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קובץ החלטות מס' 18/14
של ישיבת מועצה מן המנין

שהתקיימה ביום רביעי,

י"א תמוז התשע"ד09.07.14 ,

בשעה 19:00
באולם המליאה/קומה  ,5בנין העירייה

משתתפים

דב צור  -ראה"ע ,מוטי עג'מי  -מ"מ ראה"ע ,דוד ביטן  -מ"מ ראה"ע ,רז
קינסטליך – סגן ראה"ע ,ציון כהן – סגן ראה"ע ,אריה כהן – סגן ראה"ע ,אייל
מושיוב – משנה לראה"ע ,אבי דנינו – משנה לראה"ע ,לימור גור ,משה לב
הר ,איתן שלום ,אוהד אוזן ,עידן מזרחי ,אבי חיים ,יוסי חממי ,ישראל מוטעי,
ליאל אבן זוהר בן דוד ,מיכאל רייף ,יצחק אבשלומוב ,קרן דנה ,אלי יבלון ,אסף
דעבול ,סורין גנות.

חסרים:

דורון אוזן – משנה לראה"ע ,פרופ' תמי רונן ,יפעת מאירוביץ יפת ,יפת מנחם,
מאיר עקיבא ,שמעון טרבלסי.,

נוכחים:

פרנקו גונן – מנכ"ל העירייה ,אלי יהלום – מהנדס העירייה ,יוסי כהן – גזבר
העירייה ,טובה סער – מזכירת מועצת עירייה ,עו"ד אופיר ארגמן  -יועץ
משפטי לעירייה.

הישיבה נפתחה בשעה19:23 :

הענקת תעודות הוקרה ל:
אושר בן נון– אלוף ישראל בבאולינג לגיל  16ולגיל ,19 -חבר נבחרת ישראל עד גיל 19
מזה כ 3 -שנים ,מדורג בין בטובים בעולם לגילו.
זכה בשנת  ,2012במקום הראשון מבין  24מדינות ,באליפות צרפת הפתוחה,
בקטגוריה עד גיל .16
יהונתן ברברשטיין – תלמיד מקיף ה' – זכה במקום הראשון בתחרות "במה ראשונה",
כותבים צעירים בראשון לציון.
בשל המצב הבטחוני נדחה טקס הענקת תעודות ההוקרה לישיבת המועצה שמן המנין הבאה.

ש א י ל ת א
של חבר המועצה – מר סורין גנות מתאריך 30.4.14
סגירת חטיבת ביניים מעלות בקריית ראשון.
בנושא:
מצ"ב עותק השאילתא ותשובת ראה"ע – מר דב צור.
לאור המצב הבטחוני ביקש חבר המועצה – מר סורין גנות לדחות השאילתא לישיבת המועצה
הבאה.

הצעות לסדר היום:
.1

של חבר המועצה – מר אסף דעבול מתאריך 12.6.14
סבסוד הקייטנות לילדי העיר.
בנושא:
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חבר המועצה – מר אסף דעבול ביקש בהצעתו לסדר ,שהעירייה תוזיל את מחיר
הקייטנות לסך של כ ₪ 900 -וכך תוענק הטבה להורים לילדים בגילאים .12 – 3
כמו כן ביקש ,לפתוח את החי כייף לכניסת כלל ילדי העיר ללא כל תשלום וללא הגבלת
זמן.
ראה"ע – מר דב צור – מחירי הקייטנות העירוניות בראשל"צ הוזלו .המחיר לקייטנה עד
השעה  13:00עומד על סך של  ₪ 990ואילו המחיר לקייטנה עד השעה  16:00הינו 1,400
.₪
מר אסף דעבול – מציע להקים ועדה המורכבת מחברי מועצה ומאנשי החברה העירונית
שתבדוק את האפשרויות להוזלת מחירי הקייטנות .המצב הכלכלי הקשה במשק מקשה,
במיוחד למשפחות הנמצאות מתחת לקו העוני ,לשלוח את הילדים לקייטנות.
מר ישראל מוטעי – הצעה כזו הועלתה בעבר ע"י דורון אוזן ועל ידי .דנו בזה ובעקבות
הדיון ירדו מחירי הקייטנות .בנוסף הצלחנו להוזיל את המחיר לילד שלישי ואילך ב.33% -
והכל בהסכמת ראה"ע וחברי ההנהלה.
ראה"ע – מר דב צור – שנה זו חריגה מכל שנה אחרת בעבר בכך ,שמשרד החינוך ,בגלל
מחירי הקייטנות ,הפעיל פרוייקט חדש הנקרא "בי"ס של קיץ" .פרוייקט זה מופעל בשלב
זה לתלמידי כתות א' ו -ב' ,המהווים את רוב מניינם של ילדי הקייטנות .פרוייקט זה
מופעל למשך  3שבועות .בראשון לציון נרשמו למעלה מ 4,000 -תלמידים מתוך 5,800
תלמידים פוטנציאליים.

המחיר –  ₪ 300לילד ,שאר העלות מתחלקת  50%על חשבון העירייה ו 50% -על חשבון
משרד החינוך .תקצוב זה מטיל על העירייה נטל תקציבי שלא תוכנן מראש בתקציב .ישנה
מחוייבות של שר החינוך שפרוייקט זה יערך מדי שנה בשנה ,כך שמימון זה של העירייה
יהיה בבסיס התקציב של השנה הבאה.
כתוצאה מהפעלת פרוייקט זה ישנה קריסה מוחלטת של מערך הקייטנות של החברה
העירונית.
בנוסף ,משרד החינוך ביקש שמחירי הצהרונים ב"בי"ס של קיץ" ירדו ל ₪ 650 -לילד ,כך
שסה"כ העלות תהיה זולה .מבחינה זו זהו פתרון ראוי.
למשפחות הזקוקות באמת לעזרה ניתנו הנחות מיוחדות.
לגבי הגילאים עד  ,12תלמידי כתות ג' ו -ד' כמעט שאינם מגיעים לקייטנות.
מנכ"ל החברה העירונית – מר אלי פולק – בין  40ל 50 -משפחות ניצלו את ההנחה של
 33%לילד שלישי ונרשמו לקייטנה.
מ"מ ראה"ע -מר מוטי עג'מי – יש כ 500 -ילדים העומדים בקריטריונים של המינהל
לשילוב חברתי ומשלמים רק כ ₪ 150 -לקייטנה.
כמובן שישנה גם ועדת הנחות בחב' העירונית המוסמכת לתת הנחות עד .90%
ראה"ע –מר דב צור – נתן הנחייה שהפרסום לגבי ההנחות יהיה פרסום חיצוני ,כך שיגיע
לכל הנזקקים ,כולל למשפחות אתיופיות.
מר אסף דעבול – מבקש לקבל דיווח על הפעילות של "בי"ס של קיץ" ,להציג נתונים על
קריסת קייטנות החברה העירונית ,ועל המשמעות של ההוזלות לילד שלישי ועוד.
ראה"ע -מר דב צור – דיווח בנושא ינתן ע"י מר אלי פולק בישיבת מועצה שתתקיים
בחודש ספטמבר.
לאור עידכון ראה"ע – מר דב צור ומנכ"ל החברה העירונית – מר אלי פולק בנושא משך
חבר המועצה – מר אסף דעבול הצעתו לסדר מסדר יום המועצה.
 .2של חבר המועצה – מר אסף דעבול מתאריך 15.6.14
ביטול שיטת הלמידה השש שנתי במערכת החינוך.
בנושא:
מצ"ב עותק ההצעה לסדר.
לבקשת מגיש ההצעה לסדר – מר אסף דעבול נחת ההצעה לסדר לישיבת המועצה שמן
המנין הבאה ולא תיספר במנין  4ההצעות לסדר המותרות בכל ישיבה.
 .3של חבר המועצה – מר סורין גנות מתאריך 25.6.14
שקיפות אופן הצבעת חברי המועצה.
בנושא:
מצ"ב עותק ההצעה לסדר.
חבר המועצה – מר סורין גנות טען בהצעתו לסדר ,כי מערכת ההצבעות החדשה לא
העלתה את רמת השקיפות של הדיונים במועצת העיר .לא רשומים שמות המשתתפים
בכל הצבעה וכפועל יוצא לא ניתן לדעת מי הצביע בעד ,שכן בפרוטוקולים מצויינים
רק שמות המצביעים נגד ו/או נמנע.
התופעה שוררת גם בישיבות ההנהלה.
לפיכך מציע ,כי בכל פרוטוקול של ישיבת מועצה או הנהלה יפורט שמות המשתתפים
בכל נושא וכן שמות המצביעים לפי אופן הצבעתם.
ראה"ע -מר דב צור – ההצעה לסדר מקובלת.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד( קבלת ההצעה לסדר

להערת חבר המועצה – מר סורין גנות באשר לדברי השר לביטחון פנים לגבי נפילת רסיסים
עקב ירוט ללא אזעקה השיב ראה"ע – מר דב צור ,כי דברי השר אינם מקובלים גם עליו וכי
ידרוש מפיקוד העורף להפעיל את האזעקה גם כאשר רק היירוט נעשה מעל ראשון לציון.
לבקשת מר אסף דעבול התקיים דיון בנושא המקלטים בעיר:
מר אסף דעבול – הציג בפני חברי המועצה את נושא היעדר המקלוט במספר שכונות בעיר.
לדבריו גם בשיכון המזרח וגם בנחלת א' וב' אין מקלוט בבתים הפרטיים .כאשר מבקשים
להציב מיגוניות נתקלים בהגבלות ,בבקשות להיתרי בניה וכו' .כמו כן המקלטים הקיימים
בשכונות מרוחקים מהבתים ,האוכלוסיה באיזורים אלו מבוגרת וקשה לה להגיע למקלט בעת
אזעקה.
בבדיקה שערך נמצא ,כי חלק מהמקלטים הפכו לבתי כנסת ,ניתנו לעמותות לשימוש ואפילו
נפתחה מכולת קטנה באחד המקלטים.
מ"מ ראה"ע – מר דוד ביטן -המכולת פונתה מהמקלט ,ישנם עדיין מקלטים שלא פונו.
מר אסף דעבול –אמש פונו מתרחצים מחוף הים .מבקש לשים מיגוניות גם בחוף הים.
ראה"ע – מר דב צור – לא ניתן להציב מיגוניות בחוף הים במספר המתאים לכמות
המתרחצים הנמצאים בים.
מר ישראל מוטעי – הצעה כזו היא בבחינת "חרב פפיות" .אם העירייה תציב מגונית
למקסימום  50איש ויהיו  100איש תהיה העירייה חשופה לתביעות .במצבי חירום .בעיקרון
התושבים נשארים בבתים ולא יוצאים.
ראה"ע – מר דב צור – יש גבול למה שהעירייה צריכה לעשות .בעקבות מבצע "עמוד ענן" כינס
ראש הממשלה את ראשי הרשויות שנפגעו וביקש שיעלו הצעות והפקות לקחים.
סיפר לו על הבעיה של היעדר המיגון בראשון לציון הציע לראש הממשלה  2הצעות:
 .1כיום ,תהליך בניית ממ"ד זה אותו תהליך של בניית חדר רגיל בבית .יש להקל על בניית
הממ"דים בבתים .לדבריו ראש הממשלה הבטיח שיתן הוראה מיידית להקלות על בניית
ממ"דים .לצערו נושא זה לא נכלל בתיקון  101לחוק התכנון והבניה.
 .2עלות בניית ממ"ד היא כ 80 -אלף  .₪סיפר לראש הממשלה על פרוייקט ההלואות לשיפוצי
בתים בראשון לציון והציע לו ,שהמדינה תיתן ערבות מדינה דרך הבנקים או בכל פיתרון
אחר שתמצא לנכון .בצורה זו תושבים יוכלו לקבל הלוואות לבניית ממ"ד בפריסה של 25
שנים ,וההחזר החודשי יהיה קטן .פיתרון זה יעודד בניית ממ"דים בבתים בהם אין
ממ"דים .ראשון לציון אינה יכולה להחליט על זה לבדה.
מנכ"ל העירייה – מר פרנקו גונן  -העירייה מודעת לפערי המיגון לתושבים בעיר.
מדובר על  3שכונות ,שכון המזרח ,נחלת יהודה א' ו-ב' ורמת אליהו .מדובר על כ26,000 -
תושבים ללא מיגון.
תוך  1/2שעה מהרגע שראשון לציון נכנסה לטווח הירי נפתחו כל המקלטים ,כולל המקלטים
בשימוש דו תכליתי.
מסכים עם אסף ,שיש בעיות בכמה מקלטים בשימוש דו תכליתי .בחלקם הפריזו בכמות הציוד
שנמצא בתוך המקלטים והעירייה פועלת להסדיר זאת.
מרבית המקלטים בעיר שופצו מחדש באופן יסודי בהקצאה של תב"רים ,במשך  3שנים ונותרו
מספר מצומצם של מקלטים שטרם שופצו.
המקלטים הקיימים בשכונות אלו אינם מספיקים ל 26,000 -תושבים ללא מקלוט ולכן פנה
ראה"ע – מר דב צור לפיקוד העורף להכיל גם את החניונים במסגרת המקומות המוגנים.
הועברה רשימה של  25חניונים שיכולים לשמש כמקלטים וישנם עוד חניונים שגם אותן
מבקשת העירייה מפיקוד העורף ליאשרם כמרחבים מוגנים .אלו הפתרונות הנכונים כיום.
בנוסף לכך הכינה העירייה תכנית מיגון רשותית "תמיר" המאפשרת ,במקרים בהם לא מפעילים
את בתי הספר ,להפעילם כמקלטים עבור תושבים בשכונות בהם אין מיגון.
כך ניתן למזער משמעותית את פערי המיגון לאותם  26,000תושבים.

מר אסף דעבול – פתרון זה לא פותר את הבעיה בשיכון המזרח ,נחלת יהודה ורמת אליהו.
האם לא נוכל לאפשר הקלות בדרישות ההנדסה לבניית ממ"דים.
ראה"ע – מר דב צור – זה בדיוק הסיפור ,הבעיה של קבלת היתר בניה .חשבנו שתיקון 101
לחוק התכנון והבניה ,שמהווה מהפיכה דרמטית במונחים של העברת סמכויות לועדה
המקומיות ויתחיל מתאריך  ,1.8.14טיפל גם בנושא הממ"דים אולם לצערי נושא זה לא טופל.
הולכים לעשות תיקון נוסף ,תיקון  102לתקנות התכנון והבניה ,וביקשתי מממלא מקומי מר
דוד ביטן ,המעורב בתיקוני הכנסת ,להכניס את נושא הממ"דים לתיקון .102
מ"מ ראה"ע -מר דוד ביטן – הסיבה שלא הכניסו את הממ"דים לתיקון החוק היא ,שברוב
המקומות התוספת חורגת מקווי הבנין ולכן לא ניתן להוסיף ממ"ד בלי שנוי קווי הבנין והיתר
בניה.
משנה לראה"ע – מר אייל מושיוב – בזמנו הגיש הצעה לסדר לתת הלוואה לבניית ממ"דים.
ראה"ע -מר דב צור – העירייה לא יכולה לעשות זאת .ההלוואות לא בחינם והאוצר לא יתן
אישור לעירייה לממן את ההלוואה.
ככלל ממ"ד מגדיל את שטח הדירה ומשביח את ערכה .הלוואה כזו היא מן סוג של משכנתא
ורק המדינה יכולה לספוג את מימון ההלוואות.
מר אסף דעבול – מודה לראה"ע על הסכמתו לקיים דיון בנושא.

תקציבים בלתי רגילים:
חבר המועצה – מר אבי חיים עזב הישיבה.
.1

תוספת לתב"ר מס'  493בסך של  ₪ 182,000עבור ריענון צי הרכב העירוני
המועצה מתבקשת לאשר תוספת לתב"ר מס'  493בסך של  ₪ 182,000עבור ריענון צי
הרכב העירוני.
מקור מימון – הלוואות מבנקים.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק התב"ר.

להלן ההצבעה:
17
בעד-

/
נגד-
1
נמנע-
מחליטים :

)ראה"ע – מר דב צור ,סגני ראה"ע – ה"ה דוד ביטן ,מוטי עג'מי ,אריה
כהן ,רז קינסטליך ,משנה לראה"ע – מר אייל מושיוב וה"ה משה לב
הר ,לימור גור ,אוהד אוזן ,איתן שלום ,יוסי חממי ,אסף דעבול ,קרן
דנה ,יצחק אבשלומוב ,ישראל מוטעי ועידן מזרחי(
)מר סורין גנות
מאשרים )ברוב קולות(

 .2שינוי מקורות מימון לתב"ר מס'  2744732750פרוייקט שפת רחוב
המועצה מתבקשת לאשר שינוי מקורות מימון לתב"ר מס'  – 2744732750פרוייקט שפת
רחוב כדלקמן:
הגדלת היטל השבחה בסך של  ₪ 182,000והקטנה של הלוואה בך של .₪ 182,000

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק התב"ר.

להלן ההצבעה:
17
בעד-

/
נגד-
1
נמנע-
מחליטים :

.3

)ראה"ע – מר דב צור ,סגני ראה"ע – ה"ה דוד ביטן ,מוטי עג'מי ,אריה
כהן ,רז קינסטליך ,משנה לראה"ע – מר אייל מושיוב וה"ה משה לב
הר ,לימור גור ,אוהד אוזן ,איתן שלום ,יוסי חממי ,אסף דעבול ,קרן
דנה ,יצחק אבשלומוב ,ישראל מוטעי ועידן מזרחי(
)מר סורין גנות
מאשרים )ברוב קולות(

הפחתת תב"ר מס'  82/415בסך  - ₪ 182,000פרוייקט שדרוג מבנה וויט בקרית ראשון.
המועצה מתבקשת לאשר הפחתת תב"ר מס'  82/415בסך של  - ₪ 182,000פרוייקט שדרוג
מבנה וויט בקרית ראשון.
הערה -הפרוייקט מבוטל ,הפחתה של  ₪ 182,000ממקור מימון היטל השבחה.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק התב"ר.

להלן ההצבעה:
17
בעד-

/
נגד-
1
נמנע-
מחליטים :

)ראה"ע – מר דב צור ,סגני ראה"ע – ה"ה דוד ביטן ,מוטי עג'מי ,אריה
כהן ,רז קינסטליך ,משנה לראה"ע – מר אייל מושיוב וה"ה משה לב
הר ,לימור גור ,אוהד אוזן ,איתן שלום ,יוסי חממי ,אסף דעבול ,קרן
דנה ,יצחק אבשלומוב ,ישראל מוטעי ועידן מזרחי(
)מר סורין גנות
מאשרים )ברוב קולות(

חבר המועצה – מר אסף דעבול עזב הישיבה

נושאים משפטיים:
 .1תוספת והארכת ההסכם עם הישיבה המדעית בני עקיבא
מועצת העירייה מתבקשת לאשר את התוספת וההארכה להתקשרות העירייה עם מרכז
ישיבות בני עקיבא בהסכם להקצאת מבנה "הישיבה התיכונית  -מדעית" שברחוב הרב
נורוק  ,10ראשון לציון )גוש  ,6095חלקה  (147עבור רשת "בני עקיבא" )להלן" :הרשת"(,
וזאת לצורך המשך ניהול והפעלה של בית ספר שש-שנתי )המורכב מחטיבה עליונה
ומחטיבת ביניים( במבנה )להלן" :ביה"ס"(.
התכלית המרכזית בבסיס ההתקשרות המקורית היתה קידום מערך הלימודים
הממלכתי-דתי המתקיים בבית הספר ,ובכלל זה להביא לגידול במספר התלמידים
הלומדים בו.

האישור המבוקש הוא להארכת תקופת ההסכם
.31.8.2014

החל מיום  1.9.2013ועד ליום

עיקרי השינויים המנויים בתוספת הינם כדלהלן:
מהות ההתקשרות – התוספת מבהירה כי ניהול ביה"ס יעשה במשותף ע"י העירייה
והרשת.
תקופת ההתקשרות – ההסכם יהא בתוקף למשך שנת הלימודים תשע"ד ,כאשר
לצדדים שמורה האפשרות להאריך את ההתקשרות למשך שתי שנות לימודים נוספות
)כל שנה בנפרד(.
התמורה מטעם העירייה –
הנספח התקציבי המצורף להסכם יעודכן ע"י הרשת בכל שנה ,ויועבר לאישור
העירייה.
במהלך כל שנת לימודים תתבצע התחשבנות בשני קבועי זמן )באמצע שנת הלימודים
ובסופה( ,כך שהיה ויתברר כי הגירעון בפועל הנו נמוך יותר מהגירעון הצפוי ,יקוזז
ההפרש מהתשלום בגין החודש האחרון לכל שנת לימודים.
הועד המנהל –
התוספת קובעת כי חבר אחד מתוך הוועד המנהל יהיה נציג גזבר העירייה ,וחבר נוסף
יהיה איש כספים של הרשת אשר ימונה ע"י הרשת.
הכרעות בנושאים בעלי השלכות כספיות לעירייה ,יחייבו הסכמה של העירייה.
פדגוגיה –
התוספת קובעת כי הליווי וההנחיה הפדגוגיים של ביה"ס יעשה בשיתוף ע"י הרשת,
מינהל החינוך בעירייה ובפיקוח משרד החינוך ועפ"י הנחיותיו.
נקבע כי העירייה תתגבר את בית הספר בשעות הוראה ותגבור.
הרשת תדווח לעירייה באופן שוטף דיווחים בנוגע לרמות ציוני הבגרות בביה"ס ,שעות
תגבור והערכה פדגוגית של רמת ביה"ס.
הרשת לא תגבה תקורה עבור שעות תגבור שימומנו ע"י העירייה ,ככל שימומנו שעות
כאמור.
קבלת תלמידים לביה"ס תעשה עפ"י הנחיות העירייה והגורמים המפקחים ,ואילו
הוצאת תלמידים מביה"ס תעשה באישור העירייה ובפיקוח משרד החינוך.
הרשת מתחייבת לקבל ,בעדיפות ראשונה ,תלמידים תושבי העיר ראשון לציון אשר
מופנים ע"י העירייה.
עובדים –
עובדי ההוראה שיקלטו לביה"ס יהיו עובדי הרשת )בחטיבה העליונה( או משרד החינוך
)בחטיבת הביניים( ,ויקבלו את אישור הפיקוח טרם קליטתם.
מנהל ביה"ס יהיה עובד הרשת ,ויפעל עפ"י הנחיות משרד החינוך.

מינוי מנהל ביה"ס השש שנתי יעשה עפ"י מכרז שיפורסם ע"י הרשת בתיאום עם
העירייה.
תוקפה של תוספת זו מותנה באישור מועצת העיר.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההסכם.
מחליטים :

.2

מאשרים )פה אחד(

האצלת סמכויות ראה"ע למשנה לראה"ע וחבר ההנהלה – מר אייל מושיוב
המועצה מתבקשת לאשר האצלת סמכויות ראה"ע – מר דב צור לחבר ההנהלה –
משנה לראה"ע – מר אייל מושיוב לפעול:
בתחום המדרחוב.
חברי המועצה ה"ה ישראל מוטעי וקרן דנה לא השתתפו בהצבעה.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד( אצלת סמכויות ראה"ע למשנה לראה"ע – מר אייל
מושיוב לפעול בתחום המדרחוב.

חברת המועצה – הגב' ליאל אבן זהר בן דוד הצטרפה לישיבה.

ענייני עובדים:
 .1מתן היתר לעבודה נוספת מר בנון אדם – עו"ס/מינהל לשילוב חברתי
המועצה מתבקשת לאשר מתן היתר לעבודה נוספת ,מר בנון אדם – עו"ס/מינהל לשילוב
חברתי כדלקמן:
מדריך נוער;
מהות העבודה -
מח' רווחה/עיריית גדרה;
מקום העבודה –
 4ימים בשבוע בין השעות ;17:00 – 19:30
שעות העבודה –
 ₪ 1,200לחודש ברוטו.
גובה שכר משוער –
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

 .2מתן היתר לעבודה נוספת מר גולדשטיין מיכאל – מפקח על הבניה/רישוי ופיקוח על
הבניה
המועצה מתבקשת לאשר מתן היתר לעבודה נוספת למר גולדשטיין מיכאל – מפקח על
הבניה/אגף רישוי ופיקוח על הבניה כדלקמן:
מחשבים;
מהות העבודה -
עצמאי;
מקום העבודה -
 4ימים בשבוע ,אחרי שעות העבודה ) 2שעות יומיות(;
שעות העבודה -
גובה שכר משוער / -
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

אישורי מועצה:
 .1מנוי חברים בועד המנהל של התזמורת הסימפונית
המועצה מתבקשת לאשר מנוי ראה"ע – מר דב צור ומנהלת יח' מחוננים – גב' ברכה
צוויליך כחברים בועד המנהל של התזמורת.
חבר המועצה – מר סורין גנות ביקש למנותו ,כנציג האופוזיציה ,כחבר בועד המנהל של
התזמורת.
מחליטים :מאשרים )פה אחד( מנוי ראה"ע – מר דב צור ,חבר המועצה – מר סורין גנות
וגב' ברכה צוויליך כחברים בועד המנהל של התזמורת הסמפונית.
.2

הסמכת ועדת הנחות בארנונה לפעול כועדת הנחות בארנונה/עוסק זעיר
המועצה מתבקשת לאשר הסמכת ועדת הנחות בארנונה לפעול גם כועדת הנחות
בארנונה/עוסק זעיר.

מצ"ב הרכב ועדת הנחות.
מחליטים :
.3

מאשרים )פה אחד(

חלופי גברי בועדה לבטיחות בדרכים מטעם סיעת רק ראשון
המועצה מתבקשת לאשר חלופי גברי בועדה לבטיחות בדרכים מטעם סיעת רק ראשון
כדלקמן:
מר יניב אשכנזי מתמנה כחבר בועדה לבטיחות בדרכים במקומה של הגב' יהודית גליק.
מאשרים )פה אחד(
מחליטים :

 .4לידיעה  -החלפת רכזת ועדת הנחות ,ועדה מכינה להנחות וועדת הנחות/עוסק זעיר
הגב' מלכה כהן – ס/מנהלת יח' הנחות מתמנה כ -מ"מ רכזת הועדות הבאות:
ועדת הנחות במיסים ,ועדה מכינה להנחות במיסים וועדת הנחות במיסים/עוסק זעיר
במקומה של הגב' שמחה פלד שפרשה לגימלאות.
 .5אישור ההחלטות הכלולות בפרוטוקול מס'  2/14של הועדה לקריאת שמות והנצחה
המועצה מתבקשת לאשר ההחלטות הכלולות בפרוטוקול מס'  2/14של הועדה לקריאת
שמות לרחובות והנצחה כדלקמן:
א .מתן השם "רחוב מגר יהודה ואביבה" לרח' מס'  ,5139המתחיל ברחוב המייסדים
ומסתיים ב -ללא מוצא ,בנחלת יהודה.
הבקשה הוגשה על ידי הבנים :דרור ,זאב ורבקה מגר
 אביבה ויהודה מגר – תושבי נחלת יהודה; יהודה מגר שירת בצבא הבריטי) ,לדברי בניו בשליחות ההגנה( ,לקח חלקבהעברת עקורים באירופה;
 היה חבר מועצת נחלת יהודה );(1968 – 1950 יו"ר הוועד החקלאי בנחלת יהודה );(1970- 1956 -מרכז משק בבית הספר החקלאי ויצ"ו נחלת יהודה );(1984 – 1962

מצ"ב עותק מפת הרחוב.

ב .מתן השם "רחוב אוסוביצקי )בוריס(" לרח' מס'  4203המתחיל ברח' גיבשטיין
ומסתיים ברח' פיינשטיין
 בוריס אוסובצקי ) (1864-1944עלה לארץ בשנת .1888 יינן ביקב ובהמשך ,מנהל היקב .1902- 1893 הנהיג שכלולים ביקב ,שיפר את טיב היינות עד אשר התפרסמו לשבח בעולם וזכולמדליות ולתעודות הערכה בתערוכות תעשייתיות שהתקיימו בהמבורג ,בברלין
ובפריז.
 כתב מאמרים רבים בעיתון "האכר היהודי" בעריכתו של מנשה מאירוביץ הקדיש את זמנו מרצו לענייני התרבות בראשון לציון.הקים )יחד עם א"מ פרימן( את התזמורת העברית הראשונה )התרנ"א– (1895 ,
"האורקסטרה של ראשון"
 נמנה עם יוזמי ומקימי בית העם ) ,(1897כיהן כחבר הוועד שלו ונשא בו בקביעותהרצאות בנושאים ממדעי הטבע.
 -כך כתב עליו דוד יודילוביץ..." :בוריס היה בראשון לציון לא רק סמל העבודה

והחריצות ,אלא גם סמל ששון החיים במושבה .כי מלבד שהיה ראש היקב היה גם
עסקן צבורי חשוב ,וביחוד קנה את לב המושבה בסוד "התזמרת" בראשון לציון,
שהיה זמן רב המנצח על התזמרת" )ד .יודילוביץ ,ראשון לציון התרמ"ב-התש"א,

עמ' .(461

מצ"ב עותק מפת הרחוב.
ג .מתן השם "רחוב דיזנגוף מאיר" לרח' מס'  448המתחיל ברח' שמוטקין ומסתיים ברח'
מס' 40
מאיר דיזנגוף הוא זה אשר יזם והקים את אזור התעשייה הישן של ראשון-לציון בשנת
 .1933באין די מקום בתל אביב למפעלי תעשייה שביקשו להיות מוקמים בה ,איתר
דיזנגוף את אדמות פיק"א שמצפון לראשון-לציון )גבעת הצבועים( ,תיווך בין
התעשיינים לפיק"א וסייע להם בתהליכים מול ממשלת המנדט הבריטי וכן באיתור
חומרי גלם ובכל הדרוש להקמת המפעלים.

מצ"ב עותק מפת הרחוב.
ד .קריאת הגן ברח' השמורה בנחלת יהודה ע"ש יוסף בן דוד
הבקשה הוגשה על ידי הדר שקד )בתו(.
יוסף בן דוד היה מונצח משך  30שנה בגן ברח' ההדר פינת רח' המייסדים בנחלת
יהודה )במתחם בריכת המים והמגדל ( .עקב סכסוך בין העירייה לבין מפעל המים
בנחלת יהודה ,נעקר השלט והגן גודר .הבת מבקשת להעתיק את השלט לגן הסמוך
שאושר לאחרונה.
לבקשת חברת המועצה – הגב' ליאל אבן זהר בן דוד הוסר הנושא מסדר היום ויחזור לדיון
נוסף בהנהלה.

ראה"ע – מר דב צור ביקש אישור חברי המועצה להעלות נושא מחוץ לסדר יום המועצה
אישור תב"ר בסך של  ₪ 1,400,000עבור הסכם הגג :ר.מ.י – עיריית ראשל"צ
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך של  ₪ 1,400,000עבור הסכם הגג :ר.מ.י – עיריית
ראשל"צ.
מקור מימון – ר.מ.י.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק התב"ר.
מחליטים

:

מאשרים )פה אחד(

חבר המועצה – מר אלי יבלון הצטרף לישיבה.
הובא לידיעת חברי מועצה:
 .1דין וחשבון כספי ליום  31בדצמבר  – 2013החברה העירונית לתרבות ,ספורט ונופש בע"מ.
 .2דין וחשבון פעולות העירייה לחודשים אוק' – דצמ' .2013
 .3דין וחשבון פעולות העירייה לחודשים ינו' – מרץ .2014
 .4תוספת להסכם לגריעת שטח בגודל  15דונם ממטווח 24
דברי הסבר:
בישיבת מועצה  54/10מתאריך  19.12.10אושר הסכם בין העירייה לבין משרד הביטחון
לגריעת  15דונם ממטווח ) ,24מצ"ב עותק ההסכם וקיטוע החלטת המועצה(.
ראה"ע -מר דב צור עדכן במועצה ,כי אחת מהמחלוקות נגעה להקמת חומה בין השטח
הציבורי לבין הבסיס ,כאשר העירייה ביקשה לבצע לפחות חלק מהעבודות בעצמה.
ההתקשרות אושרה תוך שהוחלט ,שאם יתוקן ההסכם בנושא הנ"ל יובא הדבר לידיעת
המועצה.
כעת ,במסגרת ההתקשרות מול משרד הביטחון ,בוצע בסעיף  3בתוספת להסכם השינוי
)שלמעשה תואם את רצון העירייה מלכתחילה( ( והוסכם ,שהעירייה תבצע בעצמה
עבודות להקמת גדר זמנית ,גדר קבועה וגדר ימית.
לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
א .עותק ההסכם המקורי;
ב .קיטוע החלטת מועצה ;54/10
ג .עותק התוספת להסכם.

הישיבה הסתיימה בשעה20:40 :

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה

דב צור
ראש העירייה

