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י"א אייר תש"ע
 25אפריל 2010

עיריית ראשון לציון
לשכת מנכ"ל העירייה
המועצה ה14 -

קובץ החלטות מס' 36/10
של ישיבת מועצה מן המנין

שהתקיימה ביום רביעי ,ז' באייר התש"ע21.4.10 ,

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 ,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 ,מיכאל רייף ,משה יהושע ,שמעון טרבלסי ,שלמה לוי ,אסף
דעבול ,רז קינסטליך ,אסתר הבטם מקונן ישראל דואני.

חסרים:

גיל יודפת.

נוכחים:

פרנקו 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 ,דוד אלימלך – יועץ ראה"ע,
שרונה וייזל – ס/גזבר העירייה ,טליה סומך – דוברת העירייה ,טובה סער –
מרכזת מועצת העירייה ,אלי פולק – מנכ"ל החברה העירונית ,עו"ד רועי בר –
יועץ משפטי לעירייה

.

הישיבה נפתחה בשעה19:45 :
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על סדר היום:
בפתח הישיבה הספיד ראה"ע – מר דב צור את מנהל המוזיאון העירוני  -רפי גלנטה ז"ל,
שהלך לעולמו במפתיע במוצאי יום העצמאות.
שלח את תנחומיו ותנחומי חברי המועצה למשפחת גלנטה.

הוענקו ע"י ראש העירייה – מר דב צור תעודות הוקרה ל14-
תלמידים העולים לגמר חידון התנ"ך העירוני:
יערה לביא  -בי"ס אשלים-אמנויות-
יונתן מורוז  -בי"ס רננים -
ענת לב  -בי"ס ויתקין -
מיקי קובלרצ'יק  -בי"ס אביבים
עומר שלם  -בי"ס אופקים
ליאור מנטין  -בי"ס אתרים
אסתי חכמשוילי  -בי"ס הדרים
אור זוהר  -בי"ס יסוד המעלה
עדן עובדיה  -בי"ס מרחבים
מעיין חיון  -בי"ס נווה דקלים
עדי מלטינסקי  -בי"ס ניצנים
הדר הרוש  -בי"ס עדיני
אביתר דהרי  -בי"ס רוזן
ירין סיטון  -בי"ס רמז

כלת התנ"ך
סגן ראשון
סגנית שנייה

ראה"ע – מר דב צור העניק תעודות הוקרה ומלגות ל3 -
חיילים מצטייני נשיא המדינה ,תושבי ראשון לציון:
סרן ד"ר אסף שוורץ – רופא באגוז 621
סמל שרית זיתוני מפעילת משגר רמ"ם/בסיס גד"כ 334
סמל אסף יעקובי – מש"ק פלסים/גדוד חה"ן 601
ראה"ע – מר דב צור עידכן חברי המועצה ,כי בטקס שנערך לפני הצהריים בבניני האומה
בירושלים ,קיבלה עיריית ראשון לציון פרס על ניהול תקין לשנת .2009
הפרס הינו לכולם  -כל חברי המועצה )קואליציה ואופוזיציה( וכמובן לכל עובדי העירייה.
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הצעות לסדר היום:
.4

של חבר המועצה מר אסף דעבול מיום 23.2.10
בנושא :פינוי פסולת בניין בשכונת נווה חוף ראשון מערב רח' המגילה – בשטח
ציבורי הידוע כגוש  3947 / 50המצוי בבעלות עיריית ראשון לציון
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
השיב להצעה לסדר ראה"ע – מר דב צור .עידכן את חברי המועצה בדבר תוצאות
הפגישה ,שהתקיימה בנושא עם עיריית בת ים והעמיד להצבעה קיום דיון בהצעה לסדר.
להלן ההצבעה:
13
בעד-
3
נגד-
/
נמנע-
מחליטים:

.2

)ה"ה אסף דעבול ,רז קינסטליך ואסתר הבטם מקונן(
דוחים )ברוב קולות( קיום דיון בהצעה לסדר.

של חברי המועצה מר ישראל דואני ומר רז קינסטליך מיום 11.2.10
בנושא :מחשב לכל מורה.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
השיב להצעה לסדר ראה"ע – מר דב צור ,מסר ,כי נערך פיילוט בנושא ב 5 -בתי ספר
בעיר ועידכן ,כי נקבעה פגישה בלשכתו עם העמותה העוסקת בנושא זה.
חבר המועצה – מר רז קינסטליך ביקש ,כי עידכון בנושא יימסר לחברי המועצה בישיבת
המועצה הקבועה לחודש יוני.
לאור תשובת ראה"ע הסיר הצעתו לסדר מסדר יום המועצה.

.1

של חבר המועצה מר ישראל דואני מיום 31.1.10
בנושא :הצבת פקח עירוני בבתי ספר.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
השיב להצעה לסדר ראה"ע – מר דב צור .עידכן ,כי הנושא עומד על סדר היום של ועדת
ההיגוי לפרוייקט "עיר ללא אלימות" והציע לחברי המועצה להסיר ההצעה לסדר מסדר
יום המועצה.
להלן ההצבעה:
15
בעד-
1
נגד-
/
נמנע-
מחליטים:

)מר רז קינסטליך(
מאשרים )ברוב קולות( להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
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.3

של חבר המועצה מר ישראל דואני מיום 22.2.10
בנושא :יחידת הכוונה לאזרחות לחיילים משוחררים.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
השיב להצעה לסדר ראה"ע – מר דב צור .הסביר ,כי הנושא הועבר לטיפול אגף נוער
וצעירים ולפיכך אין צורך בהקמת יחידה מיוחדת.
הציע לחברי המועצה להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
להלן ההצבעה:
15
בעד-
2
נגד-
/
נמנע-
מחליטים:

)ה"ה אסף דעבול ורז קינסטליך(
מאשרים )ברוב קולות( להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.

תקציבים בלתי רגילים:
.3

אישור תב"ר בסך של  ₪ 1,052,000להרחבת דרך משה דיין
)נתיב נוסף לפניה ממערב צפונה(
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך של  ₪ 1,052,000להרחבת דרך משה דיין )נתיב נוסף
לפניה ממערב צפונה(.
הביצוע כולל – מדידה ,תכנון ,הסדרי תנועה ,סלילה ופיתוח.
מקור מימון – היטל פיתוח/כבישים.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק התב"ר.
להלן ההצבעה:
13
בעד-
/
נגד-
/
נמנע-
חברי המועצה ה"ה אסף דעבול וליאל אבן זוהר בן דוד לא השתתפו בהצבעה.
מאשרים )ברוב קולות(.
מחליטים:

.2

אישור תב"ר בסך של  24,486,400לפיתוח מתחם הבילויים
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך של  ₪ 24,486,400לפיתוח מתחם הבילויים.
הביצוע כולל :סלילה ופיתוח המתחם.
מקור מימון – היטל השבחה.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
א .עותק התב"ר.
ב .דברי הסבר.
ג .פירוט החלופה שנבחרה
ד .עותק מצגת תכנון מפורט.
4

5
ראה"ע – מר דב צור הסב תשומת לב חברי המועצה ,כי התב"ר הנ"ל מתפצל ל2 -
תב"רים:
 .1תב"ר ע"ס  ₪ 24,151,000לפיתוח מתחם הבילויים
 .2תוספת לתב"ר קיים/תב"ר תכנון יועצים ע"ס .₪ 334,463
בפני חברי המועצה הוצגו ע"י משרד המתכננים מצגות באשר לתכנון המתחם ומיתוגו
וענו לשאלות חברי המועצה בנושא.
מחליטים :מאשרים )פה אחד(

תב"ר בסך של  ₪ 24,151,000לפיתוח מתחם
הבילויים.
תוספת בסך של  ₪ 334,463לתב"ר קיים/תב"ר
תכנון יועצים

א.
ב.

.1

אישור תב"ר בסך של  ₪ 180,000לשדרוג מגרשי הכדורגל במתחם העמית וברמת אליהו
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך של  ₪ 180,000לשדרוג מגרשי הכדורגל בעמית
וברמת אליהו.
הביצוע כולל :שידרוג משטחי הדשא במגרשים ותשתיות קירצופים ,החלפת ממטירים,
ריסוסים ,הוספת חול ,גדרות וריצופים.
מקור מימון – היטל השבחה.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק התב"ר.
להלן ההצבעה:
17
בעד-
2
נגד-
/
נמנע-
מחליטים:
.4

)ה"ה רז קינסטליך וישראל דואני(
מאשרים )ברוב קולות(.

שינוי מקורות מימון בתוכנית תב"רים 2010 - 2009
בתקציב הפיתוח לשנים  2010 – 2009אושרו  2תב"רים ממקורות מימון קרן נדל"ן.
יש לשנות מקור המימון כדלקמן:
א .מס' " –62פרוייקט ירוק" בניין העירייה –
ממקור מימון קרן נדל"ן למקור מימון היטל השבחה בסך של .₪ 3,000,000
ב .מס'  – 158שכ' ראשונים ,נורדאו  – 101הוספת קומה מול ביהכ"נ הפועל המזרחי
ממקור מימון קרן נדל"ן למקור מימון – הלוואה בסך .₪ 1,200,000
להלן ההצבעה:
15
בעד-
/
נגד-
/
נמנע-
חבר המועצה – ד"ר אפי משה לא השתתף בהצבעה
מאשרים )ברוב קולות(.
מחליטים:

5
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ענייני עובדים:

.1

מתן היתר לעבודה נוספת גב' גבע עין-יה – קצינת ביקור סדיר -
בכתיבת ועריכת טקסטים
המועצה מתבקשת לאשר מתן היתר לעבודה נוספת לגב' גבע עין-יה – קצינת ביקור
סדיר באגף הפרט כדלקמן:
מהות העבודה  -כתיבה ועריכת טקסטים.
מקום העבודה  -בבית.
שעות העבודה  -משעה  18:00ואילך.
גובה שכר לחודש  -לא קבוע )כ ₪ 1,000 -לחודש(
הערה :ניתן לעיין בעותק הבקשה במשרד סמנכ"ל העירייה.
מחליטים:

.2

מאשרים )פה אחד(

המלצת ועדת מכרזים/כ"א – אישור העסקת מר אלי יהלום – מהנדס העירייה
הנבחר בחוזה בכירים
דברי הסבר:
ביום  13.11.09פרסמה העירייה מכרז פומבי לקליטת מהנדס עיר וראש מנהל הנדסה.
במהלך ימים רבים בחנה ומיינה ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים את עשרות
המועמדים השונים אשר עמדו בתנאי הסף .מספר מועמדים נבחרים אף התבקשו לעבור
מבחני מיון חיצוניים לשם בדיקת התאמתם לתפקיד ,ושלושת הנבחרים שבהם בילו יום
שלם במחיצת ראש העירייה לבחינת התאמתם האישית.
ביום  8.4.10בחרה ועדת המכרזים את מר אלי יהלום למילוי התפקיד ,פה אחד ,וזאת
נוכח ניסיונו ,כישוריו המקצועיים והתרשמותה של הוועדה.
מר אלי יהלום יועסק בחוזה בכירים בהתאם להנחיות משרד הפנים.
בהתאם לסעיף  167לפקודת העיריות מינוי זה מצריך את אישור מועצת העיר.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר את מינויו של מר אלי יהלום לתפקיד של מהנדס
עיר וראש מנהל הנדסה.
הערה :העובד התחייב להפסיק כל פעילותו בפרויקטים המצ"ב עד סוף שנת 2010
בהליך הדרגתי.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
א .עותק קורות חייו של מר אלי יהלום;
ב .פרוטוקול החלטת ועדת מכרזי כ"א מיום ;8.4.10
ג .תעודות השכלה ,נסיון ורישום בפנקס המהנדסים.
ד .עותק שאלון איתור חשש לניגוד עניינים.
ה .רשימת פרויקטים בתכנון ,בבנייה ,בהקפאה ותכניות מפורטות
מאשרים )פה אחד(

מחליטים:
6

7

נושאים משפטיים:
.1

הקמת מנהלת מרכזי עסקים.
דברי הסבר:
"לפי הוראות רצ 2/67/1/מחוייבת העירייה בהקמת חברת אחזקה בתחום איזור
התעסוקה מעוין שורק .מתוקף מעמדה של חכ"ר כחברה המפתחת של איזור התעסוקה
הנ"ל ,יוטל על חכ"ר לנהל את השירותים המוניציפאליים בתחום איזור התעסוקה הנ"ל
בהתאם להוראות התב"ע ,על דרך הפעלת מנהלת איזור תעסוקה ,כמקובל באיזורי
תעסוקה דומים ברחבי הארץ.
בנוסף ,יוטל על חכ"ר לשמש כמנהלת אזור התעסוקה בגושים  5034 ,5033 ,5032ו,5035-
המוכרים כ"-פס אלקטרה" וכן ,כמנהלת איזור התעסוקה העתיד לקום בגוש  ,3945המוכר
כמתחם "האלף דונם" .מנהלת איזור התעסוקה מיועדת לשמש ככתובת המרכזית ליזמים
ובעלי העסקים הפעילים באיזורי התעסוקה הנ"ל ולסייע להתפתחותם של איזור
התעסוקה הנ"ל.
בשלב הראשון אמורה מנהלת איזורי התעסוקה לפעול במימון העירייה ובתום 24
חודשים מתחילת פעולתה ,אמורה מנהלת איזורי התעסוקה לממן את פעילותה
משירותים שיסופקו על ידה בתשלום לעסקים במתחמים הנ"ל ,שיסופקו כתוספת
לשירותים המוניצפאליים בהם מחוייבת העירייה; וכן ,ממיזמים אחרים בהם תנקוט
מנהלת איזורי התעסוקה.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר הקמת מנהלת מרכזי עסקים כמפורט לעיל.

מצורף נוסח ההסכם שעתיד להיחתם בין העירייה לחכ"ר להפעלת מנהלת איזורי
תעסוקה כאמור".
הנושא הוסר מסדר יום המועצה ,יובא לדיון במועצה הבאה.

.2

החכרת מגרש להקמת בית כנסת גוש  3939חלקה 496
המועצה בישיבתה מס'  23/09מתאריך  14.10.09אישרה הקצאת המגרש שבנדון להקמת
בית כנסת "היכל מנחם נעורים" ראשון לציון.
עפ"י נוהל ההקצאות ,שהוכן ע"י משרד הפנים ,מתבקשת המועצה לאשר להחכיר את
המגרש לתקופה של  25שנה עם אופציה לעירייה להאריך בעוד  2תקופות נוספות של 10
שנים כ"א ,מיום חתימת ההסכם ע"י העירייה.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק קיטוע החלטת מועצה מס' 23/09
להלן ההצבעה:
15
בעד-
/
נגד-
/
נמנע-
מחליטים :מאשרים )פה אחד(
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החכרת מגרש להקמת בית כנסת גוש  2709חלקה 108
המועצה בישיבתה מס'  23/09מתאריך  14.10.09אישרה הקצאת המגרש שבנדון להקמת
בית כנסת "בית מנחם נווה חוף".
עפ"י נוהל ההקצאות ,שהוכן ע"י משרד הפנים ,מתבקשת המועצה לאשר להחכיר את
המגרש לתקופה של  25שנה עם אופציה לעירייה להאריך בעוד  2תקופות נוספות של 10
שנים כ"א ,מיום חתימת ההסכם ע"י העירייה.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק קיטוע החלטת מועצה מס' .23/09
להלן ההצבעה:
16
בעד-
/
נגד-
/
נמנע-
חברת המועצה הגב' יפעת מאירוביץ יפת לא השתתפה בהצבעה.
מאשרים )ברוב קולות(
מחליטים:
.4

הארכת מתן רשות שימוש בשטח ציבורי לתפעול גן ילדים פרטי "גן ועוד אתי פרחי"
המועצה מתבקשת לאשר הארכת מתן רשות שימוש בשטח של  200מ"ר ,המשמש כחצר
משחקים לצורך הפעלת גן ילדים פרטי "גן ועוד אתי פרחי" ,שכ' כרמים ,רח' היקב  ,9גוש
 5039חלקה .16
בחודש מאי  2010תפוג תוקף החלטת המועצה הקודמת המאשרת החכרת השטח
ומאפשרת מתן חצר משחקים החיונית לתפעול גן הילדים הפרטי.
לאור האמור יש לחדש החוזה עם המבקשת לתקופה של  36חודש ,עם אפשרות לעירייה
להאריך בעוד תקופה של  24חודש ובתנאי ,שהגן ימשיך ויפעל במבנה הקיים כיום.
התמורה לעירייה –  ₪ 1900לחודש ,לא כולל מע"מ.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הערכה שמאית.
להלן ההצבעה:
14
בעד-
/
נגד-
/
נמנע-
מחליטים :מאשרים )פה אחד(
.5

אישור המלצת ועדת הקצאות מס'  1/10מתאריך 6.1.10
המועצה מתבקשת לאשר המלצת ועדת הקצאות מס'  1/2010מתאריך  6.1.2010בדבר
רשימת מבנים להקצאה אשר הוצאו לפרסום בתאריך  ,28.10.2009לתקופה של  60יום,
לשם מתן התנגדויות עבור עמותות ובהתאם לנוהל משרד הפנים.
המבנים הנ"ל הינם לשימוש העמותות וכפי שמופיע בטבלת הפרסום המצורפת.

לקראת הישיבה הופצו לעיון חבריהמועצה עותק קיטוע פרוטוקול ועדת הקצאות +
טבלת פרסום בנושאי ההקצאות.
להלן ההצבעה:
14
בעד-
1
נגד-
/
נמנע-
מחליטים:

)מר אסף דעבול(
מאשרים )ברוב קולות(
8
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הסמכת עובדי החברה לביטחון וסדר ציבורי כעובדי עירייה
לצורך הסמכתם כמפקחים עירוניים
המועצה מתבקשת לאשר הסמכת עובדי החברה לביטחון וסדר ציבורי כעובדי עירייה
לצורך הסמכתם כמפקחים עירוניים.
מועד תחילת העסקה
קורס מפע"ם
ת.ז.
שמות העובדים
01.01.09
62888524
אושרית חדד
01.11.09
)מפע"ם חולון(
32562019
אבי זליכה
01.11.09
200643278
אברהם אברמוב
01.11.09
40958381
דורין גדעי
01.06.06
27.7.06
321573115
דוד שיין
22.05.06
24.7.06
43142348
משה סקרון
31.10.07
4.9.08
052694981
יעקב אלמוג
01.04.07
19.11.07
040979429
אביטל כפיר
01.10.07
8.8.06
031706610
ליאור בן אברהם
01.01.08
4.9.09
035890045
עמית שוורץ
01.10.07
4.9.08
032561326
הילה שמעוני
01.04.07
2006
048082184
שלומי בנזימרה
02.09.08
4.9.08
35972546
דוד אוחיון
הסמכת הפקחים להלן תיכנס לתוקף לאחר קבלתם כעובדי עירייה
22.08.07
1.2.08
015811359
יאיר לאוטה
01.11.07
4.9.08
036627099
גיל בן נעים
01.10.07
1.2.08
038071429
אביעד חוגי
להלן ההצבעה:
16
בעד-
)ה"ה רז קינסטליך וישראל דואני(
2
נגד-
/
נמנע-
חבר המועצה – מר אלי יבלון לא השתתף בהצבעה
מאשרים )ברוב קולות(
מחליטים:

.7

מכרז מס'  - 25/09שיפוץ/שיקום מעטפות במוסדות
בהמשך להחלטת ועדת המכרזים בישיבתה מיום שני ,8.3.10 ,מתבקשת
המועצה לאשר הגדלת חוזה מס'  6788עבור שיפוץ ,שיקום מעטפות במוסדות בסך
 ₪ 838,369לא כולל מע"מ המהווה תוספת של 50%מהיקף החוזה.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
א .עותק קיטוע החלטת ועדת מכרזים.
ב .עותק פניית ועדת המכרזים לראה"ע ואישור ראה"ע.
להלן ההצבעה:
14
בעד-
/
נגד-
/
נמנע-
חבר המועצה – מר רז קינסטליך לא השתתף בהצבעה.
מאשרים )ברוב קולות(
מחליטים:
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אישור רכישת זכויות העירייה לבעלות בגוש  5033חלקה ) 37חלק( רח' קנר – 6
קיסוס עמית מכלוף וקיסוס חווה.
המועצה מתבקשת לאשר רכישת זכויות העירייה לבעלות בגוש  5033חלקה 37
)חלק( רח' קנר .6
מועצת העיר בישיבת מיום  1.1106אישרה לה"ה קיסוס חווה וקיסוס עמת – מכלוף
יורשי המנוח קיסוס אריה ז"ל לרכוש את זכויות העירייה בהתאם להסכם
המסגרת הידוע כהסכם ליבאי.
בשנת ) 2008מועצה מיום  (28.8.08הובא ביטול ההחלטה מכיוון שמחירי הנדל"ן
באותה עת לא תאמו את השומה המוסכמת משנת  2006כמו כן קיסוס הנ"ל הקימו
סככה שלא בהיתר אותה דרשנו להסיר.
קיסוס אריה ז"ל ,האב הותיר בפטירתו את בנו צעיר בן  24שנים לנהל את עסקיו
)עסק בשר( ומאחר והיה עליו להיכנס לנעלי אביו בעסקים דחה הבן את הטיפול
ברכישה ובימים אלה פנה שוב בבקשה לאשר לו לרכוש את זכויות העירייה לבעלות
וזאת לאחר שהסיר את הסככה.
הנכס בנוי במלא אחוזי הבניה נקי מחריגות בניה ומחובות לעירייה.
להלן ההצבעה:
14
בעד-
/
נגד-
/
נמנע-
מחליטים:

מאשרים )פה אחד(

אישורי מועצה:
.1

אישור ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מתאריך 14.4.10
המועצה מתבקשת לאשר ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית
מתאריך  14.4.10בנושא:
א .תמיכות תנועות הנוער
ב .תמיכה בגין פעילות החינוך החרדי.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הפרוטוקול.
מנכ"ל העירייה – מר פרנקו גונן הבהיר לחברי המועצה ,כי רק התמיכות לתנועות הנוער
עומדות לאישור.
נושא התמיכות בגין פעילות החינוך החרדי הינו נושא מורכב ומסובך וימשיך לידון
בפורום המשותף של צוות התמיכות המשולב.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד( ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות
מקצועית מתאריך  14.4.10בנושא תמיכות לתנועות הנוער.
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קריאת שם רחוב בנחלת יהודה ,רח' מס'  5192המתחיל ברח'  5190ומסתיים בשצ"פ
ע"ש צבי גנות ז"ל
המועצה מתבקשת לאשר המלצת הועדה לקריאת שמות לרחובות מישיבתה מתאריך
 17.2.10ולאשר מתן שם רח' "צבי גנות" לרח' מס'  5192המתחיל ברח'  5190ומסתיים
בשצ"פ בנחלת יהודה.
צבי גרנות ז"ל נולד בטרנסילבניה .שרד את השואה ועלה ארצה בשנת .1945
התיישב בראשון לציון.
תרם רבות לחיים הציבוריים בעיר בשמשו יו"ר  /מזכיר "אילן"
תרם רבות לרווחת ציבור נפגעי הפוליו בעיר ולאנשים נזקקים ב"מתן בסתר".
שימש כיו"ר חברה "קדישא" כ 20 -שנה עד פטירתו.
התנדב בועדות שונות כגון – קמח"א דפסח"א ,גמ"חים ,מל"ח וכו'.
במשך עשרות שנים הכין בהתנדבות אלפי תלמידים בעיר
לקראת הגעתם לגיל המצוות  -רוב הפעילות נעשתה עם נוער חילוני.
הנחה בהתנדבות את ההקפות העירוניות המסורתיות בשמחת תורה.
נפטר בשנת .2005

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק המפה.

מאשרים )פה אחד(

מחליטים:

הובא לידיעת חברי המועצה:
תוצאות ההצבעה שנערכה בסבב טלפוני –המהווה החלטת מועצה:
אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך 24.3.10
בתאריך  28.3.10נערך סבב טלפוני בין חברי המועצה בנושא:
אישור ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת התמיכות מתאריך  – 24.3.10חלוקת ₪ 50,000
תמיכה "קמחא דפסחא" לעמותות הנ"ל" :אור חדש" )מילבי(" ,אל ישורון"" ,גשר יה"" ,אור
המזרח"" ,פתחי עולם".
התמיכה ניתנת על אף העדר פרסום במועד .כל העמותות עומדות בקריטריונים ,לרבות ניסיון
העבר מול עיריית ראשון לציון והשתתפות במבצעי חלוקה עירוניים.
להלן תוצאות ההצבעה המהווה החלטת מועצה:
בעד25 -
נגד/ -
נמנע/ -
מאשרים )פה אחד( :חלוקת  ₪ 50,000תמיכה "קמחא דפסחא" לעמותות הנ"ל:
מחליטים:
"אור חדש" )מילבי(" ,אל ישורון"" ,גשר יה"" ,אור המזרח"" ,פתחי עולם"
הערה :עד לסיום הסבב הטלפוני לא ניתן היה לקבל את תגובת חברי המועצה ה"ה –
מ"מ ראה"ע מוטי עג'מי וסורין גנות.
הישיבה הסתיימה בשעה22:06 :

דב צור
ראש העירייה

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה
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