כ"ב ניסן תש"ע
 06אפריל 2010

עיריית ראשון לציון
לשכת מנכ"ל העירייה
המועצה ה14 -

קובץ החלטות מס' 34/10
של ישיבת מועצה מן המנין

שהתקיימה ביום רביעי ,י"ז באדר התש"ע3.3.10 ,

בשעה 19:30
באולם המליאה/קומה  ,5בנין העירייה

משתתפים

דב צור – 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 ,שלמה
גרינברג ,ליאל אבן זוהר בן דוד ,יפעת מאירוביץ יפת ,איתן שלום ,דורון אוזן,
ד"ר אפי משה ,סורין גנות ,שמואל ג'מיל ,דוד ראובן ,אלי יבלון ,משה יהושע,
שלמה לוי ,אסף דעבול ,רז קינסטליך ,ישראל דואני.

חסרים:

מוטי עג'מי  -מ"מ ראה"ע ,גיל יודפת ,מיכאל רייף ,שמעון טרבלסי ,אסתר
הבטם מקונן.,

נוכחים:

פרנק גונן – מנכ"ל העירייה ,חיה ברנפלד – סמנכ"ל העירייה ,הרצל יוספיה –
גזבר העירייה ,איתן דורון – סמנכ"ל לכ"א ,אינג' סימה קושניר – מהנדסת
העירייה ,ישראל מוטעי – ראש מינהל שפ"ע ,אראלה ישראלי – ראש מינהל
החינוך ,איתמר לוי – ראש מינהל איכות הסביבה ,איריס כגן – יועצת ראה"ע
למעמד האשה ,דוד אלימלך – יועץ ראה"ע ,שרונה וייזל – ס/גזבר העירייה,
גב' טליה סומך – דוברת העירייה ,מוטי נחמני – מנכ"ל החברה לביטחון וסדר
ציבורי ,גב' רות מקבי – מנהלת הרשות לתרבות,עו"ד רועי בר  -יועץ משפטי
לעירייה ,מר רובי רוזנטל – לשונאי.

הישיבה נפתחה בשעה19:45 :

1

מר רוביק רוזנטל – לשונאי עידכן בנושא:

"לשון ראשון" – כנס השפה העברית – ראשון לציון
הגב' איריס כגן  -יועצת ראה"ע למעמד האשה עידכנה בנושא:

יום האשה הבינלאומי
הצעות לסדר היום:
.4

של חבר המועצה מר אסף דעבול מתאריך 26.1.10
בנושא :טרמיטים בשכונות נווה ים וברמת אליהו.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
ראה"ע – מר דב צור העמיד להצבעה העלאת ההצעה לסדר לדיון במועצה.
להלן ההצבעה:
5
בעד-
11
נגד-
/
נמנע-
חבר המועצה – מר משה יהושע לא השתתף בהצבעה.
מאשרים )ברוב קולות( הסרת ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
מחליטים:

)ה"ה אסף דעבול ,ישראל דואני ,אפי משה ,שמואל ג'מיל וסורין גנות(

.1

של חברי המועצה ה"ה רז קינסטליך וישראל דואני מתאריך 3.1.10
בנושא :אלימות בצחוק
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
השיבה להצעה לסדר חברת המועצה  -גב' ליאל אבן זוהר בן דוד.
בתשובתה הציעה לחברי המועצה להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
ראה"ע – מר דב צור העמיד להצבעה העלאת ההצעה לסדר לדיון במועצה.
להלן ההצבעה:
3
בעד-
14
נגד-
/
נמנע-
מחליטים:

.2

)ה"ה אסף דעבול ,ישראל דואני ואלי יבלון(
מאשרים )ברוב קולות( הסרת ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.

של חברי המועצה ה"ה רז קינסטליך וישראל דואני מתאריך 17.1.10
בנושא :יום לימודים ארוך.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
ראה"ע – מר דב צור העמיד להצבעה העלאת ההצעה לסדר לדיון במועצה.
להלן ההצבעה:
3
בעד-
14
נגד-
/
נמנע-
מחליטים:

)ה"ה אסף דעבול ,ישראל דואני ואפי משה(
מאשרים )ברוב קולות( הסרת ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
2

.3

של חבר המועצה מר רז קינסטליך מתאריך 25.1.10
בנושא :כנס ראשון.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
בשל היעדרות מגיש ההצעה לסדר – חבר המועצה מר רז קינסטליך ,הקריא חבר
המועצה – מר ישראל דואני ההצעה לסדר.
ראה"ע – מר דב צור השיב ,כי בעירייה פועלת כבר ועדת הגוי בנושא מיתוג העיר.
לאור תשובת ראה"ע משך חבר המועצה מר ישראל דואני ההצעה לסדר מסדר יום
המועצה.

ענייני עובדים:
.1

בקשה למתן היתר עבודה נוספת למר אפריים נגה – מדריך בתוכנית הביתית/המינהל
לשילוב חברתי
המועצה מתבקשת לאשר למר אפריים נגה – מדריך בתוכנית הביתית/מינהל לשילוב
חברתי מתן היתר לעבודה נוספת כדלקמן:
רכז יזמות עסקית.
מהות העבודה –
 5ימים בשבוע בין השעות .18:00 – 16:00
שעות העבודה-
מתנ"ס רמת אליהו
מקום העבודה -
כ ₪ 2,000 -לחודש.
שכר חודשי-
הערה:

נימוקי הבקשה נמצאים בלשכת סמנכ"ל העירייה – הגב' חיה ברנפלד.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים:

תקציבים בלתי רגילים:
.1

אשור תב"ר בסך  ₪ 6,750,000עבור הקמת חניון בתחנת רכבת משה דיין
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך של  ₪ 6,750,000להקמת חניון בתחנת רכבת משה
דיין.
הביצוע כולל :סלילת חניון וביצוע מערכת ניקוז תת קרקעית ליד תחנת רכבת משה דיין.
מקור מימון – השתתפות רכבת ישראל.

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

מחליטים:

3

נושאים משפטיים:
.1

אישור מכתב כוונות ביחס לסיווג נכסי הבנק הבינלאומי בארנונה כללית
מובא בזאת לאישור המועצה נוסח מכתב כוונות מטעם ראש עיריית ראשון-לציון לנציגי
הבנק הבינ"ל הראשון ,אשר שוקל את העברת מנהלת הבנק לתחום העיר ראשון-לציון.
במסגרת שיקולי המעבר ,שוקל הבנק את נטל הארנונה הצפויה לחול עליו במשכנו
החדש ,ולשם כך פנה לעירייה בבקשה לדעת מה הסיווגים שיחולו על נכסיו ,בהנחה
שיועתקו כפי שהם לראשון-לציון.
לאחר סיור שערכה מנהלת הארנונה בליווי הייעוץ המשפטי לעירייה ,הוכן מכתב כוונות,
המתאר את נכסי הבנק השונים ואת סיווגי הארנונה הצפויים לחול עליהם ,הכל כמפורט
בנוסח מכתב הכוונות המצ"ב.
ככל מכתב כוונות ,הוא כפוף לנכונות המצג שהוצג בפני העירייה ,ולשינויים שיחולו בדין
ובפסיקה ,כמפורט בסעיף  4למכתב הכוונות.
לצורך מימוש מכתב הכוונות ,יהא על העירייה לפנות לשרים ולבקש את ביטול הבקשה
לשינוי בצו הארנונה שהגישה ביחס לבי"ס למקצועות.
מועצת עיריית ראשון-לציון מתבקשת בזאת לאשר את נוסח מכתב הכוונות המוצע ואת
משיכת הבקשה לשרים בעניין בי"ס למקצועות.

מצ"ב עותק מכתב הכוונות.
ראה"ע – מר דב צור עידכן חברי המועצה ,כי הבנק הבינלאומי חתם על עסקה עם חברת
גזית גלוב ,לפיה רכש חלקה בשטח של  20דונם במרכז עסקים שורק .בשלב הראשון
יבנה  10,000מ"ר עבור חברת המחשבים שלו הנותנת שירותים לכל הקבוצה הבנקאית
של הבנק הבינלאומי .מדובר ב 800 -עובדים.
כוונת הבנק להגדיל הבניה עד ל 25,000 -מ"ר ולהעביר כמות גדולה משמעותית של יח'
ההנהלה שלו מתל אביב לראשון לציון ובזה עוסק מכתב הכוונות הנ"ל.
מכתב הכוונות הנ"ל יובא לדיון בישיבת המועצה הבאה מכיוון ,שלאור ההסכם שנחתם,
צפויים שינויים נוספים.
.2

חתימת הסכם למתן רשות שימוש בחדר  -חב' מ.ג.ע .סוכנות לביטוח
בבנין העירייה הישן ,רח' רוטשילד 24
המועצה מתבקשת לאשר חתימת הסכם למתן רשות שימוש בחדר בשטח של כ 15 -מ"ר
במשרדי וועד העובדים בבניין העירייה הישן ,רח' רוטשילד  ,24לחב' מ.ג.ע ,.שהינה
סוכנות ביטוח המספקת שרותי ביטוח לעובדי העירייה ומשפחותיהם באמצעות עוד
העובדים ,וכל זאת מתאריך  01.01.2007ועד לתאריך  ,30.12.2011תום ההסכם שנערך בין
ועד העובדים לבין חב' מ.ג.ע.
סך תמורה חודשית –  ₪ 600בתוספת מע"מ כחוק ,מצוד למדד חודש  01/2010שיפורסם
בתאריך .15.02.2010
סכום התמורה החודשית כולל תשלומים ארנונה ,מים וחשמל ,למעט תשלומי טלפון
וביטוח התכולה.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים:
4

.3

מכרז מס'  – 5/08אספקת כלים וחומרים לעבודות בניה -
בקשה לגדלת חוזה מס'  – 6578חברת פולינוב
המועצה מתבקשת לאשר בקשת החלטת ועדת המכרזים בישיבתה מיום שני8.2.10 ,
ולאשר הגדלת חוזה  6578בסך של  ₪ 111,222לא כולל מע"מ ,המהווה הגדלה של 50%
מהמכרז המקורי.
האישור נדרש בשל העובדה ,כי בימים אלה מתארגן אגף הרכש לצאת למכרז חדש
והפריטים דרושים באופן דחוף לניהול תקין של העבודה השוטפת.
מדובר בחריגה לא צפויה בהיקף ההזמנות.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים קיטוע החלטת ועדת המכרזים  +עותק פניית
ועדת המכרזים לראה"ע.
מחליטים:
.4

מאשרים )פה אחד(

חתימת חוזה עם חב' בזק – מתן רשות שימוש במגרש ברח' מרילנד
דברי הסבר:
בתאריך ה 19.3.09 -אישרה מועצת העירייה חתימת חוזה רשות המתיר לחברת "בזק"
להמשיך ולהשתמש במגרש בשטח של  341מ"ר ,גוש  3947חלקה ) 74חלק( ,רח' מרילנד
מדרום לביה"ס הארצי לכבאות.
אישור ההסכם היה עד לתאריך  31.12.2010ובמידה ובזק יהיו זקוקים למגרש והעירייה
תוכל ,ניתן יהיה להאריך את מתן הרשות.
כעת התקבלה הודעה מבזק לפיה הם מבקשים אופציה להאריך את ההסכם עד ל-
 31.12.2011וזאת בשל העובדה,כי המגרש המשמש להצבת מרכזית זמנית הינו חיוני
לתפעול מערכת הטלפוניה.
אשר על כן מתבקשת המועצה לאשר לעירייה לחתום עם בזק אופציה להארכת ההסכם
עד לתאריך  31.12.2011במידה וניתן.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק קיטוע החלטת מועצה  + 7/09מפה עם
סימון המגרש.
מחליטים:
.5

מאשרים )פה אחד(

העברות תקציביות לצורך הסדרת תקציב לתפיסת חזקה
דברי הסבר:
בסיור שר התחבורה בעיר ראשון לציון הוחלט בין היתר בסעיף נת"צ ,כי התקציב הנדרש
עבור הפנוי )של הבנין ברח' הרצל  ,84גוש  3934חלקה  (47יתוקצבו בשיתוף של 30%
עירייה ו 70% -משרד התחבורה.
לעירייה היה תקציב שאיפשר הגשת תביעות לפנוי עפ"י סעיפים  5ו 7 -ו190 -ב' .במו"מ
שניהלה חברת נתיבי איילון אכן נרכשה דירה אחת והתקציב שהועמד ע"י משרד
התחבורה הועבר להסדרת הנ.ת.צ .במקומות אחרים.
אשר על כן מתבקשת המועצה לאשר העברת סכום של  ₪ 3,600,000כולל מע"מ שיועד
לצורך רכישה חזרה של שטח בגודל  6דונם ממשהב"ט פרוייקט שלא יצא לפעול היות
ומשהב"ט שינו את דעתם והם כעת חושבים שיזדקקו לשטח כדלקמן:
5

א 2.5.מליון  ₪לצרף לנ.ת.צ ולהוסיף ל ₪ 680,000 -להריסת מבנים ברח' הרצל.
ב .את יתרת הסכום בסך של  ₪ 1,100,000להוסיף לסעיף רכישת מבנים היסטוריים.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
א .אשור מועצה מס' 85/07
ב .סיכום ישיבת עבודה עם שר התחבורה.
ג .טבלת חלוקת התב"ר.
מחליטים:
.6

מאשרים )פה אחד(

תיקון תקנון ההתאגדות – החברה העירונית ראשון לציון לבטחון וסדר ציבורי בע"מ
דברי הסבר
בישיבתה מן המניין של מועצת העירייה מס'  ,20/09שהתקיימה ביום  ,12/08/09נידון
שינוי תקנון החברה ,בשני אספקטים:
האחד  -תיקון הנוגע למ"מ יו"ר הדירקטוריון ,בהתאם לנוסח המוצע לעיל ,אשר אושר
ע"י מליאת המועצה;
השני  -תיקון הנוגע ליו"ר דירקטוריון החברה ,באופן בו כיו"ר הדירקטוריון יוכל לשמש
דירקטור שהינו חבר מועצה ,אשר יאושר מראש ע"י מועצת העירייה ,ולא ראש העירייה.
תיקון זה ,שאושר אף הוא ע"י מליאת המועצה בישיבתה הנ"ל – לא קיבל את אישורו
של משרד הפנים ,אשר כל תיקון בתקנון החברה כפוף לאישורו ,והוא הסכים לאשר אך
את התיקון המוצע הנוגע למ"מ יו"ר הדירקטוריון.
משכך ,ובהתאם להנחיית משרד הפנים – נדרש בשנית אישורה הפורמלי של מליאת
המועצה ביחס לתיקון התקנון ,המתייחס למ"מ יו"ר הדירקטוריון בלבד.
לאור האמור ,מתבקשת מליאת המועצה לאשר את התיקון לתקנון החברה ,הנוגע
ליו"ר הדירקטוריון ,בהתאם לנוסח המוצע דלעיל.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק קיטוע החלטת מועצה .20/09
לאור הערות חברי המועצה הודיע עו"ד עופר שפיר – היועץ המשפטי של החברה
לביטחון וסדר ציבורי ,כי הנושא צריך לבוא רק לידיעת חברי המועצה ולא לאישור.
לפיכך הובא הנושא לידיעת חברי המועצה.

אישורי מועצה:
.1

חלופי גברי באיגוד ערים כבוי אש
המועצה מתבקשת לאשר מנוי מנכ"ל העירייה מר פרנקו גונן כחבר באיגוד ערים כבוי
אש במקומה של הגב' אהבה לב.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים:
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.2

הנצחת המפקח יצחק לוי ז"ל
דברי הסבר:
משפחת לוי פנתה בבקשה להנציח את שם המפקח יצחק לוי ז"ל ע"י הוספת השם
"יצחק לוי ז"ל" לשם בית הספר "יפה נוף" כך שיקרא בשם "בית ספר יפה נוף ע"ש יצחק
לוי ז"ל.
בעקבות התנגדות יו"ר הועדה – מר חנניה גיבשטיין לבקשה והמלצת ועדת ההנצחה
להעביר הנושא להחלטת הנהלת העירייה ,החליטה ההנהלה למנות ועדה מבין חבריה
שתנהל מו"מ עם המשפחה.
הועדה נפגשה עם המשפחה ובעקבות זאת המליצה להנהלת העירייה לאשר את הוספת
השם יצחק לוי ז"ל לשם בית הספר "יפה נוף" ,כחריג מיוחד ובתנאי ,ששמו של מר יצחק
לוי ז"ל יתווסף בסוף השם.
יש לציין ,כי הנהלת בית הספר אינה מתנגדת לשנוי השם כמוצע לעיל.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר המלצת ההנהלה מישיבתה מס'  54/10ולקרוא
לבית הספר "יפה נוף" בשם – "בית ספר יפה נוף ע"ש יצחק לוי ז"ל".

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק פרוטוקול ועדת ההנהלה.
מחליטים:
.3

מאשרים )פה אחד(

אישור המלצות הועדה לקריאת שמות והנצחה מס'  5/09מתאריך 9.12.09
בעקבות פניה לועדת ההנצחה להקמת גן הנצחה להרוגי תאונות הדרכים בני ראשון
לציון ,דנה הועדה בנושא והחליטה להמליץ למועצה לקרוא לכיכר הנמצאת בשכ' נאות
שקמה ,בסמיכות לאתר ללימוד התנהגות בכביש ע"ש הדר רשף ז"ל ,בשם "כיכר
הנקטפים" ע"ש הרוגי תאונות הדרכים.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק מפת השטח.
מחליטים:

.4

מאשרים )פה אחד(

אישור ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית וציבורית מתאריך
 ,4.2.10מתאריך  24.2.10ומתאריך 1.3.10
המועצה מתבקשת לאשר ההחלטות הכלולות בפרוטוקולי ועדת תמיכות מקצועית
וציבורית מישיבותיהם כדלקמן:
א .פרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך .4.2.10
ב.פרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך 24.2.10
ג .פרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך .1.3.10

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק הפרוטוקולים.
חבר המועצה מר אלי יבלון ביקש ,כי להבא יתקיימו ישיבות של ועדות בהם חברי חברי
מועצה בשעות הערב בלבד ולא בבקרים.
לבקשת חברי המועצה התקיימו הצבעות לכל נושא בנפרד:
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א .אישור פרוטוקולי ועדת תמיכות מתאריך  4.2.10ומתאריך  - 24.2.10תמיכות ספורט
להלן ההצבעה:
בעד16 -
)ה"ה אסף דעבול ,רז קינסטליך וישראל דואני(
נגד3 -
נמנע/ -
חבר המועצה מר משה יהושע לא השתתף בהצבעה.
מאשרים )ברוב קולות( ההחלטות הכלולות בפרוטוקולי ועדת
מחליטים:
תמיכות מתאריך  ,4.2.10מתאריך  – 24.2.10תמיכות הספורט
ב .אישור פרוטוקולי ועדת תמיכות מתאריך  ,4.2.10מתאריך  24.2.10ומתאריך – 1.3.10
תמיכות "קימחא דפיסחא"
חבר המועצה – מר אלי יבלון ביקש לתקן בקריטריונים לבחירת העמותות כדלקמן:
במקום נסיון קודם לחלוקת סלי מזון בהיקף של  400סלי מזון בחג במשך  3השנים
האחרונות.
יש לקבוע נסיון קודם לחלוקת סלי מזון בהיקף של  150סלי מזון בחג במשך  3שנים.
חבר המועצה מר אסף דעבול ביקש להעלות להצבעה הצעה נגדית לחלוקת ה"קימחא
דפיסחא" – העלאת תקציב התמיכות בעוד סכום של .₪ 200,000
התקיימו  2הצבעות:
א.

הצעת חבר המועצה – מר אסף דעבול:
)ה"ה אסף דעבול ,רז קינסטליך וישראל דואני(
בעד3 -
נגד13 -
נמנע/ -

ב.

הצבעה על אישור פרוטוקולי ועדת תמיכות מתאריך  ,4.2.10מתאריך 24.2.10
ומתאריך  – 1.3.10תמיכות "קימחא דפיסחא" בתוספת התיקון של חבר
המועצה – מר אלי יבלון
בעד14 -
)ה"ה אסף דעבול ,רז קינסטליך וישראל דואני(
נגד3 -
נמנע/ -
מחליטים:

מאשרים )ברוב קולות( ההחלטות הכלולות בפרוטוקולי ועדת
תמיכות מתאריך  ,4.2.10מתאריך  24.2.10ומתאריך – 1.3.10
תמיכות "קימחא דפיסחא" בתוספת התיקון של חבר המועצה
מר אלי יבלון

הובא לידיעה חברי המועצה:
1

דו"חות כספיים של החברה לביטחון וסדר ציבורי בע"מ ליום  31לדצמבר .2008

.2

מתן הרשאה להפעלת קרונית להסעת נוסעים והצבת פסלים בחניון
בגו"ח  /3946/343/352תוצאות ההצבעה בסבב טלפוני המהווה החלטת מועצה
המועצה התבקשה לאשר מתן הרשאה להפעלת קרונית להסעת נוסעים בשטח החניון
הידוע ,כגו"ח  ,3946/343/352אשר הוגדר לשם כך כשטח תפעולי בהחלטת ועדת תנועה
מיום  19.5.09בו מותרת הפעלה של קרונית הסעה כאמור ,מכוח תקנות התעבורה
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תשכ"א –  .1961הקרונית הנ"ל מיועדת לשמש להסעת החונים בחניון אל הפרויקט
המסחרי הסמוך לשטח החניון.
כן התבקשה המועצה לאשר הצבת פסלי דינוזאורים בשטח החניון ,כמסומן בתשריט
המצ"ב.
ההרשאה ניתנת לחברת ג'י ווסט בע"מ ,שתהיה רשאית להפעיל את הקרונית ולהציב את
הפסלים באמצעות ניאו סינמה ) (2006בע"מ .הרשאה אינה מקנה לחברה כל זכויות
בשטח החניון למעט הרשות להפעיל את הקרונית בתחומי החניון ולהציב את הפסלים
בשטח המסומן בתשריט המצ"ב.
על סמך אישור המועצה ייחתם הסכם בין העירייה לבין ג'י ווסט בע"מ ,במסגרתו
תתחייב החברה לשאת בכל העלויות הנובעות מהפעלת הקרונית במתחם ומהצבת
הפסלים ,ללא יוצא מהכלל .כן תתחייב החברה להיות אחראית לניקיון כל שטח החניון
על חשבונה.
במסגרת ההסכם תיטול החברה אחריות על כל נזק העלול להיגרם כתוצאה מן ההרשאה
וכן תתחייב החברה לערוך את הביטוחים הנדרשים ,לעייריה ולחברה ,כפועל יוצא
מהפעלת הקרונית והצבת הפסלים.
ההרשאה ניתנת לתקופה של שבע שנים ובתומן תהיה רשאית העירייה להביא ההרשאה
לכדי סיום ,לפי שיקול דעתה ,בהתראה מוקדמת של שישה חודשים .בכל מקרה של
בעיות בטיחותיות או הפרה של הוראות הדין ,תהיה העירייה רשאית להביא להפסקה
מיידית של ההרשאה לאחר שנתנה על כך התראה בכתב לחברה.
במידה והפסלים יהוו מטרד לציבור תהיה העירייה רשאית לדרוש מהם להעתיקם
ממקומם.
להלן תוצאות ההצבעה בסבב טלפוני המהווה החלטת מועצה:
26
בעד -
/
נגד -
/
נמנע -
מחליטים :מאשרים )פה אחד(:
העירייה נותנת רשות להעמדת פסלי הדינוזאורים בחנין הציבורי
.1
בחזית מבנה  G - 3 ' G - 2בגוש  3946חלקה .352 ,343
.2
האישור כפוף לדרישות הבאות:
המצאת אישורי ביטוח ע"פ דרישות העירייה.
א.
התחייבות חוזית להעתקת פסל ממקומו ע"פ צרכי העירייה
ב.
וע"פ דרישתה ע"י וע"ח היזם בכל עת.
ג.
תקופת הצבת הפסלים לא תפחת משבע שנים; לאחר התקופה
דנן ,לעירייה הזכות לדרוש פינוי הפסלים ,כולם או חלקם ,ע"פ
צרכי העירייה.
הערה :עד לסיום הסבב הטלפוני לא ניתן היה לקבל את תגובת חבר המועצה – מר שלמה
שלמה לוי היושב שבעה.
הישיבה הסתיימה בשעה22:25 :

דב צור
ראש העירייה

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה
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