ב' חשון תשע"א
 10אוקטובר 2010

עיריית ראשון לציון
לשכת מנכ"ל העירייה
המועצה ה14 -

קובץ החלטות מס' 47/10
של ישיבת מועצה מן המנין

שהתקיימה ביום חמישי ,כ"ט תשרי התשע"א7.10.10 ,

בשעה 19:00

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 ,ד"ר אפי משה ,דורון אוזן ,גיל יודפת ,ליאל אבן זוהר
בן דוד ,יפעת מאירוביץ יפת ,סורין גנות ,שלמה גרינברג ,אלי יבלון ,דוד ראובן,
משה יהושע ,שלמה לוי ,אסף דעבול.,

חסרים:

רז קינסטליך – משנה לראה"ע ,איתן שלום ,שמואל ג'מיל ,מיכאל רייף ,שמעון
טרבלסי ,שלמה גרינברג ,ישראל דואני ,אסתר הבטם מקונן.

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 ,אריאלה ישראלי – ראש מינהל החינוך ,איתמר לוי – ראש מינהל
איכות הסביבה ,ראובן הרשקוביץ – ראש מינהל שפ"ע ,שרונה וייזל – ס/גזבר
העירייה ,אורי זיגרון – מנהל אגף תכנון ופיתוח נופי ,איציק כרמלי – ראש
אגף תקשוב ,רחל בקר – מנהלת תכנון מב"צ ,טובה סער – מרכזת מועצת
העירייה ,מר אלי פולק – מנכ"ל החברה העירונית ,מוטי נחמני – מנכ"ל
החברה לביטחון ,עו"ד רועי בר – יועץ משפטי לעירייה.,

.

הישיבה נפתחה בשעה19:10 :

1

בפתח הישיבה העניק ראה"ע – מר דב צור תעודות הוקרה לעובדי מינהל
שפע ה"ה:

הרצל יחזקאל ,דוד כהן ,יוסי דהרי ,אבנר מליחי ורונן טל,

על התנדבותם לשיפוץ הבית ברח' עטרות.

ראה"ע – מר דב צור הציג בפני חברי המועצה את ראש מינהל שפ"ע החדש – מר ברוך
הרשקוביץ ואת מנהל אגף תקשוב החדש – מר איציק כרמלי ואיחל להם הצלחה
בתפקידם.

הצעות לסדר היום:
.1

של חבר המועצה – מר אסף דעבול מתאריך 3.6.10
בנושא :הקפאת הליכי מעבר מערכת החינוך לשש שנתי.
מצ"ב עותק ההצעה לסדר.
לבקשת חבר המועצה – מר אסף דעבול ,החש ברע ,נדחתה ההצעה לסדר לישיבת
המועצה הבאה.

.2

של חבר המועצה מר אפי משה מתאריך 10.7.10
בנושא :קריאת איצטדיון הכדורגל העירוני ע"ש זיו פלגי ז"ל.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חבר המועצה – מר אפי משה ביקש בהצעתו לסדר לקרוא לאצטדיון העירוני ע"ש זיו
פלגי ז"ל .בעת הישיבה הסביר ,כי נודע לו שהאצטדיון קרוי ע"ש חיים הברפלד ז"ל ולכן
ביקש למצוא מקום חלופי להנצחת שמו של זיו פלגי או להוסיף את שמו לאצטדיון.
ראה"ע – מר דב צור עידכן ,כי כל נושא ההנצחה חייב לעבור דרך ועדת הנצחה ,שתדון
בבקשה רק לאחר שנה ממות האדם.
לאור האמור משך מר אפי משה את הצעתו לסדר מסדר יום המועצה.

.4

של חבר המועצה מר אפי משה מתאריך 15.7.10
בנושא :העדר ערכת החייאה וכ"א מיומן במתן עזרה ראשונה במוסדות החינוך.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
השיב להצעה לסדר – ראה"ע – מר דב צור ,בתשובתו הציע לחברי המועצה להסיר
ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
להלן ההצבעה:
11
בעד-
)מר אפי משה(
1
נגד-
/
נמנע-
מחליטים :מאשרים )ברוב קולות( להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.

2

.5

של חבר המועצה מר אפי משה מתאריך 25.7.10
בנושא :שימוש בלתי אחראי בעודפי העירייה ובכספי התושבים.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חבר המועצה – מר אפי משה טען בפנייתו ,כי העירייה משתמשת שימוש בלתי מבוקר
בעודפי העירייה ,ולאור בדיקתו עם רוא"ח – גד פניני ,העירייה נמצאת בגירעון.
השיב ראה"ע – מר דב צור ,עידכן ,כי קיבל אישור ממר דני רייף במשרד האוצר לעיין
בטיוטת הדו"ח אולם לא לפרסמו.
לדבריו ,טיוטת הדו"ח אינה סופית ואינה משקפת את המצב האמיתי.
עידכן ,כי שימוש העירייה בעודפי הכספים הינו שימוש מבוקר הנעשה בזהירות רבה.
פרויקטים שונים מומנו רק מאותם סעיפים חד פעמיים בתקציב ולפיכך לטענת אפי
משה אין בסיס.
הנושא הוסר מסדר היום לאור טענת אפי משה ,כי לא הגיש זאת כהצעה לסדר.

חבר המועצה – מר אסף דעבול עזב הישיבה.
חברי המועצה ה"ה ליאל אבן זוהר בן דוד ,גיל יודפת ואלי יבלון הצטרפו לישיבה.
.3

של חבר המועצה מר אפי משה מתאריך 10.7.10
בנושא :מפעל הזנה בבתי הספר באזורים בעלי מצב סוציו אקונומי נמוך.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר
השיבה להצעה לסדר – חברת המועצה ומחזיקת תיק החינוך – גב' ליאל אבן זוהר בן
דוד.
הסבה תשומת לב מר אפי משה ,כי לא מדובר רק באזורי מצוקה אלא תלמידים רעבים
נמצאים גם באזורי יוקרה.
עידכנה ,כי כבר כיום מקבלים חלק ממנהלי בתי הספר תקציב נוסף להכנת כריכים
לילדים המגיעים רעבים לבתי הספר .פעולה זו נעשית בצנעה כדי לא להלבין את פני
הילדים הנזקקים .בשנה הבאה יורחב הסיוע ,והציעה לחברי המועצה להסיר ההצעה
לסדר מסדר יום המועצה.
להלן ההצבעה:
10
בעד-
)מר אפי משה(
1
נגד-
/
נמנע-
מחליטים :מאשרים )ברוב קולות( להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.

חבר המועצה – מר אפי משה עזב הישיבה.

ענייני עובדים:
.1

אישור העסקה בחוזה בכירים:
המועצה מתבקשת לאשר העסקה בחוזה בכירים כדלקמן:
א .עוזר ראה"ע – משרת אמון – קיים אישור עקרוני ממשרד הפנים.
ב .ראש אגף תקציבים – משרה מאויישת.
ג .סגן ראש מינהל איכות הסביבה – אופציה לחוזה בכירים – במכרז.
ד .ראש אגף בניה ציבורית – אופציה לחוזה בכירים – במכרז.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :
3

.2

עידכון תקן כ"א – הוספת משרות מורים
המועצה מתבקשת לאשר עידכון תקן כ"א – הוספת  23.6משרות מורים לבתי הספר
השש שנתיים והעמדת תקן כ"א מורים ע"ס  838.14תקנים ,במקום  814תקנים.
העדכון בתקנים בלבד ללא צורך בשינוי תקציבי.
הנושא ירד מסדר היום.

.3

אישור העסקת מר אורי מקונן ,בעלה של חברת המועצה הגב' הבטם מקונן,
כמדריך נוער ליוצאי העדה האתיופית/הרשות העירונית למלחמה בסמים ואלכוהול
בהתאם לסעיף 122א' לפקודת העיריות )נוסח חדש( מתבקשת המועצה לאשר העסקת
מר אורי מקונן ,בעלה של חברת המועצה הגב' הבטם מקונן ,כמדריך נוער ליוצאי העדה
האתיופית/הרשות העירונית למלחמה בסמים ואלכוהול.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :
חברי המועצה ה"ה אבי דנינו ודוד ראובן עזבו הישיבה.

תקציבים בלתי רגילים:
.1

אישור תב"ר בסך של  ₪ 1,663,000לשיפוץ מתנ"ס רמת אליהו
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך של  ₪ 1,663,000לשיפוץ מתנ"ס רמת אליהו עפ"י
הפירוט המצ"ב.
מקור מימון – היטל השבחה.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק התב"ר.
מחליטים :

.2

מאשרים )פה אחד(

אישור תב"ר בסך של  ₪ 1,400,000לשדרוג גן זמסקי
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך של  ₪ 1,400,000לשדרוג גן זמסקי ,גוש  3926חלקה
 ,734רח' זמסקי.
הביצוע כולל:
א .פיתוח השטח ,עבודות עפר ,שבילים ,מדרכות\ ריהוט גן ותאורה.
ב .גינון והשקייה.
ג .מתקני משחק וגומי.
מקור מימון – היטל השבחה.

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

מחליטים :
4

.3

אישור תוספת לתב"ר בסך של  ₪ 1,000,000עבור שומות השבחה ופיצויים – 197
המועצה מתבקשת לאשר תוספת לתב"ר בסך של  ₪ 1,00,000עבור שומות השבחה
ופיצויים.
מקור מימון – היטל השבחה.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק התב"ר.
מחליטים :
.4

מאשרים )פה אחד(

הקדמת תב"ר מס'  632בתקציב הפיתוח לשנים  – 2012 – 2009הקמת מגרש כדורגל
סינטטי ע"ס  ₪ 2,000,000לביצוע מיידי בשנת .2010
המועצה מתבקשת לאשר הקדמת תב"ר מס'  632בתקציב הפיתוח לשנים 2012 – 2009
להקמת מגרש כדורגל סינטטי ע"ס של  ₪ 2,000,000לביצוע מיידי בשנת .2010

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק התב"ר.
מחליטים :

.5

מאשרים )פה אחד(

אישור תב"ר בסך של  ₪ 519,550לשדרוג כללי בית העם
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך של  ₪ 519,550לשידרוג כללי של בית העם ברח'
זד"ל ,עפ"י הפירוט המצ"ב.
מקור מימון – היטל השבחה.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק התב"ר.
מחליטים :
.6

מאשרים )פה אחד(

אישור תוספת תב"ר בסך של  ₪ 506,905להחלפת חול למתקני משחק
בגנים ציבוריים ובגני ילדים
המועצה מתבקשת לאשר תוספת לתב"ר בסך של  ₪ 506,905לשם החלפת חול במתקני
משחק בגנים ציבוריים ובגני ילדים ברחבי העיר.
התוספת לתב"ר מתבקשת בשל העובדה שהתב"ר המקורי היה מיועד להחלפת חול בגנ"י
ובפארקים ונוצל רק להחלפת החול בגני הילדים בלבד.
מקור מימון – היטל השבחה.

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

מחליטים :

5

.7

בקשה להקדמת יתרת תב"ר בסך של  – ₪ 1,950,000קירוי מגרשי ספורט
)עבור בי"ס סיני(
המועצה מתבקשת לאשר הקדמת יתרת תב"ר בסך של  ₪ 1,950,000לקירוי מגרשי
ספורט/בבי"ס סיני משנת  2010לשנת .2010

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

מחליטים :

נושאים משפטיים:
 .1לנד-קו – תוספת להסכם פיתוח – שיכון המזרח
המועצה מתבקשת לאשר תוספת להסכם לנד-קו )לור"ם( פיתוח בשיכון המזרח.
חברת לור"ם ,כשלוחתו של מנהל מקרקעי ישראל ,חתמה עם העירייה הסכם בשנת
1988
לביצוע עבודות פיתוח שונות כנגד שיווק מגרשים בשיכון המזרח .להסכם נחתמו
תוספות שונות במהלך השנים ,וכיום מבקשים להרחיב את תכולתו על מגרשים
נוספים אשר טרם שווקו.
חב' לורם הופרטה ע"י הממשלה ובמסגרת זו "הסכם ההרשאה" בינה לממ"י נכלל
במסגרת נכסי החברה המופרטת.
החברה איתרה מגרשים נוספים בשיכון המזרח שניתן לשווקם.
חברת לנד-קו מתמחה בהתמודדות שיווק באזורים פלושים ,ובביצוע פיתוח בסביבות
בנויות ומאוכלסת .השלמת השיווק בשכונה ע"י חברת לנד-קו תאפשר לעירייה
למצות ולהסדיר את השיווק והפיתוח בשכונה.
ראוי לציין כי מימוש פוטנציאל השיווק יאפשר לבצע עבודות פיתוח בהיקף נרחב
ולהשוות את רמת הפיתוח בשיכון המזרח ליתרת שכונות העיר.
עפ"י עקרונות ההסכם המוצע יגבו סכומי הפיתוח של הזוכים במכרזי ממ"י במישרין
ע"י העירייה ,אשר תבצע עבודות פיתוח בשיכון המזרח בהתאם לתזרים הכנסות
הפיתוח שיתקבלו בידה.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים:
א .עותק התוספת להסכם.
ב .רשימת עבודות פיתוח עדכניות ,כולל אומדנים.
ג .סיכום פגישה בנושא הסכם לנד-קו.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :

חבר המועצה – מר אפי משה חזר לישיבה.
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.2

אישור הסכם בין העירייה לבין קרן ראשון לציון להקמת קרן הלוואות לסטודנטים
המועצה מתבקשת לאשר הסכם בין העירייה לבין קרן ראשון לציון להקמת קרן הלוואות
לסטודנטים ) .להלן  " :הקרן " (.
ההסכם התגבש בהמשך להצעת חבר ההנהלה – מר דורון אוזן מתאריך ,2.9.2009
שהוגשה בתיאום עם ראה"ע.
דברי הסבר:
מדובר בצעד בעל חשיבות ראשונה במעלה הבא לסייע לסטודנטים בעלי פוטנציאל,
ולעיתים מיעוטי אמצעים ללמוד " בראש שקט" ולמצב את עצמם כבעלי השכלה גבוהה
ומקצוע  .אין ספק כי לנו ,נבחרי הציבור ,יש חלק בתרומה הנ"ל לכלל ציבור האקדמאים
בעיר אשר ללא ספק יגדיל את הסך הכללי שלהם בזכות הקרן .הקמת הקרן כמוצע
תתרום גם למאמץ העיקרי לו כולנו שותפים  ,למצב את ראשון לציון כעיר החינוך
והנוער על פי חזונו של ראש העירייה.
עקרונות הקרן הם אלה :
• קרן ראשון לציון בשיתוף עם ראש העירייה תצא בקול קורא המודיע על הקמת
קרן שתאפשר במסגרת מגבלות הסכום שעומד לרשותנו לסטודנטים לתואר ראשון
תושבי ראשון לציון ,לקבל הלוואה בנקאית בסך של עד  ₪ 10.000בשנה
הקרובה ,למשך שש שנים ,בריבית חודשית בגובה פריים ועוד כרבע אחוז .את
הריבית תשלם קרן ראשון לציון במשך לימודיו של הסטודנט עד שלוש שנים
במהלכן יהיה הסטודנט פטור גם מתשלום הקרן .לאחר תום לימודיו יתחיל
הסטודנט להחזיר את ההלוואה ויעמוד בכוחות עצמו בתשלומי הריבית.
קרן ראשון לציון תפעל לגיוס תורם או תורמים מרכזיים להרחבת היקף פעילות
למתן הלוואות נוספות ולהגדלת ההלוואה.
• לאחר סדרת דיונים מעמיקה הוחלט להקים את הקרן בשיתוף בנק לאומי ,שכבר
מפעיל בהצלחה רבה תוכניות דומות ברשויות נוספות אחרות בארץ .כל בנק
שיציע תנאים דומים ,יוזמן להשתתף גם הוא.
• בתום השנה הראשונה לפעילות הקרן ,תיבדק האפשרות להמשך מתן הלוואות
נוספות לציבור הסטודנטים תושבי העיר ראשון לציון ולהגדלת גודלן.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההסכם בין העירייה לבין קרן ראשון.
התנהל דיון במהלכו ביקשו חברי המועצה לתקן בהסכם ובקריטריונים כדלקמן:
 .1ב "הואיל" הראשון נוספה שורה " -למען הסר ספק המיזם אינו כולל הלוואות
שאינות כוללות השתתפות עירייה במימון או בסיבסוד".
 .2תיקון סעיף " – 9בראש המיזם יעמוד יו"ר הקרן או ממלא מקומו ,חברי הנהלת המיזם
יהיו :מנהל הקרן ,חבר מועצת העיר המחזיק בתיק נוער וצעירים ונציג ציבור ,שיובא
לאישור מועצת העיר והנהלת הקרן".
 .3תיקון סעיף 10ב' – תושב העיר" ,....לאחר שירות צבאי או שירות לאומי ,או שועדת
חריגים המנוייה בסעיף  ,9אישרה זכאותו כנכים ,עולים וכו'".
 .4תיקון סעיף 10ג' – "סטודנט לתואר ראשון בלבד הלומד במוסד מוכר להשכלה גבוהה
או לתואר מוכר ע"י המל"ג".
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 .5הוספת סעיף " – 13הקרן תעביר לידיעת ועדת הכספים של העירייה עדכון באשר
למקרים אשר סורבו להענקת הלוואה ע"י הבנק והנימוקים לסירוב".
 .6תיקון סעיף  3בקריטריונים – מצב סוציו-כלכלי )סעד(  ".....כל הנ"ל ישוקללו  ...לאחר
היוועצות עם ראש מינהל הרווחה או מי מטעמו".
ראה"ע – מר דב צור הדגיש ,כי כל הפעלת הנושא כפוף לאישור תקציב העירייה הרגיל
לשנת  ,2011לפיכך יחל המיזם לפעול רק בשנת הכספים .2011
חבר המועצה מר סורין גנות עזב הישיבה.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :
.3

אישור המלצת ועדת הקצאות להקצאת קרקע לבי"כ בשכונת נווה חוף
עמותת ביה"כ חפץ חיים בשכ' נווה חוף הגישה בקשה להקצאת מגרש בשטח של 500
מ"ר לצורך הקמת בי"כ בגוש  5030חלקה  ,189רח' שער המלך.
)מצ"ב הבקשה – נספח א'(.
המגרש יעודו שב"צ והוא גונן זמנית ע"י העירייה.
)מצ"ב צילום התב"ע – נספח ב'(
בחודש ינואר  2010דנה ועדת ההקצאות בבקשה והמליצה לאשר לפרסום .הבקשה
פורסמה בעיתונות והוגשה התנגדות של תושבים להקמת בי"כ.
)מצ"ב פרוטוקול הועדה – נספח ג'  +עותק ההתנגדות – נספח ד'(.
בתאריך  21.7.10דנה ועדת ההקצאות בהתנגדות .לישיבה הוזמן ב"כ המתנגדים שהציג
את עמדתם .מנגד הכינה העירייה לועדת ההקצאות תשובה מנומקת המבקשת לדחות
את התנגדות התושבים הרוצים שהשטח ימשיך לשמש כגן ולא להקים שם בית כנסת.
)מצ"ב פרוטוקול הישיבה – נספח ה'  +עמדת המבקשים – נספח ו'(.
בתאריך  18.8.10דנה ועדת ההקצאות ,בראשות מנכ"ל העירייה – מר פרנקו גונן בטיעוני
המתנגדים ובתשובות המבקשים והעירייה ולאחר דיון מעמיק בפרטי הנושא בו הובהר
כי ,בין הבתים לשטח נמצא רחוב ממזרח ועוד שצ"פ ממערב ,בית הכנסת עצמו לא גובל
בבתים ,החליטה הועדה פה אחד להמליץ למועצה לדחות את התנגדות ,לקבל את בקשת
העמותה ולאשר הקמת בית כנסת כמבוקש.
)מצ"ב תשובת העירייה – נספח ז'  +השלמת התנגדויות – נספח ח'  +תשובות
המבקשים – נספח ט'  +פרוטוקול ועדת ההקצאות – נספח י'(
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר המלצות ועדת הקצאות להקצאת קרקע לבי"כ
בשכונת נווה חוף כמבוקש לעיל.
להלן ההצבעה:
11
בעד-
/
נגד-
/
נמנע-
מחליטים:

)מר אפי משה(
מאשרים )ברוב קולות(

חבר המועצה – מר אפי משה נימק הימנעותו.
נימוקי ההימנעות בפרוטוקול המלא.
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.4

אישרור החלטת מועצה מישיבתה מס'  - 72/01הארכת תקופת חכירה -
מרכז יום לקשיש עם העמותה למען הקשיש
המועצה מתבקשת לאשרר החלטת המועצה מישיבתה מס'  – 72/01הארכת תקופת
חכירה – מרכז יום לקשיש עם העמותה למען הקשיש ,גוש  3928חלק מחלקה  ,833רחוב
האורנים.
הבקשה לאישרור ההחלטה נובעת מכך ,שההחלטה עברה בישיבת המועצה ברוב של 12
חברים בעד ואילו לצורך הגשת הבקשה לאישור השר נדרש רוב של  14חברים.

לקראת הישיבה הוץ לעיון החברים קיטוע החלטת המועצה מס' .72/01
בשל העובדה ,כי בישיבה נכחו  13חברים בלבד ,נדחה הדיון בנושא לישיבת המועצה
הבאה.

אישורי מועצה:
.1

מנוי חברי המועצה ה"ה ציון כהן ואסף דעבול כחברים בועדת המכרזים
לבחירת עובדים בכירים ,עפ"י סעיף 169ב) (2לפקודת העיריות )נוסח חדש(
סעיף 169ב לפקודת העיריות )נוסח חדש( קובע ,כי בכל עירייה תוקם ועדת מכרזים
לבחירת עובדים סטטוטוריים.
חברי ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים יכללו שני חברי המועצה שייבחרו על ידה,
אשר לפחות אחד מהם נציג סיעה שאינה מיוצגת בועדת ההנהלה;...
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר מנוי חברי המועצה ה"ה ציון כהן ואסף דעבול
כחברים בועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים.
מחליטים :

.2

מאשרים )פה אחד(

חלופי גברי בועדת כספים מטעם סיעת קדימה
המועצה מתבקשת לאשר חלופי גברי בועדת כספים מטעם סיעת קדימה כדלקמן:
חבר המועצה מר דורון אוזן מתמנה כחבר בועדת כספים במקומו של חבר המועצה –
מר אפי משה המפסיק חברותו בועדה.
בנוסף מתבקשת המועצה לאשר מנוי חבר המועצה – מר איתן שלום כמ"מ חבר
המועצה מר דורון אוזן בועדת כספים.
מחליטים :

.3

מאשרים )פה אחד(

חלופי גברי בדירקטוריון מניב מטעם חבר המועצה – מר דורון אוזן
המועצה מתבקשת לאשר חלופי גברי בדירקטוריון מניב מטעם סיעת קדימה כדלקמן:
עו"ד יעל אהרוני מתמנה כנציגת ציבור בדירקטוריון מניב במקומו של מר יאיר ביטון
המפסיק כהונתו בדירקטוריון.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :
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.4

אישור המלצות הועדה לקריאת שמות לרחובות והנצחה מישיבתה מס' :9/10
א .הנצחת אליעזר רוזן ז"ל – מסלול אופניים בשד' משה דיין.

•
•
•

•

המועצה מתבקשת לאשר המלצת הועדה להנצחה מישיבתה מס'  9/10ולהנציח את
אליעזר רוזן ז"ל בקריאת מסלול האופניים בשד' משה דיין על שמו.
אליעזר רוזן ז"ל נולד בראשון לציון בשנת .1928
היה חבר בהגנה מגיל .12
עסק בפעילות ציבורית ,התנדבותית בראשון לציון ,כולל במשמר האזרחי.
חתן פרס ביטחון ישראל ע"ש אליהו גולומב.
מחליטים

מאשרים )פה אחד(

:

ב .הנצחת שלמה שמש ז"ל – אולם הספורט בבי"ס ניצנים.

•
•
•

המועצה מתבקשת לאשר המלצת הועדה להנצחה מישיבתה מס'  9/10ולהנציח את
שלמה שמש ז"ל בקריאת אולם הספורט בבי"ס ניצנים על שמו.
שלמה שמש ז"ל נולד בשנת  1950ונפטר בשנת .2007
פעל בתחום הספורט בעיקר בקרב בני הנוער והילדים ואף הקים את
מרכז הלמידה בבי"ס "ניצנים".
כיהן כחבר הנהלה עמותת עירוני ראשון לציון ,היה פעיל ציבור.
מחליטים

מאשרים )פה אחד(

:

ג .בקשה לשינוי מיקום רח' ע"ש אהרון הכהן )עראקי( מרח' מס'  32לרח' מס' .599
המועצה מתבקשת לאשר המלצת הועדה לקריאת שמות לרחובות מישיבתה מס'
 9/10ולשנות מיקום רח' ע"ש אהרון הכהן )עראקי( מרח' מס'  32לרחוב מס' .599
בועדה מס'  8/10מיום  9.6.10אושרה הבקשה לקריאת שם לרחוב ע"ש אהרון הכהן
)עראקי( לרח' מס'  32המתחיל ברח' " "599ומסתיים בשצ"פ בשכונת "כלניות".
הבקשה הובאה לאישור ההנהלה ואושרה על ידה בישיבתה מס' .68/10
לאחר בדיקת הרחוב ,ביקשה המשפחה לשנות את מיקום הרחוב מרחוב מס' 32
בשכ' כלניות לרח' מס'  ,599המתחיל ברח' מס'  32ומסתיים ברח' רבי עקיבא
הנמצא גם הוא בשכונת כלניות.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק מפת האזור.
התנהל דיון במהלכו ביקשו חברי המועצה להחזיר הנושא לדיון בועדה לקריאת שמות
בשל התנגדותם להוספת השם עראקי לרחוב.
לטענת חברי המועצה קיים כבר רחוב ע"ש עראקי והדבר עלול לבלבל את הציבור.
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ד .מתן שם "רחוב הלולב" לרחוב מס'  766בשכוני המזרח.
המועצה מתבקשת לאשר המלצת הועדה לקריאת שמות לרחובות מישיבתה מס'
 9/10ליתן שם "רחוב הלולב" לרחוב מס'  766בשכוני המזרח.
רח' הלולב הינו אחד מארבעת המינים ובאיזור קיימים רחובות נוספים .
הנקראים על שמות ארבעת המינים כגון :רח' האתרוג ורח' ההדס.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק מפת הרחוב.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :

הובא לידיעה:
הגב נועה פלג  -מתכננת עירונית ואחראית לנושא שימור האתרים בעירייה ,מתמנה כמרכזת
הועדה לשימור אתרים במקומו של רפי גלנטה ז"ל.

הישיבה הסתיימה בשעה21:15 :

דב צור
ראש העירייה

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה
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