כ"ה סיון תשס"ט
 17יוני 2009

עיריית ראשון לציון
לשכת מנכ"ל העירייה
המועצה ה14 -

קובץ החלטות מס' 16/09
של ישיבת מועצה שלא מן המנין

שהתקיימה ביום שני ,כ"ג בסיוון התשס"ט15.6.09 ,
)בתום ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' (15/09

באולם המליאה/קומה  ,5בנין העירייה

משתתפים

דב צור – ראה"ע ,מוטי עג'מי  -מ"מ ראה"ע ,ודים קירפיצ'וב – מ"מ
ראה"ע ,דוד ביטן – סגן ראה"ע ,אריה כהן – סגן ראה"ע ,ציון כהן ,אייל
מושיוב ,גיל יודפת ,ליאל אבן זוהר בן דוד ,יפעת מאירוביץ יפת ,איתן
שלום ,דורון אוזן ,אפי משה ,סורין גנות ,שלמה גרינברג ,שמואל ג'מיל,
שמעון טרבלסי ,מיכאל רייף ,משה יהושע ,אסף דעבול ,אסתר הבטם
מקונן ,רז קינסטליך ,אבי דנינו ,שלמה לוי.

חסרים:

אלי יבלון ,ספי ריבלין ,דוד ראובן.

נוכחים:

אהבה לב – מנכ"ל העירייה ,חיה ברנפלד – סמנכ"ל העירייה ,הרצל יוספיה
– גזבר העירייה ,דוד אלימלך – יועץ ראה"ע ,נעמי אחימור – ראש המינהל
לשילוב חברתי ,ישראל מוטעי – ראש מינהל שפ"ע ,אריאלה ישראלי –
ראש מינהל החינוך ,דורון גלבוע – מ"מ ראש מינהל איה"ס ,מוריס לוי –
מנהל אגף תקציב ,אפי ג'יאן – ממונה על המערכות הנדסיות הממוחשבות,
טובה סער – מרכזת מועצת העירייה ,עו"ד רועי בר– יועץ משפטי לעירייה.

הישיבה נפתחה בשעה24:09 :

 .1אישור הרכב המועצה הדתית.
בהתאם לסמכותו לפי סעיף 6א' לחוק שירותי הדת היהודיים התשל"א –  ,1971פנה
השר לשרותי דת – מר יעקב מרגי לרשות המקומית באשר להרכב המועצה הדתית
ראשון לציון.
בהתאם לסעיף  2לחוק הנ"ל ,יימנה הרכב המועצה הדתית בראשון לציון  9חברים.
בהתאם לסעיף 3א' לחוק ,לשר לשרותי דת ,לרשות המקומית ולרבנות המקומית
הסמכות להציע מועמדים למועצה הדתית בהתאם למכסות הבאות:
השר לשירותי דת  4 -מועמדים
הרשות המקומית  4 -מועמדים
הרבנות המקומית -מועמד אחד.
יצויין ,כי על מליאת המועצה הדתית לשקף את כלל הסיעות החברות במליאת הרשות
המקומית.
להלן מועמדי הרשות המקומית:

שם המועמד
 .1פיני איזק

מייצג סיעות:

 .2משה קימל

רק ראשון ,ראשון של איכות
ראשונים ביתנו.
פז ,זך ,של

 .3אלי אוזן

קדימה ,הירוקים ,ש"ס

 .4שלמה צוריאל

המפד"ל ,הליכוד ,ראשון ביהדות
ש"ס ,חי בראשות טרבלסי

לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר המועמדים הנ"ל.
ראה"ע – מר דב צור הסיר הנושא מסדר היום.

 .2צירוף מר יצחק אבשלומוב לועדה לפיתוח כלכלי מטעם סיעת ראשונים ביתנו.
המועצה מתבקשת לאשר צירוף מר יצחק אבשלומוב כחבר בועדה לפיתוח כלכלי
מטעם סיעת ראשונים ביתנו.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

 .3מכרז מס'  – 11/09אספקת והתקנת מזגנים – הגדלת חוזה מס' 6786
המועצה מתבקשת לאשר הגדלת חוזה מס'  – 6768מכרז מס'  – 11/09אספקת
והתקנת מזגנים בסך של  ,₪ 204,736לא כולל מע"מ ,המהווה  38.27%תוספת מהחוזה
המקורי.
ההגדלה מתבקשת עבור תוספת של  62מזגנים נוספים לבתי"ס ,במסגרת הרחבת
תכנית אופק חדש.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
א .פניית ועדת המכרזים לראה"ע.
ב .פניית ס/ראש מינהל אמרכלות – מר דוד שילה
ג .עותק אישור הגזברות.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

 .4מכרז מס'  – 9/09מכירת כלי רכב – אישור לניהול מו"מ
המועצה מתבקשת לאשר המלצת ועדת המכרזים מישיבתה מיום שני ,ט' בסיוון
התשס"ט 1.6.09 ,לאשר ניהול מו"מ למכירת כלי רכב וזאת בשל העובדה ,כי למכרז
הנ"ל לא הוגשו הצעות.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
א .עותק פניית ועדת המכרזים לראה"ע.
ב .פניית ס/ראש מינהל אמרכלות – מר דוד שילה
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

הישיבה הסתיימה בשעה24:15:

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה

דב צור
ראש העירייה

