עיריית ראשון לציון
המועצה ה15 -
לשכת מנכ"ל העירייה

ט"ו באייר ,התשע"ה
 04מאי 2015
51071515

קובץ החלטות מס' 43/15
של ישיבת מועצה שלא מן המנין

שהתקיימה ביום ראשון,

י"ד באייר התשע"ה3.5.15 ,

בשעה 18:00
באולם המליאה/קומה  ,5בנין העירייה

משתתפים

דב צור  -ראה"ע ,מוטי עג'מי  -מ"מ ראה"ע ,רז קינסטליך – מ"מ ראה"ע ,ציון
כהן – סגן ראה"ע ,יוסי חממי – סגן ראה"ע ,אייל מושיוב – משנה לראה"ע,
אבי דנינו – משנה לראה"ע ,פרופ' תמי רונן ,משה לב הר ,יפעת מאירוביץ
יפת ,עידן מזרחי ,אבי חיים ,אייל לוי ,ישראל מוטעי ,ליאל אבן זוהר בן דוד,
מיכאל רייף ,יצחק אבשלומוב ,אלי יבלון ,אסף דעבול ,מאיר עקיבא.

חסרים:

אריה כהן – סגן ראה"ע ,דורון אוזן – משנה לראה"ע ,לימור גור ,איתן שלום,
אוהד אוזן ,יפת מנחם ,קרן דנה ,שמעון טרבלסי ,סורין גנות,

נוכחים:

פרנקו גונן – מנכ"ל העירייה ,איתן דורון – סמנכ"ל לתפעול ,יוסי כהן – גזבר
העירייה ,ראובן הרשקוביץ – ראש מינהל שפ"ע ,רומן גולדפיין – מנהל אגף
כבישים ,נמרוד ברג – מנהל אגף בנייה ציבורית ,אורית גולדנר – ס/מנהל אגף
תקציב ,כוכי חיים – מנהלת יח' שיבוץ ורישום ,טובה סער – מזכירת מועצת
עירייה ,אלי פולק – מנכ"ל החברה העירונית ,ניצן פלג – מנכ"ל החברה
הכלכלית ,עו"ד אופיר ארגמן  -יועץ משפטי לעירייה.

הישיבה נפתחה בשעה18:15 :

על סדר היום:
.1

עדכון תב"רים/מאי 2015
המועצה מתבקשת לאשר טבלת עידכון תב"רים מאי2015/

לקראת הישיבה הופצה לעיון החברים טבלת עידכון התב"רים
חברי המועצה התבקשו להצטייד בעותק טבלת התב"רים שנשלחה לעיונם בתאריך
.22.4.15
ראה"ע – מר דב צור סקר בפני חברי המועצה הסעיפים בטבלת התב"רים.
חבר המועצה  -מר עקיבא מאיר טען  ,שתוספת של  ₪ 500,000לשיפוצים בגנ"י של "אור
מלכה" הועמסה על תב"ר מוסדות חינוך ולפי הבנתו היתה התוספת אמורה להיות
בתב"ר מוסדות ציבור.
מנכ"ל העירייה – מר פרנקו גונן  -מעיון בחומר עולה שלכאורה העמיסה העירייה
בתב"ר מוסדות חינוך עבודות בגנ"י שהיו אמורות להיות בתב"ר מוסדות ציבור .יתכן
והטעות נבעה מכך ,שגנ"י אלו נכללו במסגרת כל הגנים החדשים של האגף לבנייה
ציבורית ,והגדרה ,כנראה ,לא נכונה.
גזבר העירייה – מר יוסי כהן – הנושא ייבדק ואם ימצא שהיתה טעות תובא למועצה
הבאה העברה מתקציב שדרוג מוסדות חינוך לתקציב שדרוג מוסדות ציבור.
הערה:

בבדיקת מנכ"ל העירייה לאחר ישיבת המועצה התברר ,שהסכום של 500,000
 ₪יועדו לנכס ציבורי – מבנה הנמצא מעל גני הילדים של "אור מלכה" ולא
לגני הילדים הנ"ל ,ולפיכך לא היה כל פגם בשיוך לתב"ר.

ראה"ע – מר דב צור וחבר המועצה – מר מיכאל רייף עזבו הישיבה.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד( טבלת עידכון התב"רים מאי.2015/

חבר המועצה – מר עידן מזרחי הצטרף לישיבה.
משנה לראה"ע – מר אבי דנינו עזב הישיבה.

.2

מכרז מס'  – 1/15אספקת ריהוט למוסדות חינוך – בקשה להגדלת חוה  – 9276לוגו
המרכז לריהוט ועיצוב
המועצה מתבקשת לאשר המלצת ועדת המכרזים מישיבתה מיום שני 23.4.15 ,ולאשר
הגדלת חוזה מס'  – 9276לוגו המרכז לריהוט ועיצוב עבור ציוד בית הספר.
ההגדלה נדרשת כדי שניתן יהיה לצייד את בתי הספר "רזאל" ו"מאורות" ,העוברים
למשכנם החדש בתאריך ה ,15.5.15 -במנהלה ,חדר יועצים ,מזכירות ועוד.
היקף כספי לאחר ההגדלה  ,₪ 187,430לא כולל מע"מ ,המהווה .49.6%
סה"כ ההיקף הכספי לאחר ההגדלה  ,₪ 280,351לא כולל מע"מ.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
א .פניית ועדת המכרזים ואישור מ"מ ראה"ע – מר רז קינסטליך.
ב .אומדן למכרז ריהוט.
חבר המועצה – מר אסף דעבול לא השתתף בהצבעה.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

הישיבה הסתיימה בשעה18:42 :

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה

דב צור
ראש העירייה

