כ"ח תמוז תשס"ט
 20יולי 2009

עיריית ראשון לציון
לשכת מנכ"ל העירייה
המועצה ה14 -

קובץ החלטות מס' 19/09
של ישיבת מועצה שלא מן המנין
שהתקיימה ביום שני ,כ"א בתמוז התשס"ט13.7.09 ,

בשעה 17:30

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 ,ליאל
אבן זוהר בן דוד ,יפעת מאירוביץ יפת ,איתן שלום ,דורון אוזן ,סורין גנות,
שלמה גרינברג ,שמואל ג'מיל ,מיכאל רייף ,אסף דעבול ,ספי ריבלין ,אסתר
הבטם מקונן ,רז קינסטליך ,אבי דנינו ,דוד ראובן ,שלמה לוי.

חסרים:

אייל מושיוב ,אפי משה ,גיל יודפת ,שמעון טרבלסי אלי יבלון ,משה
יהושע.

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 בשעה17:56 :

על סדר
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היום:

הצעה לסדר של חבר המועצה מר אסף דעבול מתאריך 14.5.09
בנושא :יום לימודים ארוך בשכונת רמת אליהו.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חבר המועצה – מר אסף דעבול ביקש ,בהצעתו לסדר ,להמשיך את יום הלימודים
הארוך ברמת אליהו במתכונתו הנוכחית ,וכן להרחיבו לשכונות נוספות בהן נמצאת
אוכלוסיה עם בעיות סוציו אקונומיות.
השיב להצעה לסדר ראה"ע – מר דב צור .בתשובתו הסביר ,כי הבעיה הקיימת היא
בעיה נורמטיבית ,החינוך צריך להיות שוויוני לכל התלמידים בעיר .בניתוח נתונים
עולה ,כי דווקא בחלק מהשכונות היותר יקרות בעיר קיימת בעיה קשה של חינוך.
אין קשר בין הרמה הסוציו אקונומית של ההורים לרמת החינוך של הילדים.
כחלופה ליום לימודים ארוך ברמת אליהו ננקטו הצעדים הבאים:
א .רוב בתי הספר היסודיים ,למעט  9בתי ספר ,מצטרפים השנה לתוכנית "אופק
חדש" ויזכו לתוספת שעות לימוד.
 9בתי הספר שאינם כלולים עדיין בתכנית "אופק חדש" ,יזכו להארכת יום
הלימודים בשעה אחת ,למעט ימי שלישי ושישי ,סה"כ  4שעות שבועיות נוספות.
ב .בכל חטיבות הביניים בעיר יוארך יום הלימודים בשעה ,למעט ימי שלישי ושישי,
סה"כ -תוספת של  4שעות שבועיות ,שיוקדשו למקצועות הליבה.
ג .פיתרון נקודתי  -ברמת אליהו קיימות מועדוניות המאפשרות לילדים משכבה
סוציו אקונומית נמוכה לשהות שם עד השעה .17:00
ראה"ע – מר דב צור הנחה את מינהל החינוך להעמיד לרשות חבר המועצה – מר
אסף דעבול את כל הנתונים הקיימים בנושא יום לימודים ארוך.
הציע למר אסף דעבול ,כי במידה ויגבש תוכנית חלופית טובה יותר ומאוזנת מבחינה
כלכלית ,תקבל אותה הנהלת העירייה.
לאור התשובה הסיר חבר המועצה – מר אסף דעבול הצעתו לסדר מסדר יום
המועצה.
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מכרז מס'  – 23/09הסעות תלמידים בחינוך המיוחד והרגיל
העירייה פרסמה מכרז להסעות תלמידים בחינוך המיוחד והרגיל.
מדובר בשירות חיוני הדרוש לצורך פתיחה תקינה של שנת הלימודים.
המכרז נפתח וטרם סוכם ,אולם כבר כעת ברור ,כי למסלולים המפורטים להלן לא
התקבלו הצעות כשרות במכרז:
בי"ס ישורון
בי"ס סיני
בי"ס הראל
בי"ס מעלה שמעוני.
בנסיבות ונוכח דחיפות העניין ,מתבקשת המועצה לאשר ניהול משא ומתן עם קבלני
הסעות ביחס למסלולים המפורטים לצורך פתיחה תקינה של שנת הלימודים.
כמו כן מתבקשת המועצה לאשר ניהול משא ומתן ביחס למסלולים נוספים שלגביהן
לא תמצאנה הצעות כשרות לאחר סיכום המכרז.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד(

.3

מנוי משקיף בועדת תנועה עירונית – מר אברהם הובר
המועצה מתבקשת לאשר מנוי מר אברהם הובר – מנהל עמותת אור ירוק במתנ"סים
בראשון לציון כמשקיף ועדת תנועה עירונית.
נסיונו יתרום רבות בעבודת הועדה.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד(
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טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה

דב צור
ראש העירייה

