתי מתיתיהו;
חבר המועצה – מר שמואל ג'מיל;
נציגת העירייה  -ראש מינהל קהילה – גב' דפנה שקורי;
נציג העירייה  -מנהל אגף תקציב  -מר מוריס לוי;
נציג העירייה – מר אלון ברזילי
נציג העירייה – מר אביעד חוגי;
נציג ציבור – מר רובי עזר;
נציגי החברה למתנ"סים– מר מוטי עבו ;
מר דורון חמו .
* במידה ומחזיק תיק נוער וצעירים יקבל חוו"ד נוגדת ,שתאפשר לו להתמנות כחבר
הנהלת המתנ"ס ,באופן שלא יהווה ניגוד עניינים ,אזי ימונה מר איתי מתיתיהו כחבר
הנהלת המתנ"ס.
** אישור הנציגים בכפוף לבחינת ניגוד עניינים.

מ"מ ראה"ע – גב' ליאל אבן זהר בן דוד  -לאור חוו"ד היועצת המשפטית לעירייה – עו"ד
אינסה גולדנברג לוי ,שהחברה למתנסים בראשל"צ שמתנהלת את המתנ"סים בשיכון וברמת
אליהו היא לא תאגיד עירוני ואף לא תאגיד מעין עירוני.
העירייה אינה בעלת מניות בתאגיד זה ,ורשאית להמליץ בלבד על מינוי דירקטורים.
עפ"י ההנחיות שהתקבלו מהחברה למתנסים מינוי דירקטורים מטעם הרשות הוא בהמלצת
ראש הרשות בלבד ,ולא טעון אישור מועצה.
יורד סעיף  3מסדר יום המועצה.
 .3אישור דירקטוריון משותף מתנ"ס רמת אליהו ושיכון המזרח
המועצה מתבקשת לאשר הרכב דירקטוריון משותף מתנ"ס רמת אליהו ושיכון המזרח
כדלקמן:
מר שלמה גברא– יו"ר הדירקטוריון;
חבר המועצה  -מר איתי מתיתיהו – מ"מ יו"ר הדירקטוריון )מחצית ראשונה(;
משנה לראה"ע – גב' אפרת אברמוביץ – מ"מ יו"ר הדירקטוריון )מחצית שניה(;
משנה לראה"ע -מר אסף דעבול;
משנה לראה"ע – מר סורין גנות;
חברת מועצה – גב' מירב שמואל
מר אייל לוי;
מר מוטי עבו – נציג החברה למתנ"סים;
מר דורון חמו – נציג החברה למתנ"סים;
נציג הסוכנות;
נציג הסוכנות.
* במידה ומחזיק תיק נוער וצעירים יקבל חוו"ד נוגדת ,שתאפשר לו להתמנות כחבר
דירקטוריון באופן שלא יהווה ניגוד עניינים ,אזי ימונה מר איתי מתיתיהו כחבר
דירקטוריון ויכהן כ-מ"מ יו"ר הדירקטוריון במחצית הראשונה של כהונת הדירקטוריון
ואילו משנה לראה"ע – גב' אפרת אברמוביץ תכהן כ -מ"מ יו"ר הדירקטוריון במחצית
השניה של כהונת הדירקטוריון.
** אישור הנציגים בכפוף לבחינת ניגוד עניינים.
 .4נסיעת ראה"ע – מר רז קינסטליך לסיור מקצועי בפריז
המועצה מתבקשת לאשר נסיעת ראש העירייה מר רז קינסטליך והנהלת מתחם ה-
 1000לסיור מקצועי ופגישות בפריז " :לימוד מניסיון של אחרים אודות מהלכים וכלים
מוצלחים יותר ומוצלחים פחות ,אשר יושמו למשיכת משקיעים/יזמים בתחום
המשרדים ,במתחמים המרוחקים מהמרכז האזורי .לימוד מפתחות להצלחה בפיתוח
המרחב הציבורי וכיצד ליצור מרחב עירוני שוקק"
ועדת אישור נסיעות לחו"ל אישרה את הנסיעה בתאריך 20.2.2019
תאריכים:
עלות הנסיעה:
מחליטים :

3.4.2019 - 31.3.2019
כ ₪ 6300-ליחיד  -טיסה ,מלון ,אש"ל ביטוח
מתקציב מתחם ה1000-
מאשרים )פה אחד(

 .5נסיעת חבר המועצה ומחזיק תיק תיירות  -מר מיכאל רייף ליריד תיירות בינלאומי
במוסקבה
המועצה מתבקשת לאשר השתתפות חבר המועצה ומחזיק תיק התיירות  -מר מיכאל רייף
ביריד תיירות בינלאומי במוסקבה ,וזאת בהמשך להזמנה משרד התיירות הישראלי
להשתתפות העירייה ביריד הבינלאומי במוסקבה בהשתתפות מדינות רבות.
ראשון לציון תשלח חומר תיירותי על העיר ויוצב בביתן של משרד התיירות הישראלי.
המטרה המרכזית להשתתפות ביריד הינה להביא תיירים לראשון לציון מה שלא היה עד
כה ,בהמלצת משרד התיירות.
ועדת אישור נסיעות לחו"ל אישרה את הנסיעה בתאריך 20.2.2019
תאריכים:
עלות הנסיעה:
מחליטים

11-14.3.2019
כ ₪ 4400 -טיסה ,מלון ,ביטוח ,אש"ל מתקציב תיירות
מאשרים )פה אחד(

:

 .6נסיעת חברת המועצה ומחזיקת תיק קשרי חוץ  -וד"ר ענת ליבוביץ לסנט פטרסבורג
ברוסיה
המועצה מתבקשת לאשר נסיעת חברת המועצה ומחזיקת תיק קשרי חוץ  -ד"ר ענת
ליבוביץ לכנס חינוך בינלאומי שיתקיים בעיר התאומה של ראשון לציון סנט
פטרסבורג שברוסיה.
ועדת אישור נסיעות לחו"ל אישרה את הנסיעה בתאריך 31.1.2019
תאריכים:
עלות הנסיעה:
מחליטים

24-29.3.2019
טיסה +מלון +אש"ל כ₪ 2500 -

:

מאשרים )פה אחד(

 .7האצלת סמכויות חתימה של ראש העירייה
בהמשך להחלטת מועצת העיר מס'  5/19מיום  ,2.1.19לעניין האצלת סמכויות החתימה
של ראש העירייה על מסמכים מסוימים ,מבוקש לבצע מספר תיקונים .להלן הרשימה
המתוקנת:
א .הזמנות עבודה )למעט עבור קניית שירותי כ"א מהחברה העירונית( ,וכן הגדלות
של הסכמים – יואצלו סמכויות החתימה של ראש העירייה בהתאם למפורט
להלן:
הנהלה )כולל אגף התקשוב העירוני ,אגף רישוי עסקים ואגפים עצמאיים
(1
נוספים(  -מר חיים גליק ,מנכ"ל העירייה;
מנהל הכספים – הגב' קרן מישלניק ,סגנית ראש מנהל הכספים;
(2
מנהל איכות הסביבה – מר איתמר לוי ,ראש המנהל;
(3
מנהל חינוך – הגב' אטי אדר ,ראש המנהל;
(4
מנהל שילוב חברתי – הגב' נעמי אחימור ,ראש המנהל;
(5

ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

מנהל שפ"ע – מר ראובן הרשקוביץ ,ראש המנהל;
(6
מנהל קהילה – הגב' דפנה שקורי ,ראש המנהל;
(7
מנהל תכנון ובנייה – מר קיריל קוזיול ,ראש המנהל;
(8
מנהל משאבי אנוש אמרכלות – מר נתי לרנר ,ראש המנהל;
(9
 (10לשכה משפטית – עו"ד אינסה גולדברג לוי ,היועצת המשפטית לעירייה;
 (11לשכת מבקרת העירייה – רו"ח מאיה זיו שפלטר ,מבקרת העירייה;
הסכמים והארכות הסכמים )שאינם הגדלות ומקרקעין( ,התחייבויות והמחאות-
בהיקף כספי של עד ) ₪ 150,000כולל( – יואצלו סמכויות החתימה של ראש
העירייה למנכ"ל העירייה;
הסכמים והארכות הסכמים )שאינם הגדלות ומקרקעין( ,התחייבויות והמחאות-
בהיקף כספי של מ ₪ 150,001 -עד ) ₪ 300,000כולל(  -יואצלו סמכויות החתימה
של ראש העירייה לסגן וממלא מקום שני לראש העירייה ,רו"ח מוטי עג'מי;
הסכמי מקרקעין בהיקף  /שווי כספי של עד ) ₪ 300,000כולל(  -יואצלו סמכויות
החתימה של ראש העירייה לסגנית וממלאת מקום ראשונה לראש העירייה ,עו"ד
ליאל אבן זהר בן דוד;
העברות כספים בין-בנקאיות )מס"בים( בנושא שכר או קופות  -יואצלו סמכויות
החתימה של ראש העירייה למר חיים גליק ,מנכ"ל העירייה;
העברות כספים לבתי ספר ולמוסדות חינוך  -יואצלו סמכויות החתימה של ראש
העירייה לעו"ד ליאל אבן זהר בן דוד;
החזרי מיסים ,אגרות והיטלים לתושבים  -יואצלו סמכויות החתימה של ראש
העירייה לרו"ח מוטי עג'מי;
חתימה כראש רשות הרישוי על מסמכי תכנון ובנייה )היתרי בנייה ,טפסי ,4
תעודות גמר וכו'(  -ראש העירייה ו/או עו"ד ליאל אבן זהר בן דוד ו/או רו"ח מוטי
עג'מי.
בכל עניין אחר שלא צויין במפורש בס"ק א' עד ח' לעיל ,או במקרים שבהם קיים
ספק לגבי סמכויות החתימה שלעיל  -מר רז קינסטליך ,ראש העירייה.

מחליטים

:

מאשרים )פה אחד(

הישיבה הסתיימה בשעה20:38 :

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה

ליאל אבן זהר בן דוד
מ"מ ראש העירייה

