כ"ב בחשון התש"ע
 09נובמבר 2009

עיריית ראשון לציון
לשכת מנכ"ל העירייה
המועצה ה14 -

קובץ החלטות מס' 25/09
של ישיבת מועצה שלא מן המנין

שהתקיימה ביום רביעי ,כ"ד בחשון התש"ע11.11.09 ,
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 ,אריה כהן – סגן ראה"ע ,דוד ביטן – סגן ראה"ע ,אבי דנינו – משנה
לראה"ע ,ציון כהן ,אייל מושיוב ,ליאל אבן זוהר בן דוד ,דורון אוזן ,סורין גנות,
שלמה גרינברג ,שמואל ג'מיל ,שמעון טרבלסי ,אלי יבלון ,דוד ראובן ,משה
יהושע ,אסף דעבול ,רז קינסטליך ,אסתר הבטם מקונן ,ישראל דואני.

חסרים:

איתן שלום ,אפי משה ,גיל יודפת ,יפעת מאירוביץ יפת ,מיכאל רייף ,שלמה
לוי.,

נוכחים:

פרנקו גונן – מנכ"ל העירייה ,חיה ברנפלד – סמנכ"ל העירייה ,הרצל יוספיה –
גזבר העירייה ,אריאלה ישראלי – ראש מינהל החינוך ,נעמי אחימור – ראש
המינהל לשילוב חברתי ,ישראל מוטעי – ראש מינהל שפ"ע ,איתמר לוי – ראש
מינהל איכות הסביבה ,דוד אלימלך – יועץ ראה"ע ,בתיה שוכן – מנהלת אגף
חינוך על יסודי ,מירי אור גוטפריד – מנהלת אגף חינוך יסודי ,שרית רשתי –
מנהלת אגף פרט ,שולמית זכאי – מנהלת אגף חינוך קדם יסודי ,דוד בן שושן
– מנהל הרשות העירונית למלחמה בסמים ,טובה סער – מרכזת מועצת
העירייה ,מוטי נחמני -מנכ"ל החברה לביטחון וסדר ציבורי ,אלי פולק – מנכ"ל
החברה העירונית ,אמיר סולרסקי – סמנכ"ל החברה העירונית ,עו"ד רועי בר
 -יועץ משפטי לעירייה ,אבי לוזמן – יו"ר ועד הורים עירוני ,מנהלות בתי ספר.

הישיבה נפתחה בשעה19:40 :

הענקת תעודת הערכה ל"רשת כותר ראשון"
על זכייתן בפרס הספרייה המצטיינת ע"ש ק"י גולן לשנת תש"ע.
ראה"ע – מר דב צור העניק תעודות הוקרה לגב' חני צביון – מנהלת רשות כותרים ומרכזי
קהילה ולגב' רחל לשם – מנהלת הספריות – תעודות הוקרה על זכיית רשת כותר ראשון
בפרס הספרייה המצטיינת לשנת תש"ע.
מר אלי פולק – מנכ"ל החברה העירונית לתרבות ,ספורט ונופש בע"מ הצטרף לברכות.

הוענקו ,ע"י ראה"ע – מר דב צור תעודות הוקרה ל:
.1
.2
.3

גיל פופילובסקי – אלוף אירופה בשחמט לגילאי 16
אור שיניוק – אלוף אירופה לבוגרים בסקי מים בכבלים.
אליס שלזינגר – זוכת מדליית ארד באליפות העולם בג'ודו.

המשך הדיון בנושא צימצום האלימות:
 תכנית עיר ללא אלימות – ד"ר אורלי אינס – ראש המטה

לתוכנית "עיר ללא אלימות" במשרד לביטחון פנים.
ד"ר אורלי אינס – ראש המטה לתוכנית "עיר ללא אלימות" במשרד לביטחון פנים הציגה בפני
חברי המועצה והמוזמנים הנוספים את עיקרי התוכנית "עיר ללא אלימות" והשיבה לשאלות
חברי המועצה.
ראה"ע – מר דב צור הודה לד"ר אורלי אינס על הופעתה בפני המועצה.
בשל העובדה ,כי עדיין לא הושלמה התוכנית העירונית למאבק באלימות הודיע ראה"ע ,כי
בתאריך  ,15.11.09לאחר ישיבת המועצה בנושא צו הארנונה לשנת  ,2010תימשך ישיבת
המועצה הנוכחית ,במסגרתה תוצג בפני חברי המועצה התוכנית העירונית למאבק באלימות,
כולל ההיבטים הכספיים.
מקווה שעד לתאריך זה תתקבל תשובת השר באשר לכניסת ראשון לציון לתוכנית "עיר ללא
אלימות".
חבר המועצה – מר אסף דעבול מחה על כך ,שבקובץ החלטות מס'  24/09מתאריך  22.10.09לא
הוזכרו דבריו בדיון בנושא האלימות.
ראה"ע -מר דב צור הנחה לתקן את קובץ ההחלטות.
הישיבה הסתיימה בשעה 21:20

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה

דב צור
ראש העירייה

כ"ח בחשון התש"ע
 17נובמבר 2009

עיריית ראשון לציון
לשכת מנכ"ל העירייה
המועצה ה14 -

קובץ החלטות מס' (2) 25/09
של המשך ישיבת מועצה שלא מן המנין

שהתקיימה ביום ראשון ,כ"ח בחשון התש"ע15.11.09 ,
)בתום ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' (27/09

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 ,דוד ביטן – סגן ראה"ע ,אבי דנינו – משנה
לראה"ע ,ציון כהן ,אייל מושיוב ,גיל יודפת ,ליאל אבן זוהר בן דוד ,יפעת
מאירוביץ יפת ,איתן שלום ,סורין גנות ,שמואל ג'מיל ,מיכאל רייף,
שמעון טרבלסי ,אלי יבלון ,דוד ראובן ,משה יהושע ,שלמה לוי ,אסף דעבול ,רז
קינסטליך.

חסרים:

דורון אוזן ,שלמה גרינברג ,אפי משה ,אסתר הבטם מקונן ,ישראל דואני.,

נוכחים:

פרנקו גונן – מנכ"ל העירייה ,חיה ברנפלד – סמנכ"ל העירייה ,הרצל יוספיה –
גזבר העירייה ,אריאלה ישראלי – ראש מינהל החינוך ,נעמי אחימור – ראש
המינהל לשילוב חברתי ,ישראל מוטעי – ראש מינהל שפ"ע ,איתמר לוי –
ראש מינהל איכות הסביבה ,שרונה וייזל – ס/גזבר העירייה ,ז'ק מוסרי –
הממונה על הכנסות העירייה ,חיים אהרוני – מנהל אגף הכנסות ,יונת דיין –
מנהלת אגף הכנסות/עמ"ת ,שלומי קונסטנטין – ס/מנהל אגף הכנסות/עמ"ת,
דוד אלימלך – יועץ ראה"ע ,טובה סער – מרכזת מועצת העירייה ,מוטי נחמני-
מנכ"ל החברה לביטחון וסדר ציבורי ,אלי פולק – מנכ"ל החברה העירונית,
דוד בן שושן  – -מנהל הרשות העירונית למלחמה בסמים ,עו"ד אופיר ארגמן-
יועץ משפטי לעירייה.

הישיבה נפתחה בשעה20:38 :

הוענקו ע"י ראש העירייה – מר דב צור תעודות הוקרה
ל -ספורטאים צעירים מפרוייקט "ציפורי לילה" ,זוכים
במדליות ב"-עולימפיאדה" שהתקיימה לאחרונה באילת.
.1
.2
.3
.4
.5

זוכה במקום הראשון בתחום האיגרוף.
ארטיום גולדצמן–
קליין מקסים ,דולין מיכאל ,וייסלמן דאלי ,שבקסקי ניקיטה –
זוכים במקום השני בתחום האיגרוף.
קריצ'בסקי דני וגביקמן טל – זוכים במקום השלישי בתחום האיגרוף.
מטבייב שלומי ומישקוב אלכס – זוכים במקום השני בתחום הקארטה.
חודוס ואדים ,מטבייב דניאל ,ג'נייב סרגיי – זוכים במקום השלישי בתחום
הקארטה.

חברי המועצה ה"ה אסף דעבול ורז קינסטליך עזבו הישיבה.

.1

עידכון צוות ההגוי העירוני בנושא "עיר ללא אלימות"
• דיון בתוכנית עבודה והצעת תקציב לתוכנית עירונית לצמצום האלימות.
מנכ"ל העירייה – מר פרנקו גונן הציג בפני חברי המועצה את עיקרי תוכנית העבודה
העירונית לצמצום האלימות.
בנוסף הוצג בפני חברי המועצה סה"כ תוספת התקציב לתוכנית העומדת על סך של
 5,138מליון .₪
בצירוף התקציב הקיים כיום העומד על סך של  3,600מליון  - ₪סה"כ התקציב לשנה
הבאה ,בהנחה שתהיה השתתפות המשרד לביטחון פנים בגובה של  1.2מליון  ,₪יעמוד
על סך של .₪ 8,738
במסגרת הדיון בתוכנית העבודה לצמצום האלימות ,הבהיר ראה"ע – מר דב צור לחברי
המועצה משמעות אישור התקציב .אנחנו נמצאים כעת בשלבי גיבוש התקציב השוטף
לשנת  ,2010לא ברור אם אנחנו יכולים להרשות לעצמינו ,בתוך מסגרת התקציב ,את
הוצאת הסכום הנ"ל.
מטרת הישיבה – באם המועצה מאשרת את התוכנית כלומר ,שהתוכנית יוצאת בכל
מקרה  -המשמעות – שלמעט הסעיפים הבלתי ניתנים לשנוי של שכר והחזר הלוואות,
כל שאר סעיפי הפעילות יקוצצו בשיעור היחסי ,כלומר קיצוץ של  1%מכל סעיפי
הפעולות.
במידה ותהיה אפשרות לספוג את כל הסכום של ה 5,138 -מליון  ₪בתוך התקציב לא
יתבצע קיצוץ רוחבי של  1%בסעיפי הפעולות בתקציב .2010
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(:
א .תוכנית העבודה העירונית לצמצום האלימות
ב .תוספת תקציב בסך של  5,138מליון  - ₪עלות התוכנית

 .2אישור הרכב המועצה הדתית
בהתאם לסמכותו לפי סעיף 6א' לחוק שירותי הדת היהודיים התשל"א –  ,1971פנה השר
לשרותי דת – מר יעקב מרגי לרשות המקומית באשר להרכב המועצה הדתית ראשון לציון.
בהתאם לסעיף  2לחוק הנ"ל ,יימנה הרכב המועצה הדתית בראשון לציון  9חברים.
בהתאם לסעיף 3א' לחוק ,לשר לשרותי דת ,לרשות המקומית ולרבנות המקומית הסמכות
להציע מועמדים למועצה הדתית בהתאם למכסות הבאות:
השר לשירותי דת  4 -מועמדים
הרשות המקומית  4 -מועמדים
הרבנות המקומית -מועמד אחד.
יצויין ,כי על מליאת המועצה הדתית לשקף את כלל הסיעות החברות במליאת הרשות
המקומית.
להלן מועמדי הרשות המקומית:
מייצג סיעות:
שם המועמד
רק ראשון ,ראשון של איכות,
 .1פיני איזק
ראשונים ביתנו.
פז ,זך ,איתך בראשון.
 .2משה קימל
קדימה ,הירוקים ,ש"ס.

 .3אלי אוזן
 .4 .שלמה צוריאל
להלן מועמדי השר:

המפד"ל ,הליכוד ,ראשון ביהדות,
ש"ס ,חי בראשות טרבלסי.
.1
.2
.3
.4

להלן מועמד הרבנות המקומית:
הערה:

מר עומר זיקרי; -
מר חיים ויקטור מימון;
מר קובי מדואל;
מר סעדיה )עדי( יחיא.
 .1מר משה גמארו.

במחצית הקדנציה תתבצע רוטציה כדלקמן:
מר משה קימל  -נציג סיעות "פז"" ,זך" ו"איתך בראשון" יפסיק כהונתו
א.
במועצה הדתית ובמקומו יתמנה מר רמי חדד.
מר עומר זיקרי – מועמד השר יפסיק כהונתו במועצה הדתית ובמקומו
ב.
יתמנה – מר משה בוכריס.

לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר מועמדי הרשות ,מועמדי השר ומועמד הרבנות
המקומית.
הערה :בשל המועד המאוחר בו הוצגו לעירייה שמות מועמדי השר ,ניתנים לחברי המועצה
 15יום להסתייגויות.
במידה ויהיו הסתייגויות ממועמד כל שהוא ,יובא הנושא לאישור המועצה מחדש.
מחליטים

:

מאשרים )פה אחד(

הישיבה הסתיימה בשעה 21:35

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה

דב צור
ראש העירייה

