כ"ו כסלו תש"ע
 13דצמבר 2009

עיריית ראשון לציון
לשכת מנכ"ל העירייה
המועצה ה14 -

קובץ החלטות מס' 28/09
של ישיבת מועצה מן המנין
שהתקיימה ביום רביעי ,כ"ב בכסלו התש"ע9.12.09 ,
בשעה 20:00
(בתום הסיור במוזיאון)

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 ,יפעת מאירוביץ יפת,
אפי משה ,דורון אוזן ,סורין גנות ,שמואל ג'מיל ,מיכאל רייף ,אלי יבלון ,דוד
ראובן ,משה יהושע ,אסף דעבול ,רז קינסטליך ,אסתר הבטם מקונן ,ישראל
דואני.

חסרים:

שלמה גרינברג ,איתן שלום ,גיל יודפת ,שמעון טרבלסי ,שלמה לוי.,

נוכחים:

פרנקו גונן – מנכ"ל העירייה ,חיה ברנפלד – סמנכ"ל 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,
טובה סער – מרכזת מועצת העירייה ,עו"ד אופיר ארגמן -יועץ משפטי
לעירייה ,אופיר אוני – רוא"ח.

הישיבה נפתחה בשעה20:10 :

1

ש אי ל ת א:
של חבר המועצה – מר אסף דעבול מתאריך 14.10.09
קליטת עובדים.
בנושא:
לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק השאילתא ותשובת ראה"ע – מר דב צור.
השיב לשאילתא מר דב צור -ראה"ע.
להערת חבר המועצה – מר אסף דעבול ,הנחה ראה"ע – מר דב צור להעביר לעיונו של מר
דעבול את כל עותקי המכרזים לעובדים שהוציאה העירייה.

הצעות לסדר היום:
.1

של חבר המועצה  -מר רז קינסטליך מתאריך 15.10.09
בנושא :הלוואות לשכר לימוד
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
השיב להצעה לסדר חבר המועצה ומחזיק תיק הנוער – מר דורון אוזן ,עידכן ,כי נושא
הלוואות לשכר לימוד לסטודנטים מטופל מזה כמה חודשים מול המכללה למינהל ומול
הבנקים והציע לחברי המועצה להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
להלן ההצבעה:
15
בעד-
4
נגד-
/
נמנע-
מחליטים:

.2

(ה"ה אסף דעבול ,רז קינסטליך ,הבטם מקונן וישראל דואני)
מאשרים (ברוב קולות) הסרת ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.

הצעה לסדר של חבר המועצה – מר אסף דעבול מתאריך 12.10.09
בנושא :הנחה בארנונה למגורים ועסקים ושינוי באופן המדידות לשטחי
המגורים והעסקים בעיר
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
השיב להצעה לסדר – סגן ראה"ע – מר דוד ביטן.
ראה"ע – מר דב צור עידכן ,כי עלות ההצעה עומדת על סך של כ 90 -מליון .₪
ההצעה לא סבירה ,פופוליסטית וכרוכה באישור שר הפנים ושר האוצר.
הודיע ,כי ימשיך להוריד את הארנונה בדרכו והציע לחברי המועצה להסיר ההצעה לסדר
מסדר יום המועצה.
להלן ההצבעה:
18
בעד-
4
נגד-
/
נמנע-
מחליטים:

(ה"ה אסף דעבול ,רז קינסטליך ,הבטם מקונן וישראל דואני)
מאשרים (ברוב קולות) הסרת ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.

2

.3

של חבר המועצה – מר רז קינסטליך מתאריך 22.10.09
בנושא :השכרת אופניים.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
ראה"ע – מר דב צור השיב ,כי אכן יש הגיון בהצעה והעמיד להצבעה העלאת ההצעה
לסדר לדיון במועצה.
מאשרים (פה אחד) קיום דיון בהצעה לסדר.

מחליטים:

התנהל דיון בהצעה לסדר .במהלכו הציע ראה"ע – מר דב צור ,כי מר רז קינסטליך יכין
מודל להפעלת הנושא ,כולל העלויות הכספיות ,ויביאו לאישור המועצה
להלן ההצבעה:
19
בעד-
1
נגד-
/
נמנע-
מחליטים:
.4

(סגן ראה"ע – מר דוד ביטן )
מאשרים (ברוב קולות) הצעת ראה"ע – מר דב צור כמופיע לעיל.

של חבר המועצה מר אסף דעבול מתאריך 1.11.09
בנושא :אישורים לטאבו בעירייה.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
השיב להצעה לסדר – משנה לראה"ע ומחזיק תיק הכנסות – מר אבי דנינו ,הבהיר ,כי
כיום עורך תהליך הוצאת האישורים לטאבו זמן קצר ביותר ,למעט חריגים.
ראה"ע – מר דב צור הציע ,כי מר אסף דעבול ומר אבי דנינו ינסו את התהליך ובמידה
וימצאו ליקויים נקודתיים יתוקנו הליקויים מיידית.
הציע למר אסף דעבול למשוך הצעתו לסדר מסדר היום .במידה וירצה להעלותה שוב
יוכל לעשות זאת.
המועצה
.
לאור האמור משך חבר המועצה – מר אסף דעבול הצעתו לסדר מסדר יום

ענייני עובדים:
.1

אישור העסקת עובדים בחוזה אישי:
המועצה מתבקשת לאשר העסקת שלושה עובדים בחוזה אישי:
א .חשב מינהל החינוך;
ב .ראש אגף הנוער;
ג .מהנדס העיר.
עצם קליטתם בעירייה אושרה על ידי משרד הפנים בהליך מיוחד.
החוזים האישיים יועברו לאישור משרד הפנים.
להלן ההצבעה:
12
בעד-
3
נגד-
/
נמנע-
מחליטים:

(ה"ה אסף דעבול ,הבטם מקונן וישראל דואני)
מאשרים (ברוב קולות)

3

תקציבים בלתי רגילים:
.1

אישור תב"ר בסך  ₪ 3,439,000לאולם ספורט לביה"ס נווה דקלים
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך  ₪ 3,439,000לאולם ספורט לביה"ס נווה דקלים.
הביצוע כולל :תכנון וביצוע אולם ספורט בשטח של  520מ"ר.
מקור מימון – היטל השבחה ממ"י.

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

מחליטים :
 .2הגדלת תב"רים

לצורך סגירת התברי"ם יש צורך באישור משרד הפנים להסדרת האיזון התקציבי לתברי"ם
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר הגדלת תב"רים האמורים להלן:
 .2ת.ב.ר .מס'  24שיפורים גיאומטריים בעיר
מקורות מימון  :היטל כבישים
משרד התחבורה
 .3ת.ב.ר .מס'  109נגישות נכים בבתי"ס
מקורות מימון משרד החינוך
 .4ת.ב.ר .מס'  636אורוות הברון

₪ 514,740

₪ 383,930
₪ 130,810
₪ 120,000

₪ 120,000
₪ 106,000

₪ 106,000
מקורות מימון  :היטל השבחה
השתת' בעלים
 .5ת.ב.ר .מס'  669פינויים מרח' זד"ל
מקורות מימון  :היטל השבחה

₪ 1,600,000
₪ 1,600,000
₪ 91,000

 .6ת.ב.ר .מס'  799תכנון בית העיוור
מקורות מימון  :המוסד לביטוח לאומי ₪ 47,000
₪ 44,000
היטל השבחה
 .7ת.ב.ר .מס'  858ביצוע עבודות התאמה לנכים

₪ 38,200

מקורות מימון  :המוסד לביטוח לאומי ₪ 14,850
₪ 23,350
היטל השבחה
 .8ת.ב.ר .מס'  924בריכה טיפולית צעד קדימה
מקורות מימון  :המוסד לביטוח לאומי ₪ 45,410
₪ 148,590
היטל השבחה
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₪ 194,000

₪ 225,000

 .9ת.ב.ר 947 .מפעל מוגן נכים חבצלת
מקורות מימון  :המוסד לביטוח לאומי ₪ 163,200
₪ 61,800
היטל השבחה
 . 10ת.ב.ר 929 .תכנון מתחם רוקח
מקורות מימון :משרד השיכון והבינוי
מחליטים
.3

₪ 235,000
₪ 235,000
מאשרים (פה אחד)

:

שינוי מקורות מימון בתב"רים
המועצה מתבקשת לאשר שינוי מקורות מימון מקרן נדל"ן להיטל השבחה בסכום של
 ₪ 8,270,000כמפורט בתב"רים להלן:

.1

תב"ר מס'  3 – 2205אולמי ספורט בבתי"ס סך של .₪ 2,540,000

.2

תב"ר מס'  – 2289שדרוג ושיפוץ חזות מעטפת בתי"ס סך של .₪ 233,000

.3

תב"ר מס'  – 2307מתחם נוער עירוני משולב סך של .₪ 1,527,000

.4

תב"ר מס'  – 2308מועדון נוער נווה שקמה סך של .₪ 484,000

.5

תב"ר מס'  – 2311מ.נוער לתנועת צופים בשכונת כרמים .₪ 534,000

.6

תב"ר מס'  – 2312מ .נוער רב תכליתי שכונת פרס נובל סך של .₪ 402,000

.7

תב"ר מס'  – 2299מיזוג אולמות ספורט במוסדות חינוך בסך .₪ 2,550,000

מחליטים

.4

מאשרים (פה אחד)

:

שינוי מקורות מימון בתב"ר – מועדון נוער/מכבי צעיר
המועצה מתבקשת לאשר שינוי מקורות מימון בתב"ר מועדון נוער – מכבי צעיר ,רח'
אבן תמר ,גוש  3925חלקה  598כדלקמן:
במקום מקורות מימון – מפעל הפייס וקרן נדל"ן ל-מקור מימון – היטל השבחה.

מצ"ב עותק התב"ר.
מאשרים (פה אחד)

מחליטים :

5

.5

שינוי מקור מימון בתב"ר – מועדון נוער בשכ' נעורים
המועצה מתבקשת לאשר שינוי מקורות מימון בתב"ר מועדון נוער בשכ' נעורים ,רח'
יואל סגל כדלקמן:
במקום מקור מימון – קרן נדל"ן למקורות מימון – מפעל הפיס והיטל השבחה.

מצ"ב עותק התב"ר.
מחליטים :
.6

מאשרים (פה אחד)

שינוי מקורות מימון – מועדון קשישים בשכ' רמב"ם ,רח' בית יוסף פינת האחים סולימן
המועצה מתבקשת לאשר שינוי מקורות מימון בתב"ר מועדון קשישים ,רח' בית יוסף
פינת האחים סולימן כדלקמן:
במקום מקורות מימון – מפעל הפייס וקרן נדל"ן – ל -מקור מימון – היטל השבחה.

מצ"ב עותק התב"ר.
מחליטים :
.7

מאשרים (פה אחד)

שינוי מקורות מימון והגדלת תב"ר – מועדון קשישים בשכ' רמב"ם ,רח' אורפלי
המועצה מתבקשת לאשר שינוי מקורות מימון והגדלת תב"ר – מועדון קשישים בשכ'
רמב"ם ,רח' אורפלי כדלקמן:
במקום מקור מימון – קרן נדל"ן ל-מקורות מימון – מפעל הפיס והיטל השבחה
 +הגדלת התב"ר בסך של .₪ 406,199

מצ"ב עותק התב"ר.
מאשרים (פה אחד)

מחליטים :

 .8שינוי מקורות מימון והגדלת תב"ר 2 -מועדונים לנוער במצוקה מערב ומזרח
(בתב"ר הקודם היו  3מועדונים והיום  2מועדונים)
המועצה מתבקשת לאשר שינוי מקורות מימון והגדלת תב"ר ל 2 -מועדונים לנוער
במצוקה במערב ומזרח העיר.
במקום מקור מימון – קרן נדל"ן ל -מקור מימון – היטל השבחה
 +הגדלת התב"ר בסך של  ₪ 415,768כאשר מקורות המימון להגדלה הינם:
מפעל הפייס והיטל השבחה.

מצ"ב עותק התב"ר.
מחליטים :
.9

מאשרים (פה אחד)

שינוי מקורות מימון בתב"ר לתכנון מוסדות חינוך-כללי
המועצה מתבקשת לאשר שינוי מקורות מימון בתב"ר לתכנון מוסדות חינוך – כללי
כדלקמן:
במקום מקור מימון – קרן נדל"ן ל -מקור מימון – היטל השבחה.
מאשרים (פה אחד)

מחליטים :
6

 .10אישור תב"ר בסך  ₪ 160,000להחלפת מערכת תשתית חשמל בבריכה בשיכון המזרח
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך  ₪ 160,000להחלפת מערכת תשתית חשמל בבריכה
בשיכון המזרח (תקנות חדשות).
הביצוע כולל :בניית תשתיות חשמל לבריכה ,תאורה ,ארונות חשמל.
מקור מימון – היטל השבחה.

מצ"ב עותק התב"ר.
להלן ההצבעה:
14
בעד-
1
נגד-
/
נמנע-
מחליטים:

(מר ישראל דואני)
מאשרים (ברוב קולות)

הערה :עותק התב" רים הופצו לחברי המועצה בתאריך.29.11.09

נושאים משפטיים:
.1

נקיון בתי ספר – הגדלת חוזים
עפ"י החלטת ועדת המכרזים בישיבתה מיום שני ,9.11.09 ,מתבקשת המועצה לאשר
הגדלת חוזים לניקיון בתי ספר עפ"י הפרוט הבא:
א.

הגדלה לחוזה מס'  6868קבוצה מס'  1תוספת שטח לניקיון  2בתי-ספר +
תוספת ניקיון שירותים לשעתיים  +עובדת בוקר עד  6שעות עבודה בביה"ס
"בלקינד".
היקף כספי מקורי –  ₪ 1,166,106ללא מע"מ
סה"כ הגדלות –  ₪ 400,240ללא מע"מ
סה"כ שיעור הגדלה נוכחית – 55.14%
סה"כ שיעור ההגדלות באחוזים – .32.34%
היקף כספי לאחר ההגדלה –  ₪ 1,566,346ללא מע"מ

ב.

הגדלה לחוזה מס'  6800קבוצה מס'  2תוספת שטח לניקיון  2בתי ספר +
תוספת ניקיון שירותים לשעתיים  +עובדת בוקר עד  6שעות עבודה
בביה"ס
חט"ב זלמן ארן".
היקף כספי מקורי –  ₪ 1,175,323לא כולל מע"מ
סה"כ הגדלות –  ₪ 412,301לא כולל מע"מ
סה"כ שיעור הגדלה נוכחית – 12.73%
סה"כ שיעור ההגדלות באחוזים – 35.08%
היקף כספי לאחר ההגדלה –  ₪ 1,584,624לא כולל מע"מ.
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ג.

הגדלה לחוזה מס'  65971קבוצה מס'  6תוספת שטח לניקיון  2בתי ספר +
תוספת ניקיון שירותים לשעתיים  +עובדת בוקר עד  6שעות עבודה
בביה"ס "רוזן".
היקף כספי מקורי –  ₪ 1,491,918לא כולל מע"מ
סה"כ הגדלות –  ₪ 492,091לא כולל מע"מ
סה"כ שיעור הגדלה נוכחית – 10.72%
סה"כ שיעור ההגדלות באחוזים – 32.98%
היקף כספי לאחר ההגדלה –  ₪ 1,984,009לא כולל מע"מ.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק אישור רה"ע.
מחליטים :
.2

מאשרים (פה אחד)

המעש
"
שינוי מורשה החתימה בחשבון החניכים של
המועצה מתבקשת לאשר שינוי מורשה החתימה בחשבון החניכים של המע"ש .במקום
חתימת ראה"ע יש לשנות לחתימה מ"מ ראה"ע – מר מוטי עג'מי .חתימת הגזבר תישאר.
מאשרים (פה אחד)

מחליטים :
התקיימה הצבעה "אן בלוק" לסעיפים  15 – 3להלן:
.3

בקשה והסכמת מועצת עיריית ראשל"צ לרישום משכנתא בלישכת רישום המקרקעין
בגוש  5030חלק מחלקה  175בשכונת נווה חוף בראשון לציון.
המועצה מתבקשת לאשר לה"ה לוין אלינה ת.ז 323640144 .ולוין לב ת.ז323640136 .
רוכשי חלקה  175חלק ( מגרש 175א' ) בגוש  5030בשכונת נווה חוף בראשון לציון,
לרשום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין על סך  ₪ 532.000לטובת בנק לאומי
למשכנתאות בע"מ .

.4

בקשה והסכמת מועצת עיריית ראשל"צ לרישום משכנתא מדרגה ראשונה בלישכת
רישום המקרקעין על חלק מחלקה 173בגוש  5030בשכונת נווה חוף בראשון לציון.
המועצה מתבקשת לאשר למר יצחק חגואל ת.ז 024929663 .רוכש מחלקה  ( 173מגרש
 173ב') בגוש  5030בשכונת נווה חוף לרשום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין על
סך  ₪ 409.000לטובת בנק מזרחי טפחות בע"מ .

.5

בקשה והסכמת מועצת עיריית ראשל"צ לרישום משכנתא בלשכת רישום המקרקעין
בגוש  5030חלק מחלקה  176שכו' נווה חוף בראשון לציון
המועצה מתבקשת לאשר לה"ה רביזדה נורית ת.ז 040334625 .ורביזדה יניב ת.ז.
 038458949רוכשי חלקה  176מגרש 176ב' בגוש  5030לרשום הערת אזהרה בלשכת
רישום המקרקעין ע"ס  ₪ 570.000לטובת בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ .

.6

בקשה והסכמת מועצת עיריית ראשל"צ לרישום משכנתא בלישכת רישום המקרקעין
בגוש  5030חלק מחלקה  181בשכונת נווה חוף בראשון לציון.
המועצה מתבקשת לאשר למר סיס דוד רוג'ר ת.ז 317772382 .רוכש חלקה  181חלק (
מגרש  181ב') בגוש  5030בשכונת נווה חוף בראשון לציון ,לרשום הערת אזהרה בלשכת
רישום המקרקעין על סך  ₪500,000לטובת בנק לאומי למשכנתאות בע"מ .
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.7

בקשה והסכמת מועצת עיריית ראשל"צ לרישום משכנתא בלישכת רישום המקרקעין
בגוש  5030חלק מחלקה  174בשכונת נווה חוף בראשון לציון.
המועצה מתבקשת לאשר לה"ה קדוש ג'ולי ת.ז 054579297 .וקדוש מאיר -ניסים ת.ז.
 054190301רוכשי חלקה  174חלק ( מגרש 174א' ) בגוש  5030בשכונת נווה חוף בראשון
לציון ,לרשום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין על סך  ₪ 450.000לטובת בנק
לאומי למשכנתאות בע"מ.

.8

בקשה והסכמת מועצת עיריית ראשל"צ לרישום משכנתא בלשכת רישום המקרקעין
לציון
.
על חלק מחלקה  81בגוש  5029בשכונת נווה חוף בראשון
המועצה מתבקשת לאשר לה"ה ספי שמרוני ת.ז 027960285 .ורחל סרור ת.ז029050242 .
רוכשי מחצית חלקה  81בגוש  5029מבהרוז בריזדה ת.ז 1257235 .ברחוב המגילה
בשכונת נווה חוף בראשון לציון לרשום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין על סך
 ₪ 1,561,000לטובת בנק לאומי לישראל בע"מ ,סניף בת ים.

.9

בקשה והסכמת מועצת עיריית ראשל"צ לרישום הערת אזהרה בלשכת רישום
המקרקעין בגוש  3929חלק מחלקה  946במתחם " טרפז צבי פרנק" בראשון לציון
המועצה מתבקשת לאשר לה"ה נסים מורן ת.ז 039980339 .ונסים יקיר ת.ז066353657 .
רוכשי חלק מזכותיהם במקרקעין ( ) 95/398מחברת רויאל גרדן בע"מ ח.פ51-3307975 .
חלק מחלקה  946גוש  3929במתחם טרפז " צבי פרנק" בראשון לציון לרישום הערת
אזהרה בלשכת רישום המקרקעין.

 .10בקשה והסכמת מועצת עיריית ראשל"צ לרישום הערת אזהרה בלישכת רישום
לציון
.
המקרקעין על חלק מחלקה  81בגוש  5029בשכונת נווה חוף בראשון
המועצה מתבקשת לאשר לה"ה ספי שמרוני ת.ז 027960285 .ורחל סרור ת.ז029050242 .
רוכשי מחצית חלקה  81בגוש  5029מבהרוז בריזדה ת.ז 1257235 .בחוב המגילה
בשכונת נווה חוף בראשון לציון לרשום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין.
 .11בקשה והסכמת מועצת עיריית ראשון-לציון ל העברת זכויות בגוש  5029חלק
מחלקה ( 92לשעבר חלק ממגרש  ) 171שכ' נווה-חוף בראשון-לציון
המועצה מתבקשת לאשר העברת זכויות מה"ה גרישה גליקרוב ,דרכון אוסטרי מס'
 H 04391526לה"ה פחימא גבריאל ת"ז  079656237ו -פחימא מרטין ת"ז 065460495
בהתאם להסכם מכר שנערך ביום. 31.10.2008
 .12בקשה והסכמת מועצת עיריית ראשל"צ לרישום הערת אזהרה בגוש 5030
בלישכת חלק מחלקה  70בגוש  ( 5029לשעבר חלק מחלקה  1מגרש ) 67/69
בשכונת נווה חוף בראשון לציון.
המועצה מתבקשת לאשר לעו"ד פירוזמן יעקב ת.ז 067313478 .רוכש מחצית מחלקה 70
בגוש  5030מה"ה שללשוילי זלמן  ,דרכון אוסטרי מס'  T-0719133ושללשוילי
דלי  ,דרכון אוסטרי מס'  S- 0160575בשכונת נווה חוף בראשון לציון לרשום הערת
אזהרה בלשכת רישום המקרקעין .
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 .13בקשה והסכמת מועצת עיריית ראשל"צ לרישום הערת אזהרה בלשכת רישום
המקרקעין בגוש  3929חלק מחלקה  946במתחם " טרפז צבי פרנק" בראשון לציון
המועצה מתבקשת לאשר לה"ה דריקס משה ת.ז 024208779 .ודריקס יהודית ת.ז.
 028492874רוכשי חלק מזכותיהם במקרקעין ( ) 102/398מחברת רויאל גרדן בע"מ ח.פ.
 51-3307975חלק מחלקה  946גוש  3929במתחם טרפז " צבי פרנק" בראשון לציון
לרישום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין.
 .14בקשה והסכמת מועצת עיריית ראשל"צ לרישום משכנתא מדרגה ראשונה בלישכת
רישום המקרקעין בגוש  5030חלק מחלקה  181בשכונת נווה חוף בראשון לציון.
המועצה מתבקשת לאשר לגב' סיס סופי אני ת.ז 317772424 .רוכשת חלקה  181חלק (
מגרש  181א') בגוש  5030בשכונת נווה חוף בראשון לציון ,לרשום הערת אזהרה בלשכת
רישום המקרקעין על סך  ₪500.000לטובת בנק לאומי למשכנתאות בע"מ .
 .15בקשה והסכמת מועצת עיריית ראשל"צ לרישום משכנתא מדרגה ראשונה בלישכת
רישום המקרקעין בגוש  5030חלק מחלקה  180בשכונת נווה חוף בראשון לציון.
המועצה מתבקשת לאשר לה"ה שטרן רועי ת.ז 032232373 .ושטרן מירב ת.ז.
 038723532רוכשי חלקה  180חלק ( מגרש  180ב') בגוש  5030בשכונת נווה חוף בראשון
לציון ,לרשום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין על סך  ₪ 556,200לטובת בנק
מחליטים

:

מאשרים (פה אחד) סעיפים  15 – 3הנ"ל

אישורי מועצה:
.1

אישור ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות מקצועיתמתאריך 3.12.09.09
המועצה מתבקשת לאשר ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מיום
חמישי ,ט"ז בכסלו התש"ע.3.12.09 ,
בנושא :חלוקת תמיכות כלליות לשנת .2009

מצ"ב :א .עותק הפרוטוקול.
ב .טבלת התפלגות תמיכות מעודכנת.
ראה"ע – מר דב צור הודיע ,כי הנושא יורד מסדר היום ,יובא לאישור המועצה בישיבה
ראשון ג' בטבת התש"ע ,20.12.09 ,בשעה 18:00
,
שלא מן המנין שתתקיים ביום
.2

הפסקת כהונת מ"מ ראה"ע – מר מוטי עג'מי באיגוד ערים כבוי אש
לאור מנוי חבר המועצה – מר שלמה לוי כיו"ר איגוד ערים כבוי אש ,במקומו של מ"מ
ראה"ע – מר מוטי עג'מי ,מתבקשת המועצה לאשר הפסקת כהונת מ"מ ראה"ע – מר
מוטי עג'מי באיגוד ערים כבוי אש.
מאשרים (פה אחד)

מחליטים :
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.3

חלופי גברי בועדה חנייה – סיעת "אתך בראשון"
המועצה מתבקשת לאשר חלופי גברי בועדת חנייה מטעם סיעת "אתך בראשון" כדלקמן:
מר אבינועם אקווה מתמנה כחבר בועדה במקומו של חבר המועצה – מר שלמה לוי,
המפסיק חברותו בועדה.
מאשרים (פה אחד)

מחליטים :

הובא לידיעת חברי המועצה:
עו"ד אייל רייך –מנהל אגף הכנסות וגביה/החברה לביטחון וסדר ציבורי מתמנה כמרכז ועדת
חנייה במקומו של מר אשר חן.

הישיבה הסתיימה בשעה21:36 :

דב צור
ראש העירייה

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה
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