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עיריית ראשון לציון
המועצה ה14 -
לשכת מנכ"ל העירייה

קובץ החלטות מס' 115/13
של ישיבת מועצה מן המנין

שהתקיימה ביום רביעי,

כ"ד באדר התשע"ג6.3.13 ,

בשעה 19:30
באולם המליאה/קומה  ,5בנין העירייה

משתתפים

דב צור – ראה"ע ,מוטי עג'מי  -מ"מ ראה"ע ,ודים קירפיצ'וב – מ"מ ראה"ע,
אריה כהן – סגן ראה"ע ,דוד ביטן – סגן ראה"ע ,אבי דנינו – משנה לראה"ע,
ציון כהן ,אייל מושיוב ,דורון אוזן ,סורין גנות ,אלי יבלון ,משה יהושע ,שלמה
גרינברג ,דוד ראובן ,שמואל ג'מיל ,מיכאל רייף ,שמעון טרבלסי ,ליאל אבן
זוהר בן דוד,יפעת מאירוביץ יפת ,שלמה כוכבי ,איתן שלום ,אסף דעבול,
אסתר אבטם מקונן.,

חסרים:

רז קינסטליך – משנה לראה"ע ,שלמה לוי ,ישראל דואני ,אפי משה. ,

נוכחים:

פרנקו גונן – מנכ"ל העירייה ,חיה ברנפלד – סמנכ"ל העירייה ,אלי יהלום –
מהנדס העירייה ,יוסי כהן – גזבר העירייה ,שרונה וייזל – ס/גזבר העירייה,
שמעון ברטש – הממונה על נכסי העירייה ,טובה סער – מזכירת מועצת
העירייה ,עו"ד רועי בר -יועץ משפטי לעירייה.

הישיבה נפתחה בשעה19:49 :
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בפתח הישיבה הוענקו ע"י ראה"ע תעודות הוקרה ל -תחיה מנצור
ושרה תאומים על זכייתן באות "יקיר החינוך הדתי" של הסתדרות
המורים לשנת תשע"ג.
גב' תחיה מנצור – גננת בגני החינוך הדתי בראשון לציון .במסגרת עבודתה דאגה
לשיפור מעמד הגנים הדתיים בעיר ולהאדרת החינוך הדתי .שמשה כמאמנת לתלמידות
מהסמינרים .היתה שותפה נאמנה בנטל החינוכי להכשרת סייעות לגני הילדים ,ניהלה ולימדה
פסיכולוגיה ,תורת הגן ותורה במשך  8שנים בקורסים שנערכו ביוזמת עיריית ראשון לציון.
במשך כל שנות עבודתה עסקה בפעילות ציבורית ,כחברה ויו"ר "אמונה" בעיר.
פרשה מעבודתה לאחר ל"ו שנות חינוך .מאז פרישתה ממשיכה להתנדב במוסדות חינוך
שונים.
גב' שרה תאומים – החלה דרכה כגננת בגני החינוך הדתי במקומות שונים בארץ .בהמשך
דרכה שימשה כמפקחת ומתאמת על גנ"י במחוז ת"א ומפקחת ארצית על גני הילדים בחמ"ד.
כמפקחת ארצית נזקפו לזכותה מפעלים שונים ,שאחד הבולטים בהם הוא הכנסת דפי פרשת
שבוע לגני הילדים ,שמצאו דרכם גם לגנים הממלכתיים ,והיוו אבן שואבת ללימוד משותף של
הורים וילדים ,בשיתוף עם תנועת "מבראשית".
יזמה הקמת בית מדרש לגננות ,שהפך למסורת בכל חופשת קיץ בקמפוס אונ' בר אילן ,הקימה
אתר אינטרנט לגננות החמ"ד מתוך תפיסה הרואה בשיתוף מקוון הזדמנות חינוכית ללמידה
בצוותא ,הפריה הדדית ובמה לכל גננת בכל מקום.
דאגה לשלב במערכת גננות עולות מחבר העמים ומאתיופיה.

ש א י ל ת א
של חברת המועצה – הגב' ליאל אבן זוהר בן דוד מתאריך 15.1.13
העסקת גב' לימור ברזילאי
בנושא:
לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק השאילתא ותשובת ראה"ע – מר דב צור.
השיב לשאילתא – ראה"ע – מר דב צור.
חבר המועצה – מר שמעון טרבלסי עזב הישיבה.

ענייני עובדים:
 .1אישור העסקת מר אפריים טרבלסי – בנו של חבר המועצה מר שמעון טרבלסי כפקח
עירוני בחברה לביטחון וסדר ציבורי.
בהתאם לסעיף 122א' לפקודת העיריות מתבקשת ההנהלה/מועצה לאשר העסקתו של מר
אפרים טרבלסי ,בנו של חבר המועצה – מר שמעון טרבלסי כפקח עירוני בחברה לביטחון
וסדר ציבורי.
החלטת המועצה טעונה אישור שר הפנים.
להלן ההצבעה:
20
בעד-
/
נגד-
/
נמנע-
מחליטים :מאשרים )פה אחד(
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הצעות לסדר היום:
 .1של חבר המועצה – מר אסף דעבול מתאריך 12.3.12
דיור בר השגה לתושבי ראשון לציון
בנושא:
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חבר המועצה – מר אסף דעבול ביקש בהצעתו לסדר ,כי לאור מצוקת הדיור בקרב
קשישים ,עולים חדשים וותיקים תאשר המועצה פרוייקטים עירוניים לדיור בר השגה
לתושבי ראשון לציון.
ראה"ע – מר דב צור –מקבץ דיור לעולים חדשים – העירייה זכתה במענק של  20מליון ₪
ממשרד הקליטה לבניית מקבץ דיור נוסף ברח' פריימן .הונחה אבן הפינה והמקבץ נמצא
בתהליך הקמה.
בזמנו אישרה המועצה תוכנית להקמת  440יח"ד על קרקע חומה )ש.ב.צ ,(.הועדה
המחוזית דחתה את התוכנית בעיקר משום העובדה ,שהמדינה עוד לא הגדירה מה זה דיור
בר השגה ,ומהסיבה המשפטית הזו התכנית לא אושרה.
לאחרונה ,אישרה המועצה ,הסכם מסגרת מול יזמים פרטיים ,במסגרת תוספת שבס,
לעידוד דירות ברות השגה ,דירות שמחירם יקבע מראש .התקנון המאפשר את ההגרלה
אושר גם הוא .בעקבות אישור המועצה ישנה התעניינות גם מצד יזמים נוספים .בנוסף
החל בבניית דיור להשכרה ל 25 -שנה ברח' מרגולין ,מדובר בדירות קטנות.
מר אסף דעבול – ההסבר מספק אולם לדעתו יש צורך בהכנת תוכניות ארוכות טווח
למשל תכניות ל"פנוי בנוי" ועוד.
לאור תשובת ראה"ע – משך חבר המועצה – מר אסף דעבול את הצעתו לסדר מסדר יום
המועצה.
ס/ראה"ע – מר אריה כהן ומר דוד ביטן ,משנה לראה"ע – מר אבי דנינו וחברי המועצה ה"ה
מיכאל רייף  ,דוד ראובן ושמואל ג'מיל יצאו מהישיבה.
 .2של חבר המועצה – מר אסף דעבול מתאריך 18.3.12
ביטול מינויה של הגב' רחל שיבר
בנושא:
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חבר המועצה – מר אסף דעבול הלין בהצעתו לסדר על מנוי הגב' רחל שיבר כאחראית
על פרוייקט "בחירה מבוקרת של אזורי רישום במערכת החינוך"
לדבריו ,עלויות העסקתה מגיעות ל ₪ 20,000 -לחודש עבור  90שעות עבודה ,שהם
חצי משרה שלעובד עירייה וביקש שהמועצה תבטל את מינויה של הגב' רחל שיבר.
השיב להצעה לסדר ראה"ע – מר דב צור והציע לחברי המועצה להסיר ההצעה לסדר
מסדר יום המועצה.
להלן ההצבעה:
9
בעד-
4
נגד-
2
נמנע-
מחליטים:

)ה"ה אסף דעבול ,אבטם מקונן ,ליאל אבן זוהר בן דוד ושלמה כוכבי(
)ה"ה איתן שלום ויפעת מאירוביץ יפת(
מאשרים )ברוב קולות( להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
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סגן ראה"ע – מר דוד ביטן ,משנה לראה"ע – מר אבי דנינו וחבר המועצה ה"ה דוד ראובן חזרו
לישיבה.
חברי המועצה ה"ה אלי יבלון ,שלמה גרינברג ומשה יהושע יצאו מהישיבה.
.3

של חבר המועצה – מר אסף דעבול מתאריך 15.4.12
שיפור שכרם של עובדי דור ב'
בנושא:
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חבר המועצה – מר אסף דעבול ביקש בהצעתו לסדר ,שהמועצה תמנה ועדה
בהשתתפות חברי מועצה ,ראש מינהל כ"א ,יו"ר ועד העובדים ונציגי ההסתדרות ,שתבחן
את נושא שיפור תנאי שכם של עובדי דור ב' ברמה של הסכם מקומי ותגיש המלצותיה
למועצה.
השיב להצעה לסדר ראה"ע – מר דב צור – עדכן,
א .בשנה האחרונה מאות סייעות ,המהוות אחוז ניכר מעובדי דור ב' ,קיבלו תוספת
משמעותית של למעלה מ 10% -לשכרן ,כאשר  10%נוספים קיבלו במסגרת הסכם
ארצי מהמדינה.
ב .לגבי עובדי התברואה דור ב' – למעה מ 100-עובדים קיבלו בפעם הראשונה פרמיה
בגין עבודתם ולכן שכרם עלה מאד.
העירייה היתה רוצה להחיל זאת גם על עובדים אחרים אך היא כפופה למגבלות
הממונה על השכר.
ג .בשנה האחרונה דאגה העירייה להבטיח באופן מסודר את השכר והפנסיה של מאות
רבות של עובדי החברה לביטחון והחברה העירונית ,וזאת במסגרת הסכם קיבוצי –
ראשון במעלה – המטיל מטלות נוספות של מליונים על העירייה אבל מאפשר
לעובדים אלו ביטחון סוציאלי .מקווה שהסכם זה יתאשר.
לסיכום ,טיפלה העירייה ברובם של עובדי דור ב' הנמצאים במערכת העירונית ומקווה
להמשיך ולטפל בשאר עובדי דור ב' שעדיין לא נמצא הסדר חוקי לשיפור שכרם.
לפיכך הציע ראה"ע לחברי המועצה להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
להלן ההצבעה:
9
בעד-
6
נגד-
נמנע-
מחליטים:
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)ה"ה אסף דעבול ,אבטם מקונן ,איתן שלום ,ליאל אבן זוהר בן דוד,
יפעת מאירוביץ יפת ושלמה כוכבי(
מאשרים )ברוב קולות( להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.

של חברת המועצה – הגב' ליאל אבן זוהר בן דוד מתאריך 23.10.12
קריאת שמות רחובות על שם נשים.
בנושא:
מצ"ב עותק ההצעה לסדר.
חברת המועצה – הגב' ליאל אבן זוהר בן דוד הלינה בהצעתה לסדר ,שועדת השמות
העירונית "מקפידה" לדבריה לקרוא רחובות חדשים בעיר על שמם של גברים בלבד.
בראשון לציון פחות מ 5% -מרחובות העיר נקראים על שם נשים וביקשה ,כי המועצה
תורה לועדת השמות ,שבכל עת שמועלה לאשור המועצה הצעה לשם רחוב יוצעו
למועצה הצעות של שמות נשים וגברים כאחד .כמו כן תנחה המועצה את ועדת השמות
ליזום הצעות כאלו על סמך בירור ,דרישה וחקירה שתעשה על ידי ועדת השמות ו/או על
סמך רשימת שמות כללית של נשים ראויות להנצחה ברמה הלאומית ,המקומית או
העולמית.
4

השיב להצעה לסדר ס/ראה"ע – מר דוד ביטן .הסביר ,כי הועדה לקריאת שמות לרחובות
ממליצה על שמות בהתאם לקריטריונים .כיום יש שוויוניות בכל הקשור לנשים .נשים
רבות ממלאות תפקידי מפתח במשק ונמצאות בעמדות בכירות בכל תחומי החיים אולם
לפני  50-60שנה לא היה שוויון בין גברים לנשים ולפיכך רוב הבקשות המוגשות כיום הן
בקשות לקריאת שמות לרחובות על שם גברים.
הנהלת העירייה בעד הנושא ופנתה לועדת השמות לעשות אפליה מתקנת.
גב' ליאל אבן זוהר בן דוד – הועדה לקריאת שמות יושבת ודנה רק על שמות המוצעים
לה ולא יוזמת .חושבת שהמועצה יכולה להנחות את ועדת השמות ,שהינה ועדה
מייעצת ,שהם אינם חייבים להיות פסיביים ולקבל רק שמות שמציעים להם אלא
שיבדקו ויביאו שמות של נשים ראויות.
ראה"ע – מר דב צור – דוד ביטן הציע שתהיה פניה של המועצה לועדת השמות לבצע
אפליה מתקנת ,בכפוף לקריטריונים .עמדת המועצה היא שתהיה פרופורציה גדולה יותר
של שמות נשים בתהליך עבודת הועדה.
מ"מ ראה"ע – מר מוטי עג'מי – מציע הצעת החלטה כדלקמן:
המועצה ממליצה ומנחה את ועדת השמות לעשות אפליה מתקנת ,לקרוא שמות רחובות
על שם נשים וליזום קריאת שמות לרחובות ע"ש נשים מתוך רשימות שיוגשו לה והכל
בכפוף לקריטריונים.
התקיימה הצבעה:
מחליטים:
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מאשרים )פה אחד( הצעת מ"מ ראה"ע –מר מוטי עג'מי כמפורט לעיל.

של חבר המועצה – מר אסף דעבול מתאריך 19.4.12
דיור בשכירות לזוגות צעירים.
בנושא:
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חבר המועצה – מר אסף דעבול ביקש בהצעתו לסדר ,כי המועצה תאשר הקמת ועדת
מועצה לנושא דיור בשכירות לזוגות צעירים ,הועדה תבחן האופציות למימוש
הפרוייקט – הקמת יחידות דיור לזוגות צעירים תושבי העיר עפ"י קריטריונים שונים.
השיב להצעה לסדר ראה"ע – מר דב צור .הציע לחברי המועצה לקבל את הצעת מר
אסף דעבול ולהקים ועדת מועצה ,שתבחן אופציות למימוש פרוייקט דיור בשכירות
לזוגות צעירים .בראשות הועדה יעמוד מר אסף דעבול וכל חבר מועצה הרוצה להצטרף
יודיע על כך לאסף.
חברת המועצה – גב' יפעת מאירוביץ יפת הודיעה על הצטרפותה לועדה.
ראה"ע – העמיד ההצעה להצבעה.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד( הקמת ועדת מועצה בראשות מר אסף דעבול,
שתבחן אופציות ותביא המלצות למועצה.
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של מר אסף דעבול מתאריך 22.4.12
הקמת צוות עירוני לטיפול בניצולי שואה בראשון לציון.
בנושא:
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חבר המועצה – מר אסף דעבול ביקש בהצעתו לסדר ,כי המועצה תקים צוות מקצועי
בשילוב נציגי ציבור וחברי מועצה בעל סמכויות לטפל בכל פניות וצרכי ניצולי השואה
בעיר ויהוו אוזן קשבת ויד מבצעת עבור ניצול השואה.
כמו כן ביקש לבטל את גביית הארנונה העירונית מניצולי השואה.
השיב להצעה לסדר מ"מ ראה"ע – מר מוטי עג'מי .עדכן חברי המועצה בדבר הפעילות
שכבר נעשתה בנושא והזמין את חבר המועצה – מר אסף דעבול להצטרף באופן מיידי
לצוות שהוקם כשותף בכיר לכל הנושא.
לאור תשובת מ"מ ראה"ע – מר מוטי עג'מי הודיע חבר המועצה מר אסף דעבול ,כי הוא
מקבל את ההזמנה להצטרף לצוות והסיר את הצעתו לסדר מסדר יום המועצה.

ענייני עובדים:
חבר המועצה –מר מיכאל רייף חזר לישיבה.
 .2מתן היתר לעבודה נוספת – גב' איווט אטיאס  -אם קומה
המועצה מתבקשת לאשר מתן היתר לעבודה נוספת לגב' איווט אטיאס – אם קומה
כדלקמן:
מהות העבודה  -תופרת;
מקום העבודה  -פרפקטו ,אליהו איתן  3ראשל"צ;
שעות העבודה  4 -ימים בשבוע בין השעות ;16:30 – 19:30
גובה שכר חודשי .₪ 2,000 -
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :

נושאים משפטיים:
סגן ראה"ע – מר דוד ביטן ,משנה לראה"ע – מר אבי דנינו וחברי המועצה ה"ה אסף דעבול
אבטם מקונן ,אייל מושיוב וסורין גנות יצאו מהישיבה.
 .1חתימת הסכם רשות עם עמותת "אור הללויה" – מעון יום חדש ברח' רוזנשטיין 20
המועצה מתבקשת לאשר המלצת ועדת הקצאות לחתום על הסכם רשות עם עמותת "אור
הללויה" לתקופה של  5שנים עם אופציה להארכה לעוד  5שנים.
המעון יבנה במימון חלקי של התמ"ת ובמימון העירייה )תב"ר בסך כ.(₪ 1,000,000 -
כיוון שהבנייה במימון חלק של התמ"ת ,ההסכם ייחתם לתקופה של  5 + 5שנים ונדרש
אישור משרד הפנים.
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הפרסום להקצאת קרקע לבניית המעון אושר ע"י ועדת הקצאות מספר  8/11והיה על
חכירה ,שהיא לתקופה של  25שנים עם  2אופציות לתקופה של  10שנים כל אחת.
היות והפרסום להקצאה היה על חכירה שהיא לתקופה ארוכה יותר מהסכם רשות ,אין
צורך בפרסום נוסף.
חברי המועצה ה"ה איתן שלום ,יפעת מאירוביץ יפת וליאל אבן זוהר בן דוד ביקשו לדחות
את ההחלטה עד לשמיעת התנגדות תושבי השכונה ולערוך בחינה מחודשת של ההקצאה
ל"אור הללויה .לטענתם ,התושבים מתנגדים להקצאה גם מבחינה תחבורתית )רח' צר וחד
סיטרי( וגם מכיוון ומדובר בעמותה חרדית והשכונה אינה בעלת צביון חרדי.
ראה"ע – מר דב צור – יש מכתב מעמותת "אור הללויה" המבהיר שהם מקבלים למעונות
ילדים ללא כל הבחנה .בגילאים אלו אין לימודי דת בכלל ,לא תהיה כל מגבלה והגנים
פתוחים לכולם .אם תבוטל ההקצאה נפסיד את הכסף מהתמ"ת .אין למעשה בעיר שכונה
בעלת צביון חרדי ,בראשון לציון כל השכונות בעיר הינן שכונות מעורבות וצריך לאפשר
גם לילדים אלו מקום לשהות בו.
מנסה לקיים פגישה בהשתתפות הנהלת העמותה ותושבי השכונה המתנגדים .בפגישה
תסביר הנהלת העמותה לתושבים שהמעון אינו מעון חרדי וכל אחד יוכל לרשום את ילדיו
למעון.
להלן ההצבעה:
7
בעד-
4
נגד-
נמנע-
מחליטים:

)ה"ה איתן שלום ,ליאל אבן זוהר בן דוד ,יפעת מאירוביץ יפת ושלמה
כוכבי(

/
מאשרים )ברוב קולות(

חברי המועצה ה"ה סורין גנות ,ושמואל ג'מיל חזרו לישיבה.
חברי המועצה מר דורון אוזן יצא מהישיבה.
 .2אישור המלצת ועדת הקצאות מס'  1/13מתאריך 4.2.13
המועצה מתבקשת לאשר המלצת ועדת הקצאות מישיבתה מס'  1/13מתאריך ,4.2.2013
לחתום על הסכם רשות עם עמותת "בית כנסת נווה ים" לצורך הפעלת בית כנסת ברח'
השייטים .1
לאור התנגדויות התושבים ,ממליצה הועדה בפני המועצה לאשר את ההקצאה לעמותה
לתקופה של שנה  +שנה בלבד.
במקביל ,תיערך העירייה להקמת בית כנסת חדש בשכונה.
המלצות לשטח החלופי יובאו להחלטת המועצה.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק פרוטוקול ועדת הקצאות ומפות.
חברת המועצה – גב' ליאל אבן זוהר בן דוד ביקשה לשקול שוב את נושא ההקצאה מכיוון
והנושא מפריע מאד לתושבים החוששים ,שהקמת בית כנסת תפגע באיכות חייהם,
והציעה להקצות באופן מיידי את המגרש החלופי ברח' מבצע ברוש לעמותה כדי שתבנה
בית כנסת שם.
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להלן ההצבעה:
8
בעד-
3
נגד-
1
נמנע-
מחליטים:

)ה"ה יפעת מאירוביץ יפת ,ליאל אבן זוהר בן דוד ושלמה כוכבי9
)מר איתן שלום(
מאשרים )ברוב קולות(

חבר המועצה מר אייל מושיוב חזר לישיבה.
.3

המלצה לאיתור מגרש חלופי להקמת בית כנסת בשכונת נווה ים
בהמשך להחלטת ועדת הקצאות מס'  1/13מתאריך  ,4.2.13התבקש אגף בניה ציבורית
לאתר שטח של כחצי דונם שב"צ עבור הקמת בית כנסת חדש בשכונה.
בשכונה נותרו  2אתרים אפשריים להקצאת מגרש:
א .גוש  6824חלקה  ,169רחוב הנחשול )חלקה צפון מזרחית( בסמוך לגני ילדים חדשים
שנבנו בקיץ .2012
ב .גוש  6824חלקה  ,103רחוב מבצע ברוש ,אגף תכנון עיר ביצעו חלוקה של השב"צ הנ"ל
ומיקמו שטח עבור בית הכנסת.
האגף לבניה ציבורית ממליץ על השטח ברחוב מבצע ברוש ,מכיוון שבשטח הסמוך לגני
הילדים ברח' הנחשול נטעו עצים בוגרים יחסית וצופים קושי אל מול קק"ל.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר המלצת אגף בניה ציבורית ולאשר הקצאת מגרש
בגודל של כ -חצי דונם ,בגוש  6824חלקה  ,103רח' מבצע ברוש להקמת בית כנסת חדש
בשכונת נווה ים.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק מפת השטח.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :

משנה לראה"ע – מר אבי דנינו וחברי המועצה ה"ה סורין גנות ואבטם מקונן חזרו לישיבה.
חברות המועצה ה"ה ליאל אבן זוהר בן דוד ויפעת מאירוביץ יצאו מהישיבה.
.4

הסכם החכרת קרקע עם חברת חשמל לצורך תחנות טרנספורמציה
בתאריך  16.11.11אישרה המועצה את הסכם הגג עם חברת חשמל בנושא החכרת חדרי
טרנספורמציה לחברת חשמל ברחבי העיר ,לתקופה של  25שנה עם אופציה להארכת
החכירה לתקופה נוספת של  24שנים מגמר הבנייה.
לפיכך מתבקשת המועצה לאשר הסכם חכירה עם חברת חשמל לצורך החכרת שטח
ציבורי בבתי הספר להקמת תחנות טרנספורמציה כמפורט להלן:
א .גוש  4242חלקה  702בבית ספר רמז ,חדר בגודל  15.99מ"ר.
ב .גוש  7282חלקה  226בבית ספר ויתקין ,חדר בשטח של  24,57מ"ר.
שיעור דמי החכירה שיגבו מחברת חשמל משתנים לפי המחירון של חברת חשמל אשר
מתעדכן מדי רבעון.

לקראת הישיבה הופצץ לעיון החברים עותק מפות עם מיקום התחנות.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :
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.5

מכרז מס'  – 69/12הקמת מועדון נוער בבי"ס ישורון – ביטול המכרז וניהול מו"מ
המועצה מתבקשת לאשר המלצות ועדת המכרזים מישיבתה מיום שני 18.2.13 ,בדבר
ביטול מכרז מס'  – 69/12הקמת מועדון נוער בבי"ס ישורון וניהול מו"מ עם קבלנים.
הביטול מתבקש מאחר ולא הוגשו הצעות למכרז.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק פניית ועדת המכרזים לראה"ע.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :
חבר המועצה – מר אלי יבלון חזר לישיבה.
.6

הסמכת מפקחים בחברה לביטחון וסדר ציבורי
המועצה מתבקשת לאשר הסמכת מפקחים בחברה לביטחון וסדר ציבורי:
א .כמפקחים עירוניים לתפקידי פקחי חנייה.
להלן שמות הפקחים:

מס"ד

שם
העובד/ת

ת"ז

קורס
מפע"ם

מועד תחילת
העבודה

הערות

.1

רחלי בוזגלו

301424024

4.7.2012

12.6.2011

אגף חנייה

.2

יוליה מלוב

032131013

04.7.2012

07.9.2011

אגף חנייה

.3

כנר עקיבא

301245148

14.6.2010

01.12.2011

אגף חנייה

כמפקחים עירוניים לתפקידי פקחי סיור ושיטור
להלן שמות הפקחים:

ב.

מס"ד

שם
העובד/ת

ת"ז

קורס
מפע"ם

מועד תחילת
העבודה

הערות

.1

אופיר דרעי

038168035

30.6.2011

1.8.2010

אגף סיור שיטור

.2

יוסי
שרעבי

301862322

30.6.2011

19.3.2010

אגף סיור שיטור

.3

לירן
רוזנשטיין

032035313

29.11.2009

3.7.2009

אגף סיור שיטור
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.4

כפיר רוזן

300252186

14.6.2010

1.1.2010

אגף סיור שיטור

.5

אלירן כהן

301862470

17.6.2010

1.1.2010

אגף סיור שיטור

.6

אריאל
בידרמן

066477480

30.6.2011

16.8.2010

אגף סיור שיטור

.7

לי קפלן

302221767

4.7.2012

10.4.2011

אגף סיור שיטור

.8

כפיר יואש

200641140

4.7.2012

10.4.2011

אגף סיור שיטור

.9

אפריים
טרבלסי

040954083

25.7.2012

12.7.2011

אגף סיור
שיטור

למען הסר ספק מובהר ,כי הפקחים יוסמכו לדרוש תעודת זהות ולתפוס חפצי מרכולה עד
שבית משפט יורה מה לעשות בהם ,ולעכב חשוד בעברה שמסרב למסור פרטיו או מפריע
לעבודת הפקח עד להגעת המשטרה או עד להבאתו לתחנת המשטרה.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :

תקציבים בלתי רגילים:
 .1אישור הפחתת תב"ר  -רכישת משאיות דחס לאשפה בסך של ₪ 70,000
המועצה מתבקשת לאשר הפחתת תב"ר – רכישת משאיות דחס לאשפה – בסך של
 70,000ש"ח.
ההפחתה לטובת תב"ר מספר  - 493רענון צי הרכב העירוני.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק התב"ר.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :

 .2אישור תוספת תב"ר  -רענון צי הרכב העירוני בסך של ₪ 80,000
ההנהלה התבקשה לאשר תוספת לתב"ר מס'  – 493רענון צי הרכב העירוני – בסך של
.₪ 80,000
מקור מימון – העברה מתב"ר מס' -367
השתתפות ממשלה/משרד הפנים -

.₪ 70,000
.₪ 10,000

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק התב"ר.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :
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אישורי מועצה:
.1

חלופי גברי בדירקטוריון החברה הכלכלית
המועצה מתבקשת לאשר חלופי גברי בדירקטוריון החברה הכלכלית כדלקמן:
גב' רויטל שרעבי – חשבת מינהל החינוך מתמנה לדירקטורית בחברה הכלכלית במקומה
של סמנכ"ל העירייה היוצאת – גב' חיה ברנפלד.
מחליטים :

.2

מאשרים )פה אחד(

חלופי גברי בועדת שירות ערר הדנה בערר על הוצאה לפרישה לפני גיל פרישה
המועצה מתבקשת לאשר חלופי גברי בועדת שירות ערר הדנה בערר על הוצאה לפרישה
לפני גיל פרישה כדלקמן:
א .גב' תמי כהן – ראש מינהל אמרכלות/כ"א מתמנה כחברה בועדה במקומה של
הגב' חיה ברנפלד שפרשה לגמלאות
ב .מר ראובן הרשקוביץ – ראש מינהל שפ"ע מתמנה כחבר בועדה במקומו של
מר ישראל מוטעי שפרש מעבודתו בעירייה;
ג .מר אייל בובר – עוזר ראה"ע מתמנה כחבר בועדה במקומה של הגב' ורד דלל.
מחליטים :

.3

מאשרים )פה אחד(

חלופי גברי בועדות העירייה מטעם סיעת ראשונים ביתנו
המועצה מתבקשת לאשר חלופי גברי בועדות העירייה מטעם סיעת ראשונים ביתנו
כדלקמן:
וועדת קליטה עירונית – במקום מר בני קליינר המכהן כיום – גב' אולסיה מושקוביץ
וועדת ערר על קביעת ארנונה ממ"ש – במקום מר איליה לוין המכהן כיום – מר
מיכאל שימין
וועדת בטיחות בדרכים – במקום מר מיכאל אלשנסקי המכהן כיום – מר אדי נובק
וועדה לבריאות הציבור – במקום אוולינה קפלן המכהנת כיום – גב' אולסיה
מושקוביץ
קרן למימון שיפוצי בתים  :במקום מר מקסים בביצקי המכהן כיום – גב' דובנוב
אולגה
וועדת מכינה להנחות במיסים – במקום מר דמיטרי נחנביץ המכהן כיום – מר מיכאל
שימין .
נציג בהנהלת מרכז נופש וספורט – במקום מר דימיטרי נחנביץ המכהן כיום  -מר אלכס
בבושקין .

מחליטים

מאשרים )פה אחד(

:
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 .4אישור ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך 28.2.13
המועצה מתבקשת לאשר ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות מישיבתה בתאריך
,28.2.13
אישור טבלת התפלגות התמיכה בעמותות ספורט לשנת .2013
בנושא:

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הפרוטוקול  +טבלת התפלגות התמיכה
בעמותות ספורט לשנת .2013
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :
 .5אישור תקציב תמיכות לאימוץ יחידות צבאיות לשנת 2013

המועצה מתבקשת לאשר תקציב תמיכות לאימוץ יחידות צבאיות לשנת  2013כדלקמן:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

תותחנים – רשף - 402
מקשל"ר על שלוחותיו בה"ד 11
מצל"ח – על שלוחותיו -
מסתערבי מג"ב איו"ש -
פיקוד העורף חילוץ והצלה – בה"ד 16
חיל הרפואה – בה"ד - 10
סה"כ-

הערה:

;₪ 1,000
;₪ 10,000
;₪ 10,000
;₪ 1,000
;₪ 15,000
.₪ 15,000
.₪ 52,000

המועצה בישיבתה שלא מן המנין מס'  112/13מתאריך  7.1.13אישרה מתן
תמיכה בסך של  ₪ 19,000גם לגדוד תותחנים – רשף  402וגם למסתערבי
מג"ב איו"ש.

התנהל דיון במהלכו הסבירה הממונה על אימוץ יחידות צבאיות – הגב' אביטל גולדברג
מדוע הוקצה מלכתחילה סכום של  ₪ 2,000לקצין העיר וביקשה להחזיר את התמיכה
לקצין העיר בסך של .₪ 2,000
מחליטים:

מאשרים )פה אחד( תקציב תמיכות לאימוץ יחידות צבאיות ,כולל
תקציב סך של  ₪ 2,000לקצין עיר.
תקציב התמיכות שאושר הינו כדלקמן:
;₪ 10,000
מקשל"ר על שלוחותיו בה"ד 11
א.
;₪ 10,000
מצל"ח – על שלוחותיו -
ב.
פיקוד העורף חילוץ והצלה – בה"ד ;₪ 15,000 16
ג.
.₪ 15,000
חיל הרפואה – בה"ד - 10
ד.
.₪ 2,000
קצין העיר -
ה.

ס ה " כ-

.₪ 52,000

הישיבה הסתיימה בשעה21:35 :

דב צור
ראש העירייה

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה
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