י"ג באלול ,התשע"ד
 08ספטמבר 2014
02200814

עיריית ראשון לציון
המועצה ה15 -
לשכת מנכ"ל העירייה

קובץ החלטות מס' 22/14
של ישיבת מועצה מן המנין

שהתקיימה ביום רביעי,

ח' באלול התשע"ד3.9.14 ,

)בתום ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' (21/14
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 ,לימור גור ,משה לב הר ,איתן שלום ,יפעת מאירוביץ
יפת ,אוהד אוזן ,עידן מזרחי ,אבי חיים ,יוסי חממי ,ישראל מוטעי ,ליאל אבן
זוהר בן דוד ,יפת מנחם ,יצחק אבשלומוב ,שמעון טרבלסי ,אלי יבלון.,

חסרים:

דורון אוזן – משנה לראה"ע ,אבי דנינו – משנה לראה"ע ,פרופ' תמי רונן,
מאיר עקיבא ,מיכאל רייף ,קרן דנה ,אסף דעבול ,סורין גנות.

נוכחים:

פרנקו גונן – מנכ"ל העירייה ,אלי יהלום – מהנדס העירייה ,יוסי כהן – גזבר
העירייה ,מאיה זיו שפלטר – מבקרת העירייה מוריס לוי – מנהל אגף תקציב,
עליזה גואטה – מנהלת אגף חשבות ,טובה סער – מזכירת מועצת עירייה,
עו"ד אופיר ארגמן  -יועץ משפטי לעירייה.

הישיבה נפתחה בשעה20:33 :

בפתח הישיבה הוענקה ע"י ראה"ע – מר דב צור תעודת הוקרה
למר בועז ג'דה – ס/ראש מינהל שפ"ע על פעילותו ההתנדבותית בקהילה.

הצעה לסדר היום:
של חבר המועצה – מר אסף דעבול מתאריך ה15.6.14 -
ביטול שיטת הלמידה השש שנתי במערכת החינוך.
בנושא:
מצ"ב עותק ההצעה לסדר.
בשל היעדרות מגיש ההצעה לסדר – מר אסף דעבול מהישיבה נדחתה ההצעה לסדר לישיבת
המועצה שמן המנין הבאה.

נושאים משפטיים:
.1

ביטול צווי גינון בחלקות שונות בשכונת בנות חייל
המועצה מתבקשת לאשר ביטול צווי הגינון בשכונת בנות חייל עפ"י הרשימה לעיל.

צווי גינון בשכונה אשר לא בוטלו הינן לגבי חלקות אשר גוננו ע"י בעלי הזכויות ו/או
העירייה ואינן מהוות נטל ניקיון על העירייה.
 .1גוש  3927חלקות  ,285-286רח' חנה רובינא  – 26-32מתוקף החלטת ישיבת מועצה מס'
 110/12מיום  13.12.2012סעיף .6
 .2גוש  3927חלקה  ,288רח' חנה רובינא  – 18-20מתוקף החלטת ישיבת מועצה מס'
 110/12מיום  13.12.2012סעיף  6ומתוקף החלטת ישיבת מועצה מס'  111/13מיום
 2.1.2013סעיף  ,3בה היה נסיון להוספת צו גינון על החלקה ,אך נכתב בטעות חלקה
 ,188למען הסר ספק מובאת גם חלקה זו לביטול צו גינון.
 .3גוש  3927חלקות  ,242-243רח' בבא אידלסון  – 6-12מתוקף החלטת ישיבת מועצה
מס'  111/13מיום  6.2.2013סעיף .4
 .4גוש  3927חלקה  ,199רח' אנה פרנק  38-40פינת רח' חביבה רייך  – 5מתוקף החלטת
ישיבת מועצה מס'  111/13מיום  2.1.2013סעיף .5
 .5גוש  3927חלקה  ,210רח' רבקה גובר  – 7מתוקף החלטת ישיבת מועצה מס' 111/13
מיום  6.2.2013סעיף .7
 .6גוש  3927חלקה  ,214רח' רבקה גובר  – 10-12מתוקף החלטת ישיבת מועצה מס'
 113/13מיום  6.2.2013סעיף 3א'.
 .7גוש  3927חלקה  ,314רח' חביבה רייך  – 6מתוקף החלטת ישיבת מועצה מס' 113/13
מיום  6.2.2013סעיף 3ב') .קיימת טעות דפוס בתוך בהחלטה עצמה בה רשום חלקה
 214צ"ל חלקה .(314
גוש  3927חלקה  ,232רח' רחל כגן  1-3פינת רח' לאה רבין  – 1מתוקף החלטת ישיבת
.8
מועצה מס'  113/13מיום  6.2.2013סעיף 3ד'.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
א.הנחיית מנכ"ל העירייה לביטול הצווים;
נסחי טאבו;
ב.
קיטועי מועצה בהן אושרו צווי הגינון.
ג.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד(

.2

ביטול צו חנייה בגוש  6288חלקה  ,10ברח' גיבשטיין  -שמחה הולצברג  -שלמה עיראקי
המועצה מתבקשת לאשר ביטול צו חניה החל על חלקה  10בגוש  6288ברח' גיבשטיין –
שמחה הולצברג-שלמה עיראקי וזאת עפ"י חוו"ד משפטית של עו"ד אייל קוצ'נסקי מיום
.22.6.2014
צו החניה אושר בהחלטת ישיבת מועצה מס'  78/11מיום  .7.12.2011מצ"ב.
על החלקה התקבלו מספר תלונות מוקד על לכלוך ,בעל החלקה נתלה בכך כי על החלקה
פורסם צו חניה ומסרב לנקות את החלקה .לפיכך ,נעשתה בדיקה מול מנהל אגף כבישים
מר רומן גולדפיין לעניין הצורך בחניה ומר אורי זיגרון לענין הצורך בגינון המקום
ושניהם מסרו כי אין הם רואים צורך בחלקה זו.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק קיטוע החלטת מועצה .78/11
מחליטים:

.3

מאשרים )פה אחד(

פרסום צו חניה בגוש  3628חלקה  ,310רח' האורנים 10
המועצה מתבקשת לאשר פרסום צו תפיסה זמני עפ"י חוק הרשויות המקומיות )שימוש
ארעי במגרשים ריקים( התשמ"ז  ,1987 -לצורך המשך תפיסת מגרש ברחוב האורנים 10
גוש  3628חלקה  310לצורך חניה.
הורי ביה"ס "יפה נוף" ביקשו הסדרת חניה בסמוך לביה"ס בכדי להקל על הורדת
התלמידים בבטחה ,מר איתן דורון ומר ודים קוזלוב שסיירו במקום אישרו את הצורך
בחניה זו והנחו את אגף נכסים לפרסם צו חניה על החלקה.
חלקה  310בגוש  3628היתה בעבר חלקת מקור  .93על החלקה המקור היתה רשומה זכות
חכירה ע"ש מר מידד בנדורי לתקופה של  49שנים מיום  .19.6.1929תוקף הזכות פג
ובנסח חלקה  310הזכות של מר בנדורי אינה רשומה.
נערכה פגישה עם משפ' בנדורי ובעקבותיה נעשתה התכתבות עם עו"ד מריון בנדורי
)אשתו של בעל הזכות( מצ"ב ,בהתייחסות למכתבה עפ"י חוו"ד משפטית שקיבלנו ביטול
הצו עם הגשת בקשה להיתר )ולא היתר חתום( ו/או הוצאת החלקה למכירה תהיה עפ"י
שיקולה הבלעדי של העירייה .עוד נקבע לגבי יידוע רמ"י לפני פרסום הצו כי כיוון
שמדובר בפעולה סטטוטורית אשר אינה מסכנת את מעמד החוכרים מול רמ"י אין צורך
בפנייה זו לפני פרסום הצו.
לפיכך ,מובא הפרסום לאישור המועצה .צו הפרסום יישלח עם אישורו לרמ"י שהם בעלי
הזכויות הרשומות וכן למשפ' בנדורי למרות אי רישום זכויותיהם בנסח.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
א.נסחי טאבו חלקת מקור גוש  3628חלקה  93וחלקה חדשה מס' ;310
ב .תשריט החלקה;
ג .מכתבי התכתבות עם משפ' בנדורי.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד(

.4

חידוש פרסום צו חניה בגוש  3931חלקה  ,41רח' ירושלים  27פינת רח' בלפור 24
המועצה מתבקשת לאשר הארכת צו תפיסה זמני עפ"י חוק הרשויות המקומיות )שימוש
ארעי במגרשים ריקים( התשמ"ז  ,1987 -לצורך המשך תפיסת מגרש ברחוב ירושלים
פינת רחוב בלפור לצורך חניה.
על המגרש פוזר מצע אספלט מהודק ובמקום חונות מכוניות דיירי הרחובות הסמוכים.
תוקף צו החניה פג בתאריך  14.5.2014ויש לחדשו לתקופה של  5שנים נוספות.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
א.נסח טאבו;
ב .תשריט החלקה;
ג .קיטוע החלטת מועצה .12/09
מחליטים:
.5

מאשרים )פה אחד(

חידוש פרסום צו חניה בגוש  7282חלקה  ,77רח' אבו חצירא  2פינת צייטלין ,15
רמת אליהו
המועצה מתבקשת לאשר הארכת צו תפיסה זמני עפ"י חוק הרשויות המקומיות )שימוש
ארעי במגרשים ריקים( התשמ"ז  ,1987 -לצורך המשך תפיסת מגרש רח' אבו חצירא 2
פינת רח' צטליין  ,15שכונת רמת אליהו לצורך חניה.
המגרש מפותח כחניה ובמקום חונות מכוניות דיירי הרחובות הסמוכים וכן באי השוק.
תוקף צו החניה פג בתאריך  13.9.2014ויש לחדשו לתקופה של  5שנים נוספות.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
א.נסח טאבו;
ב .תשריט החלקה;
ג .קיטוע החלטת מועצה .12/09
מחליטים:
.6

מאשרים )פה אחד(

חידוש פרסום צו גינון בגוש  3935חלקות  ,105 ,104 ,103 ,14מתחם זד"ל
המועצה מתבקשת לאשר חידוש צו תפיסה זמני עפ"י חוק הרשויות המקומיות )שימוש
ארעי במגרשים ריקים( התשמ"ז  ,1987 -לצורך המשך תפיסת מגרש ברחוב הכרמל 18
פינת מדרחוב זד"ל  11-13לצורך גינון המורכב מגוש  3935חלקות .105 ,104 ,103 ,14
)חלקה  105בבעלות מלאה של העירייה בגלל יעוד החלקה כשב"צ יש לפרסם גם עליה צו
גינון(.
תוקף צו הגינון פג בתאריך  12.4.2010וכעת ברצון העירייה לגנן המתחם .לפיכך יש לחדש
הצו לתקופה של  5שנים נוספות.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
א.נסחי טאבו;
ב .תשריט החלקה;
ג .קיטוע החלטת מועצה .39/05
מחליטים:

מאשרים )פה אחד(

.7

הארכת הסכם פיתוח להקמת בית כנסת ע"י עמותת "שובה ישראל" עד ה' אלוקיך,
ראשון לציון בשכ' נאות שקמה
עמותת "שובה ישראל עד ה' אלוקיך ראשון לציון" חתמה על הסכם פיתוח עם העירייה
להקמת בית כנסת ברח' קפאח  2פינת רח' גדולי ישראל )גוש  5114חלקה  .(3ההסכם
הסתיים ביום .16.72014
העמותה מבקשת להאריך את הסכם הפיתוח בעוד שיש חודשים מהסיבות הבאות:
* בניית בית הכנסת התארכה מעבר למצופה.
* כעת ,נמצאת העמותה בשלב האישורים לצורך קבלת טופס  4לאיכלוס.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר הארכת הסכם הפיתוח עם עמותת "שובה ישראל
עד ה' אלוקיך ראשון לציון" בשישה חודשים נוספים או עד לקבלת טופס  ,4המקדים
מבניהם.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים בקשת העמותה  +דו"ח מפקח מטעם אגף
הנכסים.
מחליטים:

.8

מאשרים )פה אחד(

סיכום מכרז  24/14למכירת חלק ממגרש לבניית בית משותף ברחוב הפלמ"ח ,גוש 3925
חלקה 53
המכרז  24/14פורסם בעיתונות הארצית.
מחיר מינימום למכרז הינו  ₪ 2,500,000בתוספת מע"מ כחוק.
המכרז נסגר בתאריך .04.08.2014
במועד פתיחת ההצעות ע"י ועדת המכרזים ,נמצאו  2הצעות :
האחת של חברת שמשון זליג ושות' -חברה קבלנית בע"מ על סך של .₪ 2,600,010
השנייה של צרפתי צבי ושות' -חברה לבניין וקבלנות בע"מ על סך של .₪ 2,830,000
ההצעות נבדקו ועמדו בכל תנאי הסף ,ועל כן נבחרה הצעת חברת צרפתי צבי בע"מ
אשר הציעה את המחיר הגבוה על סך של  2,830,000ש"ח לא כולל מע"מ.
יצוין כי במהלך בדיקת המסמכים של חברת צרפתי צבי ,לא צורפו  2מסמכים ,האחד
תעודת התאגדות של החברה והשני אישור מורשה חתימה ,לפי חוות דעת משפטית,
הרצ"ב ,מסמכים אלה אינם מהווים תנאי סף וניתן לצרפם בהמשך ועל כן אין מניעה
לאשר את הזכייה.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר סיכום מכרז .24/14

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים וחו"ד משפטית/עו"ד יעל מנור  +קיטוע החלטת
ועדת המכרזים.
להלן ההצבעה:
18
בעד-
1
נגד-
/
נמנע-
מחליטים:

)מר אלי יבלון(
מאשרים )ברוב קולות(

9.

ביטול מכרז  – 28/14רשות שימוש להפעלת גן ילדים או מעון יום במבנה המצוי ברחוב
חיל הים  ,10קומה  ,1גוש  5037חלקה  ,21וניהול מו"מ
המועצה מתבקשת לאשר החלטת ועדת המכרזים מישיבתה מיום שני 25.8.14 ,ולאשר
ביטול מכרז  – 28/14רשות שימוש להפעלת גן ילדים או מעון יום במבנה המצוי ברחוב
חיל הים  ,10קומה  ,1וניהול מו"ומ .וזאת מכיוון ולמכרז הנ"ל לא הוגשו הצעות כלל.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק פניית ועדת המכרזים לראה"ע  +עותק
קיטוע פרוטוקול ועדת המכרזים.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים:
משנה לראה"ע – מר אייל מושיוב יצא מהישיבה

 .10הסכם החכרת קרקע עם חברת חשמל לצורך תחנות טרנספורמציה
המועצה מתבקשת לאשר הסכם חכירה עם חברת חשמל לצורך תחנות טרנספורמציה
כמפורט להלן:
 .1בתאריך  16.11.11אישרה המועצה את הסכם הגג עם חברת חשמל בנושא החכרת חדרי
טרנספורמציה לחברת חשמל ברחבי העיר לתקופה של  25שנה עם אופציה להארכת
החכירה לתקופה נוספת של  24שנים מגמר הבנייה.
 .2כיום במסגרת הסדרת חוזים לתחנות טרנספורמציה קיימות המועצה מתבקשת לאשר
החכרת שטח ציבורי כמפורט בטבלה:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

גוש
מיקום
5183
נווה אשלים 18
5119
שלונסקי 1
5389
מסילות
5118
זמנהוף 3
גיבשטיין יהושוע 6288 31
4746
רביד
3939
ברית יוסף 20
4746
שנהב
4243
ברוש 2
5099
פרס נובל
5099
פרס נובל
5098
פרס נובל
5098
פרס נובל
5097
פרס נובל
5097
פרס נובל
5097
פרס נובל
5097
פרס נובל

חלקה
56
92
76
2
139
31
461
50
32
85
85
120
121
99
99
99
96

לשעבר
5183/55
5119/88
5270/1025
3946/1/192
3946/1/62
5099/84
3946/221
3946/221
3946/221
3946/221
3946/221
3946/221
3946/221

תחנה 1
תחנה 2
תחנה 3
תחנה 4
תחנה 5
תחנה 6
תחנה 7
תחנה 8

שטח במ"ר
65.31
38.64
68.2
27.3
17.4
84.2
24.98
83
16.3
69
69
69
69
69
47
69
69

 .3שיעורי דמי החכירה שיגבו מחברת חשמל משתנים לפי המחירון של חברת חשמל אשר
מתעדכן מדי רבעון.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד(

ענייני עובדים:
משנה לראה"ע – מר אייל מושיוב חזר לישיבה.
.1

מתן היתר לעבודה נוסתפ  -מר דהן יצחק – מחסנאי במינהל איכות הסביבה – בהסעות
רכב ציבורי/מונית דרך מוניות מסיעי העיר – "היקב"
המועצה מתבקשת לאשר מתן היתר לעבודה נוספת למר דהן יצחק – מחסנאי
במינהל איכות הסביבה.
מהות העבודה  -הסעות רכב ציבורי/מוניות;
מקום העבודה  -מוניות מסיעי העיר – "היקב";
שעות העבודה  2 – 3 -ימים בשבוע ין השעות ;17:00 – 20:00
 ₪ 1,000 - ₪ 1,500לחודש.
גובה שכר משוער -
מחליטים:

.2

מאשרים )פה אחד(

מתן היתר לעבודה נוספת  -גב' אטור ענת – פרויקטורית/אגף הקליטה–ב"-ביקורי בית"
במסגרת "חלופה"
המועצה מתבקשת לאשר מתן היתר לעבודה נוספת לגב' אטור ענת ,פרוייקטרית באגף
הקליטה ב"ביקורי בית" כדלקמן:
מהות העבודה  -ביקורי בית;
מקום העבודה " -חלופה";
שעות העבודה  -יום בשבוע בין השעות ;08:00 – 14:00
פר ביקור.
גובה שכר משוער -
מחליטים:

.3

מאשרים )פה אחד(

מתן היתר לעבודה נוספת – מר דדוש רועי ,מאבטח בחברה לביטחון וסדר ציבורי
ב-קבלת הזמנות טלפוניות
המועצה מתבקשת לאשר מתן היתר לעבודה נוספת למר דדוש רועי ,מאבטח בחברה
לביטחון וסדר ציבורי כדלקמן:
מהות העבודה  -קבלת הזמנות בטלפון;
מקום העבודה  -אטליוס פיצה;
שעות העבודה  3 -ימים בשבוע בין השעות ;18:00 – 20:30
 ₪ 1,200לחודש.
גובה שכר משוער -
מחליטים:

מאשרים )פה אחד(

אישורי מועצה:
.1

האצלת סמכויות ראה"ע לחברת ההנהלה – הגב' יפעת מאירוביץ יפת:
המועצה מתבקשת לאשר האצלת סמכויות ראה"ע – מר דב צור לחברת ההנהלה –
הגב' יפעת מאירוביץ יפת לפעול:
בתחום הספורט.
מחליטים:

.2

מאשרים )פה אחד(

שנוי הרכב ועדת שימור אתרים
ועדת שימור אתרים הינה ועדה סטטוטורית הממונה על פי חוק התכנון והבניה.
עפ"י התוספת הרביעית לחוק הרכב הועדה כולל רק  3חברי מועצה ולא תשעה כפי
שמינתה המועצה.
לפיכך יש צורך בהתאמת מספר חברי המועצה בועדה לקבוע בחוק.
הועלתה הצעה לבצע רוטציה בין חברי הועדה אולם בשל חוסר הסכמה בין חברי הועדה
נפלה ההצעה.
לפיכך ערך סגן ראה"ע – מר ציון כהן הגרלה בין חברי המועצה החברים בועדה.
על פי תוצאות ההגרלה יכהנו כחברים בועדה בשנתיים הראשונות :משנה לראה"ע – מר
אבי דנינו וחברת המועצה הגב' ליאל אבן זהר בן דוד.
לאחר שנתיים יתבצע חילוף בין חברי הועדה ואז יכהנו כחברים בועדה :משנה לראה"ע
– מר דורון אוזן וחברת המועצה – הגב' יפעת מאירוביץ יפת.
כמו כן יתמנה משנה לראה"ע -מר דורון אוזן כמ"מ חבר הועדה  -משנה לראה"ע – מר
אבי דנינו וחברת המועצה – הגב' יפעת מאירוביץ יפת תתמנה כ -מ"מ חברת הועדה –
הגב' ליאל אבן זהר בן דוד.
לאחר שנתיים יתחלפו ממלאי המקום עם חברי הועדה.
בנוסף ,מתמנה מ"מ ראה"ע – מר דוד ביטן למ"מ יו"ר הועדה – ראה"ע – מר דב צור.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר שנוי הרכב הועדה לשימור אתרים כמפורט לעיל.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים הרכב ועדת שימור אתרים כמוצע לעיל.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד(

.3

אישור ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת חריגי מים מקרים סוציאליים מיום 21.7.14
המועצה מתבקשת לאשר לאשר ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת חריגי מים מקרים
סוציאליים מישיבתה מיום .21.7.14
בישיבה נדונו  8מקרים ,סה"כ החובות לעירייה עד לתאריך ה.₪ 190,037 – 31.1.01 -
* ל 6 -מקרים אושרה הנחה בגובה  90%מהחוב;
* ל-מקרה אחד אושרה הנחה בגובה  80%מהחוב;
* מקרה אחד הועבר החוב לחוב אבוד.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הפרוטוקול.
פרוטוקול מפורט מצוי בידי מרכזת המועצה – הגב' טובה סער.
מחליטים:

.5

מאשרים )פה אחד(

חלופי גברי בועדת נוער וצעירים מטעם סיעת רק ראשון
המועצה מתבקשת לאשר חלופי גברי בועדת נוער וצעירים מטעם סיעת רק ראשון
כדלקמן:
מר איתי וייס מתמנה כחבר בועדה במקומה של הגב' מיטל טרגרמן.
מחליטים:

.6

מאשרים )פה אחד(

חלופי גברי בועדות העירייה מטעם סיעת דרך חדשה עם הירוקים של ראשון
המועצה מתבקשת לאשר חלופי גברי בועדות העירייה מטעם סיעת דרך חדשה עם
הירוקים של ראשון כדלקמן:
א .ועדה לקידום מעמד האשה-:
הגב' חביבה מלניק מתמנה כחברה בועדה במקומה של הגב' ענבל גרינברג.
ב .ועדת ספורט-:
מר מייק גטנר מתמנה כחבר בועדה במקומה של הגב' חביבה מלניק.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד(

הובא לידיעת חברי המועצה:
א.

תוצאות ההצבעה שנערכה בסבב טלפוני –המהווה החלטת מועצה:
אישור החלטות פרוטוקול ו .תמיכות מקצועית מיום  17.8.14בנושא:
אישור ערבות עירייה ע"ס  ₪ 710,000לחיובי עמותת התאגדות לתרבות גופנית
סניף הפועל ראשון לציון
בתאריכים ה 17.8.14 -וה 18.8.14 -נערך סבב טלפוני בין חברי המועצה בנושא:
אישור החלטות פרוטוקול ו .תמיכות מקצועית מיום  17.8.14בנושא :אישור ערבות
עירייה ע"ס  ₪ 710,000לחיובי עמותת התאגדות לתרבות גופנית סניף הפועל
ראשון לציון
להלן תוצאות ההצבעה המהווה החלטת מועצה:
בעד25 -
נגד/ -
נמנע/ -
מ"מ ראה"ע – מר דוד ביטן לא השתתף בהצבעה
מאשרים )פה אחד( החלטות פרוטוקול ו .תמיכות מקצועית מיום
מחליטים:
 17.8.14בנושא :אישור ערבות עירייה ע"ס  ₪ 710,000לחיובי עמותת
התאגדות לתרבות גופנית סניף הפועל ראשון לציון.
הערה :עד לסיום הסבב הטלפוני לא ניתן היה לקבל את תגובתם של חברי המועצה
ה"ה משה לבהר ,קרן דנה ושמעון טרבלסי,

ב.

דין וחשבון כספי ליום  31בדצמבר  2013של החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ;

ג.

דין וחשבון כספי ליום  31בדצמבר  2013של החברה לביטחון וסדר ציבורי בע"מ.

הובא לעידכון חברי המועצה:
בעקבות בדיקה שהשלימה הועדה בראשות חברת המועצה – הגב' לימור גור ,הוחלט ,כי
ישיבות המועצה יצולמו וכעת מוקמת תשתית בהתאם.

הישיבה הסתיימה בשעה20:50 :

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה

דב צור
ראש העירייה

