כ' תמוז תשס"ט
 12יולי 2009

עיריית ראשון לציון
לשכת מנכ"ל העירייה
המועצה ה14 -

קובץ החלטות מס' 18/09
של ישיבת מועצה מן המנין

שהתקיימה ביום רביעי ,ט"ז בתמוז התשס"ט8.7.09 ,

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 ,דוד ביטן – סגן ראה"ע ,אריה כהן – סגן ראה"ע ,ציון כהן ,אייל
מושיוב ,ליאל אבן זוהר בן דוד ,יפעת מאירוביץ יפת ,איתן שלום ,דורון
אוזן ,אפי משה ,סורין גנות ,שלמה גרינברג ,שמואל ג'מיל ,אלי יבלון,
מיכאל רייף ,משה יהושע ,אסף דעבול ,ספי ריבלין ,אסתר הבטם מקונן,
רז קינסטליך ,אבי דנינו ,דוד ראובן ,שלמה לוי.

חסרים:

גיל יודפת ,שמעון טרבלסי.

נוכחים:

אהבה לב – מנכ"ל העירייה ,דוד אלימלך – יועץ ראה"ע ,יהודה המאירי –
מבקר העירייה ,איתן דורון – סמנכ"ל כ"א ,ישראל מוטעי – ראש מינהל
שפ"ע ,אריאלה ישראלי – ראש מינהל החינוך ,איתמר לוי– ראש מינהל
איה"ס ,שרונה וייזל – ס' גזבר העירייה ,טובה סער – מרכזת מועצת
העירייה ,עו"ד אופיר ארגמן – יועץ משפטי לעירייה.

הישיבה נפתחה בשעה20:08 :

1

חלוקת מלגות ל 5 -סטודנטים מצטיינים מתכנית פר"ח:
אילן וויסר ,רבקה חיון ,אלירן פנחס ,שלי אוזנה ,אודליה כהן.
בפתח הישיבה הוענקו מלגות ותעודות הוקרה ל 5 -סטודנטים מצטיינים מתכנית פר"ח.
ראה"ע – מר דב צור ברך את הסטודנטים המצטיינים.
בשם מקבלי המלגות נשאה דברים שלי אוזנה.
ראה"ע – מר דב צור הודה לסגנו – מר דוד ביטן על המאמץ המיוחד שהשקיע בימים
האחרונים ,יחד עם סגן ראה"ע – מר אריה כהן ,במניעת החלטה ,שהיתה אמורה להיכלל
במסגרת חוק ההסדרים .מדובר בהצעה להפקעת חצי מהיטל ההשבחה שנגבה על קרקעות
ממ"י מהרשות המקומית ,הדבר היה גורם נזק גדול לראשון לציון .לשמחתו המאמץ נשא
פרי והצעת החוק ירדה מסדר יומה של הכנסת .זהו הישג משמעותי שמנע פגיעה עתידית
בשכונות בראשון לציון.

ש א י ל ת א:
של חבר המועצה – מר אסף דעבול מתאריך 24.5.09
בנושא :פירוט התשלומים לעירוני ראשל"צ כדורגל.
לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק השאילתא ותשובת מר דב צור-ראש העירייה.
השיב לשאילתא מר דב צור – ראה"ע.

הצעות לסדר היום:
להערת חבר המועצה – מר אסף דעבול ,שביקש להקדים את הדיון בהצעה לסדר בנושא:
יום לימודים ארוך ברמת אליהו שהגיש .הציע ראה"ע – מר דב צור ,כי המועצה תתכנס
לישיבה שלא מן המנין ביום שני ,13.7.09 ,לאחר שהנהלה העירייה תדון בהצעה לסדר.
.1

של חבר המועצה – מר רז קינסטליך מתאריך 30.3.09
בנושא :תיקי אוכל לילדי ביה"ס.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
השיבה להצעה לסדר – חברת המועצה ומחזיקת תיק החינוך  -גב' ליאל אבן זוהר-בן
דוד .בתשובתה מסרה ,כי הנושא מיושם כבר כמה שנים בכל גני הילדים בעיר וכבר
בשנה הקודמת הוחל ביישום הנושא גם במסגרת בתי הספר.
לאור התשובה משך חבר המועצה – מר רז קינסטליך הצעתו לסדר מסדר יום
המועצה.

חברת המועצה – הגב' יפעת מאירוביץ-יפת הצטרפה לישיבה.
 .2של חבר המועצה – מר רז קינסטליך מתאריך 25.4.09
בנושא :השקעה בהקמתו של פאב עירוני.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
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השיב להצעה לסדר – חבר המועצה ומחזיק תיק הנוער – מר דורון אוזן .בתשובתו
הציע לחברי המועצה להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה וזאת בשל העובדה ,כי
גם ראה"ע וגם הנהלת העירייה אינם מעוניינים לעודד הנוער לצריכת אלכוהול .
להלן ההצבעה:
5
בעד-
נגד-
נמנע-
מחליטים:

12
1

)ה"ה רז קינסטליך ,אסתר הבטם מקונן ,אבי דנינו ,דוד ראובן
ושלמה לוי(
)מ"מ ראה"ע – מר ודים קירפיצ'וב(
דוחים )ברוב קולות( קיום דיון בהצעה לסדר.

חבר המועצה – מר אלי יבלון הצטרף לישיבה.
.3

של חבר המועצה – מר רז קינסטליך מתאריך 3.5.09
בנושא :אירוע – רוק עצמאות.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
השיב להצעה לסדר חבר המועצה ומחזיק תיק הנוער – מר דורון אוזן .בתשובתו
הציע לחברי המועצה להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
להלן ההצבעה:
5
בעד-
16
נגד-
/
נמנע-
מחליטים:

.4

)ה"ה רז קינסטליך ,אסף דעבול ,ספי ריבלין ,אבי דנינו ,דוד ראובן(
דוחים )ברוב קולות( קיום דיון בהצעה לסדר בסדר יום המועצה.

של חברי האופוזיציה )ה"ה אסף דעבול ,ספי ריבלין ,רז קינסטליך ,אסתר הבתם
מקונן ,אבי דנינו ,דוד ראובן ,שלמה לוי ומשה יהושע( מתאריך 4.5.09
בנושא :קביעת קריטריונים לפיטורי עובדים שהגיעו לגיל .60
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
השיב להצעה לסדר – חבר המועצה ומחזיק תיק כ"א – מר ציון כהן ,בתשובתו
מסר ,הקריטריונים שנקבעו לפיטורי עובדים אינם מאפשרים כל שיקול דעת ,כל חבר
מועצה המעוניין בנתונים מוזמן למשרדי אגף כ"א לעיין בהם ,ההנהלה עובדת
בשקיפות מלאה .לאור האמור הציע להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
ראה"ע – מר דב צור הסביר ,כי נושא השכר בעיריית ראשל"צ הינו מהגבוהים בארץ,
וזאת אחת הסיבות העיקריות ,שראשון לציון לא קיבלה השנה מעמד של "עיר
איתנה" ממשרד הפנים ,דבר הפוגע בעיר בנושאים מסויימים .מהנתונים שנאספו
עולה ,כי נטל הפנסיה כתוצאה מפרישה טבעית הולך להיות בשנים הקרובות כבד
מנשוא .לפיכך אין לעירייה ברירה אלא להוציא לפנסיה מאולצת .יש לזכור שהעירייה
אחראית ומחוייבת לשימוש נכון ומושכל בתשלומי התושבים.
לגבי סעיף  1בהצעה לסדר – כל האינפורמציה הקיימת תימסר למי מחברי המועצה
המעוניין לכך.
ההצבעה היא רק לגבי הקריטריונים כפי שמופיע בסעיף  2בהצעה לסדר.
3

להלן ההצבעה:
4
בעד-
12
נגד-
/
נמנע-
מחליטים:

)ה"ה אסף דעבול ,אסתר הבטם מקונן ,אבי דנינו ודוד ראובן(
דוחים ברוב קולות קיום דיון בהצעה לסדר.

נושאים משפטיים:
.2

הסכם מכירת דירת השרד לרב וולפא – אישרור החלטת מועצה
המועצה מתבקשת לאשרר החלטת המועצה מישיבתה מס'  47/05מתאריך 21.9.05
בדבר מכירת הדירה ברח' דרור  ,13בפטור ממכרז ,לרב העיר – הרב דוד הלוי וולפא.
החלטת המועצה התקבלה ברוב של  9חברים בלבד ,בעוד שהמנין הדרוש הינו 14
חברים לכל הפחות.
האשרור מתבקש כדי לקבל אישור שר הפנים להסכם המכר הנ"ל.
יצויין ,כי אין שנוי בהסכם המקורי והרב לא יוכל למכור את הדירה כל ימי חייו.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
א .עותק החלטת מועצה מס'  47/05מתאריך 21.9.05
ב .עותק הסכם החוזה.
להלן ההצבעה:
15
בעד-
)מר סורין גנות(
1
נגד-
)ה"ה ליאל אבן זוהר בן דוד ויפעת מאירוביץ יפת(
2
נמנע-
חברת המועצה אסתר הבטם מקונן לא השתתפה בהצבעה
מאשררים )ברוב קולות( הסכם מכירת דירת השרד לרב וולפא
מחליטים:

.1

אישור מסגרת תקציב לעמותת מכבי ראשון לציון כדורסל לעונת 2010 -2009
המועצה מתבקשת לאשר מסגרת תקציב בסך  3.8מליון  ₪לעונת 2010 - 2009
לעמותת מכבי ראשון לציון כדורסל אשר יועברו על חשבון תמיכות עתידיות
שיאושרו לעמותה בשנת .2010
על יסוד אישור המועצה ,תוציא העירייה מכתב המחאת זכויות לטובת הרשות
לביקורת תקציבית ,כנדרש מהעמותה כתנאי לאישור פעילותה בעונת .2010 - 2009
להלן ההצבעה:
13
בעד-
3
נגד-
/
נמנע-
מחליטים:

)ה"ה אסתר הבטם מקונן ,אבי דנינו ודוד ראובן(
מאשרים )ברוב קולות( מסגרת תקציב בסך  3.8מליון  ₪לעמותת
מכבי ראשון לציון כדורסל לעונת .2009/2010
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.3

אישרור החלטת מועצה מס'  47/05מתאריך – 21.9.05
הסכם בין העירייה לבין פארק גן העיר נכסים בע"מ למכירת  8מ"ר
המועצה בישיבתה  47/05מתאריך  ,21.9.05אישרה החכרת שטח של  8מ"ר בצד קיר
המפריד בין השטח המיועד למשרדי העירייה שבקומת הקרקע לבין השטח המשמש
את מסעדת "איזדורה" לחברת פארק גן העיר נכסים בע"מ.
שטח זה היה שטח סגור וכלוא מכל עבריו בין שטח העירייה ובין שטח המסעדה
ואשר נועד במקור למשמש כחדר "ריכוז טכני" אך בדיעבד לא נעשה בו שימוש
כלשהו.
החוזה הועבר למשרד הפנים לצורך קבלת אישורים ובימים אלו הודיע הממונה על
התקשרות ממשרד הפנים ,כי החלטת המועצה להחכיר את ה 8 -מ"ר הנ"ל התקבלה
ברוב של חברי המועצה שנכחו בישיבה ) 11חברים( אך לא "ברוב חבריה" ,היינו
לפחות  14חברים כנדרש בסעיף  188לפקודת העיריות )נוסח חדש(.
לפיכך מתבקשת המועצה לאשרר מחדש החלטת המועצה הנ"ל.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק קיטוע החלטת מועצה .47/05
להלן ההצבעה:
17
בעד-
/
נגד-
/
נמנע-
ראה"ע – מר דב צור וחבר המועצה – מר רז קינסטליך לא השתתפו בהצבעה.
מאשררים )פה אחד( החלטת מועצה מס'  – 47/05הסכם בין
מחליטים:
העירייה לבין פארק גן העיר נכסים בע"מ למכירת  8מ"ר.

חברת המועצה הגב' אסתר הבטם מקונן עזבה הישיבה.

.4

מתן רשות שימוש בקרקע עירונית לבית קפה פילסברי
קפה פילסברי באמצעות חברת אופל קרדן והשקעות בע"מ ביקש רשות העירייה
להשתמש בשטח של כ 100 -מ"ר מתחת לקולונדה המזרחית והדרומית של בנין
העירייה )שטח שהינו בבעלות העירייה( לצורך בניית דק.
התוכנית אושרה בועדה המקומית בזמנו אולם ההנהלה בישיבתה מיום 11.5.09
אישרה השימוש בקרקע להצבת הדק בכפוף לכך שהדק לא יפריע להולכי רגל ונכים
מתחת לקולונדה.
אשר על כן מתבקשת המועצה לאשר שימוש בשטח של עד  100מ"ר ,בתנאי שהדק
הקיים יתוקן כך שיאפשר מעבר נוח מתחת לקולונדה להולכי רגל ונכים.
המחיר –לפי הערכה שמאית.
התקופה – שנה מיום אישור המועצה  4 +תקופות נוספות של  12חודש כל תקופה,
עפ"י בקשת בית הקפה וכל עוד השטח בבנין העירייה בחזקתם.
5

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
א .עותק החלטת ועדת משנה.
ב .חו"ד עו"ד דעואל.
עותק השומה הונחה לפני הישיבה לפני חברי המועצה.
לאור טענות חברי המועצה ,כי דמי השימוש המופיעים בהערכה השמאית שצורפה
גבוהים מדי ,הציע ראה"ע – מר דב צור הצעת פשרה כדלקמן:
המועצה תאשר מתן רשות שימוש בקרקע עירונית לבית קפה פילסברי באופן כללי.
דמי השימוש הנוכחיים יקבעו לחודש ימים ולישיבת המועצה הבאה תובא שומה
חדשה ,כאשר ניתן יהיה לקזז בדיעבד את סכום דמי השימוש הנוכחיים מתחילת
תקופת השימוש.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד( הצעת ראה"ע כמוצע לעיל.

 .5גוש  5034חלקה  – 4איצ'ין יעקב ושמי יעקב – חוכרים באיזור תעשיה עירוני
ה"ה איצ'ין ושמי הינם חוכרים באיזור התעשיה העירוני ,אשר נכללו "בהסכם ליבאי"
וחתמו על הסכם המסגרת ועל הארכת תקופת החכירה בכ 24 -שנה בשנת .2003
לאור מחלוקת חריפה עם חוכר שכן – מר אפרים לאה ,נמנע מה"ה איצ'ין ושמי מימוש
הבניה ל 120% -המהווה תנאי על פי "הסכם ליבאי" לרכישת זכויות בעלות.
בחודש מרץ  2009נפגשו נציגי העירייה עם החוכרים ופרקליטתם עו"ד עמירה רבינסקי
ולאחר בדיקה נמצא ,כי הוגשו ואושרו תכניות הבניה שהגישו לבניית  ,120%ועל כן
הוסכם ,כי נושא הארכת התקופה ע"פי הסכם למסגרת למימוש תנאי הסכם ליבאי
יובא לאישור המועצה.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר הארכת תקופת החכירה עפ"י הסכם המסגרת
למימוש תנאי הסכם ליבאי כמפורט לעיל.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק סכום הדיון.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים:

תקציבים בלתי רגילים:
אישור תב"ר בסך  ₪ 16,500,000להרחבת כביש ) 4311כביש מראשל"צ לפלמחים(
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך  ₪ 16,500,000להרחבת כביש ) 4311הכביש מראשל"צ
לפלמחים(.
התב"ר כולל :תיכנון וביצוע הרחבת כביש  4311כולל החלפת תשתיות ,התקנת רמזורים,
הסדרת צמתים ,תאורת רחוב ופיתוח סביביתי.
מקור מימון – השתתפות ממשלה/משרד התחבורה

מצ"ב עותק התב"ר.

הערה :עותק התב"ר הופץ לחברי המועצה בתאריך .24.6.09

חבר המועצה מר סורין גנות לא השתתף בדיון ובהצבעה עקב ניגוד עניינים.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים:
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חבר המועצה מר איתן שלום וד"ר אפי משה עזב הישיבה.

ענייני עובדים:
 .1אישור העסקת עובדי עירייה בשכר בכירים )חוזים אישיים(
המועצה מתבקשת לאשר העסקת עובדי העירייה הרשומים להלן בשכר בכירים )חוזים
אישיים(:
הגב' חיה ברנפלד
הגב' מירי בן ישראל
מר איתמר לוי
מר זאבי אלון

 .1סמנכ"ל העירייה –
 .2אדריכל עירוני-
 .3ראש מינהל איה"ס-
 .4מנהל פרויקטים למיחשוב תברואה,
תחנת מעבר וגינון-
 .5ממונה על מכרזים ובקרה/
מינהל אמרכלות-
 .6קצין בטיחות בתעבורה עירוני/
מינהל אמרכלות-
 .7בודק תכניות/מינהל הנדסה-
 .8מנהל תוכניות אב ומתאר/
אגף תכנון העיר-
 .9מנהל אגף במינהל החינוך
)יסודי/תיכון(-
.10סגן ראש מינהל החינוך-
.11סגן מנהל מוקד עירוני-

מר נהרי אייל
מר חביב ארז
מר בלעום איאד יוסף
מר לשם חיים
פורסם מכרז
פורסם מכרז
פורסם מכרז.

מחליטים:

.2

מאשרים )פה אחד(

מתן היתר לעבודה נוספת לגב' נגה אהרון-אם בית במעון חצב/עובדת בחברת נקיון
המועצה מתבקשת לאשר מתן היתר לעבודה נוספת לגב' נגה אהרון – אם בית
במעון חצב.
עובדת נקיון בחברת נקיון.
מהות העבודה-
מקום העבודה  -עפ"י דרישת המעסיק.
תקופת העסקה  -בין השעות .21:00 – 18:30
הערה :לצורך תיאום מס העובד יגדיר את העירייה כמקור עבודה ראשון.

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

מחליטים:
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אישורי מועצה:
ראה"ע מר דב צור העביר ניהול הישיבה לסגנו – מר דוד ביטן ועזב הישיבה

 .1אישור המלצות הועדה לבחירת יקיר העיר
הועדה לבחירת יקיר העיר החליטה על הענקת העיטור לחמישה מועמדים
להלן המלצות הועדה:
 .1ורדי ידידיה  -מאז נפילת בנו רון בלבנון ,משקיע ידידיה את זמנו ומשאביו
הפרטיים במרכז רון לילדים מחוננים ומתמקד בעיקר בבנית דגמים להמחשת חוקי
הטבע .הדגמים קיבלו הכרה לאומית ובינלאומית.
במקביל המשפחה תומכת בשבט "יעד" של תנועת הנוער הצופים.
 .2נאור )מזרחי( בני -חבר מועצת העיר וסגן ראה"ע בשנים  1989 – 1955לסירוגין.
חבר ועד שכונת רמת אליהו ,נשיא ארגון יוצאי אירן ,אגודת הפועל בכדוריד ובני
ברית .יזם הקמת ביה"ס לכבאות וסייע בקליטת עליה .מסייע למשפחות במציאת
דיור.
 .3ניצן מאיר – ראה"ע בשנים  ,2008 – 1984במהלך שנות כהונתו תרם לפיתוח
העיר וקידום החינוך ,התרבות והספורט ולשיפור איכות חייהם של תושבי העיר.
 .4קראוס ציפורה ומשה – בני זוג העוסקים בהתנדבות מזה  46שנים .מגייסים
תרומות למען הקהילה ,פעילים במשמר האזרחי ומשמרות הזה"ב ,מפעילים קיוסק
בפנימיית הנוער בנחלת יהודה ומסייעים לנזקקים.
ג .שובלי יוסי – סגן ומ"מ ראה"ע בשנים  .1993 – 1979שימש כיו"ר המועצה
הציבורית למלחמה בסמים ,פעיל בעמותות על"מ" ,אעלה בתמר" .יו"ר ועדת היגוי
 100שנה לעליית תימן.
הנהלת העירייה בישיבתה מיום  6.7.09המליצה לתקן בנוהל הקיים כדלקמן:
הגשת המלצות להענקת עיטור יקיר העיר מקרב חברי מועצה וראשי ערים לשעבר –
רק לאחר שחלפה שנה מתום תקופת כהונתם.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר:
א .הענקת עיטור יקיר העיר למועמדים הנ"ל ,לתיקון הנוהל כמפורט לעיל.
ב .תיקון הנוהל לבחירת יקיר העיר כמפורט לעיל.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק פרוטוקול הועדה לבחירת יקיר העיר.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :
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 .2הנצחת משה דוד הכהן )מוריס פלמר( מוישה דודל ז"ל.
המועצה מתבקשת לאשר לאשר המלצת ועדת הנצחה מישיבתה מס'  3/07מתאריך
 3.9.07בדבר הנצחת משה דוד הכהן )מוריס פלמר( מוישה דודל ז"ל ע"י הצבת פסל
בדמותו בגן המושבה ,עם כיתוב מתאים .הבקשה להנצחה באה בשל העובדה ,כי
מוישה דודל היה חלק בלתי נפרד מרישון העתיקה .היה הקמע של רישון העתיקה
ולעיתים אפילו "הסמל המסחרי" או "הלוגו" שלה.
בין שאר עיסוקיו לטובת הקהילה הוא נידב עצמו להנהלת חברה קדישא והיה
אורח כמעט קבוע בפרלמנט של ראשון.
מחליטים
.3

מאשרים )פה אחד(

:

קריאת שם ע"ש הרב פנחס זכריה ז"ל
המועצה מתבקשת לאשר המלצת הועדה לקריאת שמות לרחובות לקרוא לרחוב מס'
 600בשכונת כפר אריה המתחיל ברח' ר מאיר ) 6369ומסתיים ברח' הר סיני )(658
"רחוב הרב פנחס זכריה ז"ל".
 הרב זכריה פנחס נולד בתימן בשנת  ,1904עלה לאר .עם הוריו בשנת 1909והמשפחה התיישבה בראשון לציון.
 היה פעיל ציבור מצעירותו: פעל להקמת שכונת "שיבת ציון" בשנת  1923ולהקצאת אדמות עבור משקי עזרלתושבי השכונה .שימש כמוציא ומביא דבר תושבי השכונה בפני הרשויות השונות.
 חבר המועצה המקומית והעירייה בשנים .1946 שימש כרב השכונות "שיבת ציון" ו"נווה ציון". -נפטר בשנת .1999

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

מחליטים :
 .4קריאת שם רחוב ע"ש הרב שלינקה ז"ל

המועצה מתבקשת לאשר המלצת הועדה לקריאת שמות מישיבתה מס'  3/09מתאריך
 1.6.09לקרוא לרחוב מס'  5190בנחלת יהודה המתחיל ברח' העצמאות ומסתיים ברח'
מס' " 4355רחוב הרב יצחק שלינקה".
 הרב שלינקה ז"ל נולד ברומניה בשנת  ,1924עלה לארץ בשנת  1950והתיישבבראשון לציון בשנת .1951
 תרם לקידום ופיתוח העיר בתחום הכלכלי והדתי במסגרת תפקידיו הציבורייםשמילא למעלה מ 50 -שנה.
 שימש בתפקיד מזכיר הסתדרות הפועל המזרחי בין השנים .1975 – 1961 חבר מועצת העיר ראשל"צ במשך  14שנים ,מתוכם  12שנה סגן ראה"ע )ללא שכר().(1975 – 1963
 יו"ר המועצה הדתית בראשל"צ  17שנים ).(1994 – 1977 הקים את בית הרבנות והמועצה הדתית. נשיא בית הכנסת המרכזי ורב בית הכנסת. פעל במרץ לקידום החינוך הדתי על כל גוונו ולהעמקת התרבות התורנית בעיר. מייסדן של שלוש עמותות מלכ"ר לחלוקת מלגות לבני תורה. כממונה על שירותי הרווחה דאג לשכבות החלשות. פעל לפיתוח שירותי הדת לציבור הרחב. נבחר כיקיר העיר ראשון לציון באפריל .2003 -נפטר ב.20.9.07 -

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק מפת השטח.
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לאור הערת חבר המועצה – מר אלי יבלון ,הוצע לאשר עקרונית קריאת שם רחוב
ע"ש הרב שלינקה ולהנחות הועדה לקריאת שמות לרחובות לאתר רחוב חלופי ,שיהיה
ממוקמם באיזור בו התרכזה פעילות הרב.
לכשיוחלט על רחוב חדש ,תובא המלצת הועדה לקריאת שמות לרחובות לאישור
המועצה.
מחליטים :מאשרים עקרונית )פה אחד( קריאת שם רחוב ע"ש הרב שלינקה ז"ל
יו"ר הישיבה סגן ראה"ע – מר דוד ביטן ביקש אישור המועצה להעלות נושא שלא על סדר
היום:
מכרז מס'  – 23/09הסעות תלמידים בחינוך המיוחד והרגיל/אישור לניהול מו"מ
להלן ההצבעה:
בעד8 -
)מר שלמה לוי(
נגד1 -
נמנע/ -
חברי המועצה ה"ה אלי יבלון ,רז קינסטליך ,דורון אוזן ,אייל מושיוב ואבי דנינו לא
השתתפו בהצבעה.
לאור התנגדות חבר המועצה – מר שלמה לוי לא הועלה הנושא לדיון בסדר יום המועצה.
.5

קריאת שם רחוב ע"ש ניסים מלל ז"ל
המועצה מתבקשת לאשר המלצת הועדה לקריאת שמות מישיבתה מס'  3/09מתאריך
 1.6.09לקרוא לרחוב מס'  5186בנחלת יהודה המתחיל בשד' הציונות )כיכר כ"ט
בנובמבר( ומסתיים ב-ש.ב.צ "רחוב ניסים מלל".
 הרוקח ניסים מלל ז"ל נודע בנתינתו ובתרומתו לקהילה בהתנדבות שלא ע"מ לקבלפרס.
 בזכות ידיעותיו המקצועיות ברוקחות ,עזר לאנשים שפנו אליו במקום לרופאים. בית המרקחת שבבעלותו שימש מעין "קופת חולים פרטית" הנותן עצות ותרופותחסרי יכולת ללא תמורה.
 איש אשכולות – שלט בשפות רבות על בורין והעניק לנזקקים עזרה רבהבתרגומים ,ניסוח מכתבים ופניות לרשויות ,כל זאת ללא תשלום.
 חבר ועד הורים בבי"ס חביב ,בגימנסיה הריאלית ובהסתדרות הרוקחים בישראל. היה מעורב ופעיל בועדות ועמותות ציבוריות שונות. -נפטר בדצמבר .1979

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

מחליטים :

הישיבה הסתיימה בשעה22:05 :

דב צור
ראש העירייה

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה
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