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עיריית ראשון לציון
המועצה ה15 -
לשכת מנכ"ל העירייה

קובץ החלטות מס' 117/18
של ישיבת מועצה מן המנין
שהתקיימה ביום ראשון ,ל' בניסן התשע"ח15.04.18 ,
בשעה 18:00
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 ,איתן שלום – סגן ראה"ע ,יוסי חממי – סגן ראה"ע ,אייל
מושיוב – משנה לראה"ע ,אריה כהן – משנה לראה"ע ,פרופ' תמי רונן ,משה
לב הר ,יפעת מאירוביץ יפת ,אוהד אוזן ,עידן מזרחי ,אבי חיים ,מיכאל רייף,
ישראל מוטעי ,יצחק אבשלומוב ,קרן דנה ,מיכל קלדרון ,ליאל אבן זוהר בן
דוד ,יפת מנחם ,אסף דעבול.,

חסרים:

דורון אוזן – משנה לראה"ע ,אבי דנינו – משנה לראה"ע ,לימור גור ,אייל לוי,
שמעון טרבלסי ,סורין גנות ,מאיר עקיבא

נוכחים:

חיים גליק – מנכ"ל העירייה ,קרן ברק – גזברית העירייה ,עו"ד אינסה
גולדנברג לוי – היועצת המשפטית לעירייה ,מאיה זיו שפלטר – מבקרת
העירייה ,עו"ד יובל יעקובי – ע/היועצת המשפטית לענייני חקיקה ,טובה סער
– מזכירת מועצת עירייה ,אלי פולק – מנכ"ל החברה העירונית ,משה ליבר –
סמנכ"ל החברה לביטחון.

הישיבה נפתחה בשעה18:10 :

1

בפתח הישיבה התקיימה קבלת פנים והוענקה ע"י
ראה"ע – מר דב צור תעודת הוקרה לקבוצת הפועל
ראשון לציון כדור יד – לרגל זכייתה בגביע המדינה
לשנת 2018
ש א י ל ת ו ת:
של חברת המועצה – גב' ליאל אבן זהר בן דוד :
א.

מתאריך  15.1.18בנושא :מיתוג עירוני – סמל העיר ולוגו העירייה.
לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק השאילתא ותשובת ראה"ע – מר דב צור.
השיב לשאילא ראה"ע – מר דב צור.

ב.

מתאריך  12.2.18בנושא :מכרז פרסום.
לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק השאילתא ותשובת ראה"ע – מר דב צור.
השיב לשאילתא ראה"ע – מר דב צור.

הצעות לסדר היום:
 .1של חבר המועצה – מר שמעון טרבלסי מתאריך 11.12.17
הצהרת הון.
בנושא:
מצ"ב עותק ההצעה לסדר.
בשל היעדרות מגיש ההצעה לסדר – חבר המועצה –מר שמעון טרבלסי )עקב אזכרה
במלאת  30למות אמו( נדחתה ההצעה לסדר לישיבת המועצה הבאה.
חברי המועצה ה"ה יצחק אבשלומוב ועידן מזרחי עזבו הישיבה
 .2של חברת המועצה – גב' ליאל אבן זהר בן דוד מתאריך 10.01.18
בנושא:
סמל העיר ולוגו העירייה.
לקראת הישיבה הופצה לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חברת המועצה – גב' ליאל אבן זהר בן דוד הסבירה בהצעתה לסדר ,כי השינויים
התכופים ב"לוגו" העירייה ,אשר לפרקים כוללים את סמל העיר ולעיתים רק כעיגול
זעיר ,המופיעים השכם והערב על ניירות המכתבים ,המודעות ,שלטי החוצות
והשלטים ,מעוררים ובצדק את זעם תושבי העיר וכבר הפכו כמעט למושא לעג בקרב
כל מי שרואה את השינויים התכופים בסמל העיר.
לטענתה ,כל נושא השינויים ב"לוגו העיר" וסמל העיר חייבים להעשות בשיתוף
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הציבור או כל תהליך ציבורי אחר.
מזכירה ,כי השינוים בסמל העיר נעשו בניגוד להחלטת המועצה הזו ,אשר החליטה
להשיב את כבודו של הסמל ולחייב את הופעתו בדפי העירייה בגודל מכבד.
לפיכך היא מציעה כדלקמן:
 (1המועצה תנחה ,כי סמל העיר ישונה אך ורק בהחלטת מועצה ברוב 2/3
מחבריה לפחות ,ולאחר תהליך של שיתוף ציבור.
 (2מועצת העירייה תקבל החלטה ,כי סמל העיר המקורי יהיה הסמל אשר יתנוסס
על שלטי הרחובות ועל כל סממן ממלכתי אחר בעיר ,לרבות בתי ספר  ,גני
ילדים ,מודעות ופרסומים עירוניים וכו'.
 (3תהליכי בחירת "לוגו" עירוני חדש או מיתוג עירוני חדש ילוו בתהליך שיתוף
ציבור ו"לוגו ,שיתנוסס על מכתבי העירייה ומסמכיה הרשמיים יעבור אשרור
מועצה.
 (4המועצה תנחה ,כי "לוגו" עירוני אשר יתנוסס על מכתבים וכו' יכלול את סמל
העיר והסמל יופיע ב"לוגו" בגודל מכובד והולם .ובמידה ומדבור בדפים
צבעוניים – ככל האפשר בצבעיו המקוריים.
 (5המועצה תנחה ,כי כל ילדי העיר ילמדו על משמעות הסמל ומרכיביו במסגרת
"ראשון עירי" ו/או תכניות מיוחדות עירוניות במערכת החינוך.
 (6המועצה תנחה ,כי שילוט עירוני בכניסות וביציאות מהעיר ,ובכלל זה שילוט
אומנותי המהווה ציון כניסה או יציאה כאמור ,ישא את סמל העיר בגודל
מכובד.
ראה"ע – מר דב צור – נושא זה של הסמל כבר עלה בטענה שהעלה בזמנו מר סורין גנות.
לאף אחד לא היתה כוונה להמעיט משהו מחשיבותו של הסמל ,לכן ביקש שהסמל יחזור
לגודלו הטבעי ולכבוד שלו .כמו כן ביקש להשמיד את כל הדפים עם הסמל המוקטן .לפיכך
אין כל בעיה עם הסמל ואנחנו משתדלים שבכל המקומות הסמל יופיע בגודלו המלא
והרגיל.
לגבי הלוגו ,זה אינו קשור לנושא הסמל ולפגיעה בו .חושבים שזה דבר מקובל .לטענת
ליאל על כך שיש מקומות שעשו זאת בשיתוף הציבור ,ישנם מקומות אחרים שעשו זאת
בדרך אחרת ולכן אינו מוצא טעם להעלות את הנושא לדיון במועצה.
באשר לבקשה להכנסת משמעות הסמל ומרכיביו לתכניות הלימודים ,אזי בראשון לציון
קיימת תכנית "ראשון עירי" במסגרתה לומדים הילדים על הסמל ומשמעותו .תכנית זו
עוברת כחוט השני בכתות ד' בכל שנה .מבחינה זו הצעת לילאל מתייתרת ,כי ממילא
התכנית קיימת.
לאור כל הנאמר מציע לחברי המועצה להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
להלן ההצבעה:
17
בעד-

)ה"ה ראה"ע -דב צור ,מ"מ ראה"ע – מוטי עג'מי ורז קינסטלי ,סגני
ראה"ע – ציון כהן ,איתן שלום ויוסי חממי ,משנה לראה"ע – אייל
מושיוב ואריה כהן וחברי המועצה משה לבהר ,תמי רונן ,קרן דנה,
אוהד אוזן ,יפעת מאירוביץ יפת ,מיכאל רייף ,יצחק אבשלומוב ,מיכל
קלדרון ,ישראל מוטעי ואבי חיים(
)ה"ה אסף דעבול ,ליאל אבן זהר בן דוד ויפת מנחם(

3
נגד-
/
נמנע-
מחליטים :מאשרים )ברוב קולות( הסרת ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.

משנה לראה"ע – מר אריה כהן עזב הישיבה.
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 .3של סגן ראה"ע – מר איתן שלום וחברת המועצה – גב' יפעת מאירוביץ יפת
מתאריך 29.12.17
בנושא:
אישור עובדי ועובדות צהרונים כעבודה מועדפת.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
סגן ראה"ע – מר איתן שלום וחברת המועצה – גב' יפעת מאירוביץ יפת טענו
בהצעתם לסדר ,כי בשנים האחרונות קיימת בעיה אקוטית בנושא מחסור בכח אדם
בצהרונים ,וזו כנראה אינה בעיה של ראשון לציון בלבד.
מנגד ,ישנה כמות גדולה של חיילים משוחררים שהולכים לעבוד בעבודות שהוגדרו ע"י
המדינה כ"עבודה מועדפת" כגון עבודה בתחנות דלק וכיו"ב.
לדעתם ,כ"א איכותי זה המשתחרר מצה"ל היה מגיע לעבוד בצהרוני העירייה כמו גם
בקייטנות העירייה באם היתה עבודה זו "עבודה מועדפת".
לפיכך הם מציעים ,שמועצת העירייה תקבל החלטה לפנות לכל המוסדות הרלבנטיות
בממשלה ובכנסת בבקשה לאשר גם את העבודה בצהרונים ובקייטנות כעבודה
מועדפת לחיילות וחיילים משוחררים.
גב' יפעת מאירוביץ יפת – מדובר בבעיה אקוטית .המדינה מצד אחד מעמיסה על
הרשויות המקומיות פרוייקטים שונים כגון :בי"ס של קיץ ושל החגים ואילו הרשויות
נתקלות בבעיות כ"א.
מר יפת מנחם – מכיר את נושא העבודה המועדפת וחושב שפניה למשרד ממשלתי או
לשר האוצר לא תניב כלום .ניתן לפנות פורמלית כדי לקבל או לא לקבל תשובה ,אבל
לדעתו ,אם פונים לבית המשפט כדי לקבל תשובה נושא זה יתפוצץ ,מכיוון ונושא העבודה
המועדפת כיום הוא פרוץ ,ללא קריטריונים .מישהו לפני  30שנה קבע את רשימת
העבודות המועדפות ללא שום קריטריונים.
רק בבית המשפט ינתן מענה כל שהוא ,מכיוון והנושא הזה לא נבחן עשרות שנים
כתוצאה מלחצים פוליטיים שנעשו לפני עשרות שנים .כל פעם הוכנס מקצוע ומגזר
והרשימה ננעלה אין שום כוונה מצד הממשלה לפתוח אותה .רק התמודדות במישור
המשפטי תגרום לכך ,שהמדינה תצטרך לבוא ולהציג קריטריונים ברורים כיצד נקבעה
הרשימה הזו ,כי רשימה זו שווה הרבה כסף ולפיכך רק במישור המשפטי תבוא הישועה.
ראה"ע – מר דב צור – זה עלה בדיון שהתקיים בהנהלה .אנחנו חושבים שזה לא נושא רק
של ראשון לציון אלא של כל הרשויות בארץ ומרכז השלטון המקומי צריך לטפל בו .ולכן
הוא יעלה את הנושא במרכז השלטון המקומי בהצעה ,שהמרכז יפנה במכתב לממשלה.
אם נצליח לשכנע מה טוב ואם לא ,אזי במסגרת השלטון המקומי נפנה לבית המשפט.
נושא זה נהיה הרבה יותר חד עכשיו מפני שהרשויות מתקשות יותר ,דווקא בתנאים של
משק עם תעסוקה מלאה ,למצוא עובדים עד כדי כך שזה מגביל אותנו בפתיחת צהרונים,
בתי ספר של קיץ והחגים ובקייטנות.
מר יפת מנחם – זה מביא לאבסורד שמי שיושב בפיצוציה בתחנת דלק מוגדר כעבודה
מועדפת אל מול הצורך האקוטי הקיים שאינה מוגדרת כעבודה מועדפת.
גב' יפעת מאירוביץ יפת – מה גם שהשלטון המרכזי מפיל על הרשויות כל הזמן עוד ועוד
מטלות ולכן אנו חושבים שגם השלטון המרכזי צריך להירתם למאבק בנושא.
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מר משה לבהר – יפת צודק אבל כדי להגיע לבית משפט אנחנו צריכים קודם כל לעשות
את הדרך .אם יגידו לא אזי בהחלט צריך להעלות את זה בתביעה לבית המשפט ושבית
המשפט יפסוק .מדובר גם על תנועות הנוער.
גב' ליאל אבן זהר בן דוד – כולנו בעד לפתור את הנושא הזה.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד( פניה לממשלה ,באמצעות מרכז השלטון המקומי,
בבקשה להכיר בעבודה בצהרונים ,קייטנות ועוד כעבודה מועדפת.

סגן ראה"ע -מר יוסי חממי וחברת המועצה – גב' יפעת מאירוביץ יפת עזבו הישיבה
 .4של חברת המועצה – גב' ליאל אבן זהר בן דוד מתאריך 15.01.18
בנושא:
קרן תמיכות לנזקקים מדיבדנדים של מניב.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חברת המועצה – גב' ליאל אבן זהר בן דוד טענה בהצעתה לסדר ,כי בשנים האחרונות
הועברו ממניב לעירייה דיבידנדים בסכום של למעה מ 130 -מליון .₪
לצערה ,נכים ,קשישים ונזקקים קשיי יום ברחבי העיר שאין ידם משגת לעמוד במחירי
המים הגבוהים מתמודדים עם עיקולים והוצאה לפועל ואין ביכולת התאגיד לבוא
לקראתם מפאת הנחיות קשוחות של רשות המים והעדר מוחלט של מנגנון הנחות
לנזקקים.
לפיכך היא מציע בהצעת לסדר כדלקמן:
 (1העירייה תעמיד "קרן נזקקי מים" של שלש מאות אלף  ₪לשנה ,אשר תעביר,
לפי קריטריונים ברורים ובהתאם להחלטות ועדה עירונית שתמונה לצורך
הענין ,כספים למניב בגין נכים ,משפחות רווחה ומקרים סוצאיליים דחופים,
עד סכום תמיכה מוגבל לכל משפחה מדי שנה.
 (2סכומים שלא ינוצלו יעברו לשנת העבודה הבאה.
 (3חברי המועצה ,כולם ,יפנו לכנסת בדרישה לאפשר לתאגידי המים לקיים ועדת
הנחות לנזקקים ,נכים ,קשישים ,ניצולי שאוה ולתת הנחות בהתאם
לקריטריונים שיקבעו בחקיקה.
גב' ליאל אבן זהר בן דוד – היתה עדה לכמה מקרים בהם ,למשל ,קשיש קשה יום המקבל
הנחה בגובה  100%בארנונה קיבל איום ממניב שיעקלו לו את מעט הרהיטים בדירתו בשל
חוב עקב אי תשלום מים.
ראה"ע – מר דב צור – לא מכיר את המקרים שהזכירה ליאל .יכול לומר שלפני  6-7שנים ,
כשקמה ועדת ניצן ששינתה את כללי המים ,זו היתה אחת ההצעות הברורות שהעלה שם
והתקבלה באהדה ברמה של "מהפה לחוץ" אולם בסופו של דבר ,נדחתה מכל מיני
שיקולים משפטיים.
היום קיימת ועדה בכנסת בראשות דוד ביטן ודנה ,בין היתר ,גם בנושא זה .העלה בועדה
את עמדת השלטון המקומי בדבר נכונות של הרשויות המקומיות להקצות מתוך הדיבידנד
תשלומים לטובת ועדה שתפעל בדומה לועדת נזקק ארנונה או כפי שהיתה בזמנו ,ועדת
חריגי מים .מקווה שבסיום עבודת הועדה יאפשרו לרשויות לעשות זאת.
לפני כחוד שהיה דיון אצל יו"ר רשות המים החדש בו השתתף כנציג השלטון המקומי,
פרס בפניו את הרעיון וגם שם קיבלו תגובה אוהדת אולם אין ספק ,וגם לדעת המשפטנים
של רשות המים ,כל שנוי מחייב שינוי חקיקה .העירייה תשמח מאד להחזיר לה את
פעילות הועדה למתן ההנחות והוא שותף לדעת ליאל שועדה זו היא חיונית מאד לאותם
מקרים סוציאליים.
צריך לזכור ,שלאותה אוכלוסיה חלשה חשבון המים שהם מקבלים הוא חשבון מופחת
וזאת בעקבות החלטה שקיבלה הכנסת להוריד מאד את מחירי המים לאוכלוסיה הנזקקת
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אולם יחד עם זאת יש מקרי קצה ,שהעירייה כרגע לא יכולה לכסות אותם וזה צריך לבוא
באמת באמצעות קרן נזקקים.
ברמה העקרונית ההצעה לסדר צודקת אולם ברמה המעשית לא יכולים לקבל הקמת קרן
לנזקקים.
גב' ליאל אבן זהר בן דוד – אנחנו ,כחברי המועצה יכולים לפנות לכנסת בבקשה.
ראה"ע – מר דב צור – אין בעיה ,כבר פנינו פעם אולם ניתן לפנות שוב .אם ליאל תכין
מכתב לחתימת כל חברי המועצה הוא השני שיחתום עליו לאחר ליאל.
היועצת המשפטית לעירייה – עו"ד אינסה גולדנברג לוי – ככל שמדובר להצעה לתיקון
חקיקה זה אפשרי .הבעיה שבמצב החוקי הסטטוטורי נכון להיום ,ועצת העירייה אינה
יכולה לדון בכל הקשור למים וביבו מכיוון שהיא התפרקה מסמכויות אלו עפ"י חוק
תאגידי המים והביוב.
אין כיום חוק במדינת ישראל המאפשר לתת הנחה או פטור מתשלום אגרת מים וביוב.
העירייה עתרה לפני כמה שנים לבג"צ בבקשה להפחית את תעריפי המים בראשל"צ כנגד
הדיבידנדים וסורבה.
ראה"ע -מר דב צור – ישנה הסכמה רחבה שצריך להיות מנגנון כזה של הנחות במים.
מעמיד להצבעת חברי המועצה הצעת החלטה כדלקמן:
המועצה תפנה במכתב בחתימת כל חברי המועצה לכנסת ולרשות המים בבקשה לתיקון
חקיקה כך שיתאפשר לעירייה להקים ועדת הנחות במים.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד( פנייה בבקשה חתומה ע"י כל חברי המועצה לכנסת
ולרשות המים לתיקון החקיקה כך שיתאפשר לעירייה להקים ועדת
הנחות במים לנזקקים.

סגן ראה"ע – מר ציון כהן וחבר המועצה ה"ה ליאל אבן זהר בן דוד ואסף דעבול עזבו הישיבה.

נושאים משפטיים:
 .1חוק עזר לראשון-לציון )העמדת רכב וחנייתו( )תיקון – הפחתת אגרת חניית מוניות(,
תשע"ח2018-
)בהמשך להחלטת מועצה  115/18מתאריך (19.3.18
דברי הסבר

ביום  19.01.2015פורסם ברשומות תיקון לחוק עזר לראשון לציון )העמדת רכב
וחנייתו( ,התש"ס) 2000-להלן" :תיקון  ,("2015אשר קבע כי לנהגי המוניות בעיר ראשון-
לציון יונפק תו חניה ייעודי ,אשר יודבק על השמשה הקדמית של המונית ,וייאפשר
להם לפעול בעיר ראשון-לציון ולשמור על מקומות החנייה בתחנות המוניות בשטח
העיר )להלן" :תו החניה"(.
מתווה זה נועד לאפשר לעירייה ,באמצעות החברה העירונית לביטחון ולסדר ציבור,
לשמור על הסדר בתחנות המוניות ולמנוע חניית מוניות שאינן שייכות לתחנות
המוניות המקומיות ,ואף לאפשר להם העלאה/הורדת נוסעים בתחנות ייעודיות
לנושאי תו החנייה המיוחד למוניות.
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הסדר דומה נעשה בעיר תל-אביב-יפו.
להנפקת תו החניה למוניות ,נקבעה אגרה של ) ₪ 400להלן" :האגרה"(.
נציגי המוניות פנו לעירייה לצורך הפחתת סכום האגרה עבור תו החניה ,שכן בשונה
מבעיריית תל-אביב ,משולמת האגרה בראשון-לציון בנוסף לאגרה הרגילה עבור החניה
בשטח העיר.
לאחר דין ודברים עם נהגי המוניות ,הוסכם על הפחתת האגרה לשימוש בשטח תחנות
המוניות ,והעמדתה על סך של .₪ 180
מוצע לתקן את התוספת הראשונה לחוק העזר האמור ,ועל העמדת האגרה בתחנות
המוניות על סך של .₪ 180

מצ"ב עותק חוק העזר.
המועצה בישיבתה  115/18דנה בנושא והחליטה להסיר הנושא עד לבדיקת מנהל אגף
נכסים – מר גלעד אברהמי ו -ע/היועצת המשפטית – עו"ד יובל יעקובי בערים
אחרות באם נגבים שם דמי שימוש.
להלן ממצאי הבדיקה שבוצעו ע"י מנהל אגף נכסים – מר גלעד אברהמי וע/היועצת
המשפטית – עו"ד יובל יעקובי:
תל-אביב :לא גובים דמי שימוש.
באר-שבע :לא גובים דמי שימוש .העסק של נהגי המוניות הוא בגדר בר רשות ,בלי
תמורה .יש ערבות בנקאית.
חולון :נכון להיום ,תחנות המוניות כולן מחויבות ומשלמות ארנונה ,בנוסף מחויבות
ומשלמות אגרת היתר חניית מוניות מכח חוק עזר .לעניין דמי שימוש -נכון להיום רק
תחנת מוניות אחת משלמת וזאת במסגרת הסכם שהינו תולדה של הליך משפטי.
הסדרת נושא תחנות המוניות ותשלום דמי השימוש הינו נושא שעל הפרק.
נס-ציונה :כיום לא גובה העירייה דמ"ש .הנושא נמצא בבדיקה של היועמ"ש.
לאור הנתונים מתבקשת המועצה לאשר חוק עזר לראשון-לציון )העמדת רכב וחנייתו(
)תיקון – הפחתת אגרת חניית מוניות( ,תשע"ח.2018-

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
א .עותק תיקון חוק העזר לראשון לציון )העמדת רכב וחנייתו( ;
ב .עותק קיטוע החלטת מועצה מס' 115/18
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :

7

 .2ביטול השתתפות קובי מידן כמנחה בערב יום הזיכרון בראשל"צ
לאור פניות של משפחות שכולות ובעקבות שיח שקיים ראש העירייה עם יו"ר ועד
המשפחות השכולות  ,ונוכח סירובו של קובי מידן לחזור בו מדבריו שפורסמו
בפייסבוק ולהתנצל פומבית,
מתבקשת המועצה לאשר בזאת לבטל את השתתפותו של קובי מידן כמנחה בערב יום
הזיכרון בראשון לציון.
נמשיך לקיים את הערב המיוחד הזה  ,כארוע מאחד העומד מעל כל מחלוקת .
סבב טלפוני ,המהווה החלטת מועצה נערך בין חברי המועצה ביום שלישי.10.4.18 ,
להלן ההצבעה:
28
בעד-
/
נגד-
1
נמנע-
הערה:
מחליטים:

)גב' ליאל אבן זהר בן דוד(

מכיוון ובסבב הטלפוני לא התקבלה החלטה "פה אחד" מובא הנושא
לאישור המועצה בישיבתה זו
מאשרים )פה אחד( ביטול השתתפות קובי מידן כנחה בערב יום הזיכרון
בראשל"צ

ענייני עובדים:
אישור מועצה להמשך העסקה מעבר לגיל 70
המועצה מתבקשת לאשר המשך העסקה מעבר לגיל  70לה"ה:
א .גב' אינסה גילר – לבורנטית מדעים/קריית החינוך השש שנתית "העמית";
מנהלת בי"ס קריית חינוך "העמית" – גב' יפה ליבה פנתה למינהל החינוך בבקשה לאשר
המשך העסקה מעבר לגיל  70לגב' אינסה גילר ,המשמשת בתפקיד לבורנטית בבית הספר.
לדברי מנהלת ביה"ס ,גב' אינסה גילר הינה עובדה חרוצה ומסורה ,ממלאת את תפקידה
במקצועיות ,עקביות ,התמדה ועל הצד הטוב ביותר.
לגב' גילר יחסי עבודה טובים עם עמיתיה לעבודה וסגל המורים.
ועדת פנסיה ופיטורין דנה בבקשה והחליטה להמליץ בפני המועצה ,בהתאם לחוזר מנכ"ל
 4/14לאשר המשך העסקת גב' אינסה גילר מעבר לגיל .70
ב .מר מזור אליהו – תחזוקן ראשי /קריית החינוך ע"ש דוד אלעזר מקיף ט'
מנהלת ביה"ס קריית החינוך ע"ש דוד אלעזר ,מקיף ט' – ד"ר סופי בן ארצי פנתה למינהל
החינוך בבקשה לאשר המשך העסקה מעבר לגיל  70למר אליהו מזור ,המשמש בתפקיד
תחזוקן ראשי בבית הספר.
לדברי מנהלת בית הספר ,מר אליהו מזור הינו עובד מסור ואחראי ,מקצועי ומאד נאמן
למערכת הבית ספרית.
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ועדת פנסיה ופיטורין דנה בבקשה והחליטה להמליץ בפני המועצה ,בהתאם לחוזר מנכ"ל
 4/14לאשר המשך העסקת מר אליהו מזור מעבר לגיל .70

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק החלטות ועדת הפנסיה.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :

אישורי מועצה:
 .1חלופי גברי בועדה לקריאת שמות לרחובות והנצחה
המועצה מתבקשת לאשר חלופי גברי בועדה לקריאת שמות לרחובות והנצחה
כדלקמן:
משנה לראה"ע – מר אריה כהן מתמנה כחבר בועדה לקריאת שמות לרחובות והנצחה
במקומו של מר שרון גושן שהתפטר מחברותו בועדה.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :

 .2אישר נסיעת חבר המועצה ומחזיק תיק קשרי חוץ – מר מיכאל רייך לעיר התאומה – סנט
פטרסבורג ברוסיה
המועצה מתבקשת לאשר נסיעת חבר המועצה ומחזיק תיק קשרי חוץ – מר מיכאל רייף
לעיר התאומה – סנט פטרסבורג ברוסיה.
מהות הנסיעה :

השתתפות ביום העיר וחתימה על הסכם שיתוף פעולה לשנים - 2018
2023
המחוז האדמירלטילסקי בסנט פטרסבוג ,העיר התאומה של ראשון
לציון ברוסיה הזמין נציג מהעיר על מנת להשתתף בחגיגות "יום העיר"
ולחתום על הסכם שיתוף פעולה לשנים .2018-2023

תאריכים:
עלות הנסיעה:
אש"ל
עלות משוערת
תקציב :

17-21.4.2018
טיסה ) $ 449לא סופי(
 3886רובל ליום
כ ₪ 2500-כולל טיסה ,אש"ל וביטוח )לא סופי ,טרם כורטס(
קשרי חוץ
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :
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 .3חלופי גברי בדירקטוריון חב' ייזום ראשון בע"מ
המועצה מתבקשת לאשר חלופי גברי בדירקטוריון חב' ייזום ראשון בע"מ כדלקמן:
חבר המועצה – מר ישראל מוטעי מתמנה כדירקטור בחברת הייזום במקומו של משנה
לראה"ע – מר אבי דנינו.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :

הישיבה הסתיימה בשעה19:11 :

דב צור
ראש העירייה

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה
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