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קובץ החלטות מס' 5/19
של ישיבת מועצה מן המנין
שהתקיימה ביום רביעי ,כ"ה בטבת ,התשע"ט02.01.19 ,
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באולם המליאה/קומה  ,5בנין העירייה

משתתפים

רז קינסטליך  -ראה"ע ,ליאל אבן זוהר בן דוד – מ"מ ראה"ע ,מקסים בביצקי
– סגן ראה"ע ,אבי חיים – סגן ראה"ע ,אריה כהן – סגן ראה"ע ,עידן מזרחי
– משנה לראה"ע ,סורין גנות – משנה לראה"ע ,יצחק אבשלומוב – משנה
לראה"ע ,אסף דעבול – משנה לראה"ע ,אפרת אברמוביץ – משנה לראה"ע,
ענת ליבוביץ ,איתי מתיתיהו ,ד"ר הדס מלכה הכהן ,קרן דנה ,אילנית הרוש,
שמואל ג'מיל ,יוסי חממי ,מיכאל רייף ,איתן שלום ,מיכל קלדרון ,יבגני ברחמן,
ציון כהן ,אייל מושיוב ,מירב שמואל ,דורון אוזן.

חסרים:

מוטי עג'מי  -מ"מ ראה"ע ,ד"ר אפי משה – משנה לראה"ע ,מעין פלח -שדה,
יפעת מאירוביץ יפת,

נוכחים:

חיים גליק – מנכ"ל העירייה ,עו"ד אינסה גולדנברג לוי – היועצת המשפטית
לעירייה ,עו"ד ,מאיה זיו שפלטר – מבקרת העירייה ,אטי אדר – ראש מינהל
החינוך ,דפנה כרמי – ראש מינהל קהילה ,גלעד אברהמי – מנהל אגף נכסים,
הנית עזוז פרחן – מנהלת אגף הנוער ,זהבה אושריאל – מנהלת יח' תנועות
נוער ,אחיקם ראובן – מנהל יח' צעירים ,טובה סער – מזכירת מועצת עירייה,
אלי פולק – מנכ"ל החברה העירונית ,משה ליבר – סמנכ"ל החברה לביטחון,
ישראל סלע – מנכ"ל התזמורת.

הישיבה נפתחה בשעה19:20 :

על סדר היום:
פתיחת חגיגות  100שנה לתנועת הצופים בארץ ישראל
 0שנות צופיות

תנועת הצופים העבריים היא תנועת הנוער הגדולה בארץ ומונה היום קרוב ל 100,000חניכים
בכ 220-שבטים פזורים ברחבי הארץ .תנועת הצופים היא תנועת נוער חינוכית-ערכית-בלתי
מפלגתית הפועלת לחיזוק האוכלוסיות בפריפריה ,שילוב אוכלוסיות של בני עולים ,שילוב
נוער בסיכון ,שילוב חניכים עם צרכים מיוחדים וחיזוק הקשר עם התפוצות.
תנועת הצופים בראשון לציון:
היום חברים בתנועת הצופים בעיר ראשון לציון  2500חניכים מכיתה ד' עד כיתה יב' הפעילות
מתקיימת ב 6 -שבטים .התנועה נמצאת במגמת התרחבות בזכות ההשקעה של עיריית ראשון
לציון אשר תומכת בהקצאת משאבים מבנים ותקציבים סיוע בקליטת קומונות של שנת
השירות ובלווי פעילות השבטים ,חיזוק הקשרים עם בתי הספר רצף חינוכי -תכנית גדר ,
תכניות שנבנו ע"י אגף הנוער היחידה לתנועות נוער ותרמו להגדלת מספר החניכים בתנועה
 1000חניכים בחמש השנים האחרונות
בפתח הישיבה הוצגה לחברי המועצה מצגת הכוללת את הרכב השבטים בראשל"צ ,מגוון
הפעילויות תנועת הצופים בראשל"צ והיעדים לעתיד.
הודו לעיריית ראשון לציון על התמיכה הרבה לה הם זוכים ובמיוחד למנהלת יח' תנועות
הנוער – גב' זהבה אושריאל על התמיכה ,העידוד והפרגון להם הם זוכים ממנה.
לבקשת חבר המועצה – מר איתן שלום לטפל בבעית מבנה לשבט מתן הנקרא ע"ש של מתן
גוטליב ז"ל ,השיב ראה"ע – מר רז קינסטליך ,נושא תנועות הנוער קרוב מאד לליבו ובטוח,
שבשיתוף מחזיק תיק נוער וצעירים מר איתי מתיתיהו ,מצפות להם  5שנים של שיתוף פעולה
פורה ומוצלח .לגבי שבט מתן ,ראה כרגע את הבעיה יבדוק מדוע לא נפתרה עדיין והבטיח
לגבש פיתרון מהיר לבעיה זו.
מר דורון אוזן – מבקש לעדכן ,כי לשבט מתן אושר כבר מבנה חדש ברח' מוליק אייל.
ראה"ע -מר רז קינסטליך הודה לחברי תנועת הצופים על פעילותם והצגת הארוע.

הצעות לסדר:
של חבר המועצה – מר אייל מושיוב:
 .1מתאריך בנושא :שימוש בטאבלטים לחברי מועצת העירייה;
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חבר המועצה – מר אייל מושיוב טען בהצעתו לסדר ,שבכל העולם נרתמים לשמור על
כדור הארץ וחלק גדול מהמלחמה בשמירה היא למנוע עד כמה שאפשר שימוש בנייר.
לדבריו ,במועצת העירייה קיים שימוש גדול מאד של ניירת ,דבר הגורם גם להוצאות
מיותרות ולא מוצדקות לקופת העירייה.
לפיכך הוא מציע כי המועצה תאשר השאלת טאבלטים לחברי המועצה ,כדי למנוע שימוש
בחומר מודפס למען איכות הסביבה וגם כדי לחסוך את העלויות הגדולות הכרוכות
בהדפסת עשרות רבות של חוברות ומסמכים מודפים במהלך כל הקדנציה עבור  29חברי
מועצת העירייה.

ראה"ע – מר רז קינסטליך – זו הצעה שעולה פעם שניה .בקדנציה הקודמת העלה אות
עידן מזרחי .בפעם הקודמת הפילוט שנערך לא צלח אולם אנחנו הנהלה חדשה התומכת
מאד בשמירה על הכדור ,כמו שציין אייל ,ואנחנו נלך לפיילוט של  5חברי מועצה .העירייה
תעביר  5טאבלטים לנסיון וכמובן שאותם חמשת המשתמשים לא ישתמשו יותר בנייר.
 5חברי המועצה שיקבלו את הטאבלטים הינם :אייל מושיוב ,עידן מזרחי ,אפרת
אברמוביץ ,ד"ר הדס מלכה הכהן וד"ר ענת ליבוביץ.
הפיילוט יערך במשך חצי שנה ואם יצליח נרכוש עוד טאבלטים לכל חברי המועצה.
משנה לראה"ע  -מר עידן מזרחי – מבקש שהטאבלטים שירכשו יהיו באיכות טובה
וידידותיים למשתמשים
ראה"ע – מר רז קינסטליך העמיד להצבעת חברי המועצה קבלת הצעה לעריכת הפיילוט.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד( עריכת פיילוט למשך חצי שנה כמוצע לעיל

 .2מתאריך  24.12.18בנושא :הקמת בית ספר טכנולוגי בראשון לציון.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חבר המועצה – מר אייל מושיוב טען בהצעתו לסדר ,כי במפגשים שהוא מקיים עם הורים
ותלמידים בעיקר בתקופות הקיץ בהם מתקיימות ועדות ערר לבתי ספר תיכוניים ,ישנם
מספר לא מועט של תלמידים שאינם מצליחים להתקבל לבתי ספר התיכוניים בשל
הישגים נמוכים ,דבר הגורם להם לתסכול ולירידה בערך העצמי כשהם נאלצים לחפש בית
ספר שיסכים לקבל אותם ושיתאים להם ברמה הלימודית.
כמו כן נתקל במפגשים אלו בחוסר שביעות רצון מצד ההורים והתלמידים מכך ,שבמערכת
החינוך בראשון לציון חסרות מגמות טכנולוגיות ,וזאת לעומת תל אביב שם קיימים בתי
ספר כמו "אורט סינגלובסקי" "הולץ" "שבח מופת" ועוד הנחשבים כבתי ספר יוקרתיים.
לפיכך הוא מציע שמועצת העירייה תאשר את הצעתו להקמת בית ספר טכנולגי בעיר
)בשיתוף עם משרד החינוך( ברמה גבוה למקצועות טכנולוגיים "ישנים וותיקים" להם יש
ביקוש רב בצה"ל ובמשק העבודה הישראלי שסובל ממחסור בבעלי מקצוע.
ראה"ע – מר רז קינסטליך – עדיין לא עברו  100ימי החסד מאז שההנהלה החדשה נכנסה
לתפקידה וזה מחמיא מאד שאייל מעלה כאלו הצעות ,שהיו חלק מהמצע של חלק מחברי
המועצה היושבים פה ונמצאים בהנהלת העירייה .כל נושא בתי הספר ,מתן אופציות
נוספות לתלמידים ,לא רק בנושאים טכנולוגיים ,נמצא על סדר יום ההנהלה החדשה,
אולם מכיוון שאייל העלה זאת בשלב מוקדם כל כך הוא היה מצפה ,שכחבר מועצה
המכהן כבר  10שנים יבין ,שתהליכים לוקחים מעט זמן והיה ממתין לשמוע את הבשורות
של ההנהלה החדשה בכל הנושאים הללו לפני העלאת ההצעה לסדר..
ההנהלה החדשה תצא בבשורה על שנוי הראיה והחשיבה בנושא החינוך בראשל"צ ומניח,
שאייל יראה שגם נושא זה הינו חלק מהיעדים שההנהלה החדשה הציבה לעצמה.
לפיכך חושב שאין טעם לדון בהצעה.
מר אייל מושיוב – קודם כל ,בנושא חינוך ,רווחה וביטחון אין מבחינתו קואליציה
ואופוזיציה .לא מעניין אותו למי ילך הקרדיט וחושב שמבחן התוצאה זה מה שחשוב לו.
אם יוקם בי""ס טכנלוגי אז הוא יותר משמח.
לאור תשובת ראה"ע – מר רז קינסטליך הסיר חבר המועצה – מר אייל מושיוב את
הצעתו לסדר מסדר יום המועצה.

נושאים משפטיים:
 .1אישור הסכמי הקצאה ופיתוח והסכם מרובע – הקצאת קרקע להקמת בית החייל –
גוש  3946חלקה  370לעמותת "נכסי חיל )נח( בע"מ"
בהמשך להחלטת מועצה מס'  86/16מיום -2/01/2017
בהתאם להחלטת מועצה מס'  86/16מיום  2.1.17אשר אישרה הקצאת מקרקעין ללא
תמורה לעמותת נכסי חיל )נח( בע"מ )להלן " :העמותה"( ,לצורך הקמת בית החייל )להלן:
"הפרויקט"( ,בשטח של כ 3,000 -מ"ר הידוע בלשכת רישום המקרקעין כגוש  3946חלקה
 370ברחוב הנרי קיסנג'ר בראשון לציון )להלן" :המקרקעין"( ,הריני מתכבד להציג בפני
חברי מועצת העירייה את נוסח הסכם הקצאה ופיתוח שהוסכם בין הצדדים ,לרבות
הסכם בין העמותה וקרן לב"י האגודה למען החייל בישראל )להלן" :האגודה"( לבין החברה
הכלכלית לראשון לציון )להלן" :החכ"ר"( לבין העירייה בדבר הקמת הפרויקט.
לאור מורכבות הפרויקט ומהותו ,הוכנסו בהסכם הקצאה ופיתוח הסטנדרטי שינויים אשר
מובאים עתה לעיונכם והחלטתכם כפי שיפורט כדלקמן:
א .רקע עובדתי:
(1

ביום  14.1.2016פירסמה האגודה קול קורא להקצאת קרקע ללא תמורה לטובת
הקמת בית חייל במכרז הארץ )להלן" :קול הקורא"( .במסגרת הקול קורא צוין
כי בית החייל יוקם על ידי האגודה מכספי תרומות בארץ ובחו"ל ,וכי התנאים
הנדרשים לצורך הגשת הצעות הם בין היתר ,מתן שטח קרקע של  3דונם
לפחות ,תב"ע זמינה לבנייה ,מתן זכויות חכירה ללא תמורה לתקופה בת 49
שנים.

(2

ביום  24.1.2016נענתה העירייה לקול הקורא מטעם האגודה ונשלח מכתב
מטעמה לאגודה ,בו היא מבהירה את רצונה בהקמת פרויקט חשוב מסוג זה,
וכן פירוט עמידתה בתנאים שצוינו בקול הקורא .עוד הובהר כי יתרון להצעת
העירייה הינה האפשרות כי בניית הפרויקט תעשה באמצעות החכ"ר אשר לה
ניסיון רב ומוכח בהקמת מבני ציבור בעיר .ועדת הקצאות מס'  5/16מיום
 4.7.16דנה בבקשת העמותה ,ובהתאם לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא
תמורה ו/או בתמורה סמלית מטעם משרד הפנים )להלן" :הנוהל"( אישרה
לצאת להליך פרסום.

(3

ביום  22.9.16פירסמה העירייה הודעה בדבר אפשרות להקצאת קרקע בהתאם
לנוהל ,לטובת העמותה לצורך הקצאת המקרקעין וכן בניית והקמת בית
החייל.

(4

לאור העובדה כי לא הוגשו התנגדויות ,המליצה ועדת הקצאות למועצת
העירייה על אישור ההקצאה לטובת העמותה ,ועוד הוחלט כי תנאי להקצאה
היא כי תישמר לעירייה האופציה להגיע להסכמה עם העמותה בדבר תוספת
של  20%זכויות מסחריות לפי תיקון  101של חוק התכנון והבניה התשכ"ה -
 1965ובהכנת תב"ע.

ה .בהחלטת מועצה מס'  86/16מיום  2.1.17אישרה המועצה להקצות את המקרקעין
לעמותה בכפוף לתנאים המחויבים על פי דין לתקופה של  25שנה  2 +אופציות
להארכה של  10שנים כל אחת בהתאם לקבוע בנוהל.
ו .לאור החלטת המועצה ,התקיימו בין הצדדים מגעים לצורך הגעה להסכמה בדבר נוסח
מוסכם של הסכם הקצאה ופיתוח וכן הסכם בניית בית החייל על ידי החכ"ר כפי שבא
לידי ביטוי במענה העירייה לקול הקורא ,המובאים לאישורכם.

להלן השינויים המהותיים שהוסכמו בין הצדדים ,כפי שבאו לידי ביטוי בהסכמים
המצורפים:
ב .הסכם הקצאה ופיתוח בין העירייה לבין העמותה
(1

הוסכם בין הצדדים כי העירייה ו/או הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תהא
אחראית על הכנת תב"ע אשר מצויה בימים אלו בשלבי הכנה מתקדמים
ותסדיר את השימוש במגרש לצורכי מטרת ההקצאה )להלן" :התב"ע"( .עוד,
הוסכם כי ההסכם ייכנס לתוקפו רק במועד אישורה של התב"ע כהגדרתה
בהסכם )להלן" :המועד הקובע"( )סע'  2להסכם ההקצאה(.

(2

הוסכם בין הצדדים כי לעמותה תינתן זכות חכירה במקרקעין ,כפי שהתחייבה
העירייה במסגרת המענה לקול הקורא ,וזאת לתקופה של  25שנים שתחילתה
ביום המועד הקובע ,ולעירייה בלבד קיימת האפשרות להאריך את תקופת
ההקצאה בשתי תקופות נוספות שלא יעלו על  10שנים כל אחת )סע' 5.1
להסכם ההקצאה(.
הוסכם בין הצדדים כי העמותה מתחייבת שלא להעביר את החכירה ו/או
להעביר את זכויותיה על פי הסכם זה ו/או חלק מזכויותיה כנ"ל ,בין בעצמה
ובין ע"י אחרים ושלא להחכיר ו/או להשכיר ו/או למסור את הנכס ו/או חלק
ממנו בחכירת משנה באיזה אופן וצורה שהם .כמו כן ,החברה מתחייבת לא
להרשות את השימוש בנכס לאחר ו/או לאחרים ,למעט לאגודה ,וזו תוך
עמידה במטרת ההקצאה )סע'  4.5להסכם ההקצאה(.

(4

הוסכם כי העמותה לא תחויב בהיטל השבחה עד למועד הקובע )סע' 6.2
להסכם ההקצאה(.
הוסכם בין הצדדים כי ככל שהעירייה תבקש להביא לאישורה של תכנית בנין
עיר מפורטת נקודתית אשר תחול על המגרש במסגרתה יתאפשר מימוש
זכויות בניה נוספות למבנה ציבור ,יהא זה בתיאום מלא עם העמותה ובלבד
שלא יפגע השימוש המיועד ולא תפגענה זכויותיה של העמותה למימוש מטרת
החכירה .עוד ,הוסכם בין הצדדים כי בנייה נוספת תהא אך ורק לצורך מטרת
ההקצאה או כל פעילות נלוות ובהתאם לאופי המבנה וזאת לאחר תאום עם
העמותה )סע'  19.3להסכם הפיתוח(.

(3

(5

ג .הסכם מרובע בין העירייה – חכ"ר – העמותה והאגודה
הוסכם בין הצדדים כי מי שיהא אמון על בניית הפרויקט תהא החכ"ר במימון
(1
מלא של האגודה והעמותה.
יובהר ,כי הסכם זה מותנה בקבלת אישור תקציבי.
(2
ד .החלטה:
על יסוד כל המפורט לעיל ,אני מבקש לקבל את אישורה של המועצה הנכבדה לאישור
ההסכמים בין הצדדים בהתאם למפורט לעיל.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
* קול קורא שפירסמה האגודה מיום .14.1.2016
* מענה העירייה לקול הקורא של האגודה למען החייל מיום .26/1/2016
* פרסום הודעת העירייה בדבר אפשרות להקצאת קרקע מיום .22.9.16
* החלטת מועצת העירייה מס'  86/16מיום .2.1.2017
* הסכם הקצאה ופיתוח בין העירייה לעמותה.
* הסכם מרובע לבניית בית החייל באמצעות החכ"ר.
ראה"ע -מר רז קינסטליך – הכל מותנה בקבלת התחייבות של הועד למען החייל.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד(

 .2הסכמי שכירות להפעלת בתי דואר במקרקעין הידועים כחלקה  318בגוש  3939המצויים
ברח' ראובן ובת שבע  4בראשון לציון ובמקרקעין הידועים כחלקה  66בגוש  5029המצויים
ברח' הארגמן  16בראשון לציון
מועצת העיר הנכבדה מתבקשת לאשר את התקשרות העירייה בהסכמי שכירות עם חברת
דואר ישראל )להלן" :החברה"( להשכרת המקרקעין שבנדון לשימוש כיחידות דואר ומרכזי
חלוקה ופיתוח שירותים ,בהתאם למפורט להלן:
 (1החל משנת  1991שוכרת החברה מהעירייה את המקרקעין שבנדון ,אשר בהם הקימה
מבנים המשמשים כיחידות דואר ומרכזי חלוקה ,על פי הסכמים שנחתמו מעת לעת.
כעת ,משהסתיימה תקופת השכירות ביחס למקרקעין שבנדון ,מעוניינים הצדדים
להמשיך את השכרתם לחברה לאתה מטרה.
להלן פרטי המקרקעין:
מקרקעין בשטח של  80מ"ר הידועים כחלקה  318בגוש  3939המצויים ברח'
1.1
ראובן ובת שבע  4בשכונת קדמת ראשון בראשון לציון;
מקרקעין בשטח של  250מ"ר הידועים כחלקה  66בגוש  5029המצויים ברח'
1.2
הארגמן  16בשכונת נווה חוף בראשון לציון .הסכמי השכירות מצורפים כנספח
א'
 (2תקופת ההתקשרות הינה  5שנים ו 3-ימים ,אשר תחילתה ביום ) 29.12.2018מועד סיום
תקופת ההתקשרות האחרונה( וסיומה ביום .31.12.2023
 (3דמי שכירות שנתיים על פי הערכת השמאית סיגל בת שלמה מיום  25.7.2018הינם
כדלקמן:
עבור שטח של  80מ"ר ברח' ראובן ובת שבע – דמי שימוש בסך של ₪ 14,785
3.1
בתוספת מע"מ.
עבור שטח של  250מ"ר ברח' הארגמן – דמי שימוש בסך של ₪ 16,705
3.2
בתוספת מע"מ .חוות הדעת השמאיות ביחס למקרקעין מצורפות כנספח ב'
 (4דמי השכירות יוצמדו לעליות מדד המחירים לצרכן; ביטוח ייעשה על פי דרישות
העירייה.
 (5סעיף )(2)3אא( לתקנות העיריות )מכרזים( ,תשמ"ח 1987-קובע כי העירייה רשאית
להתקשר בחוזה בפטור ממכרז כאשר מדובר בחוזה להעברת מקרקעין "בדרך של
שכירות לרשות הדואר למטרת הקמת בית דואר ,בית מיון לדואר או מרכז לחלוקת
דואר".
 (6על פי חוות דעת משפטית מטעם משרד עורכי דין שרקון ,בן עמי ,אשר ושות' & נאמן,
קינן ושות' – התקשרות העירייה עם החברה בנסיבות הנ"ל ,מקיימת את מטרות
ותנאי סעיף )(2)3אא( לעיל .חוות הדעת המשפטית מצורפת כנספח ג'
 (7ביום  26.12.2018אישרה ועדת הפטור העירונית את ההתקשרות בפטור ממכרז.
לאור האמור לעיל ,מתבקשת מליאת מועצת העיר הנכבדה לאשר את התקשרות
העירייה בהסכמי השכירות עם החברה כמפורט לעיל.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים נספחים א' – ג'.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד(

 .3אישור המלצת ועדת הקצאות מס'  10/18מתאריך 3.12.18
המועצה מתבקשת לאשר המלצת ועדת הקצאות בדבר הקצאת מבנה עירוני לעמותת
"בית כנסת קריית הלאום ראשון לציון" ע"ר .580611192
פרטי הנכס:
רח' ישראל גלילי  11גוש  3946חלקה , 416שכ' קריית הלאום
שטח המבנה כ 165-מ"ר
רקע:
בהמשך לפרסום הודעה בדבר אפשרות להקצאת בית הכנסת שפרטיו מפורטים לעיל,
התקבלו שני התנגדויות.
 (1התנגדות של עמותת "בית מנחם קריית הלאום ראשון לציון" )להלן" :בית מנחם"( ע"ר
 580613180לעמותת "בית כנסת קריית הלאום".
 (2התנגדות של עמותת "בית כנסת קריית הלאום ראשון לציון" )להלן" "קריית הלאום"(
ע"ר  580611192לעמותת "בית מנחם קריית הלאום ראשון לציון".
המתנגדים הוזמנו לישיבת ועדת הקצאות מס'  8/18שהתכנסה ביום  15.11.2018כדי להציג
את טיעוניהם .בסיום הישיבה הציעה הוועדה לשתי העמותות להתאחד יחדיו ולהפעיל
את בית הכנסת על ידי העמותה המקורית – "קריית הלאום" ,אשר לה יוקצה המבנה.
בהמשך לדיון שהתקיים עם נציגי העמותות ,התרשמה ועדת הקצאות שניתן להקצות את
בית הכנסת באופן המיטבי לניהול משותף וזאת לטובת כלל תושבי השכונה.
בנסיבות אלה הציעה הוועדה לשתי העמותות להתאחד יחד ולפעול באמצעות העמותה
המקורית עמותת "בית כנסת קריית הלאום ראשון לציון" ,שבתוכה משולבים כל הגורמים
שהיו בהיווסדות העמותה .ככל שתשובת הנוגעים בדבר תהיה חיובית ,הועדה תמליץ
למועצת העיר להקצות את בית הכנסת לעמותה זו .ככל שהתשובה תהיה שלילית מטעם
מי מהצדדים ,תתכנס וועדת ההקצאות ותשקול את המשך ההתנהלות על פי סמכויותיה.
הצדדים ביקשו תקופת זמן למתן עמדתם ביחס להצעת הוועדה ,ונקבע כי עד ליום
 22.11.18הצדדים יגישו עמדתם.
עמותת "בית כנסת קריית הלאום ראשון לציון" העבירה התייחסותה ביום 19.12.2018
ולפיה העמותה מקבלת את הצעת הועדה מתוך רצון לאחד את הקהילה בשכונה.
עמותת "בית מנחם קריית הלאום ראשון לציון" העבירה התייחסותה ביום 22.11.2018
באמצעות הרב שניאור וביקשה לקבל פרק זמן נוסף של  30יום כדי להתארגן בהתאם ולקבל
החלטה נכונה ומושכלת עם כלל הגורמים בשכונה.
ועדת הקצאות מס'  9/18מיום  22.11.2018התכנסה בפעם נוספת ודנה בעניין הקצאת בית
הכנסת לרבות בבקשתה של עמותת "בית מנחם קריית הלאום ראשון לציון" לקבל זמן נוסף ש
 30יום כדי להעביר התייחסותה להצעת הועדה שהינה להתאחד יחד ולפעול באמצעות העמות
המקורית עמותת "בית כנסת קריית הלאום ראשון לציון" ,שבתוכה משולבים כל הגורמים שה
בהיווסדות העמותה.
הועדה החליטה ,בנסיבות העניין ומתוך רצון אמיתי לפעול להקצאת בית הכנסת באופן המיטב
לטובת כלל תושבי השכונה ,לאשר אורכה נוספת לעמותת "בית מנחם קריית הלאום ראשון
לציון" למתן מענה להצעת הוועדה כאמור לעיל וזאת עד ליום  ,2.12.2018שעה .12:00
ביום  2.12.18ניתנה עמדתה של עמותת "בית מנחם" להצעת הועדה לפיה העמותה מסכימה
להקצאת הנכס לעמותת "קריית הלאום" בהתניות המפורטות מטה:
 (1יוסכם מפורשות ,על דעת כל חברי עמותת בית הכנסת קריית הלאום ,כי חברי
העמותה הינם :משה חממי ,ניסן קוסייב ,יעקב מנשרוב ,הרב שניאור גלוכובסקי ,קובי
אלמושנינו ,יוסי פאר ,יורם איתן ,ואביעד רז .כל החלטה או הודעה אחרת ,נעדרת כל
תוקף.
 (2עמותת בית הכנסת תמסור הודעה מתאימה לרשם העמותות ,אשר תסיר כל ספק

בקשר לזהות חברי העמותה ,ברוח האמור לעיל ,ותציג אישור על הגשת המסמך.
 (3מוסכם על כל הצדדים כי העמותה תתנהל בהתאם להוראות הדין ,והחלטות
תתקבלנה לפי הצבעת הרוב.
 (4יובהר כי הסכמתנו דלעיל ,מותנת ומבוססת על האמור בס'  2לעיל ,וככל ולא תהיה
הסכמה על כך – איננו מושכים את בקשתנו להקצאת בית הכנסת לעמותת בית
מנחם ,ובהתאם לכך נבקש את הכרעת וועדת ההקצאות בעניין.
יצוין ,ביום  19.11.18נשלח מכתב מטעם חבר עמותת "קריית הלאום" לפיו הם נותנים הסכמת
להצעת הועדה כי שתי העמותות יפעלו יחדיו תחת עמותת "בית כנסת קריית הלאום ראשון
לציון" בשל הרצון לאחד את הקהילה ולהחזיר עטרה ליושנה בעניין השלום בקהילה .עוד צירפ
למכתבם פרוטוקול ישיבה אחרונה שהתקיימה בעמותה יום  6.8.17בטרם חל הסכסוך בין
העמותות ובו פרשו חלק מחברי ההנהלה שעברו לעמותת "בית מנחם" ,ובו מפורטים כל חברי
ההנהלה של עמותת "קריית הלאום" ,הזהים לאותם חברי הנהלה הנזכרים בתנאי  1לעמדת
עמותת "בית מנחם" לעיל.
החלטה:
הוועדה מתכנסת בפעם השלישית על מנת לקבל החלטה וזאת לאחר שניתנה לכל אחד
מעמותות הזכות להביע עמדתו ,לטעון טענותיו ולהביא כל עניין רלוונטי לשולחן הדיונים של
ועדת ההקצאות.
מכלל הנתונים והטענות שהובאו בפני הוועדה על ידי הצדדים התרשמה הוועדה כי עמותת "
קריית הלאום " ,העמותה אשר ראשית היווסדה היה לצורך הקמה וניהול ו בית הכנסת בשכונ
למען כל תושבי השכונה אשר ייבנה על ידי העירייה ,כאשר מבין מנהלי העמותה שלושה
משויכים לעמותת " קריית הלאום " וארבעה לעמותת "בית מנחם " .נמצא אם כן שעמותת
"קריית הלאום" מכילה בתוכה את מגוון נציגי הציבור האמורים לאפשר את התנהלותה
המיטבית של העמותה להפעלת בית הכנסת בהתאם לייעודו.
במסגרת זו הסכימו הצדדים להתנהל בתוך העמותה על פי כלליה ,ומכאן שסומכת הוועדה את
ידיה על יכולתה של העמותה לקבל את בית הכנסת לניהולה.
ראוי לציין כי ההקצאה הינה ל 12-חודשים מיום חתימתה על ההסכם ולאחר מכן תפעל העירי
להקצאת הנכס לתקופה ארוכה יותר כפי שייקבע על ידה בהתאם לנוהל העירוני בנוגע
להקצאות מבנים ובהתאם להוראות חוזרי מנכ"ל משרד הפנים "הקצאת קרקעות ומבנים ללא
תמורה או בתמורה סמלית" על כל תיקוניו.
הועדה תדגיש לעניין זה ,כי התנאים שצוינו על ידי עמותת "בית מנחם" במכתבה מיום 2.12.18
הינם תנאים אשר אין בסמכות הועדה להתערב בהם ,אולם ככלל חלה על עמותת "קריית
הלאום" להתנהל על פי הוראות כל דין ,לרבות עמידה בכל התנאים הנדרשים בהתאם להוראו
משרד הפנים ו/או רשם העמותות .על בסיס זה ,החליטה הוועדה פה אחד להמליץ בפני מועצת
העיר להקצות את בית הכנסת הנמצא ברח' גלילי מס'  11לעמותת "בית הכנסת קריית הלאום
ראשון לציון".
ייחתם הסכם רשות לתקופה של  12חודשים לאחר המצאת כל המסמכים ע"י העמותה
הדרושים לחתימת ההסכם .דמי השימוש ₪ 18 ,לחודש ,ישולמו ע"י העמותה במעמד החתימה
על ההסכם עבור כל תקופת ההקצאה מראש .הוצאות חשמל ,מים ואחזקת הנכס יחולו על
העמותה .ביטוח יעשה ע"פ דרישות העירייה.
הוועדה מצפה שלקראת חידוש ההקצאה ימצאו הצדדים השונים ,החברים בעמותה את הדרך
להתנהלות הרמונית שתאפשר להם להגיש בקשה חדשה להקצאה ארוכת טווח בהתאם לתנאי
שייקבעו על ידי הועדה בהליך ההקצאה שיפורסם  ,וזאת כאמור בתום תקופת ההקצאה נשוא
דיון זה.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד(

4

אישור חוזה מול המשרד לשוויון חברתי להפעלת תכניות למעורבות חברתית
המועצה מתבקשת לאשר חוזה מול המשרד לשוויון חברתי להפעלת תכניות למעורבות
חברתית.
תוקפו של חוזה זה מגיע דרך קול קורא של המשרד לשוויון חברתי הקרא ליחידות צעירים
ברחבי הארץ להגיש תכניות למעורבות חברתית בקרב צעירים תושבי העיר בגילאי .18-35
יחידת הצעירים הגישה הצעה ונענתה בחיוב.
עלות התכנית  250אש"ח המחלוקים  60%המשרד לשוויון חברתי) 150אש"ח( ,ו-40%
עיריית ראשון לציון) 100אש"ח(.
להלן התכניות:
"הקשר הבן דורי"
"פורום הנהגה צעירה"
"צעירים למען קידום נוער בשכונות"
"יזמים בקבילה"
פירוט נוסף לתכניות מופיע בסעיף  4.5לחוזה.
במסגרת ההתקשרות יחידת הצעירים תפעיל את התכניות הנ"ל ותעסיק רכז מעורבות
חברתית במשרה מלאה.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק החוזה בין העירייה לבין המשרד לשוויון
חברתי.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד(

 .5האצלת סמכויות חתימה של ראש העירייה
סעיפים  195 ,191ו 203 -לפקודת העיריות )נוסח חדש( קובעים כי ראש העירייה הוא
מורשה חתימה בשם העירייה על מסמכי תשלום ,חוזים ,כתבי התחייבות ועוד.
בהתאם לסעיף  17לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(,
תשל"ה) 1975-להלן" :החוק"( רשאי ראש רשות ,באישור המועצה ,לאצול מתפקידיו
וסמכויותיו לסגן ראש רשות או לחבר ועדת הנהלה או לעובד רשות.
על מנת לייעל את תפקוד העירייה ולמנוע סרבול והכבדה על העירייה ועל מנת לא לרכז
את כל סמכויות החתימה הרבות אצל ראש העירייה ,נולד הצורך בהאצלת סמכויות
חתימה חלקיות של ראש העירייה.
בהתאם לאמור ,מתבקשת המועצה לאשר את האצלת סמכויות החתימה על מסמכים
בהתאם למפורט להלן:
א .הזמנות עבודה ,וכן הארכות והגדלות של הסכמים – יואצלו סמכויות החתימה של
ראש העירייה לראש המינהל הרלוונטי ,למעט לראש מינהל הכספים ,בהתאם
למפורט להלן:
 (1הנהלה )כולל אגף התקשוב העירוני ,אגף רישוי עסקים ואגפים עצמאיים
נוספים( ומינהל הכספים  -מר חיים גליק ,מנכ"ל העירייה;

ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

 (2ראש מינהל איכות הסביבה – מר איתמר לוי;
 (3ראש מינהל חינוך – הגב' אטי אדר;
 (4ראש מינהל שילוב חברתי – הגב' נעמי אחימור;
 (5ראש מינהל שפ"ע – מר ראובן הרשקוביץ;
 (6ראש מינהל קהילה – הגב' דפנה שקורי;
 (7מינהל תכנון ובנייה – מר קיריל קוזיול;
 (8מינהל משאבי אנוש אמרכלות – מר נתי לרנר;
 (9לשכה משפטית – עו"ד אינסה גולדברג לוי ,היועצת המשפטית לעירייה;
 (10לשכת מבקרת העירייה – רו"ח מאיה זיו שפלטר;
הסכמים )שאינם הארכות ,הגדלות ומקרקעין( ,התחייבויות והמחאות  -בהיקף
כספי של עד ) ₪ 150,000כולל( – יואצלו סמכויות החתימה של ראש העירייה
למנכ"ל העירייה;
הסכמים )שאינם הארכות ,הגדלות ומקרקעין( ,התחייבויות והמחאות  -בהיקף
כספי של מ ₪ 150,001 -עד ) ₪ 300,000כולל(  -יואצלו סמכויות החתימה של ראש
העירייה לסגן וממלא מקום שני לראש העירייה ,רו"ח מוטי עג'מי;
תשלומים לספקים והסכמי מקרקעין  -בהיקף  /שווי כספי של עד ₪ 300,000
)כולל(  -יואצלו סמכויות החתימה של ראש העירייה לסגנית וממלאת מקום
ראשונה לראש העירייה עו"ד ליאל אבן זהר בן דוד;
העברות כספים בין-בנקאיות )מס"בים( בנושא שכר או קופות – יואצלו סמכויות
החתימה של ראש העירייה למר חיים גליק ,מנכ"ל העירייה;
העברות כספים לבתי ספר ולמוסדות חינוך  -יואצלו סמכויות החתימה של ראש
העירייה לסגנית וממלאת מקום ראשונה לראש העירייה עו"ד ליאל אבן זהר בן
דוד;
החזרי מיסים והלוואות לעירייה -יואצלו סמכויות החתימה של ראש העירייה לסגן
וממלא מקום שני לראש העירייה ,רו"ח מוטי עג'מי;
חתימה כראש רשות הרישוי על מסמכי תכנון ובנייה )היתרי בנייה ,טפסי ,4
תעודות גמר וכו'( – ראש העירייה ו/או עו"ד ליאל אבן זהר בן דוד ו/או רו"ח מוטי
עג'מי.
בכל עניין אחר שלא צויין במפורש בס"ק א' עד ח' לעיל או במקרים שבהם קיים
ספק לגבי סמכויות החתימה שלעיל – יחתום מר רז קינסטליך ,ראש העירייה.

גזברית העירייה  -גב' קרן ברק – תיקון אחד ,סעיף ד' – תשלומים לספקים – לא ניתן
לפצל תשלומים לספקים ,מדובר במס"ב יוצא כרשימה ולכן ההגבלה של  ₪ 300,000לא
רלבנטית לסעיף ספקים .המשמעות אישור סעיף ד' ללא הגבלת סכום למס"ב בלבד.
גב' מירב שמואל – אם זה ללא הגבלת סכום ניתן להגיע ל 40 ,30 -מליון במס"ב .מציעה
שסעיף זה ישאר בסמכות ראה"ע לא מדובר בהרבה חתימות.
גזברית העירייה – גב' קרן ברק – מדובר ב 4 ,3 -חתימות בחודש.
ראה"ע – מר רז קינסטליך  -מעלה להצבעת חברי המועצה נושא האצלת סמכויות חתימה
של ראש העירייה ,למעט סעיף ד' שישאר בסמכותו בלבד.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד( סעיף  5הנ"ל למעט סעיף ד'

 .6אישור המועצה לראש העירייה להאציל סמכות חתימה למנהלי/ות בתי ספר בניהול עצמי
ולגזברית להאציל סמכות חתימה למזכירי/ות /מינהלנים/ות בתי ספר בניהול עצמי
בחשבון הבנק של הניהול העצמי של בתי הספר שבניהולם
דברי הסבר
 (1בתי ספר בניהול עצמי מנהלים את תקציבם בחשבון הבית ספרי כמשק כספים סגור
ואילו הרשות המקומית נדרשת להיות אחראית על הבקרה הכספית של בתי הספר.
 (2בהתאם לסעיף  191לפקודת העיריות  ,ראש העירייה וגזבר העירייה חותמים בשם
העירייה על מסמכים כספיים .גזבר העירייה רשאי  ,באישור המועצה להסמיך בכתב
עובד עירייה הכפוף לו לחתום בשמו על מסמכים כספיים ובלבד שסכומם אינו עולה
על הסכום שנקבע בתקנות .בהתאם ל סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות )בחירת
ראש הרשות וסגניו וכהונתם( ,תשל"ה 1975-רשאי ראש רשות ,באישור המועצה,
לאצול מתפקידיו וסמכויותיו לעובד הרשות.
 (3חוזרי מנכ"ל משרד החינוך מאפשרים את הניהול העצמי של בתי הספר ולצורך ניהול
העצמי יש צורך לפתוח חשבונות בנק לתשלומי הורים ולתקצוב העירוני.
 (4בחשבונות אלה יש להסמיך מורשי חתימה כפי שיפורט להלן.
 (5יושם לב כי בניגוד למנהלי/ות בתי הספר התיכוניים שהם עובדי עירייה מנהלי/ות בתי
הספר היסודיים אינם עובדי עירייה על אף האמור מתבקש ראש העירייה להאציל להם
את סמכות החתימה זאת בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך הקובע כי גם בבתי
הספר היסודיים יתבצע ניהול עצמי ויואצלו סמכויות החתימה באופן דומה.
 (6בהתאם להוראות חוזרי מנכ"ל משרד החינוך והנהלים העירוניים ,פועלת במסגרת
מינהל החינוך מחלקת ביקורת חשבונות בתי ספר ,הפועלת למעקב שוטף אחרי
ההתנהלות הכספית של בתי הספר ,נותנת ייעוץ בסוגיות שונות המצריכות חוות
דעתה ומקיימת ביקורות תקופתיות של ספרי בית הספר ובניהם גם חשבונות הבנק .
כל הליכים אלו נועדו על מנת לפקח ולוודא כי כספי ציבור מנוהלים באופן תקין ויחד
עם זאת לאפשר אוטונומיה מסוימת למוסד החינוכי.
 (7בהתאם לאמור לעיל ,מתבקשת המועצה לאשר את האצלת הסמכות של ראש
העירייה למנהלי/ות בתי הספר בניהול עצמי ושל הגזברית למזכירי/ות או מינהלן/ית
בתי הספר בניהול עצמי ,לצורך ניהול הפעילות הכספית השוטפת של בית הספר
בהתאם לחוק ולהוראת חוזר מנכ"ל.
 (8בנוסף לאמור יובאו בהמשך שמות נציגי ההורים להם תינתן זכות לצפיייה בחשבונות
הבנק בהם מוחזקים כספי ההורים בבית הספר.
 (9לאור האמור לעיל מתבקשת המועצה לאשר לראה"ע להאציל מסמכויותיו למנהלי/ות
בתי ספר בניהול עצמי ולגזברית להאציל סמכות חתימה למזכירי/ות /מינהלנים/ות
בתי ספר בניהול עצמי בחשבון הבנק של הניהול העצמי של בתי הספר שבניהולם,
והכל בהתאם לרשימה המצורפת בזה ובהתאם לסכומים הנקובים בה .ובכפוף לכך
שההאצלות הנ"ל יהיו בתוקף כל עוד המנהלים/ות מזכירים/ות ממשיכים בתפקידם
הנוכחי בבית הספר.

לקראת הישיבה הופצה לעיון החברים רשימת המנהלים/ות ,הגזברים/ות והמינהלן/ית.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד(

 .7האצלת סמכויות חתימה של ראש העיר על הזמנות עבודה והארכות הסכמים לראשי
מינהלים והאצלת סמכויות חתימה של הגזברית על הזמנות עבודה לנציגי אגף תקציבים
וסגנית הגזבר להכנסות
 (1בהתאם לסעיפים  191ו 203-לפקודת העיריות ,ראש העירייה וגזבר העירייה חותמים
בשם העירייה על כל מסמך שיש בו התחייבות כספית מטעם העירייה.
 (2בהתאם לסעיף  17לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(,
תשל"ה 1975-רשאי ראש רשות ,באישור המועצה ,לאצול מתפקידיו וסמכויותיו לעובד
הרשות.
 (3כמו כן ,בהתאם לסעיף )191ב( רשאית הגזברית להסמיך עובד העיריה הכפוף לה
להשתמש בסמכויותיה ובלבד שסכומם אינו עולה על הסכום שנקבע בתקנות העיריות
)חתימה על מסמכים מסויימים( ,תש"ך.1959-
 (4על מנת לייעל את פעילות אגפי העירייה ולמנוע סרבול והכבדה על הרשות בחתימה
על התחייבויות כספיות מרובות הנוגעות לתחומי אחריותם ,נולד הצורך בהאצלת
סמכויות חתימה של ראש העיר והגזברית לעובדים בכירים באגפים אלו.
 (5בהתאם לאמור ,מתבקשת המועצה לאשר כדלקמן:
א.
האצלת סמכות חתימת ראש העירייה לעובדי העירייה הרשומים מטה לצורך
הזמנות עבודה והארכות חוזים
ראש מינהל איכות הסביבה – מר איתמר לוי
ראש מינהל חינוך – הגב' אטי אדר
ראש מינהל שילוב חברתי – הגב' נעמי אחימור
ראש מינהל שפ"ע – מר ראובן הרשקוביץ
הנהלה -מנכ"ל העירייה מר חיים גליק
ראש מינהל קהילה – הגב' דפנה שקורי
לשכה משפטית – היועצת המשפטית לעירייה  -הגב' אינסה גולדברג לוי
מינהל תכנון הנדסה – מר קיריל קוזיול
מינהל אמרכלות – מר נתי לרנר
ב.

מחליטים:

האצלת סמכות חתימת הגזברית לעובדי העירייה הרשומים מטה לצורך
הזמנות עבודה
מנהל אגף תקציבים  -מר מוריס לוי –הזמנות עד ₪ 100,000
סגנית מנהל אגף תקציבים  -גב' אורית גולדנר -הזמנות עד ₪ 100,000
סגנית גזברית העירייה – גב' רויטל שרעבי – הזמנות עד הסכום הקבוע
בתקנות העיריות )חתימה על מסמכים מסויימים( ,תש"ך 1959-כפי שמתעדכן
מעת לעת )עומד כעת על סך של  ₪ 626,700בהתאם לעדכון מ.(17.11.15-
מאשרים )פה אחד(

ענייני עובדים:
 .1מתן היתר לעבודה נוספת לגב' דורית רוזנטל
המועצה מתבקשת לאשר מתן היתר לעבודה נוספת לגב' דורית רוזנטל/עו"ס במינהל
לשילוב חברתי כדלקמן:
טיפול זוגי;
מהות העבודה -
עצמאית/קליניקה פרטית ,מרכז עזריאלי חולון;
מקום העבודה -
יומיים בשבוע בין השעות ;18:30 – 21:30
שעות העבודה -
גובה שכר משוער  ₪ 4,000 -ברוטו לחודש.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד(

 .2בקשה להארכת שירות מעבר לגיל פרישת חובה – עובדי הוראה – גב' ארנונה הופן
המועצה מתבקשת לאשר המלצת ועדת פנסיה ופיטורין מתאריך  23.12.18ולאשר המשך
העסקתה מעבר לגיל  70גב' ארנונה הופן – מורה לפיסיקה/מקיף ט' וזאת על פי בקשת
מנהלת בית הספר ומנהלת אגף חינוך על יסודי.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק פרוטקול ועדת פנסיה ופיטורין.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד(

אישורי מועצה:
 .1האצלת סמכויות ראה"ע – מר רז קינסטליך לחבר ההנהלה משנה לראה"ע – מר עידן
מזרחי כדלקמן:
המועצה מתבקש לאשר האצלת סמכויות ראה"ע – מר רז קינסטליך לחברה ההנהלה
ומשנה לראה"ע – מר עידן מזרחי כדלקמן:
תיק חוף הים והאגמים ,בשיתוף עם ראה"ע;
תיק מדרחוב ,בשיתוף עם ראה"ע;
תיק הרובע בשיתוף עם ראה"ע;
תיק החי-כייף ,בשיתוף עם ראה"ע;
מ"מ יו"ר דירקטוריון חב' ייזום ראשון בע"מ.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד(

 .2אישור הרכבי ועדות חובה ורשות לאחר שיבוץ החברים
המועצה מתבקשת לאשר הרכבי ועדת חובה ורשות לאחר שיבוץ החברים בועדות
כדלקמן:

ועדת קליטה עירונית:
*עפ"י סעיף  149ה' לפקודה.
אין חובה למנות את חברי הועדה מקרב חברי המועצה
*
 . 1להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת ראשון ביתנו:
מר יבגני ברחמן – יו"ר.
.1
סיעת הירוקים והצעירים:
נציג ציבור.
.1
סיעת ראשונים:
גב' יוליה בורמנקו –
.1
סיעת יש עתיד
גב' טניה צלקין.
.1
סיעת רק ראשון
גב' מירב שמואל.
.1
גב' פנינה מזרחי
.2
סיעת פז
מר ולד קפוסטין.
.1
סיעת דרך חדשה
גב' הבטם מקונן.
.1
גב' יקבה אלנה ברהנו
.2
סיעת התנועה החברתית הירוקה
גב' רות ורלנסקי.
.1
סיעת הצעירים והסביבה
גב' אנה שוורץ.
.1
סיעת הליכוד:
גב' גולדה ליפקין
.1
מר יגאל קומנדנט
.2
סיעת ראשון אחת
מר מיכאל אולשנסקי
.1
מר בנסון טפרה
.2
 .2יו"ר הועדה -
מרכזת הועדה –

מר יבגני ברחמן.
גב' לודמילה גמפל

ועדת ביטחון:
*עפ"י סעיפים  149ב' לפקודה.
* אין חובה למנות את חברי הועדה מקרב חברי המועצה
 .1להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת ראשונים:
סגן ראה"ע – מר מקסים בביצקי – יו"ר.
.1
מר אלכסנדר בבושקין.
.1

סיעת הירוקים והצעירים:
גב' איריס חזן – מ"מ יו"ר ועדת ביטחון.
.1
מר מיקי אלון.
.2
סיעת ראשונים:
נציג ציבור.
.1
סיעת הליכוד:
מר מיכאל רייף.
.1
מר גריגורי ביידרמן.
.2
סיעת הצעירים והסביבה:
מר רונן ארזי
.1
גב' סיון דרי.
.1
סיעת יש עתיד
מר רוני בודקוב.
.1
סיעת רק ראשון
מר אייל מושיוב.
.1
מר ניר דורי
.2
סיעת דרך חדשה:
מר עמוס קמפינסקי
.1
מר רמי שרייבהנד
.2
סיעת ראשון אחת:
מר אבי צרף
.1
נציג שר המשטרה:
נציג שר הביטחון:
 .3יו"ר הועדה -
מרכז הועדה –

סגן ראה"ע  -מר מקסים בביצקי .
מר מוטי זיתון.

ועדת מל"ח:
*עפ"י סעיפים  149א' לפקודה.
* אין חובה למנות את חברי הועדה מקרב חברי המועצה
 . 1להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת הירוקים והצעירים:
מר רז קינסטליך – ראה"ע – יו"ר
.1 .
גב עדי זהר
.2
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
גב' מיכל קלדרון – מ"מ יו"ר.
.1
סיעת הירוקים והצעירים:
נציג ציבור.
.1
סיעת פז:
מר שחר אורגד.
.1
סיעת ראשונים:
סגן ראה"ע – מר מקסים בביצקי.
.1

סיעת רק ראשון:
גב' מירב שמואל.
.1
מר ניר נוימן
.2
סיעת הליכוד
מר ארקדי שטיינבוך.
.1
סיעת יש עתיד
מר רועי יגנה.
.1
סיעת דרך חדשה:
מר משה סימסולו.
.1
גב' שלוה כהן
.2
.2

מר רז קינסטליך – ראה"ע
יו"ר הועדה -
מ"מ יו"ר הועדה  -גב' מיכל קלדרון.
______________.
מרכז הועדה –

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.
 .1להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת הירוקים והצעירים:
מר רז קינסטליך – ראש העירייה – יו"ר,
.1
סיעת דרך חדשה
ד"ר ענת ליבוביץ
.1
סיעת הליכוד:
מר יוסי חממי – משנה לראה"ע.
.1
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
גב' יפעת מאירוביץ יפת
.1
סיעת רק ראשון:
מר אייל מושיוב
.1
עובד הרשות
גב' שרון שפר – אדריכלית העיר,
בעל דעה מייעצת:
אדריכל – צביקה קמיל.
.3

יו"ר הועדה – מר רז קינסטליך– ראה"ע
מרכז הועדה –

ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים:
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 של העירייה ,שניתן בו חינוך על יסודי,
שימנה מנהל מחלקת חינוך.
נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים שימנה המנהל הכללי של הרשות.

 .1להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת ראשון אחת:
מר מוטי עג'מי – מ"מ ראה"ע – יו"ר,
.1
סיעת הירוקים והצעירים:
מר מיקי אלון;
.1
סיעת ראשון ביתנו:
מר יבגני ברחמן
.1
סיעת רק ראשון:
מר ציון כהן.
.1
סיעת יש עתיד:
גב' טניה – מ"מ יו"ר הועדה.
.1
מנהל אגף הרווחה – גב' נעמי אחימור
מנהל מח' החינוך – גב' אטי אדר
מנהל בית ספר על יסודי – גב' יפה ליבה – מנהלת מקיף ג'
נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים -מנהלת המחוז יהלום נשיא
ס .מנהלת המחוז חדוה דנינו
 .3יו"ר הועדה – מר מוטי עג'מי – מ"מ ראה"ע
מרכז הועדה – מר דוד בן שושן.

ועדת בטיחות בדרכים:
על פי סעיף  149ו' לפקודה
.1

להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת הירוקים והצעירים:
מר רז קינסטליך – ראה"ע – יו"ר.
.1
מר ג'קי ממן.
.2
סיעת דרך חדשה:
מר יצחק אבשלומוב.
.1
מר לירן קינן
.2
סיעת הצעירים והסביבה:
ד"ר אפי משה – מ"מ יו"ר הועדה.
.1
גב' ורד לופו
.2
מר אופיר אוזן
.3
סיעת יש עתיד:
גב' לי וולפר.
.1
סיעת ראשונים:
מר סרגיי זינגרמן.
.1
סיעת רק ראשון:
מר אייל מושיוב
.1
מר יוסי ישראלי
.2
סיעת הליכוד:
מר ראובן שמעון
.1
*מהנדס העירייה – מר קיריל קוזיול
*מנהל אגף החינוך – ג' אטי אדר
*נציג החברה העירונית לביטחון – גב' יוכי אילן
*נציג יח' תנועה -
*נציג שר התחבורה -
*נציג המשטרה – קצין התנועה  -אלכס
*נציג המועצה למניעת תאונות -
*נציג התחבורה הציבורית
 .3יו"ר הועדה –מר רז קינסטליך  -ראה"ע
מ"מ יו"ר הועדה – ד"ר אפי משה
מרכז הועדה – מר ישראל סלע.

ועדה לקידום מעמד הילד:
על פי סעיף  149ז' לפקודה
 .1להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת דרך חדשה:
גב' ליאל אבן זהר בן דוד – יו"ר;
.1
ד"ר ענת ליבוביץ – מ"מ יו"ר.
.2
גב' סיון פליישר
.3
סיעת הירוקים והצעירים:
גב' מעין פלח – שדה;
.1
מר מיקי אלון.
.2
גב' אליס שלזינגר
.3
סיעת יש עתיד:
ד"ר איריס הכהן.
.1
סיעת מרצ:
גב' רונית פסטרנק.
.1
סיעת רק ראשון:
גב' מירב שמואל.
.1
גב' דינה טמסות
.2
סיעת הצעירים והסביבה:
גב' אנה שוורץ
.1
סיעת הליכוד:
גב' דינה סלנר
.1
סיעת ראשונים:
גב' גלינה קוגן
.1
*ראש מינהל החינוך – גב' אטי אדר
*ראש מינהל הרווחה – גב' נעמי אחימור
גב' קרן אינציגר – מנהלת בי"ס אופקים;
*מנהל בי"ס בעיר –
גב' אורנה פרבר – מנהלת מקיף ו'.
*נציג ארגון המורים העל יסודיים-
*נציג מורי אגודת ישראל בעיר
*נציג הסתדרות המורים -גב' ליאורה הורינגר
*יו"ר מועצת התלמידים –
*יו"ר ועד ההורים העירוני-
*מפקד תחנת משטרה בעיר-
*נציג תנועות הנוער בעיר -
*נציג ארגון התנדבותי שעניינו קידום ילדים
יו"ר הועדה – מ"מ ראה"ע – גב' ליאל אבן זהר בן דוד.
מרכזת הועדה _____________________ -

ועדה למיגור אלימות:
*עפ"י תיקון  122לפקודת העיריות מיום  ,17.2.11הרכב הועדה יהא כדלקמן:
 (1ראש העירייה או סגנו שהוא ממלא מקומו הקבוע;
 (2מנכ"ל העירייה;
 (3מנהל אגף החינוך;
 (4מנהל אגף הפיקוח בעירייה;
 (5מנהל הביטחון בעירייה;
 (6מנהל אגף הרווחה או מנהל המחלקה לשירותים חברתיים בעירייה;
 (7היועץ לענייני אזרחים ותיקים בעירייה;
 (8נציג אחד או יותר של משטרת ישראל כפי שיקבע מפקד המרחב שבתחום
סמכותו נמצאת העירייה;
 (9שני חברי מועצה לכל היותר;
 (10חברים נוספים ובין השאר נציגי ארגונים העוסקים בזכויות נפגעי עבירה.
 .1להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת ראשון אחת:
מר מוטי עג'מי – מ"מ ראה"ע – יו"ר.
.1
מר עמי לוין
.2
סיעת הירוקים והצעירים:
מר מיקי אלון.
.1
סיעת מרצ:
גב' אילנית הרוש – מ"מ יו"ר הועדה.
.1
גב' רונה שוהם.
.2
סיעת רק ראשון:
מר אייל מושיוב
.1
מר שי זיינדרייס
.2
סיעת יש עתיד:
מר שמשון גמליאל
.1
סיעת ראשונים:
מר אלכסנדר בבושקין
.1
סיעת דרך חדשה:
מר סאני וקסלמן
.1
מר דני גולדברג
.2
מר צקי ישראלי
.3
סיעת הליכוד:
גב' יפה איליזרוב
.1
נציגי העירייה:
מר חיים גליק– מנכ"ל העירייה,
.1
גב' אטי אדר  -ראש מינהל החינוך,
.1
גב' נעמי אחימור – ראש המינהל לשילוב חברתי,
.1
מר יגאל קרת –מנהל מח' ביטחון
.1
מר אשר חן – מנהל אגף הפיקוח
.1
משטרת ישראל:
קצינת הנוער -וטה דמבולו
.1
ק .האג"מ  -מידד לביא
.2
מר מוטי עג'מי – מ"מ ראה"ע
יו"ר הועדה –
.3
מ"מ יו"ר הועדה – גב' אילנית הרוש
מרכזת הועדה – _____________.

ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור:
עפ"י סעיף  149ח' לפקודת העיריות
 .1להלן פירוט שמות חברי הועדה על פי הרכב הסיעתי
סיעת הליכוד:
 .1מר יוסי חממי – מ"מ יו"ר הועדה.
סיעת הצעירים והסביבה:
 .1ד"ר אפי משה.
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
 .1גב' יפעת מאירוביץ יפת.
 3נציגי משפחות שכולות:
 .1מר ערן שנהב – יו"ר.
 .2גב' ורדה לב רן
 .3גב' נטלי חג'בי
 3נציגי ציבור:
 .1מר ציון שריקי
 .2מר אילן ימין
 .3מר אוהד הראל
 .3יו"ר הועדה – מר ערן שנהב.
מרכזת הועדה – ______________

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:
 4חברי מועצה;
עובד בכיר שהוא האחראי לתחום איכות הסביבה בעירייה;
 2נציגי ציבור – אחד תבחר המועצה בהתייעצות עם ארגונים
מקומיים/ארציים שעניינם שמירת איכות הסביבה ואת האחר יבחר ארגון
ארצי "
לדיוני הועדה יוזמן דרך קבע נציג אירגון ארצי.
 .1להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת הירוקים והצעירים:
גב' מעין פלח – שדה;
.1
גב' ציפי דיק – נציגת ארגון מקומי.
.2
סיעת דרך חדשה:
גב' מלינה דיין – נציגת ארגון ארצי.
.1
סיעת מרצ:
גב' אילנית הרוש.
.1
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
גב' יפעת מאירוביץ יפת
.1
סיעת רק ראשון:
מר אייל מושיוב.
.1
נציגת העירייה – גב' מירב שבתא בלחסאן ,מנהלת אגף איה"ס
.3
משקיף בועדה – מר רוברטו שלייסר
.3

יו"ר הועדה – גב' מעין פלח שדה
מרכזת הועדה – גב' מאיה שפירא

ועדת עיר חכמה  +חדשנות:
הועדה מוסמכת להמליץ לראש העירייה ולמועצת העירייה לטובת קידום העיר בתחום
"עיר חכמה".
 .1להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת הירוקים והצעירים:
 .1גב' מעין פלח שדה – יו"ר הועדה.
סיעת יש עתיד:
 .1מר דוד ברנן.
סיעת דרך חדשה:
 .1גב' אריאלה דרעי.
 .2מר עמית גלבר
 .3מר עידן ויינר
סיעת מרצ
 1מר עופר עוז.
סיעת רק ראשון
 . 1גב' מירב שמואל
 .2גב' אפרת אברמוביץ
 .3מר אסף שובלפיתוח
סיעת התנועה החברתית הירוקה
 .1גב' אתי בר מימון
סיעת ראשונים
 .1מר אדי נובק.
סיעת הצעירים והסביבה
 1מר אלי סבג.
 .2מר רונן ארזי.
 .3גב' שרון כספי
סיעת פז:
 .1מר ברוך דלל.
סיעת הליכוד:
 .1מר אורן דיין
 .2מר איליה לוין
סיעת ראשון אחת:
 .1גב' אירית שורס
יו"ר הועדה – גב' מעין פלח שדה.
מרכזת הועדה ________________ -

ועדת תחבורה ותנועה:
*הועדה מוסמכת להמליץ לראש העירייה ולמועצת העירייה לטובת קידום העיר
בתחום התחבורה והתנועה.
 .1להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת דרך חדשה:
מר איציק אבשלומוב – משנה לראה"ע יו"ר.
.1
גב' ליאורה ניאזוב
.2
סיעת הירוקים והצעירים:
גב' איריס חזן
.1
מר יגאל פרגסון
.2
סיעת יש עתיד
מר אריק בלטר.
.1
סיעת מרצ
מר אלי נאמן .
.1
מר נתן סטולרו
.2
סיעת פז
מר משה פוטרמן.
.1
סיעת ראשון אחת
מר יוסי ברומברג.
.1
גב' אסנת רינון
.2
סיעת ראשונים
מר מקסים בביצקי -סגן ראה"ע – מ"מ יו"ר.
.1
סיעת רק ראשון
מר אייל מושיוב.
.1
מר צבי עירוני
.2
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
גב' יפעת מאירוביץ.
.1
מר יוסי צמח
.2
סיעת הצעירים והסביבה
מר דורון אוזן
.1
גב' ליאת צרפתי.
.2
סיעת הליכוד:
גב' גלי סגיס
.1
מר ישראל מוטעי
.2
מר אברהם הובר ,משקיף ,רח' הפרדס הראשון 5/7
מר יהודה בר אור – יו"ר ארגון נהגי המוניות – משקיף,
רח' שוהם  17ראשל"צ
מר עופר פנהי/ארגון מורי הנהיגה – משקיף ,רח' הקוקיה 48
 .3יו"ר הועדה –
מ"מ יור הועדה –
מרכזת הועדה –

מר איציק אבשלומוב – משנה לראה"ע
מר מקסים בביצקי – סגן ראה"ע
גב' ענת פינקלשטיין

ועדת שילוט:
*הועדה מוסמכת להמליץ לראש העירייה ולמועצת העירייה לטובת קידום העיר
בתחום הסדר והנקיון בעיר.
**הרכב הועדה עלפי חוק העזר לראשון לציון שילוט
 .1להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת הירוקים והצעירים:
מר אבי חיים – סגן ראה"ע – יו"ר
.1
סיעת ראשונים:
מר מקסים בביצקי – סגן ראה"ע –
.1
סיעת דרך חדשה:
מר איציק אבשלומוב – משנה לראה"ע – מ"מ יו"ר הועדה.
.1
סיעת ש"ס:
מר אריה כהן
.1
סיעת הליכוד:
מר מיכאל רייף .
.1
סיעת רק ראשון:
מר ציון כהן.
.1
סיעת ראשון אחת:
מר מוטי עג'מי – מ"מ ראה"ע
.1
נציגת גזברית העירייה –גב' יעל אללוף כהן;
נציג מהנדס העירייה – מר איעד בלעום יוסף;
מנהל אגף רישוי עסקים – מר דני מרון;
מנהל אגף שילוט בחברה העירונית – מר ארז גראד
 .3יו"ר הועדה – מר אבי חיים –סגן ראה"ע
מרכזת הועדה –גב' חן גנון

ועדת שרותי רווחה:
*הועדה מוסמכת להמליץ לראש העירייה ולמועצת העירייה לטובת קידום העיר
בתחום שירותי הרווחה בעיר.
 .1להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת ראשון אחת:
מר מוטי עג'מי – מ"מ ראה"ע – יו"ר
.1
מר רון לוי
.2
סיעת הירוקים והצעירים:
מר אסי נחום;
.1
מר ג'קי ממן.
.2
סיעת דרך חדשה:
מר רובי שלי.
.1
מר ויקטור כהנא
.2
גב' דניה לב
.3
סיעת הצעירים והסביבה:
גב' חגית צמיר.
.1
גב' בובה לוי
.2
סיעת יש עתיד
גב' ארנינה שרגל  -מ"מ יו"ר הועדה.
.1
.2
סיעת ראשונים
גב' יוליה ניקולנקו.
.1
סיעת רק ראשון
גב' מירב שמואל.
.1
גב' שרית אלדו
.2
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
גב' בת אל חג'בי.
.1
סיעת ראשון אחת:
מר צדוק לוי
סיעת הליכוד:
גב' גלי סגיס
.1
סיעת מאמינים בראשון:
מר בן טובים
.1
 .3יו"ר הועדה  -מ"מ ראה"ע  -מר מוטי עג'מי
מרכזת הועדה – גב' אילנה כהן

ועדת קריאת שמות לרחובות והנצחה:
* מתוקף תקנות העיריות )מתן מספרים ושמות לרחובות( סעיף  1.10בפרק א' לתקנות
העיריות.
 .1להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת הליכוד:
מר יוסי חממי -יו"ר
.1
סיעת הירוקים והצעירים:
גב' נופר לחמי
.1
גב' עדי זהר
.2
סיעת דרך חדשה:
מר זאב קרניצמן
.1
גב' רותי יברבויים מאור
.2
גב' תרצה גבע
.3
סיעת ראשון אחת:
מר יצחק לורנס.
.1
מר ג'קי ג'קסון
.2
סיעת פז:
נציג ציבור.
.1
סיעת רק ראשון:
מר אייל מושיוב.
.1
מר תומר קיזמן
.2
סיעת יש עתיד
מר איתי מתיתיהו
.1
סיעת ראשונים
גב' חניס לובוב.
.1
סיעת :התנועה החברתית הירוקה
מר חיים דינר.
.1
סיעת הצעירים והסביבה:
מר אליהו חי אוזן.
.1
סיעת ש"ס:
מר מאיר אמסלם
.1
סיעת מאמינים בראשון:
מר שרון גושן
.1
 .3יו"ר הועדה – מר יוסי חממי
מרכזת הועדה – _______________

ועדת להט"ב:
*הועדה מוסמכת להמליץ לראש העירייה ולמועצת העירייה לטובת קידום העיר
בתחום שירותים לקהילת הלהט"ב בעיר .
 .1להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת מרצ:
גב' אילנית הרוש – יו"ר;
.1
גב' אסתר פלג.
.2
גב' שלי אדלר
.3
סיעת הירוקים והצעירים:
גב' מעין פלח שדה.
.1
מר בן רז
.2
סיעת דרך חדשה:
מר רותם אברוצקי.
.1
גב' קרן כהן
.2
גב' קארין מוכתר
.3
סיעת רק ראשון:
גב' מירב שמואל.
.1
מר נחום זלמנסון
.2
סיעת יש עתיד
מר רובי פסטריך– מ"מ יו"ר הועדה.
.1
סיעת ראשונים
נציג ציבור.
.1
סיעת
חבר מועצה/נציג ציבור.
.1
 .2יו"ר הועדה  -גב' אילנית הרוש
מרכזת הועדה ______________ -

ועדת ספורט:
*הועדה מוסמכת להמליץ לראש העירייה ולמועצת העירייה לטובת קידום הספורט בעיר
 .1להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
מר איתן שלום – יו"ר,
.1
סיעת הירוקים והצעירים:
מר עידן מזרחי – משנה לראה"ע – מ"מ יו"ר.
.1
מר פינקי סטרינבאום.
.2
מר פבל מוסין
.3
מר יעקב גולן
.4
סיעת הליכוד:
מר יורי מטבייב.
.1
סיעת יש עתיד
 .1מר שי אמיר.
סיעת ראשונים ביתנו
מר יבגני ברחמן.
.1
סיעת ראשונים
גב' לריסה גרשנוק.
.1
סיעת רק ראשון
גב' מירב שמואל.
.1
מר חיים פרנקו
.2
סיעת דרך חדשה:
מר זיו נחמה
.1
מר אייל דורון
.2
סיעת הצעירים והסביבה
מר שני רבה
.1
סיעת פז
מר אסי מאיר
.1
סיעת ראשון אחת:
מר מישל חלימי
.1
מר ג'קי לאופר
.2
 .2יו"ר הועדה –מר איתן שלום
מרכז הועדה – ______________

ועדת קשרי חוץ:
*הועדה מוסמכת להמליץ לראש העירייה ולמועצת העירייה לטובת קידום העיר
בתחום קשרי החוץ של העירייה.
 .1להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת דרך חדשה:
ד"ר ענת ליבוביץ – יו"ר.
.1
גב' דורה בנדר
.2
גב' בטי אשכנזי
.3
סיעת הירוקים והצעירים:
גב' דניאלה פרגסון.
.1
גב' אלה מלמד
.2
סיעת ראשונים:
מר סרגי זינגרמן.
.1
מר מקסים בביצקי – סגן ראה"ע
.2
סיעת ראשון ביתנו:
גב' גלינה גמפל.
.1
סיעת הליכוד:
מר מיכאל רייף – מ"מ יו"ר.
.1
מר מקסים סרוב
.2
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
נציג ציבור.
.1
סיעת רק ראשון.
גב' אפרת אברמוביץ;
.1
מר אהרון אברך
.2
סיעת יש עתיד
 .1מר אשר כהן.
סיעת הצעירים והסביבה:
גב' אנה שוורץ.
.1
סיעת ראשון אחת:
מר יורם פרץ
.1
מר איתי דפן
.2
סיעת מרצ:
מר אבי עומרד
.1
 .2יו"ר הועדה – ד"ר ענת ליבוביץ
מרכזת הועדה – גב' אנט בן שחר,

ועדה לקרן מימון ביניים -שיפוצי בתים:
*הועדה מוסמכת להמליץ לראש העירייה ולמועצת העירייה לטובת קידום העיר
בתחום חזות רחובות העיר.
 .1להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת הירוקים והצעירים:
מר עידן מזרחי – משנה לראה"ע – מ"מ יו"ר הועדה.
.1
סיעת דרך חדשה:
מר תמיר האוספטר.
.1
מר אבנר לוי
.2
מר ארז טנדובסקי
.3
סיעת ראשון אחת:
מר מוטי עג'מי – מ"מ ראה"ע – יו"ר
.1
מר יוסי שם טוב.
.2
סיעת פז:
מר אורן פלד.
.1
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
מר איתן שלום.
.1
סיעת ראשונים
מר אלכסנדר בבושקין.
.1
סיעת רק ראשון
מר אייל מושיוב.
.1
מר שי הראל
.2
סיעת יש עתיד
מר דרור חזין.
.1
סיעת הצעירים והסביבה:
מר דורון אוזן
.1
עו"ד אריאל אסף
.2
סיעת הליכוד:
מר ישראל מוטעי.
.1
.3

יו"ר הועדה – מר מוטי עג'מי – מ"מ ראה"ע.
מ"מ יו"ר הועדה – מר עידן מזרחי – משנה לראה"ע
מרכז הועדה – מר צביקה ברקוביץ

ועדת נוער ,צעירים ותנועות נוער:
*הועדה מוסמכת להמליץ לראש העירייה ולמועצת העירייה לטובת קידום הנוער
והצעירים תושבי העיר.
 .1להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת יש עתיד:
 .1מר איתי מתיתיהו – יו"ר.
 .2מר מרשט סליך – מ"מ יו"ר הועדה.
 .3מר תומר שלר
 .4מר אמיר פוזנר
סיעת הצעירים והירוקים:
 .1מר עידן מזרחי – משנה לראה"ע.
סיעת מרצ:
.1גב' אילנית הרוש
 .2גב' שלי אדלר.
סיעת ראשון ביתנו:
 .1נציג ציבור.
סיעת הצעירים והסביבה:
 .1גב' דקלה לוי.
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
 .1נציג ציבור.
סיעת רק ראשון:
 .1גב' אפרת אברמוביץ
 .2גב' מירב שמואל
 .3גב' עדן ג'רבי
סיעת ראשונים
 .1גב' שלי גוטרמן
סיעת דרך חדשה:
 .1מר ליאם שאדסירט
 .2מר גבי ביטרן
סיעת הליכוד:
 .1מר מולוצ'ניקוב ולאד
סיעת ראשון אחת:
 .1גב' ירדן צרף
 .3יו"ר הועדה – מר איתי מתיתיהו
מ"מ יו"ר הועדה – מר מרשט סליך
מרכז הועדה – גב' זהבה אושריאל.

ועדה לקידום מעמד האישה
*הועדה מוסמכת להמליץ לראש העירייה ולמועצת העירייה לטובת קידום תושבות
העיר.
 .1להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת דרך חדשה:
גב' ליאל אבן זהר בן דוד – מ"מ ראה"ע – יו"ר
.1
גב' הילה נדב/כרמל  -מ"מ יו"ר הועדה.
.2
גב' חביבה מלניק
.3
סיעת הירוקים והצעירים:
גב' ציפי דיק
.1
גב' עדי זהר
.2
סיעת יש עתיד:
ד"ר הדס מלכה הכהן.
.1
סיעת ראשון אחת:
גב' שוש אביטבול.
.1
גב' מירב ביביש גינת
.2
סיעת פז:
גב' אורלי גבע גבאי.
.1
סיעת מרצ:
גב' רונה שהם.
.1
סיעת ראשונים:
גב' ז'אנה פריזנט.
.1
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
מר איתן שלום
.1
גב' טניה חממי.
.2
סיעת רק ראשון:
גב' אפרת אברמוביץ.
.1
גב' מירב שמואל.
.2
גב' איריס כהן
.3
סיעת הצעירים והסביבה:
גב' יעל סבג;
.1
גב' קרן דנה
.2
סיעת הליכוד:
גב' סופי ג'רבי.
.1
 .3יו"ר הועדה – גב' ליאל אבן זהר בן דוד – מ"מ ראה"ע
מרכזת הועדה ._______________ -

ועדת בקרת איכות
 .1להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת דרך חדשה:
מר סורין גנות – משנה לראה"ע – יו"ר
.1
גב' אתי דמשק
.2
גב' לילך בוצב
.3
סיעת הירוקים והצעירים:
גב' מעין פלח שדה.
.1
מר מאור חמו – מ"מ יו"ר הועדה
.2
סיעת רק ראשון:
מר דני שחר.
.1
סיעת התנועה החברתית הירוקה
נציג ציבור.
.1
סיעת ראשונים
גב' אביטל לשינסקי.
.1
סיעת הליכוד
 .1מר אולג ויחור.
סיעת הצעירים והסביבה
גב' קרן דנה.
.1
סיעת
חבר מועצה/נציג ציבור.
.1
.3

יו"ר הועדה –מר סורין גנות – משנה לראה"ע
מרכזת הועדה ._______________ -

ועדה לנגישות לנכים
*הועדה מוסמכת להמליץ לראש העירייה ולמועצת העירייה לטובת קידום העיר
בתחום הנגישות לבעלי מוגבלויות בעיר.
 .1להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת ראשון אחת:
מר מוטי עג'מי – מ"מ ראה"ע – יו"ר,
.1
מר שמעון קינן.
.2
מר יובל סמרה
.3
סיעת הירוקים והצעירים:
גב' נופר לחמי
.1
סיעת דרך חדשה:
מר רז ברק.
.1
סיעת יש עתיד:
ד"ר הדס מלכה הכהן -מ"מ יו"ר הועדה.
.1
סיעת רק ראשון:
מר מנחם יעקובוביץ
.1
סיעת ראשונים:
גב' חניס לובוב
.1
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
מר יורם זעפרני
.1
מר מוטי נגר
.2
סיעת מאמינים בראשון:
מר אבי אליאס
.1
סיעת הצעירים והסביבה
גב' אורנית משה
.1
מר שלמה מימרן
.2
סיעת מרצ:
נציג ציבור.
.1
סיעת פז:
מר משה לוי.
.1
סיעת מאמינים בראשון:
מר אבי אליה.
.1
 .3יו"ר הועדה  -מר מוטי עג'מי – מ"מ ראה"ע.
מ"מ יו"ר הועדה –ד"ר הדס מלכה הכהן.
מרכזת הועדה – גב' איילה ורון

ועדה לפיתוח עסקי
*הועדה מוסמכת להמליץ לראש העירייה ולמועצת העירייה לטובת קידום העיר
בתחום פיתוח העסקים בעיר.
 .1להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת דרך חדשה:
מר איציק אבשלומוב – משנה לראה"ע – יו"ר הועדה.
.1
גב' מילן דוברת
.2
גב' עינת דלומי לוי
.3
סיעת הצעירים והסביבה:
ד"ר אפי משה – משנה לראה"ע.
.1
גב' שרון כספי
.2
מר רונן ארזי
.3
מר אלי סבג
.4
סיעת ראשון אחת:
מר שאול דבח
.1
סיעת ראשונים:
מר אלכסנדר בבושקין
.1
סיעת יש עתיד:
מר ולד קפוסטין
.1
סיעת רק ראשון:
מר ישי הראל
.1
מר זאב ברזילי
.2
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
גב' אתי בר מימון
.1
סיעת פז:
גב' רחלי דמינאנו.
.1
סיעת הליכוד
מר מיכאל רייף
.1
עו"ד ימין משה.
.2
 .3יו"ר הועדה  -מר איציק אבשלומוב – משנה לראה"ע
מרכז הועדה –______________.

ועדת גמלאים:
*הועדה מוסמכת להמליץ לראש העירייה ולמועצת העירייה לטובת קידום ציבור
הגמלאים בעיר.
 .1להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת דרך חדשה:
גב' ליאל אבן זהר בן דוד – מ"מ ראה"ע – יו"ר.
.1
גב' אהבה לב – מ"מ יו"ר הועדה.
.2
מר יעקב רוטשילד
.3
גב' אטי יעקובסון
.4
סיעת הירוקים והצעירים:
נציג ציבור.
.1
סיעת ראשון אחת:
מר משה פרנקל.
.1
סיעת פז:
מר יום טוב קזז.
.1
סיעת הליכוד:
מר אבי אמינוב.
.1
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
נציג ציבור.
.1
סיעת רק ראשון:
גב' מירב שמואל.
.1
מר ראובן חן
.2
סיעת יש עתיד
גב' חלי סיני.
.1
מר יוסי משיח.
.2
סיעת ראשונים:
גב' לובה זלנצובה
.1
סיעת מרצ:
גב' שרה תל שחר
.1
 .3יו"ר הועדה גב' ליאל אבן זהר בן דוד – מ"מ ראה"ע
מרכזת הועדה – ____________________

ועדה לבריאות הציבור:
*הועדה מוסמכת להמליץ לראש העירייה ולמועצת העירייה לטובת בריאות תושבי העיר.
 .1הלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת מרצ:
גב' אילנית הרוש – יו"ר.
.1
מר נתן סטולרו
.2
סיעת דרך חדשה:
מר קובי יעקובסון.
.1
מר שגב נתיב
.2
מר דרור גנאינסקי
.3
גב' ליטל אסיף
.4
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
גב' יפעת מאירוביץ יפת.
.1
סיעת הצעירים והסביבה:
גב' קרן דנה.
.1
גב' גיטל אהרוני
.2
סיעת ראשון אחת
גב' אסנת אביב.
.1
סיעת יש עתיד
.
נציג ציבור.
.1
סיעת רק ראשון
גב' ליאת דוד.
.1
סיעת ראשונים:
גב' אירנה גודין
.1
סיעת הליכוד:
גב' אלכסנדרה פינצ'וק
.1
 .3יו"ר הועדה – גב' אילנית הרוש.
מרכז הועדה –_____________.

ועדת מסורת:
*הועדה מוסמכת להמליץ לראש העירייה ולמועצת העירייה לטובת קידום העיר
בתחום שירותי הדת והמסורת לציבור הרחב בעיר.
 .1להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת מאמינים בראשון:
מר שמואל ג'מיל – יו"ר.
.1
מר עידו וקנין
.2
סיעת הירוקים והצעירים:
נציג ציבור.
.1
סיעת דרך חדשה:
מר משה קריסי.
.1
סיעת ש"ס:
מר אריה כהן – סגן ראה"ע.
.1
סיעת רק ראשון:
נציג ציבור.
.1
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
מר נועם חדד.
.1
סיעת יש עתיד
ד"ר הדס מלכה הכהן.
.1
סיעת רק ראשון
מר יניב עזרן.
.1
סיעת הצעירים והסביבה
מר אליהו חי אוזן.
.1
סיעת ראשונים:
גב' נטלי קוסנקו
.1
סיעת ראשון אחת:
מר יהושע דנינו
.1
מר אלי בן סימון
.2
.3

יו"ר הועדה – מר שמואל ג'מיל.
מרכז הועדה .____________ -

ועדת חנייה:
*הועדה מוסמכת להמליץ לראש העירייה ולמועצת העירייה לטובת קידום העיר
והסדרת מקומות החניה בעיר.
 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת הירוקים והצעירים:
מר עידן מזרחי – משנה לראה"ע – מ"מ יו"ר הועדה;
.1
מר יעקב גולן.
.2
סיעת דרך חדשה:
מר איציק אבשלומוב – משנה לראה"ע – יו"ר הועדה
.1
מר יעקב הימן
.2
סיעת ראשונים:
מר אדי נובק.
.1
סיעת ראשון ביתנו:
נציג ציבור.
.1
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
נציג ציבור.
.1
סיעת רק ראשון:
מר ציון כהן.
.1
גב' אביבית זרקון
.2
סיעת ראשון אחת
חבר מועצה/נציג ציבור.
.1
סיעת הצעירים והסביבה:
מר דורון אוזן
.1
סיעת יש עתיד:
נציג ציבור.
.1
סיעת הליכוד:
מר יוסי חממי – משנה לראה"ע
.1
סיעת ראשון אחת:
מר יובל סמרה
.1
סיעת מאמינים בראשון:
מר משה כהן
.1
מר יצחק אבשלומוב – משנה לראה"ע
 .3יו"ר הועדה –
מר עידן מזרחי – משנה לראה"ע.
מ"מ יו"ר הועדה -
מרכז הועדה – עו"ד אייל רייך – מנהל אגף הכנסות וגביה.

ועדת שירות והסברה:
*הועדה מוסמכת להמליץ לראש העירייה ולמועצת העירייה לטובת קידום העיר
בתחום השירות וההסברה לתושבי העיר.
 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת הירוקים והצעירים:
 .1מר רז קינסטליך – ראה"ע -יו"ר
 .2גב' מעין פלח שדה – מ"מ יו"ר הועדה.
 .3גב' עדי זהר
סיעת דרך חדשה:
 .1מר זאב דזילואשנסקי.
 .2גב' דורה בנדר
סיעת יש עתיד:
 .1גב' עין יה גבע.
סיעת רק ראשון:
 .1גב' אפרת אברמוביץ.
 .2מירב שמואל
 .3נציג ציבור
סיעת ראשונים
 .1גב' יוליה אפשטיין.
סיעת התנועה החברתית הירוקה
 .1מר שחר בידרמן.
סיעת הצעירים והסביבה:
 .1גב' אורנית משה
 .2גב' נועה עזר.
סיעת ראשון אחת:
 .1מר אדר שמואלי
סיעת הליכוד:
 .1מר ניקולא פלבין
סיעת מרצ:
 .1מר נתן סטולרו
.3

יו"ר הועדה – מר רז קינסטליך – ראה"ע
מ"מ יו"ר הועדה – גב' מעין פלח  -שדה
מרכזת הועדה –________________.

ועדת רישוי עסקים:
*הועדה מוסמכת להמליץ לראש העירייה ולמועצת העירייה לטובת קידום העיר
בתחום השירות לעסקים בעיר.
 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת הצעירים והסביבה:
 .1ד"ר אפי משה – יו"ר.
 .2מר שלומי ארזי
סיעת הירוקים והצעירים:
 .1גב' עדי זהר;
 .2מר אסי נחום.
סיעת דרך חדשה:
 .1מר צחי אברהם
סיעת יש עתיד
 .1גב' שי לי שאשא.
סיעת ראשון אחת
 .1חבר מועצה/נציג ציבור.
סיעת ראשונים
 .1מר אשר חצור– מ"מ יו"ר .
סיעת רק ראשון
 .1מר יוסי מורי.
סיעה החברתית הירוקה
 .1נציג ציבור.
סיעת פז:
 .1גב' סנדרה שריקי.
סיעת ראשון אחת:
 .1מר גדי שמואלי
סיעת הליכוד:
 .1עו"ד עמוס ג'רופי
 .2יו"ר הועדה -
מרכז הועדה –

ד"ר אפי משה – משנה לראה"ע.
מר דני מרון – מנהל אגף רישוי עסקים

ועדת משנה לתמיכות :
*הועדה מוקמת מכח חוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2006
.
 . 1להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת מאמינים בראשון:
 .1מר שמואל ג'מיל – יו"ר.
סיעת הירוקים והצעירים:
 .1מר עידן מזרחי.
סיעת יש עתיד:
 .1מר איתי מתתיהו.
סיעת פז:
 .1מר אסף דעבול.
סיעת ש"ס:
 .1מר אריה כהן – סגן ראה"ע.
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
 .1גב' מיכל קלדרון – מ"מ יו"ר.
סיעת ראשונים:
 .1מר מקסים בביצקי – סגן ראה"ע
סיעת רק ראשון:
 .1מר ציון כהן.
סיעת הצעירים והסביבה:
 .1מר דורון אוזן.
 .2יו"ר הועדה –
מ"מ יו"ר הועדה -
מרכז הועדה –

מר שמואל ג'מיל
גב' מיכל קלדרון.
_____________.

ועדת חקיקה:
 .1להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת דרך חדשה:
מר סורין גנות – יו"ר הועדה;
.1
גב' ליאל אבן זהר בן דוד
.2
סיעת הירוקים והצעירים:
גב' מעין פלח-שדה
.1
מ"מ – סגן ראה"ע – מר אבי חיים.
סיעת רק ראשון:
גב' אפרת אברמוביץ;
.1
מר ציון כהן.
.2
 .2יו"ר הועדה -
מרכז הועדה –

מר סורין גנות – משנה לראה"ע.
__________

ועדה מכינה להנחות במיסים:
*

אין חובה למנות את חברי הועדה מקרב חברי המועצה

 .1להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת הירוקים והצעירים:
מר שלמה גברא – יו"ר הועדה
.1
סיעת רק ראשון:
גב' יפה מזרחי
.1
סיעת הליכוד:
מר שלמה בשביץ
.1

 .3יו"ר הועדה – מר שלמא גברא
מרכזת הועדה– גב' מלכה כהן/מנהלת יח' הנחות

ועדה מכינה להנחות במיסים:
*

אין חובה למנות את חברי הועדה מקרב חברי המועצה

 .1להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת דרך חדשה:
חבר מועצה/נציג ציבור  -יו"ר הועדה
.1
סיעת הירוקים והצעירים:
גב' עדי זהר
.1
סיעת ראשון אחת:
מר יקיר קוצ'ינסקי
.1

 .3יו"ר הועדה –
מרכזת הועדה– גב' מלכה כהן/מנהלת יח' הנחות

ועדה מכינה להנחות במיסים:
*

אין חובה למנות את חברי הועדה מקרב חברי המועצה

 .1להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת הירוקים והצעירים:
מר ג'קי ממן  -יו"ר הועדה
.1
סיעת ראשון אחת:
מר דב קובסניאנו
.1
סיעת הליכוד:
גב' סופיה ג'רבי
.1

 .3יו"ר הועדה –
מרכזת הועדה– גב' מלכה כהן/מנהלת יח' הנחות

ועדה מכינה להנחות במיסים:
*

אין חובה למנות את חברי הועדה מקרב חברי המועצה

 .1להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת מאמינים בראשון:
מר ארז חדד  -יו"ר הועדה
.1
סיעת יש עתיד:
גב' גילי שאשא
.1
סיעת:
חבר מועצה/נציג ציבור
.1

 .3יו"ר הועדה –
מרכזת הועדה– גב' מלכה כהן/מנהלת יח' הנחות

ועדת איגום משאבים – הקהילה האתיופית
)הדרך החדשה ומפתחות(:
*הועדה מוסמכת להמליץ לראש העירייה ולמועצת העירייה לטובת קידום תושבי עיר
יוצאי אתיופיה בעיר.
 .1להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת דרך חדשה:
 .1גב' ליאל אבן זהר בן דוד – מ"מ ראש העירייה – יו"ר.
 .2גב' הבטם מקונן – מ"מ יו"ר הועדה
סיעת הירוקים והצעירים:
 .1מר טל נאור
 .2מר מרשט סלילך
 .3מר יאסו זללו
סיעת הליכוד:
 .1גב' מליסה אדוגנה.
סיעת הצעירים והסביבה:
 .1גב' אורנית משה.
סיעת יש עתיד:
 .1מר אברהם אדמסו;
 .2גב' ארנינה שרגל
סיעת:
 .1חבר מועצה/נציג ציבור.
סיעת:
 .1חבר מועצה/נציג ציבור.
סיעת:
 .1חבר מועצה/נציג ציבור.
סיעת:
 .1חבר מועצה/נציג ציבור.
עובדי עירייה:
 .1גב' דפנה שקורי – ראש מינהל קהילה
 .2יו"ר הועדה –
מ"מ יו"ר הועדה -
מרכז הועדה -

גב' ליאל אבן זהר בן דוד – מ"מ ראה"ע;
גב' הבטם מקונן.
_____________________

מ"מ ראה"ע – גב' ליאל אבן זהר בן דוד – מבקשת להבהיר ,לפחות בועדות שבהם היא היו"ר,
שנציג ציבור שלא יגיע פעמיים לועדה יוצא מהועדה.
ראה"ע – מר רז קינסטליך – נצי ציבור שלא יגיע  3פעמים לישיבות הועדה אליה הוא יוזמן
פשוט יצא מהועדה ,זה כולל גם חברי מועצה.
מבקש להעביר את פרטי נציגי הציבור )טלפונים ומיילים( למרכזת המועצה.
מחליטים

:

מאשרים )פה אחד( הרכב ועדות חובה ורשות

 .3אישור ממלאי מקום לחברי המועצה בועדות העירייה
המועצה מתבקשת לאשר מנוי ממלאי מקום לחברי המועצה בועדות העירייה כדלקמן:
סיעת הירוקים  +הצעירים:
ראה"ע – מר רז קינסטליך יתמנה למ"מ ל:
סגן ראה"ע – מר אבי חיים ,למ"מ משנה לראה"ע – מר עידן מזרחי ולמ"מ חברת המועצה
– גב' מעין פלח-שדה.
סגן ראה"ע – מר אבי חיים יתמנה למ"מ ל:
ראה"ע – מר רז קינסטליך ,למ"מ משנה לראה"ע – מר עידן מזרחי ומ"מ לחברת המועצה
– גב' מעין פלח – שדה.
משנה לראה"ע – מר עידן מזרחי יתמנה למ"מ ל:
ראה"ע – מר רז קינסטליך ,למ"מ סגן ראה"ע – מר אבי חיים ולמ"מ חברת המועצה – גב'
מעין פלח שדה.
גב' מעין פלח שדה תתמנה למ"מ ל:
ראה"ע  -רז קינסטליך ,למ"מ סגן ראה"ע – מר אבי חיים ולמ"מ משנה לראה"ע – מר עידן
מזרחי.
סיעת דרך חדשה:
מ"מ ראה"ע – גב' ליאל אבן זהר בן דוד תתמנה למ"מ ל:
משנה לראה"ע –מר סורין גנות ,למשנה לראה"ע – מר איציק אבשלומוב וד"ר ענת
ליבוביץ.
משנה לראה"ע  -מר סורין גנות יתמנה למ"מ ל:
מ"מ ראה"ע – גב' ליאל אבן זהר בן דוד ,משנה לראה"ע  -מר איציק אבשלומוב וד"ר ענת
ליבוביץ.
משנה לראה"ע – מר איציק אבשלומוב יתמנה למ"מ ל:
מ"מ ראה"ע – גב' ליאל אבן זהר בן דוד ,משנה לראה"ע  -מר מר סורין גנות וד"ר ענת
ליבוביץ.
ד"ר ענת ליבוביץ תתמנה למ"מ ל:
מ"מ ראה"ע – גב' ליאל אבן זהר בן דוד ,משנה לראה"ע – מר סורין גנות ומשנה לראה"ע
 מר איציק אבשלומוב.סיעת הצעירים והסביבה:
גב' קרן דנה תתמנה למ"מ משנה לראה"ע – ד"ר אפי משה ולהיפך;
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
גב' מיכל קלדרון תתמנה ל-מ"מ מר איתן שלום ולהיפך;
סיעת יש עתיד:
מר איתי מתיתיהו יתמנה ל -מ"מ ד"ר הדס מלכה הכהן ולהיפך;
סיעת ראשון אחת  +סיעת ראשונים:
מ"מ ראה"ע – מר מוטי עג'מי מתמנה למ"מ סגן ראה"ע – מר מקסים בביצקי ולהיפך.
חבר המועצה – מר ציון כהן – גם בסיעת רק ראשון יש ממלאי מקום:
מר ציון כהן מתמנה למ"מ ל:
מר אייל מושיוב וגב' מירב שמואל;
מר אייל מושיוב מתמנה למ"מ ל:
מר ציון כהן וגב' מירב שמואל;
גב' מירב שמואל מתמנה למ"מ ך:
מר ציון כהן ומר אייל מושיוב
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

.4

אישור ההחלטה הכלולה בפרוטוקול הועדה לקריאת שמות לרחובות והנצחה מס' 4/18
מתאריך 25.9.18
מתן שם לרחוב מס'  1363המתחיל ברח' הצבר ומסתיים ברח' חיים הרצוג בשם:
"רחוב שלמה לוי"

-

הבקשה הוגשה ע"י רבקה לוי
שלמה לוי ) 12באוגוסט  11 –1948באוגוסט (2017
יו"ר ועד שיכוני המזרח בין השנים 2012-1982
חבר מועצת העירייה בין השנים 2013-1993
סגן רה"ע בין השנים 1998 – 1997
במסגרת תפקידו כיו"ר ועד שיכוני המזרח הוביל פרויקטים רבים ,ביניהם:
פרויקט שיקום שכונות
פתיחת מרכז מסחרי בשכונה
הקמת אנדרטה לזכר חללי צה"ל בני השכונה
הקמת מתנ"ס
פיתוח והנגשת התחבורה הציבורית בשכונה
במהלך  20השנים בהן היה חבר במועצת העירייה כיהן בתפקידים רבים ביניהם:
סגן ראש העיר ,מחזיק תיק הנדסה ,יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה ,חבר איגוד ערים כיבוי
אש ,חבר ועדת הנהלה ,חבר דירקטוריון החב' העירונית ,חבר הנהלת מרכז הנופש
והספורט של ההסתדרות ,חבר דירקטוריון החברה הכלכלית ,מחזיק תיק פיקוח ובטחון
ציבורי ,מחזיק תיק רישוי עסקים.
דלת ביתו היתה פתוחה בכל עת בפני תושבי העיר בכלל ותושבי שכונת שכון המזרח
בפרט ,ע"מ לסייע בידם ככל שניתן.
החלטת הועדה:
מאשרים פה אחד מתן השם "שלמה לוי" לרח' מס'  1363המתחיל ברח' הצבר
ומסתיים ברח' חיים הרצוג.
ראה"ע – מר רז קינסטליך – קריאת שם רחוב ע"ש שלמה לוי ז"ל ,זו החלטה ראויה,
שלמה היה חבר מועצה מהבולטים שבהם.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

 .5אישור הרכבי דירקטוריוני התאגידים העירוניים
המועצה מתבקשת לאשר הרכב דירקטוריוני התאגידים העירוניים כמפורט להלן:

דירקטוריון החברה העירונית לתרבות ,ספורט ונופש בע"מ:
על פי סעיף  249א' לפקודת העיריות )נוסח חדש( ,תשכ"ד 1964 -
"מספר חברי הדירקטוריון בחברה יהיה חמישה עשר )."(15
"הדירקטורים יתמנו ע"י עיריית ראשון לציון כמחזיקת רוב המניות המוצאות של
החברה".
"ראש עיריית ראשון לציון ימונה כדירקטור וישמש כיושב ראש הדירקטוריון"
 .1הדירקטוריון ימנה  15חברים כמפורט להלן:
 5חברי מועצה:
 .1מר רז קינסטליך – ראה"ע – יו"ר הדירקטוריון
 .1מר סורין גנות – משנה לראה"ע – מ"מ יו"ר הדירקטוריון.
 .1מר יוסי חממי – משנה לראה"ע.
 .1מר אפי משה – משנה לראה"ע
 .1מר איתן שלום
 5נציגי ציבור:
______________ .5
 5עובדי עירייה
______________ .5

 .2יו"ר הדירקטוריון – מר רז קינסטליך – ראה"ע.
מ"מ יו"ר הדירקטוריון – מר סורין גנות – משנה לראה"ע
מרכז הדירקטוריון – מר אלי פולק – מנכ"ל החברה העירונית.

דירקטוריון החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ:
על פי סעיף  249א' לפקודת העיריות )נוסח חדש( ,תשכ"ד 1964 -
"מספר חברי הדירקטוריון בחברה יהיה חמישה עשר )."(15
"הדירקטורים יתמנו ע"י עיריית ראשון לציון כמחזיקת רוב המניות המוצאות של
החברה".
 .1הדירקטוריון ימנה  15חברים כמפורט להלן:
 5חברי מועצה:
 .1מר רז קינסטליך – ראה"ע – יו"ר הדירקטוריון
 .1מר איתי מתיתיהו
 .1מר מוטי עג'מי – מ"מ ראה"ע.
 .1מר אסף דעבול – משנה לראה"ע  -מ"מ יו"ר הדירקטוריון
 .1מר ציון כהן
 5נציגי ציבור:
______________ .1
______________ .2
______________ .3
 5עובדי עירייה:
____________________________ .5
.2

יו"ר הדירקטוריון – מר רז קינסטליך – ראה"ע.
מ"מ יו"ר הדירקטוריון – מר אסף דעבול – משנה לראה"ע
מרכז הדירקטוריון – מר ניצן פלג – מנכ"ל החברה הכלכלית.

ראה"ע – מר רז קינסטליך לבקשת סיעת הליכוד יתמנה מר מיכאל רייף כדירקטור
בדירקטוריון החברה הכלכלית במקומו של מר מוטי עג'מי.

דירקטוריון חברת מניב:
"מספר חברי הדירקטוריון בחברה יהיה תשעה )."(9
"הדירקטורים יתמנו ע"י עיריית ראשון לציון כמחזיקת רוב המניות המוצאות של
החברה".
"ראש עיריית ראשון לציון ימונה כדירקטור וישמש כיושב ראש הדירקטוריון"
 .1הדירקטוריון ימנה  9חברים:
 2חברי מועצה:
מר רז קינסטליך – ראה"ע – יו"ר
.1
גב' קרן דנה – מ"מ יו"ר הדירקטוריון
.1
 4נציגי ציבור:
גב' בת שבע איצקוביץ
.1
 3עובדי עירייה:
 .2יו"ר הדירקטוריון – מר רז קינסטליך – ראה"ע
מ"מ יו"ר הדירקטוריון – גב' קרן דנה
מרכזת הדירקטוריון – גב' סאלי לוי – מנכ"לית מניב

דירקטוריון החברה העירונית ראשון לציון לביטחון וסדר
ציבורי בע"מ
על פי תקנון החברה )תוקן בתאריך  ,(28.11.13לא יקטן מספרי חברי הדירקטוריון מ5 -
ולא יעלה על  15חברים .הרכב הדירקטוריון שימונה הינו כדלקמן:
א.יושב ראש הדירקטוריון – ראש העירייה.
 -1/3חברי מועצת העירייה;
(1
 -1/3מבין סגל העובדים הבכיר של העירייה;
(2
 -1/3נציגי ציבור ,מבין תושבי העיר ראשון לציון.
(3
אחד מבין חברי המועצה שימונו כחברי דירקטוריון החברה ,לכל הפחות ,אמור להיות
מקרב חברי המועצה שאינם נמנים על חברי הקואליציה.
.1

הדירקטוריון ימנה  15חברים כמפורט להלן:
 5חברי מועצה:
מר רז קינסטליך – ראה"ע – יו"ר הדירקטוריון
.1
מר עידן מזרחי – משנה לראה"ע;
.1
מר מקסים בביצקי – סגן ראה"ע – מ"מ יו"ר הדירקטוריון
.1
מר אייל מושיוב.
.1
גב' אילנית הרוש
.1
 5נציגי ציבור:
גב' דנה שמילוביץ משה
.3
מר סרגי זילברמן
.4
_______________
.5
 5עובדי עירייה
יו"ר הדירקטוריון – מר רז קינסטליך  -ראה"ע.
מ"מ יו"ר הדירקטוריון – מר מקסים בביצקי– סגן ראה"ע
מרכז הדירקטוריון– מר מוטי נחמני– מנכ"ל החברה לביטחון.

דירקטוריון חברת "ייזום ראשון בע"מ":
 .1הדירקטוריון ימנה  15חברים כמפורט להלן:
 5חברי מועצה:
 .1מר רז קינסטליך – ראה"ע – יו"ר הדירקטוריון
 .1מר עידן מזרחי – משנה לראה"ע – מ"מ יו"ר הדירקטוריון
 .1מר איציק אבשלומוב
 .1גב' מירב שמואל
 .1מר דורון אוזן.
 5נציגי ציבור:
_________________ .1
______________ .2
 5עובדי עירייה:
.2

יו"ר הדירקטוריון – מר רז קינסטליך  -ראה"ע.
מ"מ יו"ר הדירקטוריון – מר עידן מזרחי – משנה לראה"ע
מרכז הדירקטוריון– מר זוהר אחיאל – מנכ"ל חברת ייזום ראשון בע"מ.

דירקטוריון הבית לעברית ראשון לציון:
 .1הדירקטוריון ימנה  15חברים כמפורט להלן:
 5חברי מועצה:
 .1מר רז קינסטליך – ראה"ע – יו"ר הדירקטוריון
 .1ד"ר ענת ליבוביץ – מ"מ יו"ר הדירקטוריון
 .1ד"ר הדס מלכה הכהן
 .1גב' יפעת מאירוביץ יפת
 .1גב' אפרת אברמוביץ.
 5נציגי ציבור
 5עובדי עירייה:
_____________ .1
________________ .2
.2

יו"ר הדירקטוריון – מר רז קינסטליך  -ראה"ע.
מ"מ יו"ר הדירקטוריון –ד"ר ענת ליבוביץ
מרכזת הדירקטוריון– גב' פארה חודרוב – מנהלת ההקמה.

עמותת התזמורת הסימפונית ראשון לציון
חברי הועד המנהל:
 5חברי מועצה:
 .1מר רז קינסטליך – ראה"ע יו"ר הועד המנהל
 .1גב' ליאל אבן זהר בן דוד – מ"מ יו"ר הועד המנהל
 .1מר מוטי עג'מי – מ"מ ראה"ע
 .1מר מקסים בביצקי – סגן ראה"ע
 .1מר יבגני ברחמן
 5נציגי ציבור
 .1מר דור ראבד
________________ .1
______________ .1
 5עובדי עירייה:
__________________ .1
מר איתן שלום – מבקש לדעת לפי איזה מפתח חולקו הדירקטורים?
ראה"ע – מר רז קינסטליך – המפתח הינו .1.8
מחליטים:

מאשרים )פה אחד( מנוי דירקטורים בדיקרטוריוני החברות העירוניות ,בכפוף
לשנוי בדירקטוריון החברה הכלכלית – מר מיכאל רייף מתמנה לדירקטור
במקומו של מ"מ ראה"ע – מר מוטי עג'מי.

הובא לידיעת חברי המועצה:
הסדר ניגוד עניינים – מ"מ ראה"ע – מר מוטי עג'מי
הובא בזה לידיעת חברי המועצה הסדר למניעת ניגוד עניינים של מ"מ ראה"ע – מר מוטי
עג'מי.

הישיבה הסתיימה בשעה20:40 :

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה

רז קינסטליך
ראש העירייה

