י"ב בטבת ,התשע"ד
 15דצמבר 2013
02891113

עיריית ראשון לציון
המועצה ה15 -
לשכת מנכ"ל העירייה

קובץ החלטות מס' 4/13
של ישיבת מועצה מן המנין

שהתקיימה ביום רביעי,

ח' טבת התשע"ד11.12.13 ,

בשעה 19:00
באולם המליאה/קומה  ,5בנין העירייה

משתתפים

דב צור  -ראה"ע ,מוטי עג'מי  -מ"מ ראה"ע ,ציון כהן – סגן ראה"ע ,אריה כהן
– סגן ראה"ע ,אבי דנינו – משנה לראה"ע ,אייל מושיוב ,פרופ' תמי רונן,
לימור גור ,משה לב הר ,איתן שלום ,יפעת מאירוביץ יפת ,אוהד אוזן ,עידן
מזרחי ,דורון אוזן ,ישראל מוטעי ,ליאל אבן זוהר בן דוד ,יפת מנחם ,מיכאל
רייף ,יצחק אבשלומוב ,קרן דנה ,שמעון טרבלסי ,אלי יבלון ,אסף דעבול ,סורין
גנות.

חסרים:

דוד ביטן  -מ"מ ראה"ע ,רז קינסטליך – סגן ראה"ע ,אבי חיים ,יוסי חממי,
מאיר עקיבא.,

נוכחים:

פרנקו גונן – מנכ"ל העירייה ,איתן דורון – סמנכ"ל לתפעול ,אלי יהלום –
מהנדס העירייה ,יוסי כהן – גזבר העירייה ,מאיה זיו שפלטר – מבקרת
העירייה ,שוש נחום – ראש מינהל החינוך ,עו"ד אהובה קרוק—קורמן היועצת
המשפטית לעירייה ,ז'ק מוסרי – הממונה על הכנסות העירייה ,שרונה וייזל –
ס/גזבר העירייה ,טובה סער – מזכירת מועצת עירייה ,מוטי נחמני – מנכ"ל
החברה לביטחון ,עו"ד רועי בר -יועץ משפטי לעירייה.

הישיבה נפתחה בשעה19:10 :

1

בפתח הישיבה התקיימה קבלת פנים והוענקו ע"י ראה"ע –
מר דב צור תעודות הוקרה ל:

מנהלת מקיף ג'
גב' אטי הדר –
גב' רויטל הירשפלד– מנהלת החטיבה במקיף ג'
מקיף ג' קיבל פרס חינוך מחוזי על מתן מענה הוליסטי לתלמיד
בפן הערכי ,רגשי לימודי ברצף השש שנתי.
על קידום תהליכי הוראה למידה המובילים למידה משמעותית,
הישגיות ומצויינות.
גב' אתי וינקלר–
וגב' יונה סעדיה–

מנהלת קריית חינוך אמירים/מקיף ה'
רכזת מחשבים קריית חינוך אמירים/מקיף ה'
על זכיית בית הספר בתואר בית ספר מצטייין בלימודי מדעי
המחשב ברמת  5יחידות.

דינה בווה – חברת עמותת צלמי ראשון – תמונתה ""ALEGY OF AUTUMN
היתה התמונה הזוכה בכל הקטגוריות בתחרות הGRAND -
.PRIZE
מאיה רייסין – אלופת הארץ בחץ וקשת אולימפית לנשים.

הצעות לסדר היום:
 .1של חבר המועצה – מר סורין גנות מתאריך 8.12.13
שידור חי של ישיבות המועצה באתר האינטרנט העירוני.
בנושא:
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חבר המועצה – מר סורין גנות טען בהצעתו לסדר ,כי יש לאפשר לתושבי ראשון לציון
לצפות באמצעות אתר האינטרנט העירוני בישיבות המועצה בשידור חי ובכך להיות
מעורים בנעשה בעיר ,בהתנהלות מועצת העיר ,בתוכניות העתידיות של עיריית ראשון
לציון ולמעשה להיות שותפים מלאים בכל מהלך ומהלך .דבר הנעשה בעירם אחרות כגון
ירושלים וכפר סבא .והציע ,כי המועצה תאשר שידור חי של ישיבות המועצה באתר
האינטרנט העירוני.
השיב להצעה לסדר  -ראה"ע – מר דב צור – הסביר ,כי אין התנגדות עקרונית לצילום
ישיבות המועצה אולם שידור ישיר של ישיבת המועצה באינטרנט מצריך בדיקה מכיוון
והעלות יקרה מאד .בבדיקה שנערכה הוברר ,כי בכל הערים בהם ישנו שידור של ישיבת
המועצה באתר האינטרנט העירוני הוא אינו משודר בשידור ישיר.
הבהיר ,כי ההנהלה הקימה ועדה לבדיקת הנושא והציע לחבר המועצה – מר סורין גנות
להצטרף לועדה .מר סורין גנות השיב בחיוב.
משנה לראה"ע – מר אייל מושיוב ביקש גם הוא להצטרף לועדה.
ראה"ע – מר דב צור העמיד להצבעה הקמת ועדת מועצה לבחינת הנושא.
חברים בועדה ה"ה לימור גור ,יפת מנחם ,משנה לראה"ע –אייל מושיוב וסורין גנות.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד( הקמת ועדת מועצה לבדיקת הנושא כמוצע לעיל.
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 .2של חבר המועצה – מר אסף דעבול מתאריך 8.12.13
שינוי שיטת המדידה מברוטו לנטו.
בנושא:
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חבר המועצה מר אסף דעבול הדגיש בהצעתו לסדר ,כי לאור החמרת המצב הכלכלי
והחברתי במדינה ,ניתן להיטיב עם תושבי העיר באמצעות הקלה בתשלום הארנונה על
ידי שינוי שיטת המדידה כדוגמת העיר ת"א .והציע  ,כי המועצה תאשר הפחתת חיוב
הארנונה למגורים ולעסקים ע"י שינוי שיטת החישוב מברוטו לשיטת חישוב נטו.
ראה"ע – מר דב צור – אין לעירייה סמכות חוקית לשנות את שיטת המדידה ,קיימת
פסיקה של ביהמ"ש העליון האומרת ,כי לא ניתן לשנות שיטות מדידה .גם השרים לא
יכולים וזאת עפ"י תקנות ההסדרים משנת .1993
ניתן להפחית או להגדיל ,בהסכמת השרים ,את תעריפי הארנונה אולם לא ניתן לשנות את
שיטת המדידה.
גם אם היתה לנו סמכות חוקית לא היינו מבצעים זאת מכיוון והמשמעות הכספית היא
ירידה של  15%בארנונה והעירייה לא היתה יכולה לעמוד בזה בבת אחת.
למעשה כל שנה העירייה מחזירה לתושבים סכום כולל של  40מליון  ₪וכתואצה מכך
ראשון לציון כבר אינה בין  10הרשויות היקרות בארץ.
מר אסף דעבול – מציע לבצע הפחתה של  8%בארנונה בפעם אחת ולא ב 2% -כל שנה.
מר סורין גנות –מציע ,כי המועצה תקבל החלטה שלכשתתבטל ההקפאה תשונה שיטת
המדידה.
ראה"ע -מר דב צור – העמיד להצבעה הסרת ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
להלן ההצבעה:
19
בעד-
2
נגד-
/
נמנע-
מחליטים:

נושאים
.1

)ה"ה אסף דעבול וסורין גנות(
מאשרים )ברוב קולות( הסרת ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.

משפטיים:

תיקון לחוק העזר )העמדת רכב וחנייתו( התשע"ד –  – 2013תיקון מספרי תמרורים.
המועצה מתבקשת לאשר תיקון לחוק העזר )העמדת רכב וחנייתן( התשע"ג – .2013
מעיון בתקנות התעבורה הוברר ,כי מספרי התמרורים ד ,20 -ד ,19 -ג 49-ו-א 44-שונה.
לפיכך התעורר הצורך לתקנם גם בחוק העזר לראשון לציון )העמדת רכב וחנייתו(
במקום תמרור ד  20 -יבוא תמרור ;817
במקום תמרור ד –  19יבוא תמרור ;819
במקום תמרור ג –  49יבוא תמרור ;627
במקום תמרור א –  44יבוא תמרור .629

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק חוק העזר.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :
3

.2

תיקון צו העיריות )עבירות קנס(  -העלאת קנסות בענין זיהום הסביבה ע"י צואת כלבים,
שאינה נאספת ע"י בעליהם
המועצה מתבקשת לאשר הצעת ראה"ע –מר דב צור להעלות את הקנס הצפוי למי
שאינו אוסף את גללי הכלבים מהמקומות הציבוריים בהם הוטלו לסך של ₪ 730
)דרגה א'(
דברי הסבר:
למרות הפעולות החינוכיות שנעשו ע"י העירייה במשך שנים רבות והפרסומים שנעשו
על ידה על גבי שלטים עירוניים ובכניסות לגינות הציבוריים לא הואילו ,וכמות צואת
הכלבים שלא נאספה ע"י בעליהם לא פחתה.
יצויין ,כי לא רק שהותרה צואת הכלבים במקומות הציבוריים גורמת לאי נעימות למי
שדרך עליה ללא משים ,אלא שלעתים אפשר שכלבים בריאים ידבקו במחלות של כלבים
אחרים שגלליהם לא נאספו ,דבר שיגרום סבל לאותם כלבים שיחלו.
לאור העובדה ,כי אף הקנסות בסמוכים של  ₪ 430ו ₪ 660 -שהוטלו עד כה במסגרת
ברירות הקנס )דו"חות( למי שלא אספו מהמקומות הציבוריים את צואת כלביהם לא
הרתיעו לא הפחיתו את כמות מבצעי העבירות ,לא נותרה הברירה אלא להעלות את
סכום הקנס בתקווה ,כי הוא יהווה גורם אשר ידרבן את בעלי הכלבים למלא את חובתם
לאסוף את גללי כלביהם מהמקומות הציבוריים.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק צו העיריות.
מר אסף דעבול – ניתן לבצע בדיקות  DNAולאתר את בעלי הכלבים.
ראה"ע – מר דב צור – כרגע מתקיימת בדיקה בנושא .ברגע שהבדיקה תושלם נביא
למועצה .יש לקחת בחשבון ,כי זהו נושא בעל עלויות מרחיקות לכת.
עו"ד אהובה קרוק-קורמן – קודם יש צורך בהקמת המאגר הגנטי .בינתיים אין חוק
המחייב את בעלי הכלבים להסכים לתת למאגר את ה DNA -של כלביהם.
הכינו הצעת חוק המאפשרת לחייב את בעלי הכלבים לתת את ה DNA -של כלביהם
למאגר.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :
 .3עמותת "גמלאי חברת בזק" – תיקון סופר.

המועצה בישיבתה מס'  76/11מתאריך  16.11.2011אישרה חידוש הסכם רשות עם עמותת
"גימלאי חברת בזק" לצורך הפעלת מועדון לגמלאים ברח' האחים זייגר .5
שטח הנכס שהוקצה לעמותה הינו  74מ"ר ולא  50מ"ר כפי שאושר במועצה.
לפיכך מתבקשת המועצה לאשר תיקון השטח שהוקצה לעמותה מ 50 -מ,ר ל 74 -מ"ר.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק קיטוע החלטת מועצה  + 76/11עותק
הפירסום.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :
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 .4פרסום צו חניה ,גוש  6286חלקות  - ,377 ,370שכונת "מרום ראשון"
המועצה מתבקשת לאשר פרסום צו חניה עפ"י חוק הרשויות המקומיות 0שימוש ארעי
במגרשים ריקים( תשמ"ז –  1987על החלקות הבאות:
חלקה  370בגוש  ,6286שיעודה שב"צ ושטחה  2,887מ"ר ומיקומה מדרום לרחוב גינדי
מנחם ,ממערב לדרך חיים הרצוג  5וממזרח לרחוב ההתיישבות .24
חלקה  377בגוש  ,6286שיעודה שצ"פ ושטחה  3,237מ"ר ומיקומה ממערב לדרך חיים
הרצוג  ,3ממזרח לרחוב ההתיישבות .22
החלקות בבעלות מלאה של העירייה.
חלקות אלו הנמצאות במתם שכונת "מרום ראשון" )צוריאל( נמצאות ממול מתחם "גן
בעברית" וישמשו לחניית המבקרים בגן.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :

 .5ביטול הקצאה לעמותת "קו לחיים" לאחר אישור מועצה
המועצה מתבקשת לאשר ביטול החלטתה מישיבתה מס'  113/13מתאריך  2.1.13באשר
להקצאת נכס עירוני ברח' גיבורי ישראל ,גוש  6092חלקה  175לךעמותת קו לחיים ע"ר
.58017677
העמותה החליטה לוותר על זכותה במבנה עירוני עקב חו"ד מקצועית של מהנדס
קונסטרוקציה ,שהמבנה שהוקצה אינו ראוי למגורים.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים קיטוע החלטת מועצה  + 113/13עותק טבלת
הפרסום.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :
 .6אישור המלצת ועדת הקצאות מס'  9/13מיום 13.11.13

המועצה מתבקשת לאשר המלצת ועדת הקצאות בדבר רשימת המבנים להקצאה אשר
הוצאו לפרסום בהתאם לנוהלי משרד הפנים.
להלן פירוט ההקצאות:
 .1עמותת "אור הללויה" ע"ר – 580324630חידוש רשות שימוש בנכס לצורך הפעלת גן
ילדים -
מעון יום
פרטי הנכס:
מבנה ברח' החבצלת  , 17פינת החורש  2גוש  4242חלקה  ,659שכון המזרח
שטח המבנה – כ 400-מ"ר
תקופת ההקצאה:
הקצאה זמנית ל  11-חודשים
מהות הבקשה:
לחתום על הסכם רשות לאחר המצאת כל המסמכים הדרושים לחתימת החוזה ע"י
העמותה .דמי השימוש הינם  ₪ 18לחודש .העמותה תישא באחזקת הנכס קרי ארנונה,
חשמל ,מים ,טלפון .ביטוח יעשה ע"פ דרישות העירייה.
ההקצאה כפופה לרישום של  18ילדים לפחות.
5

חבר המועצה – מר סורין גנות – האם בודקים שילדי הגנים הם תושבי ראשון.
ראה"ע – מר דב צור – מינהל החינוך בודק כל שנה .רוב הילדים הם תושבי ראשון לציון.
לבקשת חברי המועצה ה"ה אסף דעבול וסורין גנות התקיימה הצבעה לסעיף  1הנ"ל:
להלן ההצבעה:
17
בעד-
/
נגד-
)מר סורין גנות(
1
נמנע-
חבר המועצה – מר אסף דעבול לא השתתף בהצבעה.
מחליטים :מאשרים )ברוב קולות( חידוש רשות שימוש לעמותת "אור הללויה" בנכס
ברח' החבצלת  ,17לצורך הפעלת גן ילדים-מעון יום.
 .2עמותת "משכנות הרועים לבני עדת תימן ירושלים" ע"ר  – 580437705הקצאה לצורך
הפעלת גן ילדים – התקשרות חדשה
פרטי הנכס:
במבנה עירוני ברח' נחמיה  111גוש  4246חלקה  ,184שכון המזרח
שטח המוקצה – כ 70-מ"ר
בעבר ,הנכס הנ"ל היה ברשות שימוש של העמותה "אור מלכה" לצורך הפעלת כיתת
לימוד במקום .
תקופת ההקצאה המבוקשת:
הקצאה ל 12-חודשים
מהות הבקשה:
לאחר המצאת כל המסמכים הדרושים לחתימת החוזה ע"י העמותה יחתם הסכם רשות.
דמי השימוש  ₪ 18לחודש .העמותה תישא באחזקת הנכס לאמור ארנונה ,חשמל ,מים,
טלפון .ביטוח יעשה ע"פ דרישות העירייה.
לנכס אין היתר ,לפיכך העמותה תחתום על טופס העדר מסמכים.
לבקשת חברי המועצה ה"ה אסף דעבול וסורין גנות התקיימה הצבעה לסעיף  2הנ"ל:
להלן ההצבעה:
17
בעד-
/
נגד-
/
נמנע-
חברי המועצה ה"ה אסף דעבול וסורין גנות לא השתתפו בהצבעה.
מחליטים :מאשרים )ברוב קולות( חידוש רשות שימוש לעמותת "אור הללויה" בנכס
ברח' החבצלת  ,17לצורך הפעלת גן ילדים-מעון יום.
התקיימה הצבעה "אן בלוק" לסעיפים  11 – 3בפרוטוקול ועדת הקצאות:
 .3עמותת "תהילת ירושלים" ע"ר – 580113207חידוש רשות שימוש זמני בנכס עירוני
לצורך הפעלת בית ספר " מגן אברהם"
פרטי הנכס:
מבנה ברח' צאלח  6גוש  6093חלקה 205
תקופת ההקצאה:
הקצאה ל 12 -חודשים  4 +אופציות של  12חודשים כל אחת.
מהות הבקשה:
לאחר המצאת כל המסמכים הדרושים לחתימת החוזה ע"י העמותה יחתם הסכם רשות.
דמי השימוש  ₪ 18לחודש .העמותה תישא באחזקת הנכס לאמור ארנונה ,חשמל ,מים,
טלפון .ביטוח יעשה ע"פ דרישות העירייה.
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לנכס אין היתר ,לפיכך העמותה תחתום על טופס העדר מסמכים.
במידה והעמותה שייכת לחינוך עצמאי "מוכר שאינו רשמי" ,הוצאות שוטפות יחולו ע"פ
נוהל עירוני שייקבע ע"י מינהל החינוך ובאישור הגזבר.
גב' ליאל אבן זהר בן דוד  -המקלט הוצא משימוש בית הספר.
מנכ"ל העירייה – מר פרנקו גונן – המקלט נבנה כמקלט ציבורי .לא ניתן להשאיר ילדים
ללא מיקלוט בשעת חירום .למעשה בשעת חירום ביה"ס סגור והמקלט נפתח לרשות
הציבור.
 .4עמותת "אלו"ט" ע"ר – 580064335חידוש רשות שימוש בנכס עירוני לצורך הפעלת
מרכז תעסוקה לבוגרים עם אוטיזם
פרטי הנכס:
מבנה ברח' הייסמן  4גוש  3930חלקה  ,401שכ' רמב"ם
שטח המבנה כ 404 -מ"ר
תקופת ההקצאה:
הקצאה ל 10 -שנים
מהות הבקשה:
עמותת "אלו"ט" פנתה לקרן לפיתוח שירותים לנכים של ביטוח לאומי כדי לקבל סיוע
במימון שיפוץ והצטיידות .סכום המבוקש .₪ 471,900
ביטוח לאומי התנה את הסיוע בקבלת הבטחה שהמבנה שהוקצה לעמותה ישמש את
המרכז במשך  10שנים רצופות לפיכך בקשה העמותה הקצאה לתקופה של  10שנים.
המרכז אמור לשרת כ 30 -אנשים ,כאשר העדיפות לתושבי העיר.
יחתם הסכם רשות לתקופה של  5שנים  5+שנים .הסכם טעון אישור משרד הפנים .דמי
השימוש  ₪ 18לחודש .העמותה תישא באחזקת הנכס לאמור ארנונה ,חשמל ,מים ,טלפון.
ביטוח יעשה ע"פ דרישות העירייה.

 .5עמותת "אנוש" ע"ר  – 580019800חידוש הסכם לצורך מתן מענה לאנשים עם פיגור
בתחומי תעסוקה
פרטי הנכס:
רח' ביל"'  21גוש  3937חלקה  ,84שכ' ראשונים –
שטח החלקה 468 -מ"ר )ניצול שטח מקסימלי(
שטח מבנה הקיים  148 -מ"ר
שטח תוספת הבנייה )קומה  134 - (2מ"ר
תקופת ההקצאה:
לראשונה ,הנכס הנ"ל הוקצה לעמותת אנוש בשנת  ,1996לתקופה .6/8/2006 – 8/8/1996
ההסכם חודש לתקופה של  10שנים עקב שיפוצים במקום ).(5/8/2016 – 7/8/2006
תקופת ההקצאה המבוקשת  15שנים
מהות הבקשה:
הנכס מיועד לשיפוץ – תוספת קומה למבנה הקיים ) 134מ"ר(.
הבנייה תבוצע במימון משרד הבריאות ,ביטוח לאומי ועירייה לפי הפירוט הבא:
–  2,020אלש"ח
השתתפות ביטוח לאומי
–  300אלש"ח
השתתפות משרד הבריאות
  430אלש"חהשתתפות העירייה
לאחר המצאת כל המסמכים הדרושים לחתימת החוזה יחתם הסכם רשות לתקופה של 15
שנים תאון אישור משרד הפנים .דמי השימוש  ₪ 18לחודש .העמותה תישא באחזקת
הנכס לאמור ארנונה ,חשמל ,מים ,טלפון .ביטוח יעשה ע"פ דרישות העירייה.
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 .6עמותת "בית כנסת אחדות ישראל הצעירה" ע"ר  – 580410322רשות שימוש בנכס
עירוני ובשטח כ 120 -מ"ר( לצורך תפילות ,שעורי תורה ולפעילות תרבותית תורנית-
התקשרות חדשה
פרטי הנכס:
מבנה ברח' חיש  3גוש  3930חלקה  ,482שכ' רביבים
שטח המבנה – ב 120-מ"ר
תקופת ההקצאה:
הקצאה ל 5-שנים חסר יום
מהות הבקשה:
לאחר המצאת כל המסמכים הדרושים לחתימת החוזה יחתם הסכם רשות .דמי השימוש
 ₪ 18לחודש .העמותה תישא באחזקת הנכס לאמור ארנונה ,חשמל ,מים ,טלפון .ביטוח
יעשה ע"פ דרישות העירייה.
לנכס אין היתר ,לפיכך העמותה תחתום על טופס העדר מסמכים.

 .7עמותת "אנוש" ע"ר  – 580019800רשות שימוש זמני בנכס לצורך מתן מענה לאנשים
עם יגור בתחומי תעסוקה – התקשרות חדשה.
פרטי הנכס המבוקש:
מבנה ברח' מרגולין  22גוש  3929חלקה  ,822שכ' רמב"ם
שטח המבנה – כ 160-מ"ר
תקופת ההקצאה:
ההקצאה ל 12 -חודשים עם אופציה הארכה ל 12 -חודשים נוספים.
מהות הבקשה:
לאחר המצאת כל המסמכים הדרושים לחתימת החוזה יחתם הסכם רשות .דמי השימוש
 ₪ 18לחודש .העמותה תישא באחזקת הנכס לאמור ארנונה ,חשמל ,מים ,טלפון .ביטוח
יעשה ע"פ דרישות העירייה.
לנכס אין היתר ,לפיכך העמותה תחתום על טופס העדר מסמכים.

 .8עמותה "צעד קדימה" ע"ר  -580115319חידוש הסכם לצורך מגורים לילדים נפגעי C.P
פרטי הנכס:
מבנה ברח' מעונות ברכה  7גוש  3937חלקה  , 177שכ' ראשונים
שטח המבנה – כ 130-מ"ר
תקופת ההקצאה המבוקשת:
הקצאה ל 5 -שנים חסר יום
מהות הבקשה:
לאחר המצאת כל המסמכים הדרושים לחתימת החוזה ע"י העמותה יחתם הסכם רשות.
דמי השימוש  ₪ 18לחודש .העמותה תישא באחזקת הנכס לאמור ארנונה ,חשמל ,מים,
טלפון .ביטוח יעשה ע"פ דרישות העירייה.
 .9עמותת " המפעל להכשרת ילדי ישראל " ע"ר  – 580051605רשות שימוש בנכס עירוני
לצורך הפעלת משפחתון – התקשרות חדשה.
פרטי הנכס המבוקש:
רח' מילטון פרידמן  14גוש  5097חלקה  ,93שכ' פרס נובל
שטח הבית – כ 284 -מ"ר
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תקופת ההקצאה:
ההקצאה ל 5 -שנים חסר יום
מהות הבקשה של מינהל לשלוב חברתי:
מנהל לשלוב חברתי ,יצא במכרז פומבי  ,10/03להפעלת משפחתון בנכס עירוני
לילדים בגילאי ) 5-12גיל כניסה למשפחתון(.
מדובר במשפחתון לילדים בעלי פוטנציאל שכלי תקין המתאימים למסגרת חינוך
רגילות אשר הוצאו ממשפחות שאינן יכולות לטפל בילדיהם.
העמותה " המפעל להכשרת ילדי ישראל" זכתה במכרז ונחתם הסכם הפעלה לחמש שנים
).(2008- 2003
משנת  2008לא חודש הסכם הפעלה ,וכעת מנהל לשלוב חברתי מבקש להסדיר את
נושא רשות שימוש בנכס בהתאם לנוהל הקצאות.
לאחר המצאת כל המסמכים הדרושים לחתימת החוזה ע"י העמותה יחתם הסכם רשות.
דמי השימוש  ₪ 18לחודש .העמותה תישא באחזקת הנכס לאמור ארנונה ,חשמל ,מים,
טלפון .ביטוח יעשה ע"פ דרישות העירייה.

 .10הקמת מועדון לתנועת הנוער בני עקיבא
בעקבות החלטת ועדת ההקצאות מתאריך  9.4.2013נערכה פגישה אצל מנכ"ל העירייה
עם נציגי קרן תורה ועבודה וסוכם כי :על שטח של עד דונם ,בגוש  5384חלקה ,55
בשכונת נווה ים תיבנה העירייה באמצעות אגף בנייה ציבורית מבנה מועדון נוער
בשטח  250מ"ר עבור תנועת הנוער בני עקיבא ומבנה בשטח  50מ"ר לפעילות חברתית
של קרן תורה ועבודה .המבנים יהיו נפרדים ועצמאיים עם כניסות נפרדות .יוכן תב"ר
שיתבסס על  300מ"ר בנייה  +פיתוח משני מקורות מימון :קרן תורה ועבודה מיליון ₪
והשאר ממקורות העירייה.
לפי הצעת היועץ המשפטי :יוקצה המבנה בשלמותו לבני עקיבא תוך שיוגדר בהסכם
כי ניתנת להם האפשרות להעמיד  50מ"ר לפעילויות של קרן תורה ועבודה לצרכי
תרבות בלבד.
התוכנית תצא לפועל לאחר קבלת המסמכים הנדרשים לפי נהלי ועדת ההקצאות
ומימון קרן תורה ועבודה בהתאם להתחייבות.
עם סיום הבנייה ומסירת הנכס לתנועת בני עקיבא יחתם הסכם רשות לצורך הפעלת
מועדון.
לאחר סיום הבניה )שטח המועדון שיבנה הינו  300מ"ר( והמצאת כל המסמכים הדרושים
לחתימת החוזה ע"י תנועת הנוער "בני עקיבא" יחתם הסכם רשות לתקופה של  5שנים
חסר יום .דמי השימוש  ₪ 18לחודש .העמותה תישא באחזקת הנכס לאמור ארנונה,
חשמל ,מים ,טלפון .ביטוח יעשה ע"פ דרישות העירייה.
תנועת הנוער תוכל לאפשר לקרן תורה ועבודה לעשות שימוש בשטח של  50מ"ר עם
המעבר למבנה החדש תפנה תנועת הנוער את המבנה הקיים בשכונת רמת אליהו.

 .11עמותת "מעין גנים" ע"ר  – 580517985הקצאה זמנית לצורך הפעלת בית כנסת –
התקשרות חדשה.
פרטי הנכס המבוקש:
רח' נגבה  7גוש  5387חלקה  ,19שכ' קריית גנים
שטח הכיתה כ 70 -מ"ר
תקופת ההקצאה:
הקצאה ל 12 -חודשים
מהות הבקשה:
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רשות שימוש בכיתת מחול באולפנה עד לסיום בניית בית כנסת בשכ' קריית גנים .הנושא
תואם ואושר ע"י מינהל האולפנה ומינהל החינוך )רצ"ב ההחלטה(.
לאחר המצאת כל המסמכים הדרושים לחתימת החוזה ע"י העמותה יחתם הסכם רשות.
דמי השימוש  ₪ 18לחודש .העמותה תישא באחזקת הנכס לאמור ארנונה ,חשמל ,מים,
טלפון .ביטוח יעשה ע"פ דרישות העירייה.

לקראת הישיבה צורפו לעיון חברי המועצה שתי הודעות בדבר אפשרות להקצאת המבנים כפי
שפורסמו בעיתונות ביום  27.6.13וביום .15.8.13
מחליטים:

מאשרים )פה אחד( סעיפים  11 – 3בפרוטוקול ועדת הקצאות הנ"ל.

אישורי מועצה:
 .1חלופי גברי בועדת מכרזים:
המועצה מתבקשת לאשר חלופי גברי בועדת מכרזים כדלקמן:
חברת המועצה – הגב' קרן דנה מסיעת יש עתיד מתמנה כחברה בועדת המכרזים במקומו
של מר אלי יבלון מסיעת הבית היהודי.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים:
 .2אישור הרכב ועדות המועצה/ועדות חובה
המועצה מתבקשת לאשר :א .הקמת ועדות החובה;
ב .הרכבן הסיעתי ;
ג .שמות החברים בועדות.
ד .יו"ר הועדות ומרכזי הועדות".

ועדת חינוך :
על פי סעיף  149ט' לפקודת העיריות.
 .1הועדה תמנה  7חברי מועצה ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
רק ראשון
התנועה החברתית הירוקה-
ל.ה.ב למען הצעירים בראשון
דרך חדשה עם הירוקים
פז
הבית היהודי-
מנהל בית ספר יסודי
מנהל בית ספר על יסודי
יו"ר ועד הורים עירוני
יו"ר פרלמנט הנוער
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2
1
1
1
1
1

 . 2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
מר דב צור – ראש העירייה – יו"ר,
.1
פרופ' תמי רונן.
.2
סיעת דרך חדשה עם הירוקים:
גב' ליאל אבן זהר בן דוד
.1
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
מר אוהד אוזן
.1
סיעת ל.ה.ב למען הצעירים בראשון:
_________________.
.1
סיעת פז:
_________________.
.1
סיעת הבית היהודי:
מר אלי יבלון.
.1
 .3יו"ר הועדה -
מרכז הועדה –

ראה"ע  -מר דב צור.
גב' טובה סער.

ועדת תמיכות ציבורית :
 .1הועדה תמנה  7חברי מועצה ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
התנועה החברתית הירוקה
הצעירים  +הירוקים
ש"ס
ל.ה.ב למען הצעירים בראשון
פז
הבית היהודי -יו"ר
חי

1
1
1
1
1
1
1

 . 2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
מר אוהד אוזן
.1
מ"מ – מר איתן שלום.
סיעת הצעירים  +הירוקים:
________________
.1
סיעת ש"ס:
________________
.1
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סיעת ל.ה.ב למען הצעירים בראשון:
_____________.
.1
סיעת פז:
_____________.
.1
סיעת הבית היהודי:
מר אלי יבלון.
.1
סיעת חי:
מר שמעון טרבלסי
.1
 .3יו"ר הועדה -
מרכז הועדה –

מר אלי יבלון.

ועדת קליטה עירונית:
*עפ"י סעיף  149ה' לפקודה.
 .1הועדה תמנה  11חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
2
רק ראשון
דרך חדשה עם הירוקים-יו"ר 2
1
התנועה החברתית הירוקה
1
הירוקים  +הצעירים
1
ראשון לכולם
1
ראשון ביתנו
1
הבית היהודי
1
יש עתיד
1
פז
* אין חובה למנות את חברי הועדה מקרב חברי המועצה
 . 2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
__________________,
.1
__________________
.2
סיעת דרך חדשה עם הירוקים:
מר יפת מנחם – יו"ר
.1
______________________
.2
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
מר ראובן קורמן
.1
סיעת הירוקים  +הצעירים:
_____________.
.1
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סיעת פז:
_____________.
.1
סיעת הבית היהודי:
______________.
.1
סיעת ראשון לכולם:
מר מיכאל רייף.
.1
סיעת ראשון ביתנו:
_______________.
.1
סיעת יש עתיד:
_______________.
.1
 .3יו"ר הועדה -
מרכז הועדה –

מר יפת מנחם.
________________.

ועדת ביטחון:
*עפ"י סעיפים  149ב' לפקודה.
 .1הועדה תמנה  7חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
רק ראשון
התנועה החברתית הירוקה
הירוקים  +הצעירים
דרך חדשה עם הירוקים
פז
ראשון ביתנו
*

1
1
2
1
1
1

אין חובה למנות את חברי הועדה מקרב חברי המועצה

 . 2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
__________________,
.1
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
מר שלומי לוי
.1
מ"מ – מר איתמר דורפמן.
סיעת דרך חדשה עם הירוקים:
__________________
.1
סיעת הירוקים  +הצעירים:
_____________  -יו"ר.
.1
_____________.
.2
סיעת פז:
_____________.
.1
13

סיעת ראשון ביתנו:
_______________.
.1
 .3יו"ר הועדה -
מרכז הועדה –

סיעת הירוקים  +הצעירים.
מר גיל רוטשילד.

ועדת מל"ח:
*עפ"י סעיפים  149א' לפקודה.
 .1הועדה תמנה  9חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
1
רק ראשון – יו"ר
1
התנועה החברתית הירוקה
1
הירוקים  +הצעירים
1
דרך חדשה עם הירוקים
1
שס
ל.ה.ב למען הצעירים בראשון 1
1
פז
1
ראשון ביתנו
1
יש עתיד
* אין חובה למנות את חברי הועדה מקרב חברי המועצה
 . 2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
__________________ - ,יו"ר
.1
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
מר איתמר דורפמן.
.1
סיעת הירוקים  +הצעירים:
________________
.1
סיעת דרך חדשה עם הירוקים:
_____________ .
.1
סיעת ש"ס:
_______________.
.1
סיעת ל.ה.ב למען הצעירים בראשון:
_________________.
.1
סיעת פז:
_____________.
.1
סיעת ראשון ביתנו:
_______________.
.1
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סיעת יש עתיד:
________________
.1
 .3יו"ר הועדה -
מרכז הועדה –

______________.
מר אדי נורנברג.

ועדת הנחות במסים:
* מכח סעיף  6לתקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחות מארנונה( התשנ"ג – .1993
 .1הועדה תמנה  7חברים.
מהם  3חברי מועצה,
גזבר העירייה ,מנהל מח' הרווחה ,מנהל מח' הגבייה והיועץ המשפטי
הרכב סיעתי
רק ראשון – יו"ר
התנועה החברתית הירוקה
פז

1
1
1

*גזבר העירייה
*מנהל מח' הרווחה
*מנהל מחלקת הגבייה
*היועץ המשפטי
*

נציגי הסיעות יבחרו מקרב חברי המועצה

 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
מר אייל מושיוב – משנה לראה"ע  -יו"ר.
.1
מ"מ – מר ציון כהן – סגן ראה"ע.
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
מר איתן שלום.
.1
מ"מ – מר אוהד אוזן
סיעת פז:
מר אסף דעבול.
.1
מ"מ גזבר העירייה –
מנהל מח' רווחה –
נציג אגף הכנסות–
יועץ משפטי –

משרד עו"ד בר.

 .3יו"ר הועדה – מר אייל מושיוב – משנה לראה"ע.
מרכזת הועדה – גב' שמחה פלד
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ועדת שימור אתרים:
עפ"י סעיף  10לתוספת הרביעית לחוק התכנון והבניה תשכ"ח –  1965יהא הרכב הועדה
כדלקמן:
 (1ראש הרשות או יושב ראש ועדת המשנה לתכנון ולבניה.
 (2חברי מועצת רשות.
 (3עובד הרשות הבקיא בענייני תכנון ובניה )שמינה ראה"ע(.
* מי שמצוי בנושא שימור מבנים ואתרי התיישבות ...והוא יהיה בעל דעה מייעצת.
 .1הועדה תמנה  7חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
רק ראשון
1
התנועה החברתית הירוקה
1
הירוקים  +הצעירים
1
דרך חדשה עם הירוקים
1
הליכוד
1
פז
1
זך
1
1
*עובד הרשות
1
*בעל דעה מייעצת
 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
 .1מר דב צור – ראש העירייה – יו"ר
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
גב' יפעת מאירוביץ יפת.
.1
מ"מ – מר אוהד אוזן.
סיעת הירוקים  +הצעירים
___________________
.1
סיעת דרך חדשה עם הירוקים:
גב' ליאל אבן זוהר בן דוד
.1
סיעת הליכוד:
מר דוד ביטן – מ"מ ראה"ע
.1
סיעת פז:
___________________
.1
סיעת זך:
מר אבי דנינו – משנה לראה"ע.
.1
עובד הרשות:
אבנר אקרמן– אדריכל העיר,
בעל דעה מייעצת -

_______________

 .3יו"ר הועדה – מר דב צור – ראה"ע
מרכזת הועדה – גב' נועה פלג
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ועדת חריגי מים מקרים סוציאליים:
סעיף  19ב' לחוק העזר לראשון לציון אספקת מים התשנ"ו –  1995מחייב הקמת ועדה
לחריגי מים שתדון בבקשות להפחתת חיובי תשלום בעד מים בהרכב כלהלן :שלושה חברי
המועצה שאחד מהם לפחות אינו חבר ועדת הנהלת העירייה ,גזבר העירייה ,מנהלת
מחלקת הרווחה של העירייה ,מנהל מחלקת הגבייה של העירייה ,היועץ המשפטי לעירייה.
 .1הועדה תמנה  7חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
רק ראשון
הירוקים  +הצעירים-יו"ר
פז

1
1
1

*גזבר העירייה
*מנהל מח' הרווחה
*מנהל מח' הגבייה
*היועץ המשפטי לעירייה
 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
________________.
.1
סיעת הירוקים  +הצעירים:
________________  -יו"ר.
.1
סיעת פז :
________________.
.1

מ"מ גזבר העירייה –
מנהל מח' רווחה –
מנהל מח' גבייה –
יועץ משפטי –

משרד עו"ד בר.

 .3יו"ר הועדה – סיעת הירוקים  +הצעירים
מרכזת הועדה  -גב' חני הובר
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ועדה למאבק בנגע הסמים :
עפ"י סעיף 149יא לפקודת העיריות יהא הרכב הועדה כדלקמן:
(1
(2
(3
(4
(5
(6

שלושה חברי מועצת רשות לכל היותר ,שאחד מהם יהיה היושב ראש.
מנהל אגף הרווחה או מנהל המחלקה לשירותים חברתיים.
מנהל מחלקת חינוך.
שני נציגי ציבור ,שיבחר ראש העירייה באישור המועצה.
מנהל בית ספר בתחום שיפוטה ל העירייה ,שניתן בו חינוך על יסודי ,שימנה
מנהל מחלקת חינוך.
נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים שימנה המנהל הכללי של הרשות.

 .1הועדה תמנה  5חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
רק ראשון
התנועה החברתית הירוקה
הירוקים  +הצעירים – יו"ר
דרך חדשה עם הירוקים -ציבור
יש עתיד  -ציבור

1
1
1
1
1

מנהל אגף הרווחה
מנהל מח' החינוך
מנהל בית ספר על יסודי
נציג הרשות הלאומית למלחמה
בסמים

1
1
1
1

 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
______________.
.1
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
גב' יפעת מאירוביץ יפת.
.1
מ"מ – מר אוהד אוזן
סיעת הירוקים  +הצעירים:
_______________ -יו"ר
.1
סיעת דרך חדשה עם הירוקים:
________________ -נציג ציבור
.1
סיעת יש עתיד:
________________  -נציג ציבור
.1
מנהל אגף הרווחה -
מנהל מח' החינוך -
מנהל בית ספר על יסודי -
נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים-
 .3יו"ר הועדה – _____________
מרכז הועדה – מר דוד בן שושן.
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ועדת בטיחות בדרכים:
על פי סעיף  149ו' לפקודה
 .1הועדה תמנה  5חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי

*

רק ראשון
התנועה החברתית הירוקה
דרך חדשה עם הירוקים-
יש עתיד – יו"ר
פז

1
1
1
1
1

*מהנדס העירייה
*מנהל אגף החינוך
*נציג החברה העירונית לביטחון
*נציג יח' תנועה
*נציג שר התחבורה
*נציג המשטרה
*נציג המועצה למניעת תאונות
*נציג התחבורה הציבורית

1
1
1
1
1
1
1
1

אין חובה למנות את חברי הועדה מקרב חברי המועצה
 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
______________.
.1
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
מר איציק ביטון.
.1
סיעת דרך חדשה עם הירוקים:
________________
.1
סיעת יש עתיד:
_______________  -יו"ר.
.1
סיעת פז:
________________
.1
 .3יו"ר הועדה –________________
מרכז הועדה – מר ניסים נחמני/החב' לביטחון
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ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור:
עפ"י סעיף  149ח' לפקודת העיריות
 .1הועדה תמנה  3חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
רק ראשון– נציג ציבור
התנועה החברתי הירוקה – יו"ר
זך  -נציג המשפחות השכולות

1
1
1

 .2להלן פירוט שמות חברי הועדה על פי הרכב הסיעתי
סיעת רק ראשון:
_____________  -נציג ציבור.
.1
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
מר איתן שלום – יו"ר.
.1
מ"מ – גב' יפעת מאירוביץ יפת
סיעת זך:
מר דוד ראובן – נציג המשפחות השכולות.
.1
 .3יו"ר הועדה – מר איתן שלום.
מרכזת הועדה – גב' גלית כחלון
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ועדה לקידום מעמד הילד:
על פי סעיף  149ז' לפקודה
 .1הועדה תמנה  5חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
1
רק ראשון
1
התנועה החברתית הירוקה
1
דרך חדשה עם הירוקים – יו"ר
1
ראשון ביתנו
1
פז
*ראש מינהל החינוך
*ראש מינהל הרווחה
*מנהל בי"ס בעיר
*נציג ארגון המורים העל יסודיים
*נציג מורי אגודת ישראל בעיר
*נציג הסתדרות המורים
*יו"ר מועצת התלמידים
*יו"ר ועד ההורים העירוני
*מפקד תחנת משטרה בעיר
*נציג תנועות הנוער בעיר
*נציג ארגון התנדבותי שעניינו
קידום ילדים
* אין חובה למנות את חברי הועדה מקרב חברי המועצה
 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
________________.
.1
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
גב' טלי בריל.
.1
מ"מ – מר אמיר דמארי
סיעת ראשון ביתנו:
__________________.
.1
סיעת דרך חדשה עם הירוקים:
גב' ליאל אבן זוהר בן דוד – יו"ר,
.1
סיעת פז:
__________________.
.1
ראש מינהל החינוך -
*ראש מינהל הרווחה
*מנהל בי"ס בעיר
*נציג ארגון המורים העל יסודיים
*נציג מורי אגודת ישראל בעיר
*נציג הסתדרות המורים
*יו"ר מועצת התלמידים
*יו"ר ועד ההורים העירוני
*מפקד תחנת משטרה בעיר
*נציג תנועות הנוער בעיר
*נציג ארגון התנדבותי שעניינו קידום ילדים
 .3יו"ר הועדה –גב' ליאל אבן זוהר בן דוד
מרכז הועדה – ________________
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ועדה לאיכות הסביבה:
עפ"י סעיף  149י לפקודת העיריות )נוסח חדש(:
")א( המועצה תבחר ועדה לאיכות הסביבה שתפקידה ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים
לשמירה על איכות הסביבה ולהבטחת פיתוח ושימוש בני קיימא של הסביבה; הועדה תגיש
לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרות.
)ב( חברי הועדה יהיו":
לדיוני הועדה יוזמן דרך קבע נציג אירגון ארצי.
.1

הועדה תמנה  4חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
התנועה החברתית הירוקה
דרך חדשה עם הירוקים
ל.ה.ב למען הצעירים בראשון
פז

1
1
1
1

*נציגי ציבור
רק ראשון
הירוקים  +הצעירים

1
1

 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
גב' יפעת מאירוביץ יפת – יו"ר.
.1
.

סיעת דרך חדשה עם הירוקים
____________________
.1
סיעת ל.ה.ב למען הצעירים בראשון:
__________________
.1
סיעת פז:
_________________.
.1
נציגי ציבור:
רק ראשון  -גב' עפרה פלג) ,נציגת ארגון ארצי(
.1
הירוקים  +הצעירים ________________ -
.2
 .3יו"ר הועדה – גב' יפעת מאירוביץ יפת
מרכזת הועדה – גב' מאיה שפירא
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 .3אישור הרכב ועדות רשות.
המועצה מתבקשת לאשר :א .הקמת ועדות רשות;
ב .הרכבן הסיעתי;
ג .שמות החברים בועדות.
ד .יו"ר הועדות ומרכזי הועדות".

ועדת תחבורה ותנועה:
 .1הועדה תמנה  11חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
3
רק ראשון
1
התנועה החברתית הירוקה
1
הירוקים  +הצעירים
1
ליכוד
1
דרך חדשה עם הצעירים
ל.ה.ב למען הצעירים בראשון – יו"ר 1
1
ראשון ביתנו
1
הבית היהודי
1
זך
 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
________________
.1
________________
.2
________________
.3
התנועה החברתית הירוקה:
מר יוסי לחמי.
.1
הירוקים  +הצעירים
_________________
.1
הליכוד:
מר חנן אלדר
.1
דרך חדשה עם הירוקים:
_________________
.1
סיעת ל.ה.ב למען הצעירים בראשון:
מר ישראל מוטעי – יו"ר.
.1
ראשון ביתנו:
_________________
.1
הבית היהודי:
_________________
.1
זך:
מר יגאל ברוש
.1
 .3יו"ר הועדה – מר ישראל מוטעי
מרכזת הועדה – גב' ענת פינקלשטיין
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ועדה מכינה להנחות במיסים:
 .1הועדה תמנה  11חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
רק ראשון
התנועה החברתית הירוקה
הליכוד
הירוקים  +הצעירים
ראשונים ביתנו
זך – יו"ר
ראשון לכולם
הבית היהודי
יש עתיד
פז

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
_______________.
.1
_______________.
.2
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
מר אוהד אוזן.
.1
מ"מ – מר איתן שלום
סיעת הליכוד:
מר שלומי בשביץ.
.1
סיעת הירוקים  +הצעירים:
__________________.
.1
סיעת ראשונים ביתנו:
__________________.
.1
סיעת זך:
 .1מר אבי דנינו – משנה לראה"ע – יו"ר.
מ"מ – מר יהושע דנינו.
סיעת ראשון לכולם:
____________________
.1
סיעת הבית היהודי:
____________________.
.1
סיעת יש עתיד:
____________________.
.1
סיעת פז:
___________________.
.1
 .3יו"ר הועדה – מר אבי דנינו – משנה לראה"ע.
מרכז הועדה – גב' שמחה פלד
24

ועדת שרותי רווחה:
 .1הועדה תמנה  11חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
2
רק ראשון – יו"ר
1
התנועה החברתית הירוקה
1
הירוקים  +הצעירים
1
דרך חדשה עם הירוקים
1
ראשון ביתנו
1
הבית היהודי
1
זך
1
יש עתיד
1
חי
1
פז
להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:

.2

סיעת רק ראשון:
________________  -יו"ר.
.1
________________.
.2
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
מר דסה רדעי.
.1
מ"מ – מר מיכה אברהם.
סיעת הירוקים  +הצעירים:
___________________.
.1
סיעת דרך חדשה עם הירוקים:
___________________.
.1
סיעת ראשון ביתנו:
____________________.
.1
סיעת הבית היהודי:
____________________
.1
סיעת זך:
מר דוד בוצ'צ'ו
.1
סיעת יש עתיד:
____________________
.1
סיעת חי:
_____________________
.1
סיעת פז:
_____________________
.1
.3

יו"ר הועדה  - _______________ -סיעת רק ראשון
מרכזת הועדה – גב' אילנה כהן
25

ועדת קריאת שמות לרחובות והנצחה:
 .1הועדה תמנה  11חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
2
רק ראשון
1
התנועה החברתית הירוקה
1
הירוקים  +הצעירים
1
הליכוד – יו"ר
1
ש"ס
1
דרך חדשה עם הירוקים
1
ל.ה.ב למען הצעירים בראשון
1
ראשון ביתנו
1
הבית היהודי
1
זך
 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
______________.
.1
______________.
.2
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
מר ניסים אוזן.
.1
סיעת הירוקים  +הצעירים:
_________________.
.1
סיעת הליכוד:
מר יוסי חממי -יו"ר.
.1
מ"מ – מר דוד ביטן – מ"מ ראה"ע
סיעת ש"ס:
__________________
.1
סיעת דרך חדשה עם הירוקים:
__________________.
.1
סיעת ל.ה.ב למען הצעירים בראשון:
__________________.
.1
סיעת ראשון ביתנו:
__________________.
.1
סיעת הבית היהודי:
__________________.
.1
סיעת זך:
גב' דינה לוין.
.1
 .3יו"ר הועדה – מר יוסי חממי
מרכזת הועדה – גב' נאוה קסלר
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ועדת ספורט:
 .1הועדה תמנה  13חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
2
רק ראשון
2
התנועה החברתית הירוקה-יו"ר
1
הירוקים  +הצעירים
1
ליכוד
1
שס
1
דרך חדשה עם הירוקים
1
ל.ה.ב למען הצעירים בראשון
1
ראשון לכולם
1
ראשון ביתנו
1
הבית היהודי
1
יש עתיד
 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
______________.
.1
______________.
.2
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
מר איתן שלום – יו"ר.
.1
מר איתי מתתיהו
.2
מ"מ – מר יעקב שאוליאן
סיעת הירוקים  +הצעירים:
_________________.
.1
סיעת הליכוד:
_________________.
.1
סיעת ש"ס:
מר ניר מנחם
.1
סיעת דרך חדשה עם הירוקים:
__________________.
.1
סיעת להב:
__________________.
.1
סיעת ראשון לכולם:
מר יבגני קלושין.
.1
סיעת ראשון ביתנו:
__________________.
.1
סיעת הבית היהודי:
__________________.
.1
סיעת יש עתיד:
__________________.
.1
 .3יו"ר הועדה –מר איתן שלום
מרכז הועדה –
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ועדת קשרי חוץ:
.1

הועדה תמנה  11חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
רק ראשון
הליכוד
הירוקים  +הצעירים
ש"ס
דרך חדשה עם הירוקים
ל.ה.ב למען הצעירים בראשון
ראשון לכולם – יו"ר
זך
יש עתיד
פז

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
______________.
.1
סיעת הליכוד:
מר אריאל בולשטיין.
.1
סיעת הירוקים  +הצעירים:
_________________.
.1
סיעת ש"ס:
__________________
.1
סיעת דרך חדשה עם הירוקים:
__________________.
.1
סיעת ל.ה.ב למען הצעירים בראשון:
__________________.
.1
סיעת ראשון לכולם:
מר מיכאל רייף – יו"ר
.1
מר פבל מוסין.
.2
סיעת זך:
גב' ליאורה אורינגר.
.1
סיעת יש עתיד:
__________________.
.1
סיעת פז:
__________________.
.1
 .3יו"ר הועדה –מר מיכאל רייף
מרכז הועדה – גב' אינגריד יעקובי
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ועדה לקרן מימון ביניים -שיפוצי בתים:
 .1הועדה תמנה  11חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
1
רק ראשון
התנועה החברתית הירוקה – יו"ר 1
1
הירוקים  +הצעירים
1
ש"ס
1
דרך חדשה עם הירוקים
1
ראשון ביתנו
1
הבית היהודי
1
זך
1
יש עתיד
1
חי
1
פז
 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
______________.
.1
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
מר איתן שלום – יו"ר.
.1
סיעת הירוקים  +הצעירים:
_________________.
.1
סיעת ש"ס:
__________________
.1
סיעת דרך חדשה עם הירוקים:
__________________.
.1
סיעת ראשון ביתנו:
__________________.
.1
סיעת הבית היהודי:
__________________.
.1
סיעת זך:
מר יקיר קונצ'יצקי.
.1
סיעת יש עתיד:
__________________.
.1
סיעת חי:
_________________.
.1
סיעת פז:
__________________
.1
 .3יו"ר הועדה – מר איתן שלום
מרכז הועדה – מר צביקה ברקוביץ
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ועדת נוער ,צעירים ותנועות נוער:
.1

הועדה תמנה  11חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
2
רק ראשון
1
התנועה החברתית הירוקה
1
הירוקים  +הצעירים
1
הליכוד
1
ש"ס
1
דרך חדשה עם הירוקים
ל.ה.ב למען הצעירים בראשון – יו"ר 1
1
הבית היהודי
1
זך
1
יש עתיד

 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
______________.
.1
______________.
.2
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
מר יונתן ברבנשטיין.
.1
סיעת הירוקים  +הצעירים:
_________________.
.1
סיעת הליכוד:
מר גיא לוי.
.1
סיעת ש"ס:
__________________.
.1
סיעת דרך חדשה עם הירוקים:
__________________.
.1
סיעת ל.ה.ב למען הצעירים בראשון:
מר דורון אוזן – משנה לראה"ע  -יו"ר.
.1
סיעת הבית היהודי:
__________________.
.1
סיעת זך:
מר איתי מתתיהו.
.1
סיעת יש עתיד:
__________________.
.1
 .3יו"ר הועדה –מר דורון אוזן
מרכז הועדה – גב' זהבה אושריאל
30

ועדת שילוט:
 .1הועדה תמנה  9חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
רק ראשון
התנועה החברתית הירוקה
הירוקים  +הצעירים
הליכוד
דרך חדשה עם הירוקים
ל.ה.ב למען הצעירים בראשון
ראשון לכולם
זך
יש עתיד

2
1
1
1
1
1
1
1
1

 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
מר ציון כהן – סגן ראה"ע  -יו"ר.
.1
______________.
.2
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
מר איתן שלום.
.1
מ"מ – גב' יפעת מאירוביץ יפת.
סיעת הירוקים  +הצעירים:
_________________.
.1
סיעת הליכוד:
מר דוד ביטן – מ"מ ראה"ע.
.1
סיעת דרך חדשה עם הירוקים:
מר יפת מנחם.
.1
סיעת ל.ה.ב למען הצעירים בראשון:
מר דורון אוזן – משנה לראה"ע.
.1
סיעת זך:
מר מאיר מוסרי.
.1
סיעת יש עתיד:
__________________.
.1
 .3יו"ר הועדה –מר ציון כהן –סגן ראה"ע
מרכז הועדה – מר אייל יורביץ

31

ועדה לקידום מעמד האישה
 .1הועדה תמנה  11חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
רק ראשון – יו"ר
התנועה החברתית הירוקה
הירוקים  +הצעירים
הליכוד
דרך חדשה עם הירוקים
להב
ראשון ביתנו
הבית היהודי
יש עתיד
פז
סיעת רק ראשון:
גב' לימור גור  -יו"ר.
.1
______________.
.2
סיעת הירוקים  +הצעירים:
_________________.
.1
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
גב' ליאת סלמון.
.1
סיעת הליכוד:
גב' גרציה קשתי.
.1
סיעת דרך חדשה עם הירוקים:
__________________.
.1
סיעת ל.ה.ב למען הצעירים בראשון:
__________________.
.1
סיעת ראשון ביתנו:
__________________.
.1
סיעת הבית היהודי:
___________________.
.1
סיעת יש עתיד:
__________________.
.1
סיעת פז:
__________________
.1
 .3יו"ר הועדה – גב' לימור גור
מרכז הועדה – _____________
32

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ועדה לנגישות לנכים
 .1הועדה תמנה  7חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
רק ראשון
התנועה החברתית הירוקה
הירוקים  +הצעירים
דרך חדשה עם הירוקים
זך
ל.ה.ב למען הצעירים בראשון
פז

1
1
1
1
1
1
1

 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
מר מוטי עג'מי – מ"מ ראה"ע – יו"ר.
.1
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
מר אוהד אוזן.
.1
מ"מ – גב' יפעת מאירוביץ יפת.
סיעת הירוקים  +הצעירים:
_________________.
.1
סיעת דרך חדשה עם הירוקים:
__________________.
.1
סיעת זך:
מר מוטי נגר.
.1
סיעת ל.ה.ב למען הצעירים בראשון:
__________________.
.1
סיעת פז:
__________________
.1
 .3יו"ר הועדה  -מר מוטי עג'מי – מ"מ ראה"ע.
מרכזת הועדה – גב' איילה ורון
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ועדה לפיתוח כלכלי
 .1הועדה תמנה  7חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
רק ראשון
התנועה החברתית הירוקה
הליכוד
דרך חדשה עם הירוקים – יו"ר
ל.ה.ב למען הצעירים בראשון
זך
הבית היהודי

1
1
1
1
1
1
1

 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
______________.
.1
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
עו"ד דיקלה בוכניק כהן.
.1
סיעת הליכוד:
גב' מורן נסיר.
.1
סיעת דרך חדשה עם הירוקים:
גב' ליאל אבן-זהר בן דוד -יו"ר.
.1
סיעת ל.ה.ב למען הצעירים בראשון:
__________________.
.1
סיעת זך:
עו"ד מעין כהן.
.1
סיעת הבית היהודי:
__________________.
.1

 .3יו"ר הועדה  -גב' ליאל אבן-זהר בן דוד
מרכז הועדה – ______________
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ועדת גמלאים:
 .1הועדה תמנה  7חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
רק ראשון
התנועה החברתית הירוקה
הירוקים  +הצעירים
דרך חדשה עם הירוקים-יו"ר
הבית היהודי
זך
יש עתיד

1
1
1
1
1
1
1

 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
______________.
.1
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
גב' יונה פרי.
.1
סיעת הירוקים  +הצעירים:
_________________.
.1
סיעת דרך חדשה עם הירוקים:
__________________  -יו"ר.
.1
סיעת הבית היהודי:
__________________.
.1
סיעת זך:
גב' הדס אלכורת.
.1
סיעת יש עתיד:
__________________.
.1

 .3יו"ר הועדה ________________ -
מרכז הועדה – ______________
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מנוי נציגי העירייה בהנהלת מרכז הנופש והספורט
של ההסתדרות:
ביום  27.11.86נחתם בין העירייה לבין החברה למרכזי תרבות וספורט לעובד ולמשפחתו
בע"מ חוזה ,לפיו העמידה העירייה שטח קרקע )חלקות  198 ,196 ,192בגוש  (5025של כ-
 36דונם לצורך הקמת קאנטרי קלאב של ההסתדרות.
עפ"י הוראות החוזה בין העירייה לחברה ,מורכבת הנהלת הקאנטרי קלאב מ 21 -חברים,
אשר  10מהם מתמנים ע"י העירייה 10 ,ע"י הנהלת החברה ונציג  1מוסכם ע"י שני
הצדדים.
מובאים בזה לאישור נציגי העירייה בהנהלת מרכז הנופש והספורט של ההסתדרות עפ"י
ההרכב הסיעתי כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
1
רק ראשון
1
התנועה החברתית הירוקה
2
הירוקים  +הצעירים – יו"ר
1
הליכוד
1
ל.ה.ב למען הצעירים בראשון
1
הבית היהודי
1
זך
1
חי
1
פז
 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
______________
.1
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
__________
.1
סיעת הירוקים  +הצעירים:
__________________  -יו"ר
.1
__________________
.2
סיעת הליכוד:
מר אייל לוי
.1
סיעת ל.ה.ב למען הצעירים בראשון:
מר דורון אוזן – משנה לראה"ע.
.1
סיעת הבית היהודי:
__________________
.1
סיעת זך:
__________________
.1
סיעת חי:
__________________
.1
סיעת פז:
_________________
.1
 .3יו"ר הועדה  -סיעת הירוקים  +הצעירים
מרכז הועדה ________________ -
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ועדה לבריאות הציבור:
 .1הועדה תמנה  5חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
רק ראשון
תנועה חברתית ירוקה-יו"ר
הירוקים +הצעירים
הליכוד
פז
 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון.
_________________
.1
סיעת התנועה החברתית הירוקה
גב' יפעת מאירוביץ יפת -יו"ר.
.1
סיעת הירוקים  +הצעירים:
__________________
.1
סיעת הליכוד:
גב' דינה סילנר
.1
סיעת פז:
__________________
.1
 .3יו"ר הועדה – גב' יפעת מאירוביץ יפת
מרכז הועדה – גב' כוכי נדב
סגן ראה"ע – מר ציון כהן – מבקש מראשי הסיעות להגיש בדחיפות את שמות נציגיהם
בועדות.
שמות חברי הועדות יובאו לאישור במועצה הבאה.
כמו כן יובאו לאישור המועצה הבאה הקמת עוד  3ועדות.
מחליטים:

.4

מאשרים )פה אחד( הקמת ועדות החובה והרשות והרכבן הסיעתי

אישור ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מיום – 3.10.13
סעיפים .2 – 5
המועצה מתבקשת לאשר ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מיום
 3.1012סעיפים  5 – 2כדלקמן:
 .2מתן תמיכות עבור סיוע במימון הקמת מרכזים רוחניים בתחום העיר ראשון לציון –
מתן תמיכה לעמותת בית הכנסת "היכל מנחם נעורים".
 .3תמיכה העירייה בסך של  ₪ 7,000למבצע "הקש בדלת  ,"2013לאגודה למלחמה בסרטן.
 .4פרוייקט "אחרי" בשיתוף אגודת הסטודנטים המכללה למינהל בסך של .₪ 75,000
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 .5פרוייקט מלגה חברתית – תכנית הפעלת סטודנטים בבתי הספר כחלק מתכנית יצירת
נוער מתנדב ותעודת בגרות חברתית – עלות התכנית ) ₪ 49,500בשיתוף קרן
ראשון(.
לבקשת חברי המועצה ה"ה אסף דעבול וסורין גנות התקיימה הצבעה נפרדת על סעיף 2
בפרוטוקול.
להלן ההצבעה:
17
בעד-
/
נגד-
2
נמנע-
מאשרים )ברוב קולות( סעיף  2לפרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית
מחליטים:
התקיימה הצבעה על סעיפים  5 – 3לפרוטוקול ועדת התמיכות המקצועית:
מחליטים:

.5

מאשרים )פה אחד( סעיפים  5 – 3בפרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית

אישור ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מתאריך 28.11.13
המועצה מתבקשת לאשר:
א .המלצות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מתאריך  28.11.13כדלקמן:
חלוקת תמיכות  -שיפוצי בתי כנסת.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הפרוטוקול.
ב .המלצות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית ,בסבב טלפוני ,מיום 12.13.13
כדלקמן:
עידכון התמיכה לשיפוץ בית הכנסת המרכזי שיכון הפועל המזרחי ראשל"צ.

עותק הפרוטוקול הובא כתוספת לסדר היום.
מחליטים:

.6

מאשרים )פה אחד( ההמלצות הכלולות בפרוטוקולי ועדת תמיכות
מקצועית מתאריך  28.11.13ומתאריך .11.12.13

אישור ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית ,שנערך בסבב טלפוני,
בתאריך 5.12.13
המועצה מתבקשת לאשר המלצות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית,
שנערכה בסבב טלפוני ,בתאריך  05.12.13כדלקמן:
אישור תרומת העירייה לאגודת איל"ן.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הפרוטוקול.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :
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 .7קביעת מועדי ישיבות המועצה בכל אחד מימי השבוע.
עפ"י סעיף 6ד' לתוספת השניה לפקודת העיריות )נוסח חדש(:
מתבקשת המועצה לאשר ,כי ישיבות המועצה שלא מן המנין ,כולל ישיבות של דיונים
מיוחדים וישיבות נדחות מן המנין ,תתקיימנה באולם מליאת מועצת העירייה ,בניין
העירייה ,רח' הכרמל  ,20בכל אחד מימי השבוע ובתנאי שלא יתקיימו ביום המנוחה
השבועי ובערב יום המנוחה השבועי של אחד מחברי המועצה.
להלן ההצבעה:
17
בעד-
)ה"ה אסף דעבול וסורין גנות(
2
נגד-
/
נמנע-
מחליטים :מאשרים )ברוב קולות( קביעת מועדי ישיבות המועצה ,של מן המנין ,ישיבות
של דיונים מיוחדים וישיבות נדחות מן המנין ,בכל אחד מימי השבוע.

הובא לידיעת חברי המועצה:
.1

דו"ח פעולות העירייה לחודשים אפריל ,מאי ,יוני ;2013
דו"ח פעולות העירייה לחודשים יולי ,אוגוסט ,ספטמבר .2013

.2

א .דין וחשבון כספי ליום  31בדצמבר  – 2012מרכז קהילתי רמת אליהו;
ב .דין וחשבון כספי ליום  31בדצמבר  - 2012מרכז קהילתי בשיכון המזרח.

הישיבה הסתיימה בשעה20:19 :

דב צור
ראש העירייה

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה
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