ט' אלול תש"ע
 19אוגוסט 2010

עיריית ראשון לציון
לשכת מנכ"ל העירייה
המועצה ה14 -

קובץ החלטות מס' 45/10
של ישיבת מועצה שלא מן המנין

שהתקיימה ביום רביעי ,ח' אלול התש"ע18.8.10 ,
)בתום ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' (44/10
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 ,רז קינסטליך – משנה
לראה"ע ,ציון כהן ,איתן שלום ,דורון אוזן ,סורין גנות ,מיכאל רייף ,אלי יבלון,
שמואל ג'מיל ,דוד ראובן ,משה יהושע ,אסף דעבול ,אסתר הבטם מקונן.

חסרים:

מוטי עג'מי  -מ"מ ראה"ע ,אייל מושיוב ,ד"ר אפי משה ,גיל יודפת ,ליאל אבן
זוהר בן דוד ,יפעת מאירוביץ יפת ,שלמה גרינברג ,שמעון טרבלסי ,שלמה לוי,
ישראל דואני.

נוכחים:

פרנקו גונן – מנכ"ל העירייה ,חיה ברנפלד – סמנכ"ל העירייה ,הרצל יוספיה –
גזבר העירייה ,איתן דורון – סמנכ"ל למינהל וכ"א ,אלי יהלום – מהנדס
העירייה ,ישראל מוטעי – ראש מינהל שפ"ע ,אריאלה ישראלי – ראש מינהל
החינוך ,נעמי אחימור – ראש המינהל לשילוב חברתי ,שרונה וייזל –
ס/גזבר העירייה ,טובה סער – מרכזת מועצת העירייה ,עו"ד רועי בר –
יועץ משפטי לעירייה.,

.
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תקציבים בלתי רגילים:
.1

ביטול מענק עבור שיפוץ בי"ס רמז
המועצה מתבקשת לאשר ביטול מענק מס'  2301/09על סך של  ₪ 4,490,000של מפעל
הפיס לבניית בית ספר רמז והעברתו לטובת פרוייקט קירוי מגרשי כדורסל.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק המכתב.
להלן ההצבעה:
11
בעד-
/
נגד-
/
נמנע-
חברת המועצה הגב' הבטם מקונן לא השתתפה בהצבעה.
מאשרים )פה אחד(
מחליטים:

.2

אישור תב"ר בסך של  ₪ 13,591,000לבניית בית ספר רמז )חדש(
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך של המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך של
 ₪ 13,500,000לבנייה מחדש של בית ספר רמז ,רח' הרקפת 31ב' ,גוש  4242חלקה ,476
שיכוני המזרח.
לבנייה מחדש של בית ספר רמז ,רח' הרקפת 31ב' ,גוש  4242חלקה  ,476שיכוני המזרח.
מקור מימון -

השתתפות ממשלה/משרד החינוך-
השתתפות עירייה/היטל השבחה -
סה"כ-

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק התב"ר.

₪ 3,668,615
₪ 9,922,385
₪ 13,591,000
========

התנהל דיון במהלכו התבקשה הגב' רחל בקר – מנהלת תכנון מב"צ להמציא לחבר
ההנהלה – מר אלי יבלון השוואה בין עלויות בניית בתי ספר ברשויות אחרות.
ראה"ע – מר דב צור הודיע ,כי בכוונתו לבנות את בי"ס רמז ברמה הגבוהה ביותר.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

.3

אישור שינוי מקורות מימון לתב"ר בסך של  ₪ 4,050,000לקירוי  5מגרשי ספורט בבתי
ספר ברחבי העיר
המועצה מתבקשת לאשר שינוי מקורות מימון לתב"ר בסך של  ₪ 4,050,000לקירוי 5
מגרשי ספורט בבתי ספר הבאים:
בי"ס חביב ,בי"ס רעות ,בי"ס אשלים ,בי"ס שקמה ,מקיף ב' דתי.
ממקור מימון  -היטל השבחה
למקור מימון – מפעל הפיס.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק התב"ר.
להלן ההצבעה:
12
בעד-
/
נגד-
/
נמנע-
חבר המועצה מר אלי יבלון לא השתתף בהצבעה.
מאשרים )פה אחד(
מחליטים:

.4

אישור תוספת תב"ר בסך של  ₪ 3,000,000להקמת חנין בתחנת רכבת משה דיין
המועצה מתבקשת לאשר תוספת לתב"ר בסך של  ₪ 3,000,000להקמת חניון תחנת
רכבת משה דיין ,רח' משה דיין.
מקור מימון – רכבת ישראל.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק התב"ר.
התנהל דיון במהלכו הסביר מנכ"ל העירייה -מר פרנקו גונן לחברי המועצה ,כי כרגע
מאשרת המועצה את התקציב לבניית החניון בלבד.
לגבי המעבר הרגלי מהחניון לתחנת הרכבת ,הרי זו סוגיה נפרדת .קיימים מס'
אפשרויות והן נבחנות.
ראה"ע – מר דב צור הודיע ,כי נושא המעבר בין החניון לתחנת הרכבת ובדיקת
האפשרות המועדפת תובא לדיון בהנהלה/מועצה.
להלן ההצבעה:
12
בעד-
/
נגד-
/
נמנע-
חבר המועצה מר אסף דעבול לא השתתף בהצבעה.
מאשרים )פה אחד(
מחליטים:

ענייני עובדים:
התקיימה הצבעה "אן בלוק" לסעיפים  2 – 1להלן:
.1

מתן היתר לעבודה נוספת  -גב' בועז אביבה ,עובדת נקיון בתי ספר לעסוק בנקיון
משרדים
המועצה מתבקשת לאשר לגב' אביבה בועז מתן היתר לעבודה נוספת בנקיון משרדים
כדלקמן:
מהות העבודה – נקיון
שם המעסיק – קבלן של העירייה.
שעות העבודה – בין השעות 13:00 – 09:00
כ ₪ 1,700 -לחודש.
גובה שכר –

.2

מתן היתר לעבודה נוספת – מר מימון זוהר ,מוציא בתברואה מינהל איה"ס כקצין
בטיחות
המועצה מתבקשת לאשר למר מימון זוהר ,מוציא בתברואה/מינהל איה"ס לעסוק
בעבודה נוספת כדלקמן:
מהות העבודה – קצין בטיחות בתעבורה
מקום העבודה – חב' מעגלים/באר יעקב
שעות העבודה – בין השעות  3 ,16:00 – 13:00ימים בשבוע.
כ ₪ 2,000 -לחודש.
גובה שכר -

מחליטים

:

מאשרים )פה אחד( סעיפים  2 – 1הנ"ל

חברי המועצה – ה"ה סורין גנות ואסף דעבול עזבו הישיבה.

נושאים

משפטיים:

 .1אישור מסגרת תקציב לעמותת מכבי ראשון לציון כדורסל בסך  3.6מליון ₪
ולעמותת מועדון כדורסל כדור הפלא הפועל ראשון נשים עד לסך ₪ 1,000,000
המועצה מתבקשת לאשר מסגרת תקציב לעמותת מכבי ראשון לציון כדורסל בסך 3.6
מליון  ₪ולעמותת מועדון כדורסל כדור הפלא הפועל ראשון נשים עד לסך של 1,000,000
 ,₪אשר יועברו על חשבון תמיכות עתידיות שיאושרו לעמותות בשנת .2011
על יסוד אישור המועצה תוציא העירייה מכתב המחאת זכויות לטובת הרשות לביקורת
תקציבית ,אשר נדרש מהעמותות כתנאי לאישור פעילותם בעונה הקרובה.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק פרוטוקול ועדת תמיכות.

מאשרים )פה אחד(

מחליטים :

אישורי מועצה
התקיימה הצבעה "אן בלוק" לסעיפים  2 – 1להלן:
.1

אישור ההמלצות הכלולות בפרוטוקול ועדה מקצועית לתמיכות ,שנערכה בסבב טלפוני,
בתאריך  8.8.10ובפרוטוקול ועדה ציבורית לתמיכות מתאריך 11.8.10
בנושא :חלוקת יתרת תקצוב החברה העירונית בגין פעילות ספורט בניהולה
המועצה מתבקשת לאשר ההמלצות הכלולות בפרוטוקול ועדה מקצועית לתמיכות
שנערכה בסבב טלפוני ,בתאריך  8.8.10ובפרוטוקול ועדה ציבורית לתמיכות מתאריך
15.8.10בנושא :חלוקת יתרת תקצוב החברה העירונית בגין פעילות ספורט בניהולה.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הפרוטוקול.
.2

אישור ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך 16.8.10
בנושא :רכישה וחלוקת סלי מזון לאוכלוסיה נזקקת לראש השנה התשע"א
המועצה מתבקשת לאשר ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך 16.8.10
בנושא :רכישה וחלוקת סלי מזון לאוכלוסיה נזקקת לראש השנה התשע"א.
חלוקת תמיכות "קמחא דפסחא" לקראת חג ראש השנה התשע"א ,תתבצע בהתאם
למתכונת המאושרת של חלוקת תווי השי לנזקקים .מבדיקה מול אגף הרכש עולה ,כי
אין בחלוקת תווי השי כאמור ,כדי להצריך הגדלת היקף ההסכם לאספקת תווי שי .הנ"ל
יחול הן לגבי תמיכות בנתמכי רווחה ,עפ"י רשימות של מינהל הרווחה ,בסך של
 ₪ 200,000והן ביחס לתמיכות באברכים ובאוכלוסיות אחרות ,אשר אינן יכולות לעשות
שימוש בתווי המזון הרגילים בשל בעיות כשרות ו/או בעיות אחרות ,בסך של .₪ 50,000
חלוקת תווי השי לאברכים ולאוכלוסיות אחרות תתבצע ע"י עמותה אשר תאושר ע"י
מחזיק תיק רווחה ואשר יש לה ניסיות קודם עם העירייה בחלוקת תווי שי/סלי מזון
לנזקקים.
באחריות חבר המועצה – מר שמואל ג'מיל למסור את רשימת האברכים הנתמכים
למינהל הרווחה.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הפרוטוקול.
מחליטים

:

מאשרים )פה אחד( סעיפים  2 – 1הנ"ל.

תוספת לסדר יום מועצה:
ראה"ע – מר דב צור העמיד להצבעת חברי המועצה העלאת נושא שלא על סדר היום
חלופי גברי במועצה הדתית ואישור הרכב המועצה הדתית

מחליטים

:

מאשרים )פה אחד( העלאת הנושא על סדר יום המועצה

חלופי גברי במועצה הדתית ואישור הרכב המועצה הדתית
המועצה מתבקשת לאשר חלופי גברי ברשימת מועמדי השר למועצה הדתית כדלקמן:
א.

במקום מר קובי מדואל מתמנה נציג סיעות "ש"ס" ו"ראשונים ביתנו" -
מר אלון מליחי.

ב.

במקום מר סעדיה )עדי( יחיא מתמנה נציג סיעות "ראשון של איכות",
ראשונים ביהדות" ו"חי" – מר רועי חייבי.

בנוסף מתבקשת המועצה לאשר הרכב המועצה הדתית כדלקמן:
להלן מועמדי הרשות המקומית:
מייצג סיעות:
רק ראשון ,ראשון של איכות,
ראשונים ביתנו.
פז ,זך ,איתך בראשון.

שם המועמד
 .1פיני איזק
 .2משה קימל

קדימה ,הירוקים ,ש"ס.

 .3אלי אוזן
 .4שלמה צוריאל
להלן מועמדי השר:

המפד"ל ,הליכוד ,ראשון ביהדות,
ש"ס ,חי בראשות טרבלסי.
.1
.2
.3
.4

להלן מועמד הרבנות המקומית:
הערה:

מר עומר זיקרי; -
מר חיים ויקטור מימון;
מר אלון מליחי;
מר רועי חייבי.
 .1מר משה גמארו.

במחצית הקדנציה תתבצע רוטציה כדלקמן:
מר משה קימל  -נציג סיעות "פז"" ,זך" ו"איתך בראשון" יפסיק כהונתו
א.
במועצה הדתית ובמקומו יתמנה מר רמי חדד.
מר עומר זיקרי – מועמד השר יפסיק כהונתו במועצה הדתית ובמקומו
ב.
יתמנה – מר משה בוכריס.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק הסכמת השר לענייני דתות.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד( חלופי גברי במועצה הדתית והרכב המועצה הדתית
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טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה

דב צור
ראש העירייה

