י"ב בכסלו ,התשע"ה
 04דצמבר 2014
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עיריית ראשון לציון
המועצה ה15 -
לשכת מנכ"ל העירייה

קובץ החלטות מס' 29/14
של ישיבת מועצה חגיגית שלא מן המנין
שהתקיימה ביום רביעי ,ד' בכסלו התשע"ה26.11.14 ,
בשעה 18:00

בבית העם

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 ,אייל מושיוב – משנה
לראה"ע ,דורון אוזן – משנה לראה"ע ,אבי דנינו – משנה לראה"ע ,לימור גור,
משה לב הר ,איתן שלום ,יפעת מאירוביץ יפת ,אוהד אוזן ,עידן מזרחי ,אבי
חיים ,יוסי חממי ,ישראל מוטעי ,מיכאל רייף ,אלי יבלון,

חסרים:

אריה כהן – סגן ראה"ע ,פרופ' תמי רונן ,ליאל אבן זוהר בן דוד ,יפת מנחם,
מאיר עקיבא ,יצחק אבשלומוב ,קרן דנה ,שמעון טרבלסי ,אסף דעבול ,סורין
גנות.

נוכחים:

הברונית אריאן דה רוטשילד ,פרנקו גונן – מנכ"ל העירייה ,עו"ד עצמון יניב –
יו"ר עמותת המוזיאון ,שלמה ינאי – סמנכ"ל קרן קיסריה ,יוסי בכר – יו"ר
חבר המנהלים של הבית לעברית ראשון לציון ,פארה חודרוב – מנהלת הקמה
הבית לעברית ראשון לציון ,נאוה קסלר – מנהלת המוזיאון העירוני ,יקירי
העיר ,צאצאי מייסדי ראשון לציון ,טובה סער – מזכירת מועצת עירייה,

הישיבה נפתחה בשעה18:00 :

על סדר היום:

הענקת אזרחות כבוד של העיר ראשון לציון
לברונית אריאן דה רוטשילד
ראה"ע – מר דב צור –פתח את ישיבת מועצת העיר.
יגאל רביד – דברי פתיחה.
קטע אמנותי-ביצוע שיר  -תלמידות ווקאל -בית הספר לפיתוח קול-חברה עירונית.
דברי קישור.
יגאל רביד-
יו"ר עמותת ידידי המוזיאון -עו"ד עצמון יניב ברך את הברונית כנציג המשפחות המייסדות
של ראשון לציון.
יגאל רביד  -דברי קישור.
אוריה ועילי  -תלמידי בית הספר "חביב" הגישו לברונית שי בשם העיר  -אלבום.
והזמינו את הברונית לבקר בבית הספר.
יגאל רביד  -דברי קישור.
קטע אמנותי -ביצוע שיר -תלמידות ווקאל
ראה"ע – מר דב צור ברך את הברונית ,אריאן דה רוטשילד והעניק לה את אות אזרחות
הכבוד של העיר ראשון לציון.
הברונית אריאן דה רוטשילד נשאה דברים ,הודתה לראש העירייה על הענקת אזרחות הכבוד.
הישיבה ננעלה בשירת התקווה.

הישיבה הסתיימה בשעה18:45 :

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה

דב צור
ראש העירייה

