כ"ט בתשרי ,התשע"ה
 23אוקטובר 2014
02484014

עיריית ראשון לציון
המועצה ה15 -
לשכת מנכ"ל העירייה

קובץ החלטות מס' 24/14
של ישיבת מועצה מן המנין
שהתקיימה ביום רביעי ,כ"ח בתשרי התשע"ה,

22.10.14

בשעה 20:00
באולם המליאה/קומה  ,5בנין העירייה

משתתפים

דב צור  -ראה"ע ,מוטי עג'מי  -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 ,אבי
חיים ,ישראל מוטעי ,ליאל אבן זוהר בן דוד ,יפת מנחם ,מיכאל רייף ,יצחק
אבשלומוב ,קרן דנה ,אלי יבלון ,אסף דעבול ,סורין גנות.

חסרים:

דוד ביטן  -מ"מ ראה"ע ,דורון אוזן – משנה לראה"ע ,אבי דנינו – משנה
לראה"ע ,פרופ' תמי רונן ,עידן מזרחי ,יוסי חממי ,מאיר עקיבא ,שמעון
טרבלסי,

נוכחים:

פרנקו גונן – מנכ"ל העירייה ,איתן דורון – סמנכ"ל לתפעול ,אלי יהלום –
מהנדס העירייה ,יוסי כהן – גזבר העירייה ,ד"ר שוש נחום  -ראש מינהל
החינוך ,מירי אור גוטפריד – מנהלת אגף חינוך על יסודי ,ניסים כהן – מנהל
אגף פרט ,גלעד אברהמי – מנהל אגף נכסים ,ברכה צוויליך – מנהלת יח'
מחוננים ,טובה סער – מזכירת מועצת עירייה ,משה ליבר – סמנכ"ל החברה
לביטחון ,עו"ד אופיר ארגמן -יועץ משפטי לעירייה.

הישיבה נפתחה בשעה20:09 :
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בפתח הישיבה הוענקו ,ע"י ראה"ע – מר דב צור,
תעודות הוקרה:
לבתי הספר רביבים והגמנסיה הריאלית

– על הכרתם כבתי ספר

המקדמים הישגים לימודיים והישגים חינוכיים ערכיים.
לחט"ב בר-לב  -על זכיית קבוצת היזמים הצעירים בבית הספר ביריד
הארצי ליזמות צעירים וייצגו את ישראל ביריד היזמים הבין לאומי שיתקיים
במרץ  2015באיטליה.

למתעמלות נבחרת ראשון ונבחרת ישראל:
אידה מיירין – מתעמלת בנבחרת ישראל בוגרות ,זכתה ,במסגרת
הנבחרת ,במדליית כסף באליפות העולם האחרונה.

לינוי אשרם

–זוכה בשתי מדליות ארד בתרגילי אלות וסרט ,באליפות

אירופה לנוער ועל זכייתה במקום החמישי הכללי באולמפיאדת הנוער.

ילנה קופילנקו

– מאמנת אישית של אידה מיירין ולינוי אשרם,

מאמנת נבחרת נערות ראשון ונבחרת ישראל.
רעיה אירגו – מאמנת נבחרת ראשון ונבחרת ישראל בוגרות.
איילת זוסמן – כוריאוגרפית של לינוי אשרם ונבחרת ישראל.

חודש המודעות הבינלאומי לסרטן השד:
נשאה דברים – חברת המועצה הגב' לימור גור,
בפני חברי המועצה הוקרן סרטון קצר בנושא.
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הצעה לסדר היום:
של חבר המועצה – מר אסף דעבול מתאריך ה15.6.14 -
ביטול שיטת הלמידה השש שנתי במערכת החינוך.
בנושא:
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חבר המועצה – מר אסף דעבול טען בהצעתו לסדר ,ששיטת הלימוד ה"שש שנתית"
קורסת ואינה פועלת כמתוכנן .לטענתו מנהלי החט"ב נותרו עצמאיים לחלוטין ולמנהלי
התיכוניים ה"שש שנתיים" אין כל סמכות להתערב בנעשה בחט"ב.
לדעתו גרמה השיטה לעליית מפלס האלימות בקרב התלמידים.
לפיכך מבקש שהמועצה תחליט כדלקמן:
"א .על ביטול תוכנית השש שנתי ,שכבר בשלב זה ברור שהינה כישלון מוחלט המביא
לבלבול ולחוסר ודאות בקרב מערכת החינוך ,הורי ותלמידי העיר.
ב .קבלת החלטה על מעבר מערכת החינות לתוכנית לימודית שמונה )יסודי( ארבע )תיכון(
אשר כולנו יחד תומכים בה והינה ראויה ונכונה ולמען טובת תלמידי העיר.
השיב להצעה לסדר ראה"ע – מר דב צור – לגבי הנאמר בהצעה לסדר שהתכנית השש שנתי,
שכבר בשלב זה ברור שהינה כישלון מוחלט הרי לאור הנתונים שהתפרסמו רק הבוקר על
שיעור הזכאים לבגרות ברשויות ברור שהתכנית הינה הצלחה גדולה.
מערכת החינוך בראשל"צ הצליחה להתקדם מ 61.65%לפני  5שנים ל 77.25% -כיום .לומר על
הנתונים הללו שהתכנית היא כישלון מוחלט זה אבסורד .אין בית ספר בראשל"צ מתחת
ל 80% -זכאים.
לגבי ערכים – בתחילת הישיבה הוענקו ל 2בתי ספר תעודות הוקרה על זה שקיבלו ממשרד
החינוך פרס על הישגים לימודיים והישגים חינוכיים ערכיים.
תעודת בגרות חברתית קיימת ברוב בתי הספר ושאיפה היא שכל בתי הספר יצטרפו לזה.
ערך ההתנדבות הפך לער מוביל בבתי הספר .נכון שעדיין יש מה לעשות אולם מערכת החינוך
שלנו צועדת בצעדים ענקיים להיות מהטובות במערכות החינוך בארץ גם בתחום הערכים.
לפיכך הציע לחברי המועצה להסיר הישיבה מסדר יום המועצה,
להלן ההצבעה:
)ה"ה ראה"ע – דב צור ,מ"מ ראה"ע – מוטי עג'מי ,סגני ראה"ע – ציון כהן ,רז
בעד17 -
קינסטליך ואריה כהן ,משנה לראה"ע -אייל מושיוב ,יפת מנחם,ליאל אבן זהר
בן דוד ,משה לב הר ,לימור גור ,איתן שלום ,יפעת מאירוביץ יפת ,אוהד אוזן,
קרן דנה ,יצחק אבשלומוב וישראל מוטעי(
)ה"ה אסף דעבול וסורין גנות(
נגד2 -
נמנע/ -
מאשרים )ברוב קולות( להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
מחליטים:

נושאים משפטיים:
סגן ראה"ע – מר ציון כהן יצא מהאולם ,לא השתתף בדיון ובהצבעה.
 .1אישור לחתימת הסכם עם קליית יבגי בע"מ למתן זיקת הנאה בגוש  3939חלקה 114
)חלק( לצורך התקנה ואחזקת צובר גז
עיריית ראשון לציון היא הבעלים הרשום של המקרקעין הידועים כגוש  3939חלקה ,114
אשר הנם בייעוד דרך בהתאם לתב"ע רצ) 3/114/להלן" :מקרקעי העירייה"(.
חברת קליית יבגי בע"מ )ח.פ) (513137422 .להלן" :החברה"( היא הבעלים הרשומים של
המקרקעין הידועים כגוש  3939חלקה ) 113להלן" :המקרקעין הזכאים"( ,אשר גובלים עם
מקרקעי העירייה.
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ביום  22.1.14ניתנה החלטת רשות הרישוי המקומית לאשר את בקשת החברה בדבר מתן
היתר להטמנת צובר גז במקרקעי העירייה.
על רקע ההחלטה הנ"ל מיום  ,22.1.14ומשנמצא כי קוימו כל תנאי רשות הרישוי המקומית
)כפי שפורטו במסגרת החלטתה( ,מתבקשת המועצה לאשר חתימת הסכם בין העירייה
לבין החברה ,אשר עיקריו כדלקמן:
העירייה מסכימה לתת זיקת הנאה בחלק ממקרקעי העירייה )גו"ח  (3939/114לתקופה
של  10שנים לצורך התקנה ואחזקה של צובר גז תת-קרקעי ,אשר ישמש אך ורק את
מבנה החברה המצוי במקרקעין הזכאים.
החברה תשלם לעירייה סך של  ₪ 1,505בתוספת מע"מ )בהתאם להערכת שמאי
העירייה מיום  ( 27.8.2014לשנה.
החברה מתחייבת להתקין ולתחזק את צובר הגז ,על מכלול מתקניו ואביזריו – על
חשבונה – במהלך כל תקופת מתן זיקת ההנאה.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים תשריט ועותק השמאות.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :

סגן ראה"ע – מר ציון כהן חזר לישיבה.

.2

הסכם רשות – מעון יום בשכונת פרס נובל התקשרות העיריה והחכ"ר
המועצה מתבקשת לאשר חתימת הסכם רשות עם החכ"ר לצורך הפעלת מעון יום
במקרקעין הידועים כחלקה ) 114חלק( בגוש  5098ברחוב דולנד פינת פרס שמעון ,13
בשכונת פרס נובל.
עם החכ"ר יחתם הסכם רשות לתקופה של  12חודשים – לתקופה שמיום 15.8.2014
ועד ליום  ,15.8.2015ולחכ"ר תוקנה האופציה להאריך ההסכם בתקופה נוספת בת 12
חודשים נוספים לפי שיקול דעתה.
דמי השימוש יקבעו בהתאם לשומת העיריה ,בסך של  ₪ 10,000לחודש בצירוף מע"מ
כדין.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר חתימת הסכם רשות עם החכ"ר ,כמתואר לעיל.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק חוות הדעת השמאית.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :
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 .3אישור מכרז  26/14למכירת מגרש לבניית בניין מגורים בשכונת רמז,
רחוב סמילצ'נסקי  19גוש  3926מגרש  1לפי תוכנית רצ/מק75/5/1/
המועצה מתבקשת לאשר המלצת ועדת המכרזים תוצאות מכרז  26/14כמפורט להלן:
.1
.2

מכרז  26/14פורסם בעיתונות הארצית.
מחיר המינימום שנקבע במכרז הינו  ₪ 8,750,000בתוספת מע"מ כחוק.

.3
.4

התאריך המקורי לסגירת המכרז היה ביום .11.08.2014
המכרז הוארך עד לתאריך .8.9.2014

.5

במועד פתיחת ההצעות ע"י ועדת המכרזים ,נמצאה הצעה אחת של:
חברת ראובן סרוגו חברה לבניה בע"מ ח"פ  510901630ע"ס .₪ 8,775,000

 .6ההצעה נבדקה ועמדה בתנאי הסף ,ועל כן המליצה ועדת המכרזים לקבל את הצעת
חברת ראובן סרוגו חברה לבניה בע"מ אשר הציעה את המחיר הגבוה ממחיר
המינימום.
 .7עם חברת ראובן סרוגו ,חברה לבנין בע"מ ,ח"פ  ,510901630יחתם הסכם רכישה לגבי
הזכייה במכרז  26/14וכן עם ה"ה:
יצחק סרוגו ,ת.ז;069623031 .
ראול סרוגו ,ת.ז;069624500 .
יואב סרוגו ,ת.ז.022537468 .

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים תשריט המגרש  +החלטת ועדת המכרזים
ואישור ראה"ע.
מחליטים :

.4

מאשרים )פה אחד(

הארכת הסכם רשות  -חב' קומפיוטסט בע"מ
חברת קומפיוטסט משתמשת בשטח כ 300 -מ"ר במצוי ברח' בקר פינת פריימן ,גוש 3939
חלקה  493שהינו בבעלות העירייה ,למטרת החנייתם של כלי רכב הבאים לטיפול במכון
הרישוי.
ההסכם רשות שימוש בשטח מתחדש מעת לעת והפעם ההסכם מסתיים ביום ,30.12.14
ויש לחדשו עד שתינתן אפשרות להוציא היתר ולבנות לפי רצ.67/15/1/
דמי שימוש –  ₪ 43,200לשנה + ,מע"מ ,צמוד מיום השמאות ).(4.11.2012
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר חידוש ההסכם מיום  31.12.2014לתקופה של 12
חודשים  +אופציה להארכה ל 12 -חודשים.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הערכה שמאית.
חבר המועצה – מר אסף דעבול  -המקום מהווה מטרד בטיחותי ,יש תאונות ופקקים
וקיימת סכנה מוחשית .הפקק מגיע עד לצומת הרצל/פריימן .מבקש לא להאריך ההסכם
עמם כדי לגרום להם לצאת מהמקום.
ראה"ע – מר דב צור – ישנה בעיה ,הם רכשו חלקה באיזור התעשיה הצפון מזרחי במטרה
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להעביר לשם את המכון .התב"ע שם עברה גלגולים קשים מדי וסוף סוף קיבלה תוקף.
התכנית לאיחוד וחלוקה נדונה בועדה והוגשו התנגדויות .תוך  60יום מהגשת
ההתנגדויות ,אי שם בתחילת ינואר  ,2015מקווה שההתנגדויות יידחו ואזי התכנית תקבל
תוקף.
ביקש מבעלי הקומפיוטסט להכין כבר את הבקשה להיתר כדי שיוכלו להוציא היתר
במהירות ולבנות במקום.
הדילמה – הוצאתם משם משמעותה סגירת השירות לתושבי ראשון.
העירייה לא תאפשר יותר מצב של "דאבל פרקינג" ועמידה ב 2 -טורים של מכוניות ,זה
מסוכן.
מציע ,שהארכת ההסכם תאושר בכפוף להסדרת התנועה ברח' פריימן ,כל עוד הם
נמצאים שם.
מנכ"ל העירייה – מר פרנקו גונן יקיים מגעים עמם להסדרת הנושא וידווח למועצה על
סוג ההסדר אליו יגיעו.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד( בכפוף להסדרת התנועה ברח' פריימן.

ראה"ע -מר דב צור – סעיף  5יורד מסדר היום .היה הבוקר דיון בעתירה שהגישה עמותת בית
הכנסת .העתירה אמנם נמחקה בהסכמה אולם בית המשפט ביקש לאפשר להם להפיץ מכתב
של נציגת העותרת בלווי חוו"ד של מהנדס אורבאני ,שתישלח תוך  30יום.
בתוך ההליך יובא הנושא מחדש למועצה.
 .5אישור החלטת ועדת הקצאות  – 1/14הקצאת מקרקעין )תוספת( בחלקה  169בגוש 6823
דברי הסבר
בשנת  1998הקצתה העיריה לעמותת בית הכנסת נחשולי י-ם חטיבת קרקע בשטח של
 600מ"ר ,המהווה חלקה מחלקה  169בגוש  6823המיועדת לשב"צ לצורך הקמת בית כנסת,
ובהתאמה נחתם עם העמותה הסכם פיתוח וכן הסכם חכירה אשר יגיע אל סיומו בשנת
) 2026להלן" :העמותה" ו"בית הכנסת"( .בסמוך לבית הכנסת מצויה חטיבת קרקע נוספת
בשטח של  400מ"ר ,המצויה אף היא בבעלות העיריה ומיועדת לשב"צ )להלן:
"המקרקעין"(.
בשנת  2004פנתה העמותה אל העיריה בבקשה להעמיד לרשותה את המקרקעין לצורך
הרחבת בית הכנסת; הבקשה נדונה בועדת ההקצאות ,ואושרה בישיבת מועצת העיר
 13/09מיום .10.06.2009
אגף הנכסים העביר לעמותה עותק הסכם בהתאם להחלטת המועצה ,אולם העמותה
מטעמיה לא קידמה הטיפול בנושא ,ולמן שנת  2009לא נחתם עמה הסכם פיתוח או כל
מסמך אחר ,וזאת על-אף פניות מטעם האגף.
בראשית שנת  2013חידשה העמותה את פנייתה לעיריה בנושא הרחבת בית הכנסת,
וביקשה חתימת אגף הנכסים על תכניות הבקשה להיתר להקמת תוספת בניה לבית
הכנסת הקיים.
יוטעם ,כי לחידוש הטיפול בנושא על-ידי העמותה קדמו תלונות רבות מטעם תושב
השכונה ,בטענה כי לבית הכנסת לא נחוצה כל תוספת שטח ,והוא משמש כאולם
אירועים .העיריה השיבה לפונה כי הטענה תיאורטית ,וכי מפאת חלוף הזמן ובהיעדר
מימוש ההקצאה על-ידי העמותה ,ממילא תפורסם הבקשה בהתאם לנהלים ,לרבות
פרסומה להתנגדויות.
העמותה הגישה בקשה )חדשה( להקצאת מקרקעין – בהתאם לנהלי משרד הפנים
וכמקובל בעיריה ,והבקשה הובאה לדיון בועדת ההקצאות.
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בישיבת הועדה מיום  09.04.2013הובהר כי אין הגיון מעשי או תכנוני לפיצול המקרקעין
ליחידות משנה נוספות ,ולפיכך הועברה הבקשה לבחינת מינהל ההנדסה ,על-מנת שייתן
דעתו בשאלה האם מאז שנת  2009מולא הצורך שבהגדלת בית הכנסת ומומשו הצרכים
העירוניים בנושא זה ,אם לאו.
בישיבת הועדה מיום  14.01.2014נשמעה עמדת מינהל ההנדסה ,וכן נציגי העמותה:
על-פי הפרוגרמה העדכנית שערך אגף תכנון עיר בינואר  2014קיימים בתי כנסת במספר
הנדרש על-פי הפרוגרמה של משרד הפנים ,ולעומת זאת – קיימים חוסרים גדולים
במעונות יום ,גני ילדים 6 ,כיתות בית ספר ומרכז תרבות )מתנ"ס(.
בפגישה שקיים אגף הנכסים עם נציגי העמותה קודם לדיון ועדת ההקצאות נבחנה
האפשרות לשיתוף פעולה בין העמותה והעיריה לטובת תושבי השכונה ,בבניית מעון יום,
מועדון נוער או שימוש נדרש אחר במקרקעין ,אולם נציגי העמותה סירבו.
נציגי העמותה הוזמנו לדיון ,והבהירו כי העמותה מעוניינת כעת לקדם התהליך לצורך
הרחבת שטח בית הכנסת עקב מספר רב של אנשים המגיעים להתפלל בחגים ,כמו גם
הקמת כיתות לימוד ומטבחון בקומה השניה של המבנה.
לאחר שנשמעו נציגי העמותה ויועצי הועדה ,דנה ועדת ההקצאות בבקשת העמותה –
והחליטה על דחייתה מהטעמים הבאים:
א.

בית הכנסת הקיים הינו בשטח בנוי של  400מ"ר ,כאשר בתי הכנסת
השכונתיים אותם בונה העיריה באופן אחיד הינם בשטח של  150-200מ"ר בלבד ,דהיינו –
כבר במצב הקיים בית הכנסת כפול בשטחו משטח בית כנסת ממוצע בעיר.

ב.

מאז שנת  2009בה אושרה ההקצאה על-ידי מועצת העיר לא נחתם הסכם
פיתוח או הסכם כלשהו ,והעמותה זנחה את מטרתה עד לפנייתה כיום.

ג.

בשנים שחלפו מאז החלטת המועצה חל שינוי דרמטי במצבת שטחי הבניה
הציבורית בעיר כתוצאה מ"דו"ח טרכטנברג" ,שחייב הקמתם של כ 50-גני ילדים חדשים
בעיר ,באופן שניצל כמעט באופן מוחלט את מצאי מגרשי הבניה הציבורית הזמינים
לצרכים ציבוריים.
לאור האמור ,נדרשת העיריה כיום לזהירות רבה יותר בהקצאת השטחים המיועדים לבניה
ציבורית ,הנדרשים לה כיום לצרכיה שלה ,ובחינה קפדנית יותר של הצורך הציבורי העומד
אחר בקשת ההקצאה.

ד.

על-פי הפרוגרמה העדכנית שערך אגף תכנון עיר בינואר  ,2014קיימים בשכונת
נווה ים בתי כנסת במספר הנדרש על-פי הפרוגרמה של משרד הפנים ,אך ישנם חוסרים
גדולים במעונות יום ,גני ילדים 6 ,כיתות בית ספר ומרכז תרבות )מתנ"ס(.
לאור חוסרים אלו ,אין הועדה רשאית להקצות כיום שטח נוסף לבית כנסת ,כאשר יתרת
צרכי הציבור בשכונה טרם מולאו.

ה.

לאור כל האמור מחליטה ועדת ההקצאות כי שטח בית הכנסת הקיים עונה על
הצרכים ,ואין ביכולתה של העיריה להקצות שטח קרקע נוסף ,לאור הנימוקים שפורטו
לעיל.

ו.

ככל ששולמה מקדמת אגרת בניה על-ידי העמותה – היא תוחזר למבקשת על-
ידי העיריה.
יצוין ,כי בגין החלטתה זו של ועדת ההקצאות הגישה העמותה לבית המשפט לעניינים
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מנהליים עתירה מנהלית ועמה בקשה לצו ביניים – בבקשה להורות לעיריה לקדם
ההקצאה בהתאם להחלטת המועצה משנת  ,2009תוך מניעת שינויה על-ידי מועצת העיר
עד להחלטה בעתירה.
בתגובת העיריה לבית המשפט הובהר ,כי ועדת ההקצאות עומדת אחר החלטתה –
המהווה המלצה למועצה ,וזאת לאור עמדת הצוות המקצועי העולה בקנה אחד עם
הפרוגרמה התכנונית והנחיות משרד הפנים בנושא ,וכי החלטתה האמורה תובא לאישור
מועצת העיר.
בנסיבות אלו ,ומכל אחד ואחד מהטעמים המפורטים לעיל ,מתבקשת המועצה לאשר את
המלצת ועדת הקצאות בישיבתה  ,1/14ולבטל החלטתה מיום  10.06.2009בישיבתה .13/09

מצ"ב:

) (1החלטת המועצה בישיבתה ;13/09
) (2החלטת ועדת ההקצאות בישיבתה .1/14

ראה"ע – מר דב צור ועו"ד אופיר ארגמן יצאו מהישיבה ,לא השתתפו בדיון ובהצבעה
.6

הסכם רכישת מבני משרד מכירות במתחם הלאום
בתאריך  24.11.2010נחתם כתב הצהרה והתחייבות ע"י חברת ג .חולות ראשון יזום נדל"ן
כיום גינדי החזקות מערב ראשון בע"מ מס' חברה  51-4482231להקמת משרד מכירות זמני
הכולל מבנים בשטח של כ 448 -מ"ר על קרקע בשטח כ 3800 -מ"ר המהווה חלק משב"צ
עירוני המצוי בגוש  3946חלקה .258
חברת גינדי החזקות מערב ראשון בע"מ מס' חברה מסכימה להשאיר את המבנים
והפיתוח הסביבתי בידי העירייה כנגד קיזוז חוב של  .₪ 500,000שאר יתרת החוב כ-
 ₪ 600,000תשולם מיידית עם החתימה על ההסכם.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר את ההתקשרות.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים:
 .1טיוטת הסכם;
 .2תיאור המבנים והפיתוח המועברים לעירייה;
 .3תשריט השטח.
בהתייחס להערות חברי המועצה על העדר הערכה שמאית באשר לשווי המבנים במתחם
הלאום ,הציע מ"מ ראה"ע – מר מוטי עג'מי ,כי הנושא יאושר עקרונית ע"י חברי המועצה.
עותק הערכה שמאית תישלח לחברי המועצה ויערך סבב טלפוני בין חברי המועצה
לאישור ההסכם.
מחליטים.1 :
.2
.3
הערה:

מאשרים עקרונית הסכם רכישת מבני משרד מכירות במתחם הלאום.
עותק הערכה שמאית תופץ לכל חברי המועצה.
סבב טלפוני לאישור הרכישה יערך בין חברי המועצה לאחר הפצת
הערכה שמאית.

בין התאריכים  26/12וה 27/12 -נערך סבב טלפוני בנושא.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד( הסכם רכישת מבני משרד המכירות
במתחם הלאום.
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מכרז מס'  – 13/12אחזקת מזגנים מפוצלים – בקשה להגדלת חוזה מס' – 8013
הקבלן חשמל קור פז
המועצה מתבקשת לאשר המלצת ועדת המכרזים מישיבתה מתאריך  8.9.14ולאשר הגדלת
מכרז מס'  – 13/12אחזקת מזגנים מפוצלים ,חוזה מס'  – 8013הקבלן חשמל קור פז ,בסך
של  ,₪ 72,900לא כולל מע"מ ,המהווה  .18.27%סה"כ ההגדלות המצטברות .32,93%

.7

ההיקף הכספי לאחר ההגדלה  ,₪ 530,400לא כולל מע"מ.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים פניית ועדת המכרזים לראה"ע ואישורו.
להלן ההצבעה:
10
בעד-
נגד-
נמנע-
מחליטים:

/
1

)ה"ה מ"מ ראה"ע – מר מוטי עג'מי ,יפת מנחם ,משה לב הר ,לימור
גור ,יצחק אבשלומוב ,ישראל מוטעי ,אבי חיים ,איתן שלום ,יפעת
מאירוביץ יפת ואוהד אוזן(
)מר סורין גנות(
מאשרים )ברוב קולות(

ראה"ע – מר דב צור ועו"ד אופיר ארגמן חזרו לישיבה.
.8

עדכון נוהל הועדה לשיפוץ חזיתות בתים
המועצה מתבקשת לאשר עדכון נוהל הועדה לשיפוץ חזיתות בתים כדלקמן:
מתן הלואות מוגדלות עד לסך של .₪ 50,000
ההלוואות יאושרו עד  4נכסים לאדם ,לבעלי נכסים עסקיים המצויים במתחם הרובע
ובמדרחוב רוטשילד ,בהם מקדמת העירייה מיזם מקיף לשיפוץ החזיתות.
כמו כן יתבקש אישור מראש למתן הלוואות מוגדלות גם לנכסים העסקיים המצויים
במרכז המסחרי שברמת אליהו ,לגביו צפויה העירייה לצאת במיזם דומה.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים סיכום ישיבת הועדה – עדכון נוהל הועדה לשיפוץ
חזיתות.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים:
 .9אישור נוהל לבחירת "אזרח כבוד" לעיר ראשון לציון

 .1תואר "אזרח כבוד" מהווה ציון והכרת תודה והערכה של הקהילה בראשון לציון למפעל
חיים של מקבל התואר.
התואר יוענק ל -אדם אשר עומד באחד הסעיפים הבאים:
א .לאדם אשר הגדיל לעשות למען האנושות ,ו/או העם היהודי ו/או מדינת ישראל;
ו/או
ב לאדם אשר הגדיל לעשות למען האנושות ,ו/או העם היהודי ו/או מדינת ישראל.
ו/או
ג .לאדם אשר תרם תרומה ניכרת לביטחונה ולכלכלתה של מדינת ישראל  ,ו/או תחום
אחר בעל חשיבות מכרעת למדינה.
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 .2התואר יוענק לאזרח המדינה ,שאינו תושב העיר ,או תושב חוץ ובלבד שעמד
בקריטריונים לעיל.
 .3לא יוענקו יותר מ –  2תארים בשנה.
 .4רשאים להגיש בקשה להענקת התואר :ראש עיר וחברי מועצת העיר.
 .5הצעות למועמדים לתואר יוגשו בכתב לראש העיר ויפורט בהן שם המועמד ,תוארו,
מעמדו ,הקשר של המועמד לראשון לציון/ישראל והנימוקים להצעה.
 .6ראש העיר יביא את ההצעה למועצת העיר לאישור.
התואר יוענק לאחר החלטת המועצה ברוב של שלשה רבעים לפחות מהנוכחים ולא
פחות מ 12 -חברים שהצביעו בעד.
 .7עם אישור ההצעה ע"י מועצת העיר ,יודיע ראש העיר למועמד על ההחלטה ויזמינו להיות
נוכח בטקס הענקת התואר.
הענקת התואר
 .8התואר יוענק בישיבת מועצה מיוחדת שלא מן המניין ובמעמד נכבדי העיר ,אנשים
הקשורים לתחום של מקבל התואר ובני משפחתו.
.9

לאזרח הכבוד הנבחר ,תימסר תעודת קלף שבה תפורט עילת הענקת התואר ,כמו כן יוענק
לו שי ייחודי.

זכויות בעל "אזרח כבוד של העיר ראשון לציון "
 .10אזרח כבוד יהא רשאי לפנות אל מועצת העירייה במסר בכתב או בעל פה בכל נושא
שלדעתו
מן הדין להפנות אליו את תשומת לב המועצה .שיגר אזרח כבוד מסר בכתב ,יוקרא המסר
בפתיחת הישיבה הקרובה על ידי ראש העירייה.
 .11אזרח הכבוד יוזמן לכל אירוע חגיגי משמעותי שייערך ע"י העירייה.
 .12העירייה תמנה עובד מטעמה שיהיה אחראי לקשר עם אזרחי הכבוד של העיר ראשון
לציון.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר הצעת הנוהל הנ"ל.
מחליטים :
.10

מאשרים )פה אחד(

נוהל חדש – הקצאת מקומות חנייה לנכים
דברי הסבר:
שנים רבות לא טופל נושא "חניית נכים" במסגרת ועדת תחבורה ותנועה ואף
בוועדת החנייה .מדובר בנושא רגיש מאוד המתייחס להקצאת מקומות חנייה השמורים
לנכים ברחבי העיר ואשר על כן מחייב עיגונו בנוהל מוסדר המתבסס על חוקים קיימים,
למען מניעת עוגמת נפש מציבור הנכים ולמען תושבי העיר.
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הנושא עלה בוועדת תחבורה ותנועה ובמסגרתו התקיים דיון מעמיק ורציני והועלו
שאלות רבות ע"י חברי הועדה וביניהם:
האם נעשתה בדיקה בשנים האחרונות לגבי מיקום השלטים בשכונות בעיר?
האם נעשתה בדיקה מול החברה לביטחון באשר לרישום הרכב והחנייה המורשית?
האם הסימון והתמרורים ברורים לכל אדם?
האם הם ממוקמים נכון?
המסקנה  -יש צורך לעשות בדיקה מחודשת.
נושא זה עלה גם בוועדת חנייה וגם שם נשאלו שאלות דומות ע"י החברים
והמסקנה הייתה דומה להחלטה שהתקבלה בוועדת תנועה ותחבורה.
לפיכך נוצר הצורך להסדיר נוהל זה הכולל את הקריטריונים ותנאי הזכאות להקצאת
חנייה שמורה לרכב נכה תוך בדיקה מחודשת מיידית אשר קובעת שכל  3שנים כל בעל
תו נכה יצטרך לעדכן את אישור החנייה שברשותו.
מטרת הנוהל לבצע סדר בכל הקשור להקצאת מקומות חנייה שמורים לנכים ,ליידע את
הציבור על זכויותיו ורישום ומעקב מוסדר.
להלן ההיבט החוקי לגבי הנוהל:
פקודת התעבורה )נוסח חדש( ,התשכ"א  1961ותקנות התעבורה ,מעניקות לרשויות
המקומיות  -סמכות בלעדית להציב תמרורים ,ובכלל זה לסמן מקומות חנייה לרכב של
נכה ליד בניין ציבורי או ליד ביתו או בכל מקום שימצאו לנכון .סימון מקום חנייה
המיועד לנכים ייעשה באמצעות תמרור  434+מס הרכב של הנכה שיוצב במקום בולט
וסימון מקום החנייה על הכביש.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר את הנוהל המצ"ב ולפרסמו לידיעת הציבור,

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

מחליטים :

תקציבים בלתי רגילים:
עידכון תב"רים אוקטובר :2014

.1

המועצה מתבקשת לאשר עידכון תב"רים אוקטובר  2014כדלקמן:
א .הקטנת תב"ר מס'  – 74/459שיפוצים בחוף הים בסך של ₪ 17,000
מקור מימון -השבחה
 - ₪ 13,000הקטנת סעיף  - 2744592754שיפוץ שירותים חוף.1-
 - ₪ 4,000הקטנת סעיף  - 2744592755סככות צל.
₪ 17,000
ב .תוספת לתב"ר מס'  74/386בסך של  - ₪ 17,000בניית מבנה שירותים בחוף הים
מקור מימון – היטל השבחה.
ג.

אישור הפחתה לתב"ר מס'  – 74/071הצטיידות מרכז לילד ולמשפחה בנחלת בסך של
) ₪ 30,000סעיף מס' .(2740712932
מקור מימון  -השבחה רמ"י.
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ד.

אישור תוספת בסך של  ₪ 30,000לתב"ר מס'  – 93/626שיפוץ משרדי רווחה לצורך
הצטיידות רח' הרצל .90
מקור מימון  -מלוות בנקים.

ה .אישור שינוי מקורות מימון בסך  30אלפי  ₪מהלוואה להשבחה
והפחתה בסך  265אלפי  ₪מקור מימון מלוות בנקים לתב"ר מס'  - 74/553אי תנועה
ז'בוטינסקי.
ו.

אישור תוספת בסך של  ₪ 1,124,306לתב"ר  74/602מבנים באצטדיון אתלטיקה
בנאות שיקמה )סעיף מס' .(2746022926
מקור מימון  -רשות מקרקעי ישראל.

ז.

אישור תוספת בסך של  ₪ 265,000לתב"ר מס'  – 82/341עבור הצטיידות מרכז קהילה
גני ראשון.
מקור מימון  -מלוות מבנקים.

ח.

שינוי שם תב"ר מס'  – 2744532750במקום "שדרוג רמת אליהו"
ל" :תב"ע לרמת אליהו ותב"ע לנחלת עילית".
מחליטים

מאשרים )פה אחד(

:

ענייני עובדים:
.1

מר מימון יניר ,עו"ס נפגעי פגיעה מינית/המינהל לשילוב חברתי
המועצה מתבקשת לאשר לאשר מתן היתר לעבודה נוספת למר מימון יניר,
עו"ס נפגעי פגיעה מינית/המינהל לשילוב חברתי כדלקמן:
מהות העבודה -
מקום העבודה -
שעות העבודה -
גובה שכר משוער -

טיפול פרטני;
עבודה כמטפל פרטי;
יום בשבוע )יום ו'( בין השעות ;08:00 – 12:00
בין  500ל ₪ 1,000 -לחודש.

מחשש לניגוד עניינים התנתה הנהלת העיריה את האישור בהתחייבות מר מימון לניר,
שהמטופלים בהם יטפל באופן פרטני לא יהיו תושבי ראשון לציון.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :
 .2גב' קהלני שירן – יח' הנהלת חשבונות/גזברות העירייה

המועצה מתבקשת לאשר מתן היתר לעבודה נוספת לגב' קהלני שירן – יח' הנהלת
חשבונות בגזברות העירייה כדלקמן:
מהות העבודה -
מקום העבודה -
שעות העבודה -
גובה שכר משוער -

הנהלת חשבנות;
בבית עבור חב' מיסטר בלאק ג'יקב סולושין בע"מ;
 5ימים בשבוע בין השעות ;20:00 – 22:00
 ₪ 4,000ברוטו לחודש.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :
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.3

הסמכת מפקחים  -החברה העירונית לביטחון וסדר ציבורי
המועצה מתבקשת לאשר לאשר הסמכת מפקחים – החברה לביטחון וסדר ציבורי
כדלקמן:
לתפקיד מפקחי חנייה – ה"ה:
קריטי נטלי; קורלי רועי; צ'קולה טביקאו; פרץ רפאל; אזרחי שרית; אדיס דניאל.
לתפקיד מפקחי סיור ושיטור – ה"ה:
אברהם ניסן; איווניוקוב אולג; ברוך שירן; טואנה לימור; כהן דניאל; לוי שמעון.
חבר המועצה – מר סורין גנות טען ,כי לא קיבל את החומר בזמן .ביקש לדעת מה
הוותק של כל מופיעים ברשימה והאם ישנם פקחים אחרים ,שעדיין לא הוסכמו ,בעלי
וותק גדול יותר מאילו המופיעים ברשימה.
סגן ראה"ע – מר רז קינסטליך הודיע לסורין גנות ,כי יעביר לו החומר כבר למחרת
הישיבה.
מר סורין גנות – מציע ,לאשר עקרונית ולאחר שיקבל החומר יודיע טלפונית באם הוא
מאשר או לא.
מחליטים.1 :
.2
הערה:

מאשרים עקרונית הסמכת מפקחים כמצויין לעיל.
סגן ראה"ע – מר רז קינסטליך יעביר החומר למר סורין גנות,

בשיחה עם מר סורין גנות בתאריך  ,27.10.14נמסר על ידו ,כי ע"פ סיכום שלי
עם רז ,ניתן להסמיך את כל הפקחים ,פרט לשמעון לוי ,שבגינו תבוצע בדיקה
נוספת מיד עם שובו של מוטי נחמני מחו"ל .

להלן החלטת המועצה המעודכנת:
מאשרים )פה אחד( הסמכת הפקחים ,למעט הפקח שמעון לוי ,שבגינו
מחליטים:
תבוצע בדיקה נוספת מיד עם שובו של מוטי נחמני מחו"ל.

אישורי מועצה:
.1

הענקת תואר "אזרח כבוד של עיריית ראשון לציון"
המועצה מתבקשת לאשר הענקת "אזרחות כבוד" ל:
א.השר לאיכות הסביבה – מר עמיר פרץ
בזכות השר עמיר פרץ ,זכתה מדינת ישראל בנכס לאומי – "כיפת ברזל" .משמעותה
של כיפה זו אסטרטגית למדינה ובבחינת פיקוח נפש לאזרחים .החלטתו ללכת דווקא
על כיפת ברזל ,שהינה פרוייקט ישראלי ,שגם הוכיח את עצמו ,הביאה גאווה גדולה
למדינה.
העימות האחרון הוכיח לתושבי המדינה ולתושבי ראשון לציון כמה נחסך בגוף ,בנכס
וברכוש כתוצאה ממערכת "כיפת ברזל".
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המעט שעיריית ראשון לציון יכול להעניק למולידה של מערכת קסם זו היא תודה
והוקרה מטעם העיר ,ולעירייה ותושביה יהיה הכבוד שהשר עמיר פרץ ישא באזרחות
כבוד של העיר.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים חומר רקע על השר עמיר פרץ.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :

ב .הענקת אזרחות כבוד לברונית אריאן דה רוטשילד – העומדת בראש קרן רוטשילד
קיסריה.
הברונית אריאן דה רוטשילד אחראית על קרנות אדמון דה רוטשילד המוקדות
לתמיכה באמנות ובתרבות ,בריאות ומחקר ,סביבה ,יזמות חברתית ודיאלוג בין
תרבותי .תומכת בפרוייקטים באוניברסיטאות בישראל ועומדת בראש קרן רוטשילד
קיסריה.
להלן רשימה חלקית של מיזמים להם תרמה קרן רוטשילד קיסריה עד היום:
 פיתוח המחלקה לעיצוב תקשורת חזותית בבצלאל;
 היכל השמות ב"יד ושם;
 הקמת הפקולטה למדעים במכון הטכנולוגי חולון;
 תכנית רוטשילד – ויצמן בהוראת המדעים;
 תכנית הברונית לתלמידות דוקטורט;
 שגרירי רוטשילד.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים חומר רקע על משפחת רוטשילד והברונית אריאן
דה רוטשילד.
התנהל דיון במהלכו הביע חבר המועצה – מר אלי יבלון את הסתייגותו מהבחירה.
לדעתו הברונית אריאן רוטשילד אינה עונה על אף אחד מהקריטריונים שנקבעו בנוהל
להענקת תואר "אזרח כבוד" של העיר ראשון לציון.
להלן ההצבעה:
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בעד-

1
נגד-
/
נמנע-
מחליטים :

.2

)ה"ה ראה"ע – דב צור ,מ"מ ראה"ע – מוטי עג'מי ,סגני ראה"ע -ציון
כהן ורז קינסטליך ,משנה לראה"ע – אייל מושיוב ,יפת מנחם ,איתן
שלום ,יפעת מאירוביץ יפת ,איתן שלום ,ליאל אבן זהר בן דוד ,משה
לב הר ,לימור גור ,ישראל מוטעי ,אבי חיים ,קרן דנה וסורין גנות(
)מר אלי יבלון(
מאשרים )ברוב קולות(

אישור ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות ציבורית מישיבתה מיום
.29.9.14
המועצה מתבקשת לאשר ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות ציבורית
מישיבתה מיום  29.9.14בנושא:
אישור תבחינים למתן תמיכות עבור שיפוצים במוסדות לטיפול בלקויי למידה.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק הפרוטוקול  +עותק התבחינים.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :
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3.

אישור ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מישיבתה מיום
 28.4.14ובפרוטוקול ועדת תמיכות ציבורית מישיבתה מיום 12.5.14
המועצה מתבקשת לאשר ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית
מישיבתה מיום  28.4.14,בפרוטוקול ועדת תמיכות ציבורית מישיבתה מיום 12.5.14
בנושא:
אישור שינויים בתבחינים למתן תמיכות כלליות.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק הפרוטוקולים  +עותק התבחינים.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :

 .4קריאת רחוב ע"ש נח מוזס –
החלטת הועדה לקריאת שמות לרחובות מישיבתה מס'  1/14ומס' 3/14
הבקשה הוגשה על ידי "ידיעות אחרונות"
נח מוזס ז"ל ) (1985 – 1912היה במשך עשרות שנים המו"ל והעורך האחראי של "ידיעות
אחרונות" מסוף שנות ה 40-ועד מותו בשנת .1985
פיתח וקידם את קבוצת ידיעות אחרונות עד שהפכה לקבוצת המדיה הגדולה בישראל .
מבקשים להנציח את שמו ברחוב שבו תתרכז פעילות קבוצת ידיעות אחרונות ולהסב את
שם קטע מרחוב הכשרת היישוב במתחיל בנתיבי איילון ועד רח' לישנסקי ,לרח' נח מוזס.
הועדה לקריאת שמות לרחובות בישיבתה מס'  1/14דנה בנושא והחליטה לאשר הסבת
שם קטע הרחוב ברח' הכשרת היישוב מנתיבי איילון ועד רח' לישנסקי – .בסמוך למבני
"ידיעות אחרונות" ,לרחוב נח מוזס.
עקב פניית חברת הכשרת היישוב בעניין החלטת הוועדה להסב את שם חלק מרח'
הכשרת היישוב לרח' נח מוזס )מצ"ב העתק פניית חב' הכשרת היישוב(.
נערך סיור במקום בהשתתפות עו"ד דוד ביטן – סגן ומ"מ רה"ע ומר יוסי חממי חבר
מועצת העירייה ויו"ר הועדה לקריאת שמות לרחובות והנצחה,
בעקבות הסיור הומלץ לקרוא לקטע שמעליית הנוער ומערבה ע"ש נח מוזס.
לבקשת חברת הכשרת היישוב התקיים דיון בנושא בהשתתפות:
נציגי חב' הכשרת הישוב :מר אלכס מריאש -סמנכ"ל חב' הכשרת הישוב ,עו"ד ברק
לוכטנשטיין ,מר עידו מנדלסון )מתמחה(
מטעם עיריית ראשון-לציון נכחו :עו"ד תמר כהן ,יועצת משפטית לעירייה  -משרד עו"ד
רועי בר.
הדיון הופסק על ידי אזעקה .אנשי הכשרת היישוב עזבו מתוך מחשבה שהדיון הסתיים.
לאור זאת ,הוחלט להמשיך בדיון בישיבה הבאה ללא נוכחותם.
הערה :טרם עריכת הפרוטוקול התקיימה לבקשתו של מר אלכס מריאש – סמנכ"ל נכסים
בחב' הכשרת היישוב ,פגישה עם מר יוסי חממי ,יו"ר הוועדה וסוכם כי הרח' מקטע עליית
הנוער ומערבה ייקרא ע"ש נח מוזס )מצ"ב סיכום הישיבה(.
עקב לחץ הזמן בשל העובדה כי ניתן להסב שם רחוב רק אחת לשנה ,בחודש אוקטובר,
נערך סבב טלפוני בין חברי הוועדה ע"י הגב' יונה שפירא ,מרכזת הוועדה ,בתאריך 21.8.14
להחלטה בנושא ,ולהלן תוצאותיו:
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מר ג'קי גקסון – מאשר
מר ניסים אוזן – מאשר
גב' חן בן-שבת – מאשרת
מר יצחק לורנס – מאשר
עו"ד שרון גושן – מאשר
גב' תרצה גבע – מאשרת
מר חיים דינר – מאשר
מאשרת
גב' דינה לוין –
מר אבי לנקרי – מפאת מחלה לא יכול היה לדבר
מר אבישי מנחם – בעת הסבב הטלפוני לא ניתן היה להשיגו.
.1
.2

לאור תוצאות הסבב הטלפוני ,החליטה הועדה כדלקמן:
לאשר שנוי שם רחוב הכשרת הישוב בקטע שבין רח' עליית הנוער מערבה עד לגשר
האצ"ל ולקרוא לקטע זה ע"ש נח מוזס ז"ל.
לפעול לשינוי שם הרחוב בהתאם להוראת החוק.
בעקבות התנגדות שהוגשה לשנוי שם הרחוב ע"י תושב העיר – מר אליה קמל נדיר
התקיימה ישיבת ועדה נוספת מס'  4/14בתאריך  22.9.14ודנה בהתנגדות התושב.
הועדה החליטה לדחות ,פה אחד ,את התנגדות התושב.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר כדלקמן:
א .שנוי שם רחוב הכשרת הישוב בקטע שבין רח' עליית הנוער ומערבה עד לגשר האצ"ל.
ב .מתן השם "רח' נח מוזס" לקטע הרחוב שבין רח' עליית הנוער ומערבה עד לגשר
האצ"ל.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
א .קיטוע החלטת הועדה מישיבתה מס' 1/14
ב .קיטוע החלטת הועדה מישיבתה מס  3/14ישיבה בהשתתפות נציגי
חב' הכשרת הישוב ונציג עיריית ראשון לציון. .
ג .עותק פרסום ההודעה על שנוי שם הרחוב הן בעתונות והן במודעות
שהודבקו ברח' הכשרת הישוב.
ד .עותק מכתבי ההתנגדות של מר אליה קמל נדיר ותשובות יו"ר הועדה
– מר יוסי חממי למכתביו.
ה .עותק פרוטוקול הועדה מישיבתה מס' . .4/14
מחליטים :

.5

מאשרים )פה אחד(

שינוי שם רחוב ה 120 -לרחוב ע"ש יוסף )טומי( לפיד ז"ל
הבקשה לקריאת רחוב ע"ש טומי לפיד הוגשה על ידי מר אברהם פורז.
יוסף )טומי( לפיד ) ,(2008 – 1931יליד נוביסאד ,סרביה ,ניצול שואה.
עלה לארץ בשנת ;1948
משפטן ועיתונאי ,מנכ"ל רשות השידור,
יו"ר מפלגת שינוי ,סגן ראש הממשלה ושר המשפטים בממשלתו השנייה של אריאל שרון.
הועדה לקריאת שמות לרחובות בישיבתה מס'  3/14דנה בנושא והחליטה:
 .1לאשר עקרונית שנוי שם רחוב ה 120 -לרחוב ע"ש יוסף )טומי( לפיד ז"ל ,בכפוף ליידוע
המשפחה
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 .2לפעול לשינוי שם הרחוב בהתאם להוראת החוק.
בעקבות התנגדות שהוגשה לשנוי שם הרחוב ע"י תושב העיר – מר אליה קמל נדיר
התקיימה ישיבת ועדה נוספת מס'  4/14בתאריך  22.9.14ודנה בהתנגדות התושב.
הועדה החליטה לדחות ,פה אחד ,את התנגדות התושב.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר כדלקמן:
א .שנוי שם רחוב ה.120 -
ב .מתן השם "רח' יוסף )טומי( לפיד" לרחוב ה.120 -

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
א .קיטוע החלטת הועדה מישיבתה מס .3/14
ב .עותק פרסום ההודעה על שנוי שם הרחוב הן בעתונות והן במודעות
שהודבקו ברח' ה.120 -
ג .עותק מכתבי ההתנגדות של מר אליה קמל נדיר ותשובות יו"ר הועדה
– מר יוסי חממי למכתביו.
ד .עותק פרוטוקול הועדה מישיבתה מס' . .4/14

מאשרים )פה אחד(

מחליטים :

 .6אישור 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

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

מחליטים:

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 מאירוביץ17

 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

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

מחליטים:

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.

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

מחליטים :

 .7אישור ההחלטות הכלולות בפרוטוקול מס'  3/14מתאריך  7.7.14של הועדה לקריאת שמות
לרחובות והנצחה
המועצה מתבקשת לאשר המלצות הועדה לקריאת שמות לרחובות מישיבתה מס' 3/14
מתאריך  7.7.14כדלקמן:
שכונת נחלת יהודה
 (1שד' היובל החל מצומת שד' הציונות וצפונה
מוצע השם :שד' יצחק שמיר
הבקשה לקריאת רחוב ע"ש יצחק שמיר ז"ל הוגשה ע"י מספר פונים .בתום שנה
למותו אושרה עקרונית על ידי הוועדה בישיבתה מס'  (31.10.12) 17/12ואושרה פה
אחד על ידי מועצת העיר בישיבתה מס'  .(6.6.13) 118/13ביצוע ההחלטה הושהה עד
לאיתור רחוב מתאים.
כעת החליטה הועדה לקריאת שמות לרחובות לאשר קריאת רחוב מס'  ,5המשך שד'
היובל פינת שד' הציונות לכיוון צפון  ,בשם שד' יצחק שמיר.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק מפת הרחוב  +קיטוע החלטת הועדה.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים:
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 (2רח' מס'  5110המתחיל בשד' היובל ומסתיים בדרך ללא מוצא;
מוצע השם :רח' שולמית אלוני
שולמית אלוני ) (24.1.2014-29.11.1928פוליטיקאית ישראלית המזוהה עם מחנה
השמאל ,חברת כנסת ושרה בממשלות ישראל .החלה את פעילותה במפא"י ,הקימה
את "רצ" ולאחר מכן הנהיגה את "מרצ" .כלת פרס ישראל לשנת תש"ס על תרומה
מיוחדת למדינה ולחברה.
מכיוון ועדיין לא מלאה שנה למותה ,החליטה הועדה ,כי טקס קריאת שם הרחוב
ייערך בתום שנה למותה של שולמית אלוני ז"ל.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק מפת הרחוב  +קיטוע החלטת הועדה.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים:

 (3רח' מס'  5111המתחיל בשד' היובל ומסתיים ברח' מס' ;5110
מוצע השם :רח' בן פורת מרים
מרים בן פורת ) ,(26.7.2012-26.4.1918הייתה שופטת בית המשפט העליון ומבקרת
המדינה בשנות התשעים .האישה הראשונה בתפקידים אלו במדינת ישראל.
בשל קיום רחוב בעיר בשם מרים )ע"ש המשוררת מרים ילן שטקליס( יש לקרוא
לרחוב רח' בן פורת מרים.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק מפת הרחוב  +קיטוע החלטת הועדה.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים:

 (4רח' מס'  5195המתחיל ברח' אלימלך צמיר ומסתיים ב -ללא מוצא;
מוצע השם :רח' יפה ירקוני
יפה ירקוני ) (1.1.2012-24.12.1925זכתה לכינוי "זמרת המלחמות" בשל הקריירה שלה
שהחלה בתקופת מלחמת העצמאות ונפרשה לאורך שנות המדינה ומלחמותיה.
הייתה פופולארית מאד בשנות ה 50-וה 60-וגם אחר כך.
כלת פרס ישראל לזמר עברי.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק מפת הרחוב  +קיטוע החלטת הועדה.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים:

 (5רח' מס'  5140המתחיל ברח' המייסדים ומסתיים ב -ללא מוצא;
מוצע השם :רח' טובה סנהדראי גולדרייך
טובה סנהדראי-גולדרייך ) ,(1993 – 1906האישה הדתייה הראשונה שנבחרה לכנסת
)מפד"ל( ,הייתה פעילה מרכזית בזרם הציונות הדתית והסוציאליסטית בישראל,
ממייסדות ארגון הפועלות של הפועל המזרחי ומראשותיו ,יו"ר תנועת "אמונה"
ומייסדת הארגון הראשון לשירות לאומי לבנות.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק מפת הרחוב  +קיטוע החלטת הועדה.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים:
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 (6רח' מס'  5189המתחיל ברח' יוסף בן עובדיה ומסתיים ב -ללא מוצא;
מוצע השם :רח' פליציה קראי
ד"ר פליציה קראי ) ,(2014 – 1927ילידת פולין ,ניצולת שואה ,מורה נערצת להיסטוריה
בגימנסיה הריאלית משך יותר מ 30-שנה.
עסקה בחקר ובהוראת השואה .העמידה דורות של תלמידים ומורים להוראת
היסטוריה ושואה.
הוציאה לאור כמה ספרים ביניהם" :המוות בצהוב"" ,פגזים בחרוזים".
יקירת העיר ראשון-לציון ,תשס"ח.2008 ,
מכיוון ועדיין לא מלאה שנה למותה ,החליטה הועדה ,כי טקס קריאת שם הרחוב
ייערך בתום שנה למותה של פליציה קראי ז"ל.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק מפת הרחוב  +קיטוע החלטת הועדה.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים:

 (7רח' מס'  5194המתחיל ברח' אלימלך צמיר ומסתיים ב -ללא מוצא;
מוצע השם :רח' עומר דבורה
הבקשה הוגשה על ידי הבן ,גיל עומר
דבורה עומר ) מוסנזון( ) – 1932מאי  (2013הייתה סופרת ילדים ונוער ישראלית.
זכתה בפרסים רבים על יצירתה ,בהם פרס ישראל לשנת .2006
רבים מספריה מבוססים על דמויות היסטוריות מתולדות היישוב כמו "הבכור לבית
אב"י" ,שרה גיבורת ניל"י ועוד.
כתבה על ילדים המתמודדים עם קשיים והייתה בין הראשונות לכתוב לפעוטות .עושר
יצירתה והצלחתה הקנה לה מעמד מיוחד בספרות הילדים בארץ ישראל.
בשל קיום רחובות בעיר בשם :דבורה הנביאה ודבורה ברון ייקרא הרחוב בשם:
רחוב עומר דבורה.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק מפת הרחוב  +קיטוע החלטת הועדה.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים:

 (8רח' מס'  5200המתחיל ברח' המוכתר ומסתיים ב -ללא מוצא;
מוצע השם :רח' חנה זמר
חנה זמר ) (2003 - 1924הייתה עורכת ,עיתונאית ופובליציסטית ישראלית בכירה.
העורכת הראשית של העיתון "דבר" בשנים  1990–1970והאישה הראשונה בישראל
שעמדה בראש המערכת של עיתון יומי גדול.
יו"ר ועדת העורכים ,עורכת ומגישת תכניות בטלוויזיה הישראלית ,בקול ישראל ובגלי
צה"ל.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק מפת הרחוב  +קיטוע החלטת הועדה.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים:
20

שיכוני המזרח:
 (1שביל מס'  4094המתחיל ברח' אריה רפאל ומסתיים ב -ללא מוצא
מוצע השם" :שביל אלונים"
)מוליך מרח' אריה רפאל אל החטיבה הצעירה של בי"ס "אלונים"(

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק מפת השביל  +קיטוע החלטת הועדה.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים:

שכ' נווה דקלים:
 (1רח ' מס'  4036המתחיל ברח' נווה דקלים/החלוצים ומסתיים ב -ללא מוצא
מוצע השם :משעול בריכת רם )ברכת רם(

מצ"ב עותק מפת השביל  +קיטוע החלטת הועדה.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים:

 (2רח ' מס'  4034המתחיל בגן ציבורי ומסתיים ברח' החלוצים/נווה דקלים,
מוצע השם :משעול זוויתן

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק מפת השביל  +קיטוע החלטת הועדה.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים:

 (3רח ' מס'  4039המתחיל ברח' נווה דקלים ומסתיים בגן ציבורי –
מוצע השם :משעול משושים.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק מפת השביל  +קיטוע החלטת הועדה.
מחליטים:
.8

מאשרים )פה אחד(

חלופי גברי בועדת ספורט מטעם סיעת התנועה החברתית הירוקה
המועצה מתבקשת לאשר חלופי גברי בועדת ספורט מטעם סיעת התנועה החברתית
הירוקה כדלקמן:
גב' יפעת מאירוביץ יפת מתמנה ליו"ר ועדת הספורט במקומו של מר איתן שלום.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים:
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.9

מנוי חבר המועצה – מר עידן מזרחי כמ"מ חבר ועדת המכרזים – מר אבי חיים
המועצה מתבקשת לאשר מנוי חבר המועצה  -מר עידן מזרחי כ -מ"מ חבר ועדת
המכרזים מר אבי חיים.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים:

הישיבה הסתיימה בשעה21:48 :

דב צור
ראש העירייה

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה

22

