כ"ח אלול תשס"ט
 17ספטמבר 2009

עיריית ראשון לציון
לשכת מנכ"ל העירייה
המועצה ה14 -

קובץ החלטות מס' 22/09
של ישיבת מועצה מן המנין

שהתקיימה ביום ראשון ,כ"ד באלול התשס"ט13.9.09 ,

בשעה 20:00

באולם המליאה/קומה  ,5בנין העירייה

משתתפים

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

חסרים:

דוד ביטן – סגן ראה"ע ,אפי משה ,שמעון טרבלסי ,רז קינסטליך ,שלמה
לוי.

נוכחים:

אהבה לב – מנכ"ל העירייה ,חיה ברנפלד – סמנכ"ל העירייה ,הרצל יוספיה
– גזבר העירייה ,אינג' סימה קושניר – מהנדסת העירייה ,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 ,דוד אלימלך – יועץ ראה"ע ,שרונה וייזל – ס' גזבר העירייה ,אלי
שוורצברג – מנהל אגף חוף הים ,טובה סער – מרכזת מועצת העירייה,
אלי פולק – מנכ"ל החברה העירונית ,חני צביון – מנהלת רשות מרכזי
קהילה ,כותרים וקייטנות ,עו"ד רועי בר – יועץ משפטי לעירייה ,רפי דהן
– מנהל חברה ונוער במחוז המרכז/משרה"ח.

הישיבה נפתחה בשעה20:21 :
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הענקת תעודת הוקרה למר אלי שוורצברג – מנהל אגף חוף הים
בפתח הישיבה העניק ראה"ע – מר דב צור תעודת הוקרה למנהל אגף חוף הים ולצוות
חוף הים תעודת הוקרה על המסירות והפעילות להצלת חיי אדם בכל שעות היממה.

ראה"ע – מר דב צור הציג בפני חברי המועצה את מנכ"ל העירייה הנבחר – מר פרנקו גונן
שיכנס לתפקידו בראשון באוקטובר.
ראה"ע – מר דב צור התייחס לעניין רצח החייל אורי חן תושב ראשל"צ ,סיפר ,כי חזר
מהלוויתו של חייל גולני ,אורי חן ז"ל תושב העיר ,שנרצח בחצר בית הספר "חביב" ללא
כל סיבה ,רק מפני שמישהו הסתובב עם סכין ביד.
על כל הנוכחים ,בתור מנהיגי הציבור בראשל"צ ,לעשות כל מאמץ כדי שתופעות כאלו לא
יחזרו .הזילות של חיי אדם בארץ ובראשל"צ הפכה להיות בלתי נסבלת ולחברי מועצת
העירייה תפקיד חשוב וקריטי בנושא מניעת האלימות.
ביקש לשלוח תנחומים בשם המועצה למשפחת חן שלא ידעו עוד דאווה.
לזה מצטרף ארוע טרגי נוסף ,נפילתו של סרן אסף רמון ,בנו של אילן רמון ז"ל ,שנספה
במטוס  16Fבמין סמליות מזוויעה שרק הארץ שלנו ,שהינה "ארץ אוכלת יושביה" ,יכולה
לייצר.
ביקש מהנוכחים לכבד את זכר  2הנקטפים במספר שניות דומיה.
ראה"ע – מר דב צור עידכן החברים ,כי קיבל היום מכתב מסגנו – מר דוד ביטן בו מודיע
לו מר ביטן ,כי החליט לוותר על תיקי האצלת הסמכויות בתחום ההנדסה ותחום פנוי
בנוי.
ישאר רק כאיש הקשר בין העירייה למשרדי הממשלה.

הענקת פרס הצטיינות למפעל הקייטנות העירוניות בראשל"צ
בהשתתפות:
מר רפי דהן – מנהל חברה ונוער במחוז המרכז/משרה"ח,
מר אלי פולק – מנכ"ל החברה העירונית לתרבות ספורט ונופש בע"מ,
גב' חני צביון – מנהלת רשות מרכזי קהילה ,כותרים וקייטנות
מר רפי דהן – מנהל חברה ונוער במחוז המרכז/משרה"ח העניק לחברה העירונית לתרבות,
ספורט ונופש בע"מ ולגב' חני צביון – מנהלת רשות מרכזי קהילה ,כותרים וקייטנות
בחברה העירונית ,פרס הצטיינות מטעם משרד החינוך למפעל הקייטנות העירוניות
בראשל"צ.
ברכו :ראה"ע  -מר דב צור ומנכ"ל החברה העירונית – מר אלי פולק.
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הצעות לסדר היום:
.1

של חבר המועצה – מר רז קינסטליך מתאריך 6.6.09
בנושא :מודעות תלמידי העיר בנושא גלעד שליט.
מצ"ב עותק ההצעה לסדר.

.2

של חבר המועצה – מר רז קינסטליך מתאריך 2.8.09
בנושא :גינוי פיגוע הירי במרכז הקהילה ההומו-לסבית בתל אביב.
מצ"ב עותק ההצעה לסדר.

בשל היעדרות מגיש ההצעה לסדר – מר רז קינסטליך מהישיבה נדחו ההצעות לסדר הנ"ל
לישיבת מועצה קרובה.
.3

של חבר המועצה – מר אסף דעבול מתאריך 12.8.09
בנושא :ביטול צביעת שפת המדרכה בכחול לבן באזורי התעשייה.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
השיב להצעה לסדר מחזיק תיק ביטחון וסדר ציבורי – מר סורין גנות .בתשובתו
סקר את השתלשלות העניינים בצביעת אזורי התעשיה בכחול לבן .עידכן ,כי רוב
מקומות החנייה נמצאים במתחמים סגורים הפטורים מתשלום חניה ,בשל הסכמים
היסטוריים ובשל העובדה ,כי חלק משטחי החנייה הם שטח פרטי המעורב עם שטח
ציבורי ,ולכן קיימת בעיה לגביית תשלום עבור החנייה.
ראה"ע – מר דב צור הבהיר ,כי עפ"י הנתונים למעלה מ 60% -מהמועסקים באזורי
התעשייה הם תושבי ראשל"צ .באשר לבעלי עסקים ,שלא דאגו בהיתר הבניה
להכשרת מקומות חניה לעובדיהם ,עליהם לשלם לעירייה קרן חניה כהשתתפות
בהוצאות העירייה בהתקנת מקומות החניה.
לדעתו יש מימד של ערך לראשון לציון ,יש להביא את ראשון לציון למצב דומה
לת"א בה משלמים עבור חניה ללא שאלות מיותרות וללא ויכוחים.
בנוסף עידכן ראה"ע ,כי נפגש עם היועץ המשפטי של משרד הפנים וביקש אישורו
לגבות מעובדים ,המועסקים באיזור התעשייה במשך שעות ארוכות ,תשלום חניה על
בסיס יומי )כרטיס מוזל( ולא על בסיס שעתי .בימים אלו מגבשים היועצים
המשפטיים של העירייה את התעריף המוזל שיובא לאישור המועצה.
התקיימה הצבעה באם לקיים דיון בהצעה לסדר:
)ה"ה אסף דעבול ,א .הבתם מקונן ,אבי דנינו ודוד ראובן(
4
בעד-
12
נגד-
)מר ספי ריבלין(
1
נמנע-
מחליטים :דוחים )ברוב קולות( קיום דיון בהצעה לסדר.
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.4

של חבר המועצה – מר אסף דעבול מתאריך 17.8.09
בנושא :התנדבות בוגרי התיכון בעיר ליחידות קרביות.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
התקיימה הצבעה באם לקיים דיון בהצעה לסדר
12
בעד-
/
נגד-
/
נמנע-
חבר המועצה מר משה יהושע לא השתתף בהצבעה.
מחליטים :מאשרים )פה אחד( קיום דיון בהצעה לסדר.
התנהל דיון במהלכו עידכן ראה"ע – מר דב צור ,כי הצבא מחלק את המתגייסים ל4 -
סוגי מתגייסים :גיוס לקרבי ,גיוס מקצועי ,איכותי יעודי ,גיוס מינהלתי וכל היתר.
בראשל"צ ,כמות המתגייסים למקצועות איכותיים זהה לכמות המתגייסים למסלול
קרבי .קיימת בראשל"צ קבוצה גדולה של בני נוער המגוייסת לשירות איכותי ויורדת
אוטומטית מנתוני הגיוס למסלול קרבי ,דבר המשבש את הנתונים באשר לגיוס
ליחידות קרביות.
במידה והיו מחברים את שני המסלולים היתה ראשל"צ מקבלת ציון גבוהה מאד.
למרות הנתונים ,מסר ראה"ע – מר דב צור ,כי הוא אינו מאושר מהממוצע הכללי.
בפגישתו עם מנהלי בתי הספר ,ערב פתיחת שנת הלימודים ,ביקש מהם לשים דגש
על נושא המחוייבות החברתית וההתנדבותית ,נושא זה יכלל במסגרת תכנית
הלימודים מהגן ועד כתות יב' .יפותחו מדדים לבחינת בתי הספר גם בערך רמת
ההתנדבות של התלמידים ,כולל ערך ההתגייסות לקרבי.
כמו כן ביקש ליזום תוכנית להגברת המוטיבציה לגיוס בקרב התלמידים.
כדי לעודד זאת ימונה מר ניסים כהן לראש אגף תפקידים מיוחדים במינהל החינוך.
עיקר תפקידו  -טיפול בהגברת ההתנדבות והמחוייבות החברתית.
הציע ,שלקראת סוף נובמבר תוצג בפני המועצה תוכנית עירונית )סיכום של תוכניות
העבודה הבית ספריות( להכנה לצה"ל והגברת ההתנדבות.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד( הצעת ראה"ע – מר דב צור להצגת תוכנית
עירונית להכנה לצה"ל בפני המועצה עד סוף חודש נובמבר.

ענייני עובדים:
.1

אישור העסקת גב' גוטפריד אור מירי  -מנהלת אגף חינוך יסודי/מינהל החינוך ,בחוזה
בכירים
המועצה מתבקשת לאשר העסקתה של מנהל אגף חינוך יסודי – הגב' גוטפריד אור
מירי בחוזה בכירים ,עפ"י אישור משרד הפנים.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :
חבר המועצה מר אלי יבלון הצטרף לישיבה.
4

.2

מתן היתר לעבודה נוספת – גב' אילנה שניידר/עו"ס מינהל לשילוב חברתי-
הדרכת סטודנט
המועצה מתבקשת לאשר מתן היתר לעבודה נוספת לגב' שניידר אילנה/עו"ס במינהל
לשילוב חברתי.
מהות העבודה -הדרכת סטודנט.
מקום העבודה -לשכת רווחה/מזרח
תקופת העבודה -יומיים בשבוע בין השעות .15:45 – 15:00
 ₪ 850ברוטו.
שכר חודשי-

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

מחליטים :

תקציבים בלתי רגילים
.1

אישור תב"ר בסך  ₪ 2,550,000למיזוג אולמות ספורט במוסדות חינוך
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך  ₪ 2,550,000למיזוג אולמות ספורט במוסדות
חינוך.
הביצוע כולל :ביצוע תשתיות מיזוג אוויר ,הגדלת חשמל ,חיבור חשמל ,תכנון,
תשתיות למערכת מיזוג מרכזית באולמות עפ"י הפירוט הבא:
אולמות קיימים– העמית עמל ,₪ 500,000 -רוזן –  ,₪ 500,000יגאל אלון– .₪ 500,00
אולמות חדשים -ניצנים ,₪ 150,000 -מישור הנוף ,₪ 150,000 -איתמר,₪ 150,000 -
ישורון ,₪ 400,000 -בל"צ.₪ 200,000 -
מקור מימון קרן נדל"ן.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק התב"ר.
מחליטים :
.2

מאשרים )פה אחד(

אישור תב"ר בסך של  ,₪ 3,637,130כולל מע"מ ,לשיקום תחנת המעבר – מתקן
טיהור אויר וציוד נוסף למתקן טיהור אויר
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך של  ₪ 3,637,130כולל מע"מ לשיקום תחנת
המעבר – מתקן טיהור אויר וציוד נוסף למתקן טיהור אויר.
מקור מימון – היטל השבחה.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק התב"ר.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :
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נושאים משפטיים:
.1

דמי שימוש בקרקע לבית קפה פילסברי
בישיבת המועצה שמן המנין מס'  18/09מתאריך  ,8.7.09התבקשה המועצה לאשר
לקפה פילסברי ,באמצעות חברת אופל קרדן והשקעות בע"מ ,להשתמש בשטח של
כ 100 -מ"ר מתחת לקולונדה המזרחית והדרומית של בנין העירייה )שטח שהינו
בבעלות העירייה( לצורך בניית דק עץ.
לבקשת חברי המועצה נבדקה שוב השומה ,שהוגשה ע"י השמאי אורי כהן לכדי
 ₪ 40למ"ר לחודש  +מע"מ )כאשר חושבו כל ה 100 -מ"ר המבוקשים( כמו כן הוצע
ע"י חברי המועצה להמציא הערכה שמאית נוספת.
השמאי הנוסף שנבחר )עפ"י הצעות המחיר( הינו השמאי מר רונן וגנר .המחיר על פי
הערכת השומה החדשה הינו  ₪ 47.66למ"ר ,לא כולל מע"מ.
לפיכך מתבקשת המועצה לאשר תשלום דמי שימוש בסך של  ₪ 47.66למ"ר ,לא כולל
מע"מ.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
א .עותק שומה חדשה של השמאי מר רונן וגנר
ב .קיטוע החלטת מועצה .18/09
להלן ההצבעה:
10
בעד-
/
נגד-
2
נמנע-
מחליטים:

.2

)ה"ה סורין גנות ויפעת מאירוביץ יפת(
מאשרים )ברוב קולות( דמי שימוש בקרקע לבית קפה פילסברי
בסך של  ₪ 47.66למ"ר ,לא כולל מע"מ.

חידוש הסכם שכירות – בית האבות הבולגרי
המועצה מתבקשת לאשר חידוש הסכם עם עמותת בית אבות איחוד עולי בולגריה
לשכירת אולם ברח' ויניק פינת הבן הראשון ,גוש  3926חלקות  ,823/826בשטח של
כ 342 -מ"ר לשימוש כמועדון קשישים.
תקופת השכירות ל 10 -שנים מתאריך  29.11.2008ועד לתאריך .29.11.2018
העירייה מטפלת בהסדרת תוכנית בוועדה המקומית להסב את זכויות המועדון
כשטח עיקרי )העברת זכויות מקומה לקומה(.
השכירות – ללא תמורה.
העירייה תהיה אחראית לניקיון האולם ותישא בהוצאות אחזקת הטלפון ובעלות
הוצאות החשמל והמים בסך של  ₪ 1,090לחודש ,צמוד למדד הבסיס הידוע במועד
תחילת ההסכם ,משמע מדד חודש  10/08אשר פורסם בתאריך .16.11.08
בתקופת הגישור לאשור התוכנית תפעל העירייה להארכת היתר השימוש החריג
לתקופה של עד  11חודשים עפ"י הצורך.

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

מחליטים :
6

חבר המועצה – מר גיל יודפת הצטרף לישיבה.
.3

השכרת מבנה הדואר לשעבר בשכ' נחלת יהודה ,רח' אלי כהן  ,3בפטור ממכרז.
המועצה מתבקשת לאשר בקשת מר אריה ויצמן ,עובד עירייה לשעבר )גרוש 4 +
ילדים הנמצאים בחזקתו( הסובל מבעיות בריאות קשות ,לשכור מבנה דואר )לשעבר(
ההרוס בשכ' נחלת יהודה ,רח' אלי כהן  3בשטח של  24מ"ר ,בפטור ממכרז.
נתקבלה חוו"ד היועץ המשפטי לפיה ניתן לאשר השכירות בפטור ממכרז.
ההנהלה בישיבתה מס'  34/09דנה בנושא והחליטה להמליץ למועצה ,כי השוכר הוא
שישפץ הנכס ויתאימו לשימוש כנגד הפחתה בדמי השכירות לסך של  ₪ 800לחודש
 +מע"מ.
תקופת השכירות – חמש שנים חסר יום.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
א .בקשת מר ויצמן.
ב .חוו"ד עו"ד רועי בר -יועץ משפטי לעירייה
ג .עותק שומה.
להלן ההצבעה:
14
בעד-
/
נגד-
1
נמנע-
מחליטים:
.4

)מר סורין גנות(
מאשרים )ברוב קולות(

מתן רשות שימוש בקרקע בגן המושבה ,גוש  3936חלקה  138חלק
בעלת בית הקפה "פסולוס" נענתה להצעת העירייה והסכימה לפתוח את בית הקפה
שלה ,שחזיתו במדרחוב רוטשילד ועורפו פונה לגן המושבה ,כך שתהיה לה חזית גם
לגן המושבה.
מיקום השטח יהיה בתחום הדשא המגודר כיום סמוך לאגמון.
התשלום –  ₪ 30למ"ר  +מע"מ ,כאשר בשנה הראשונה ,לאור הוצאות תכנון ,ביצוע
רכישת ציוד נוסף וכו' ביקשה בעלת בית הקפה הנחה בגובה  10%מדמי השימוש.
עם בית הקפה ייחתם חוזה ל 5 -שנים ,כל צד יוכל לבטלו בהתראה של  6חודשים.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר מתן רשות שימוש בקרקע בגן המושבה ,לבית
הקפה "פסולוס".

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק שומה.
התנהל דיון במהלכו ביקש חבר המועצה – מר אסף דעבול ,לקבוע תוכנית אחידה
לכל בתי העסק שיסכימו לפתוח חזית לגן המושבה.
ראה"ע – מר דב צור ביקש להנחות את אדריכלית העיר – אינג' מירי ישראל להכין
תכנית עיצוב אחידה לחזית הדרומית של בתי הקפה.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :
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.5

הארכת צו תפיסה למגרש ברחוב אבו חצירא פינת צייטלין לצורך חנייה
המועצה מתבקשת לאשר הארכת צו חניה זמני ,עפ"י חוק הרשויות המקומיות
)שימוש ארעי במגרשים ריקים( התשמ"ז – .1987
המגרש ברחוב אבו חצירא פינת צייטלין ,גוש  7828חלקה  77/1בשטח  630מ"ר נתפס
ב 3.11.04 -ונסלל כחניה חדשה המשרתת את באי השוק במרכז רמת אליהו.
תוקף הצו ל 5 -שנים החל מתאריך  3.11.09ועד ליום .3.11.2014
מחליטים :

.6

מאשרים )פה אחד(

הגדלת חוזה הסעות עבור קווים נוספים ממרכז ראשון לציון לחוף הים
המועצה מתבקשת לאשר המלצת ועדת המכרזים מישיבת מיום שני 31.8.09 ,ולאשר
הגדלת חוזה  6152ב ,2% -סה"כ  ₪ 24,750כולל מע"מ.
עד כה היתה הגדלה של  .45.45%סה"כ ההגדלה הכוללת .47.45%

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק פניית ועדת המכרזים לראה"ע.
מחליטים :
.7

מאשרים )פה אחד(

הגדלת חוזה  – 6231/2מוניות ראשון – מסלול נסיעה למסגרת לפעוטות
עם צרכים מיוחדים
בהסכם המצוין בנדון קיים מסלול נסיעה למסגרת לפעוטות עם צרכים מיוחדים
לפתח תקווה .כעת עם הערכות לשנת הלימודים החדשה נדרש להסיע פעוט למסגר
בבני ברק ולכן על מנת לנצל נכון את המשאבים מתבקש שילוב בין שני המסלולים.
לצורך השילוב יש להוסיף להסכם סך של  ₪ 7,020עבור עלות הסטייה לבני ברק.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר המלצת ועדת המכרזים מישיבתה מיום שני,
 31.8.09ולאשר הגדלה בסך  ₪ 7,020המהווה .2.44%
סה"כ ההגדלות המצטברות – .41.21%

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק פניית ועדת המכרזים לראה"ע.
מחליטים :
.8

מאשרים )פה אחד(

אישור מימוש הסכם מסגרת ה"ה ששון יוסף ומזל,
גוש  5032חלקה  ,26רח' ספיר  ,7איזור התעשיה החדש ראשל"צ
המועצה מתבקשת לאשר בקשת ה"ה ששון יוסף ת.ז 006382779 .וששון מזל ת.ז.
 030656094למימוש הסכם המסגרת .ה"ה ששון יוסף ומזל הינם חוכרים באזור
התעשייה במערב ראשון לציון אשר נכללו בהסכם הידוע כ"הסכם ליבאי" וחתמו על
הסכם המסגרת ועל הארכת תקופת החכירה בכ 24 -שנה בשנת .2002
לאור מחלוקת חריפה עם חוכרים שכנים סמוכים ה"ה יהודה מלכה וחיים שושן,
נמנע מה"ה ששון מימוש הבניה ל 120% -המהווה תנאי על פי "הסכם ליבאי"
לרכישת זכויות הבעלות .בחודש אוגוסט  ,2006כ 4 -חודשים לפני תום "הסכם
8

ליבאי" ,הודיעה הועדה המקומית לתכנון ובניה על החלטה לדחות את ההתנגדות
ומאז ובמהלך השנים  2008-09נפגשו נציגי העירייה עם ששון ועקבו אחר ביצוע
דרישות כיבוי אש שהשתנו מעת לעת ובעקבות מתן טופס .4
נמצא ,כי מר ששון בנה בהתאם לתכניות הבניה שהוגשו ואושרו לבניית ) 120%היתר
בניה מס'  (200900294על שטח קרקע של  2435מ"ר ,שהוא ורעייתו מחזיקים .יודגש,
כי ה"ה ששון עומדים בתנאים המקדמיים המוכתבים בהסכם המסגרת ,אינם צוברים
חובות ואין חריגות בניה בנכס .על כן מוסכם ,כי נושא הארכת התקופה עפ"י הסכם
המסגרת למימוש תנאי "הסכם ליבאי" יובא לאישור המועצה.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר הארכת הסכם המסגרת עד למימוש הסכם
המסגרת עפ"י תנאי "הסכם ליבאי" כמפורט לעיל.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :

אישורי מועצה:
.1

אישור ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדה מקצועית לתמיכות מתאריך 16.7.09
בנושא :שינויים בתבחינים למתן תמיכות
המועצה מתבקשת לאשר ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדה מקצועית לתמיכות
מתאריך  16.7.09בנושא :שינויים בתבחינים למתן תמיכות.
ההנהלה בישיבתה  32/09מתאריך  17.8.09דנה בפרוטוקול הועדה המקצועית
לתמיכות והחליטה להמליץ למועצה לשנות הסעיפים הבאים:
לסעיף  - 1.1.3לשנות את התקרה מ 200,000-ש"ח ל 500,000-ש"ח.
לסעיף  - 1.2.3העמותה תהיה רשאית לקבוע איזה אחוז מפעילותה לייחס לכל ענף
תמיכה לגביו הגישו בקשה .בהעדר קביעה כאמור ע"י העמותה ,הרי שלצורך יישום
תבחין התמיכה הבין ענפי ,יחולק מחזור ההכנסות שלה בין בקשותיה השונות באופן
יחסי ושווה.
לסעיף  – 1.3.2על מנת לתמרץ מוסדות להקטין את שיעור הוצאות הנהלה וכלליות
בתקציבן ,מוצע ,כי רק  80%משיעור הוצאות "הנהלה וכלליות" ינוטרלו לצורך
חישוב קריטריון ההכנסות ,ואילו יתרה ה 20% -ייזקפו לצורך חישוב הקריטריון הנ"ל.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדה
מקצועית לתמיכות מתאריך  16.7.09בנושא שינויים בתבחינים למתן תמיכות ,כולל
השינויים בסעיפים  1.2.3 ,1.1.3ו –  1.3.2לפרוטוקול כפי שהומלץ ע"י הנהלת
העירייה

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

מחליטים :
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.2

אישור ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת מקצועית לתמיכות מתאריך 8.9.09
המועצה מתבקשת לאשר ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדה מקצועית לתמיכות
מיום שלישי ,י"ט אלול תשס"ט.8.9.09 ,

מצ"ב עותק הפרוטוקול.
מ"מ ראה"ע – מר מוטי עג'מי עידכן חברי המועצה בהתפתחויות בנושא סיוע
העירייה לנזקקים לקראת ראש השנה תש"ע.
לאחר החלטת מועצת העירייה לאשר סיוע בסלי מזון לנזקקים ,פורסמה מודעה
לקבלת הצעות מאת עמותות.
הוגשה הצעה בודדת ,שגם היא לא היתה כשרה.
לאור זאת הוצע ,כי השנה תחלק העירייה תווי שי בגובה של ) ₪ 200שויי  (₪ 230ל-
 1,000משפחות המוכרות ברווחה.
הקרן לידידות תחלק באמצעות העירייה סלי מזון ל 729 -משפחות.
גם עמותת "לב וחסד" קיבלה מהקרן לידידות  200סלי מזון.
בנוסף פנתה העירייה לעמותות "פתחון פה" ו"-לב וחסד" בהצעה לחלוקת סלי מזון
במימון חלקי של העירייה.
בסופו של התהליך יחולקו סלי מזון ותווי שי לכ 3,000 -משפחות בעיר.
ביקש אישור חברי המועצה לשנוי שם העמותה לחלוקת תווי השי לאברכים נזקקים
תושבי ראשון לציון ,במקום עמותת "חסדי ערן" המופיעה בפרוטוקול ועדת תמיכות
מקצועית הנ"ל ,תחלק את השי לאברכים עמותת "שערי רחמים – רמלה" .לעמותה
סניף ברח' פינסקר  14בראשל"צ ,מוכרת ופועלת מזה כ 3 -שנים בעיר.
מחליטים:

.3

מאשרים )פה אחד(:
 .1המלצות פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מתאריך .8.9.09
 .2שנוי שם העמותה לחלוקת תווי שי לאברכים נזקקים תושבי
ראשל"צ מ" -חסדי ערן" ל" -שערי רחמים -רמלה".

קריאת שמות לרחובות במרכז עסקים שורק
המועצה מתבקשת לאשר המלצת הועדה לקריאת שמות לרחובות מישיבתה מס'
 4/09מתאריך  ,7.9.09לקרוא ל 3 -רחובות במרכז עסקים שורק ע"ש נשיאי התאחדות
התעשיינים שהלכו לעולם ושימשו מעל  5שנים בתפקיד.
רחוב מס'  12יקרא רח' אריה שנקר.
רחוב מס'  13יקרא רח' מרק )מרה( מושביץ
רחוב מס'  24יקרא רח' אברהם )בומה( שביט.

לקראת הישיבה הופץ לעיון חברי המועצה עותק מפת האיזור.
להלן ההצבעה:
11
בעד-
/
נגד-
)ד"ר אפי משה(
1
נמנע-
מחליטים :מאשרים )ברוב קולות(
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.4

חלופי גברי בועדת מכרזים מטעם סיעת הירוקים:
המועצה מתבקשת לאשר חלופי גברי בועדת מכרזים מטעם סיעת הירוקים כדלקמן:
חברת המועצה  -עו"ד ליאל אבן זוהר בן דוד מחליפה את חברת המועצה – הגב'
יפעת מאירוביץ יפת בועדת המכרזים.
הגב' יפעת מאירוביץ יפת מתמנה כ -מ"מ הגב' ליאל אבן זוהר בן דוד בועדת מכרזים.
מחליטים :

.5

מאשרים )פה אחד(

חלופי גברי בועדות העירייה מטעם סיעת ראשונים ביהדות:
המועצה מתבקשת לאשר חלופי גברי בועדות העירייה מטעם סיעת ראשונים ביהדות
כדלקמן:
א .ועדה מכינה להנחות במיסים
מר יואב יעקב מתמנה כחבר בועדה במקומו של חבר המועצה – מר משה יהושע.
ב .ועדת רווחה:
מר עידו וקנין מתמנה כחבר בועדה במקומו של חבר המועצה  -מר משה יהושע.
מחליטים :

.6

מאשרים )פה אחד(

הובא לידיעה  -חלופי רכזות בועדה לקריאת שמות לרחובות והנצחה
מובא לידיעת חברי המועצה ,כי הגב' ריקי פזמוני מחליפה את הגב' שוש אביטבול
כרכזת הועדה לקריאת שמות לרחובות והנצחה.

הובא לידיעת חברי המועצה:
.1

דין וחשבון כספי ליום  31בדצמבר  – 2008עמותת התזמורת הסימפונית
הישראלית ראשון לציון.

.2

דין וחשבון כספי ליום  31בדצמבר  – 2008מני"ב ראשון בע"מ.

הישיבה הסתיימה בשעה21:40 :

דב צור
ראש העירייה

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה
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