עיריית ראשון לציון
לשכת מנכ"ל העירייה
המועצה ה14 -

כ"א טבת תשס"ט
 17ינואר 2009

קובץ החלטות מס' 5/09
של ישיבת מועצה מן המנין
שהתקיימה ביום רביעי ,י"ח בטבת התשס"ט14.1.09 ,
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 ,ציון כהן ,אייל
מושיוב ,סורין גנות ,גיל יודפת ,ליאל אבן זוהר בן דוד ,יפעת מאירוביץ
יפת ,איתן שלום ,דורון אוזן ,אפי משה ,שלמה גרינברג ,אלי יבלון ,שמואל
ג'מיל ,אסף דעבול ,ספי ריבלין ,רז קינסטליך ,אסתר הבטם מקונן ,אבי
דנינו ,דוד ראובן ,שלמה לוי ,משה יהושע.

חסרים:

שמעון טרבלסי ,מיכאל רייף

נוכחים:

אהבה לב – מנכ"ל העירייה ,חיה ברנפלד – סמנכ"ל העירייה ,הרצל יוספיה
– גזבר העירייה ,איתן דורון – סמנכ"ל כ"א ,יהודה המאירי – מבקר
העירייה ,סימה קושניר – מהנדסת העירייה ,ישראל מוטעי – ראש מינהל
תפו"ח ,יהודה סדן – ראש המינהל לאיה"ס ,נעמי אחימור – ראש המינהל
לשילוב חברתי ,שרונה וייזל – ס/גזבר העירייה ,ז'אק מוסרי – הממונה על
הכנסות העירייה ,טובה סער – מרכזת מועצת העירייה ,אבי כהן – מנכ"ל
החברה לביטחון ,אלי פולק – מנכ"ל החברה העירונית ,עו"ד רועי בר –
יועץ משפטי לעירייה.,

הישיבה נפתחה בשעה 19:13

הצעות לסדר היום:
.1

של חבר המועצה – מר רז קינסטליך מתאריך 17.12.08
בנושא :תקציב לעיקור וסירוס חתולי רחוב.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
השיב להצעה לסדר ראה"ע – מר דב צור ,בתשובתו מסר ,כי כפי שהבטיח במסע
הבחירות תקציב הטיפול בחתולי רחוב גדל מ ₪ 28,000 -ל .₪ 79,000 -בנוסף ,לקראת
חודש מרץ/אפריל ,עם הגשת תקציב מעודכן ,תיבחן האפשרות להגדיל שוב את
תקציב הטיפול בחתולי רחוב.
לאור התשובה ביקש חבר המועצה – מר רז קינסטליך להסיר הצעתו לסדר מסדר
יום המועצה.
להלן ההצבעה:
23
בעד-
/
נגד-
1
נמנע-
מחליטים:

.2

(מר אפי משה)
מאשרים (ברוב קולות) הסרת ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.

של חבר המועצה מר רז קינסטליך מתאריך 17.12.08
בנושא :הנוער העובר והלומד – קן רמז.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
השיב להצעה לסדר חבר המועצה ומחזיק תיק נוער וצעירים – מר דורון אוזן,
בתשובתו הציע לחברי המועצה להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה מכיוון
וחברי הנוער העובד והלומד ,לאחר טלטולים ,הגיעו לקן החדש במתחם בי"ס "עין
הקורא" מתחם המתאים יותר לפעילות נוער מאשר הקן ברמז.
להלן ההצבעה:
16
בעד-
7
נגד-
נמנע-
מחליטים:

.3

/

(ה"ה אסף דעבול ,ספי ריבלין ,אסתר הבטם מקונן ,רז קינסטליך,
משה יהושע ,דוד ראובן ואבי דנינו)
מאשרים (ברוב קולות) להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.

של חבר המועצה – מר ספי ריבלין מתאריך 21.12.08
בנושא :עיר תאומה סינית – טיאן ג'ין.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חבר המועצה מר ספי ריבלין הסיר הצעתו לסדר מסדר יום המועצה.

.4

של חבר המועצה – מר אסף דעבול מתאריך 22.12.08
בנושא :עובדי דור ב' בעיריית ראשון לציון.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
השיב להצעה לסדר ראה"ע – מר דב צור .הבהיר ,כי הוא ומחזיק תיק כ"א – מר ציון
כהן מודעים לבעיה הקיימת עם דור ב' ושניהם פועלים בנושא באופן אישי.
לפיכך הציע לחברי המועצה להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
להלן ההצבעה:
16
בעד-
6
נגד-

(ה"ה אסף דעבול ,ספי ריבלין ,אסתר הבטם מקונן ,רז קינסטליך,
דוד ראובן ואבי דנינו)

/
נמנע-
חבר המועצה מר משה יהושע לא השתתף בהצבעה
מאשרים (ברוב קולות) להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
מחליטים:
ראה"ע מר דב צור התייחס ל 2 -נושאים מהישיבה הקודמת:
.1

הצעת חבר המועצה – מר אבי דנינו ,מתן חניה חינוך לעובדי עירייה בחניון העירייה.
קיימים  3דרגות של עובדי עירייה בכנסיה לחניון:
פטורים מתשלום ,משלמים מחצית מהסכום ,משלמים סכום מלא.
לדעתו החלוקה לא נכונה צריך להיות סכום אחיד.
לא ניתן לפטור לגמרי מתשלום חניה מכיוון והנזק לחברה לביטחון/קופת העירייה
יעמוד על  ₪ 320,000לשנה ויש לקחת בחשבון ,כי החברה שוכרת חלק גדול
מהחניות מחב' אשטרום.
הכוונה להגיע למחיר אחיד שלא יצור פער בין העובדים ויהיה זול יותר לעובדים
באופן כללי.

.2

הצעת חבר המועצה – מר רז קינסטליך ,לפטור מתשלום חניה סטודנטים וחיילים
לגבי פטור מתשלום של  ₪ 5למדבקה ,אין אפשרות לפטור מתשלום עלות המדבקה.
לגבי חניה חינם ,הרי במקומות מוסדרים ליד מוסדות הלימוד זכאים הסטודנטים
להנחות גדולות בדמי החניה.
לגבי חניה ברחבי העיר ,סטודנטים וחיילים תושבי העיר פטורים ממילא מתשלום
חניה ,לגבי חיילים תושבי חוץ לא ניתן לפטור מתשלום חניה.
בעקבות התייחסות חברי מועצה הוצע ,כי הנושא יועלה לדיון בישיבת המועצה שמן
המנין הבאה.

תקציבים בלתי רגילים:
 .1אישור תוספת תב"ר בסך  ₪ 457,000לביצוע מרכז תמיכה ונופשון
לאנשים עם פיגור ,גוש  3928חלקה  ,497רח' האורנים.
המועצה מתבקשת לאשר תוספת תב"ר בסך  ₪ 457,000למרכז תמיכה ונופשון
לאנשים עם פיגור ,בגוש  3928חלקה  ,497רח' האורנים.
מקור מימון – קרן נדל"ן.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק התב"ר
מחליטים:

מאשרים (פה אחד)

נושאים משפטיים:
.1

חתימת חוזה עם ממ"י להחכרת מגרש להקמת מתקן שאיבה
המועצה מתבקשת לאשר חתימת חוזה חכירה עם ממ"י בדבר חכירת מגרש בשטח
כ 730 -מ"ר יעוד חקלאי לצורך הקמת מתקן שאיבה ע"י מני"ב.
על אף בקשת מני"ב ,הקרקע מוחכרת לעירייה שתחכיר בהחכרת משנה למני"ב והם
ישלמו את הוצאות העירייה.
התקופה  49שנה עם אפשרות לתקופת חכירה נוספת של  49שנה למטרת מכון
שאיבה גוש  4236ח"ח  4273 40ת"ח  8מיום אשור ממ"י.
התשלום בסך  ₪ 91,313.98כולל מע"מ מקרן נדל"ן.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
א.עותק פניית ממ"י לעירייה.ב.עותק חוזה.
ג .שובר תשלום.
ד .מפה עם סימון המגרש.
מחליטים:
.2

מאשרים (פה אחד)

צרוף שטח בגודל כ 45 -מ"ר לק .קלאב "הסתדרות" גוש  5025חלקה ( 195חלק)
דברי הסבר:
העירייה חתמה ב 1986 -חוזה עם החברה למרכזי תרבות וספורט לעובד ומשפחתו
בע"מ לפיו העמידה שטח בגודל כ 36,000 -מ"ר ל 25 -שנה חלקות  196 ,189 ,192עפ"י
תוכנית רצ/32/1/א' ע"מ שיבנה מרכז ספורט אשר יוחזר לאחר  25שנה מיום
הפתיחה לעירייה.
מרכז הספורט נבנה ונפתח בשנת  1991ומשרת את הציבור .מסתבר כי הגדר
המערבית של מרכז הספורט נבנתה שלא עפ"י גבולות החלקה ושטח קטן בגודל כ-
 45מ"ר פולש לחלקה  194שיעודה ש.צ.פ .ולא הועמד לרשות מרכז הספורט וחלק
גדול יותר מפנה חלק מחלקה  192כך שלמעשה שטח המרכז הוקטן.
כמו כן הסתבר ,כי בתקופה לא ידועה נבנה צובר גז שחלקו הגדול בנוי בחלקה 192
וחלק קטן מאוד בנוי בחלקה  194גוש  5025שלא הועמד לרשותם.
אשר על כן ועל מנת שניתן יהיה להסדיר היתר בניה לצובר גז ,מתבקשת המועצה
לאשר צירוף המשולש בגודל כ 45 -מ"ר גוש  5025חלקה ( 194חלק) לחוזה באותם
תנאים ע"מ שאפשר יהיה כאמור להסדיר היתר בניה למרכז הספורט כך כשיוחזר
עפ"י החוזה לעירייה יחזור מוסדר כחוק.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
א .בקשה של מנכ"ל החברה למרכזי תרבות וספורט לעובד ומשפחתו
בע"מ עמם נחתם החוזה.
ב .מפה עם סימון השטח המיועד לצרוף למרכז הספורט ובקשת מרכז הספורט.
מחליטים:

מאשרים (פה אחד)

.3

הקצאת מפרץ חניה מוניות היקב העיר רח' עולי הגרדום
המועצה מתבקשת לאשר המלצת ועדת תחבורה באשור ראה"ע להציב עמוד לתחנת
מוניות עולי הגרדום בחזית בית מס'  3גוש  3925חלקה  209חלק.
עם התחנה יחתם חוזה לשנה .יובא לאישור מחודש במידה ויוחלט ,כי ניתן להשאיר
התחנה במיקומה הנוכחי.
התמורה עפ"י קביעת שמאי העירייה ל 2 -עמדות מוניות (ספישל) בסך  ₪ 7200לשנה
 +מע"מ צמוד למדד.
 2המקומות אינם רצופים ומרוחקים  12מ' האחד מהשני.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
א .פרוטוקול ועדת תחבורה באשור ראה"ע.
ב .שומה מ 5 -אוקטובר .08
ג .מפה עם סימון המקומות.
ד .חוזה סטנדרטי למוניות ספישל.
התנהל דיון במהלכו הוחלט ,כי מ"מ ראה"ע – מר ודים קירפיצ'וב וחבר המועצה מר
שלמה לוי יבקרו במקום ויבדקו התאמת המקום .מסקנותיהם יובאו לישיבת
המועצה הבאה.
לאור האמור נדחה הנושא לישיבה הבאה.
.4

הארכת חוזה התקשרות עם החב' לאוטומציה
המועצה מתבקשת לאשר החלטת ועדת המכרזים מישיבתה מיום שני\29.12.08 ,
ולהאריך את חוזה ההתקשרות עם החברה לאוטומציה לשנה ,דהיינו עד בסוף חודש
דצמבר.2009 ,

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
א .עותק פניית ועדת המכרזים לראה"ע.
ב .עותק פניית הגב' שרה נובנשטרן – מנהלת הרשות למחשוב ובקרה.
מחליטים:
.5

מאשרים (פה אחד)

תיקון תקנוני החברות העירוניות –
ביטול ההוראה בדבר שריון מעמדו של ראה"ע כיו"ר הדירקטוריון
המועצה מתבקשת לאשר הצעת החלטה לאסיפה הכללית של החברה העירונית
לתרבות ,ספורט ונופש בע"מ ולאסיפה הכללית של החברה לביטחון וסדר ציבורי,
שתכליתה – שנוי ההוראה ,לפיה ממונה ראה"ע באופן אוטומטי כיו"ר הדירקטוריון
בחברות הנ"ל והחלפתה בהוראה המסמיכה את מועצת העירייה למנות יו"ר על פי
שיקול דעתה.
לגבי החברה העירונית לתרבות ספורט ונופש בע"מ אין הוראה בתקנון המחייבת
זאת ,אך לדעת היועצים המשפטיים ,הדבר נחוץ בכדי לזרז את הליכי אישור התיקון
ע"י משרד הפנים.
לגבי החברה לביטחון וסדר ציבורי ,קובע התקנון ,כי מועצת העירייה תמנה את
נציגה באסיפה הכללית ותקבע את סמכויותיהם .גם כאן אישור התיקון ע"י מועצת
העירייה צפוי להקל את הליכי האישור מול משרד הפנים.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
א .עותק פניית עו"ד אחיקם שוסטר  -יועץ משפטי לעירייה.
ב .נוסח מוצע לשנוי תקנון החברה העירונית והחברה לביטחון.
להלן ההצבעה:
17
בעד-
/
נגד-
1
נמנע-
מחליטים:

(גב' אסתר הבטם מקונן)
מאשרים (ברוב קולות)

.6

קביעת תקופת הנחה מארנונה לבניין מגורים
המותקן בו מתקן פוטו וולטאי לצריכה חשמל עצמאית וביתית
בישיבת מועצה שלא מן המנין מס'  3/08בנושא צו הארנונה לשנת  2009הוחלט ,בין
היתר ,להעניק הנחה בארנונה בשיעור של  5%לדיירי בנין מגורים שהותקן בו מתקן
פוטו וולטאי לצריכת חשמל עצמאית וביתית.
מאחר וההחלטה הנ"ל לא כללה את תקופת ההנחה ,מתבקשת המועצה לקבוע ,כי
תקופת מתן ההנחה תהיה ל 3 -שנים ,משנת הכספים בה הושלמה התקנת המתקן
הנ"ל.
התנהל דיון במהלכו הציעה חברת המועצה – הגב' יפעת מאירוביץ יפת ,כי תקופת
מתן ההנחה תהיה ל 7 -שנים ולא ל 3 -שנים כפי שמוצע בדברי ההסבר.
להלן ההצבעה:
18
בעד-
/
נגד-
4
נמנע-
מחליטים:

(ה"ה דב צור-ראה"ע ,דוד ביטן – סגן ראה"ע ,אפי משה שלמה
גרינברג)
מאשרים (ברוב קולות) קביעת תקופת הנחה בארנונה לבניין
מגורים המותקן בו מתקן פוטו וולטאי לצריכת חשמל עצמאית
וביתית תהיה ל 7 -שנים.

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

נושא שעלה שלא על פי סדר היום:
המשך עבודת הקבלן המפעיל את תחנת המעבר לאיסוף אשפה הפועלת מחודש יוני ללא
מכרז וללא חוזה.
התנהל דיון בסיומו הודיע ראש העירייה – מר דב צור על כוונתו לקיים בהקדם מכרז
חדש.
התקיימה הצבעה "אן בלוק" לסעיפים  12 – 7להלן:
.7

אישור רישום משכנתא נוספת מדרגה ראשונה ורישום הערת אזהרה
ה"ה אזולאי אריה ו -ויצסלב פיודורוב ,רח' גלוסקא  3א.ת .מערב ראשל"צ
המועצה מתבקשת לאשר בקשת ה"ה אזולאי אריה ת.ז 056034945 .ו -ויצסלב
פיודורוב ת.ז ,31163054 .רוכשי שטח של  367מ"ר מתוך  746מ"ר ,חלק מחלקה 23
בגוש  ,5033רח' גלוסקא  3באזור התעשיה מערב ראשל"צ ,לרשום משכנתא נוספת
מדרגה ראשונה ע"ס ( ₪ 250,000מאתיים וחמישים אלף  )₪לטובת בנק לאומי
לישראל בע"מ.
בנוסף מתבקשת המועצה לאשר רישום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין.

.8

בקשה והסכמת מועצת עיריית ראשון-לציון לרישום משכנתא מדרגה ראשונה
בלשכת רישום המקרקעין בגוש ( 5029חלק) מחלקה ( 83לשעבר מגרש ) 104/ 106
רח' המגילה  44שכ' נווה-חוף  ,בראשון-לציון
המועצה מתבקשת לאשר בקשת מר רופא רון ת"ז  033594276רוכש (חלק) מחלקה 83
בגוש ( 5029לשעבר מגרש  ) 104/ 106רח' המגילה  44שכ' נווה-חוף  ,בראשון-לציון.
לרשום משכנתא מדרגה ראשונה בלשכת רישום המקרקעין הלוואה בסך של 500,000
( ₪חמש מאות אלף  ) ₪לטובת בנק לאומי למשכנתאות בע"מ רח' מונטיפיורי
 31 – 37תל-אביב.

.9

בקשה והסכמת מועצת עיריית ראשון-לציון לרישום משכנתא מדרגה ראשונה
בלשכת רישום המקרקעין בגוש  5029חלק מחלקה ( 92לשעבר חלק ממגרש ) 171
שכ' נווה-חוף  ,בראשון-לציון
המועצה מתבקשת לאשר לה"ה פחימא גבריאל ת"ז  079656237ו -פחימא מרטין ת"ז
 065460495רוכשי חלק מחלקה  92בגוש ( 5029לשעבר חלק ממגרש  ) 171שכ' נווה-
חוף  ,בראשון-לציון.
לרשום משכנתא מדרגה ראשונה עד לסך של ( ₪ 500,000חמש מאות אלף  )₪לטובת
בנק לאומי למשכנתאות בע"מ רח' מונטיפיורי  31-37תל-אביב.

 .10בקשה והסכמת מועצת עיריית ראשון-לציון לרישום הערת אזהרה בלשכת
רישום המקרקעין בחלקה  64גוש  , 5033באזור תעשיה חדש בראשון-לציון
המועצה מתבקשת לאשר בקשת ה"ה וסטריך אליהו ת"ז  10789964ו -לוי אורי ת"ז
 05373295רוכשי חלקה  64בגוש  5033באזור תעשיה חדש בראשון-לציון.
לרשום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין.
 .11בקשה והסכמת מועצת עיריית ראשון-לציון לרישום הערת אזהרה בלשכת
רישום המקרקעין בגוש ( 5029חלק) מחלקה ( 83לשעבר ) 104/ 106
שכ' נווה -חוף  ,בראשון-לציון
המועצה מתבקשת לאשר בקשת מר רופא רון ת"ז  033594276רוכש (חלק) מחלקה
 83בגוש ( 5029לשעבר מגרש  ) 104/ 106רח' המגילה  44שכ' נווה-חוף ,בראשון-לציון.
לרשום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין.
 .12בקשה והסכמת מועצת עיריית ראשון-לציון לרישום משכנתא מדרגה ראשונה
בלשכת רישום המקרקעין בגוש ( 5029חלק) מחלקה ( 83לשעבר מגרש ) 104/ 106
רח' המגילה  44שכ' נווה-חוף  ,בראשון-לציון
המועצה מתבקשת לאשר בקשת מר רופא רון ת"ז  033594276רוכש (חלק) מחלקה 83
בגוש ( 5029לשעבר מגרש  ) 104/ 106רח' המגילה  44שכ' נווה-חוף  ,בראשון-לציון.
לרשום משכנתא מדרגה ראשונה בלשכת רישום המקרקעין הלוואה בסך של 500,000
( ₪חמש מאות אלף  ) ₪לטובת בנק לאומי למשכנתאות בע"מ רח' מונטיפיורי – 37
 31תל-אביב.
מחליטים

מאשרים (פה אחד) סעיפים  12 – 7הנ"ל

:

אישורי מועצה:
.1

שנוי מועד ישיבות מועצה מן המנין
המועצה מתבקשת לאשר ,כי ישיבות המועצה שמן תתקיימנה באולם מליאת
מועצת העירייה ,בניין העירייה ,רח' הכרמל  ,5בימי רביעי ,בשבוע הראשון לכל
חודש קלנדרי ,בשעה  ,19:00ולא בימי שני ,כפי שאושר בישיבת מועצה חגיגית
מס'  1/08מתאריך .3.12.08
התנהל דיון במהלכו הוצע לקיים את ישיבות המועצה שמן המנין בימי רביעי,
בשבוע השני לכל חודש קלנדרי ,בשעה .19:30
להלן ההצבעה:
17
בעד-
3
נגד-
1
נמנע-
מחליטים:

(ה"ה אסף דעבול ,אבי דנינו ושלמה לוי)
(מר דוד ראובן)
מאשרים (ברוב קולות) כי ישיבות מועצה שמן המנין תתקיימנה
בימי רביעי ,בשבוע השני לכל חודש קלנדרי ,בשעה 19:30

.2

אישור ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדה מקצועית לתמיכות מיום 5.1.09
המועצה מתבקשת לאשר ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת מקצועית לתמיכות
מיום שני ,ט' בטבת התשס"ט 5.1.09 ,בנושא :אישור מקדמות לתמיכה בעמותות
הספורט לחודשים ינואר – פברואר .2009
הערה :במקביל להבאת דברי ההסבר לישיבת המועצה ,מועבר הפרוטוקול
להתייחסות ועדת התמיכות הציבורית.
עותק פרוטוקול ועדת התמיכות הציבורית יובא לידיעת חברי המועצה
במועד עריכת ישיבת המועצה.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק הפרוטוקול  +נספח א'.
להלן ההצבעה:
14
בעד-
2
נגד-
/
נמנע-
מחליטים:

.3

(ה"ה אסף דעבול ואסתר הבטם מקונן)
מאשרים (ברוב קולות) ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת
מקצועית לתמיכות מיום  5.1.09בנושא :אישור מקדמות לתמיכה
בעמותות הספורט לחודשים ינואר-פברואר 2009

מנוי הגב' טובה סער כמרכזת ישיבות מועצת העירייה
לאור התיקון בתוספת השניה לפקודת העיריות מתבקשת המועצה לאשר מנוי הגב'
טובה סער למרכזת ישיבות המועצה.
מחליטים :מאשרים (פה אחד) מנוי הגב' טובה סער למרכזת ישיבות המועצה

.4

חילופי גברי בוועדה לקידום מעמד האישה ,מטעם סיעת ראשונים ביתנו:
המועצה מתבקשת לאשר חלופי גברי בועדה לקידום מעמד האישה מטעם סיעת
ראשונים ביתנו כדלקמן:
במקום גב' ילנה סלובודניק תתמנה כחברה בוועדה הגב' ילנה קלמנסקי.
מאשרים (פה אחד)

מחליטים :

 .5אישור הרכב ועדות חובה ורשות
המועצה מתבקשת לאשר הרכב ועדות רשות וחובה המפורטות להלן:

ועדת ביקורת:
*עפ"י סעיף  149ג' לפקודה.
 .1הועדה תמנה  3חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
רק ראשון
קדימה
של

1
1
1

* חברי הועדה יבחרו מקרב חברי המועצה.
* ראה"ע וסגניו לא יהיו חברים בועדה לענייני ביקורת.
 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון -
מר אייל מושיוב,
.1
סיעת קדימה-
ד"ר אפי משה
.1
סיעת של -
מר שלמה לוי -יו"ר הועדה
.1
 .3יו"ר הועדה -
מרכזת הועדה –

מר שלמה לוי
גב' רחל גרינברג – מנהלת לשכת מבקר העירייה.
מאשרים (פה אחד)

מחליטים :

ועדת מסורת:
 .1הועדה תמנה  11חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
רק ראשון
קדימה
פז
ליכוד
זך
ש"ס
חי
ראשונים ביהדות
מפד"ל

2
1

1
1
1
1
1
1
1

 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון-
מר אבי בן שבת
.1
מר פיני איזק
.2
סיעת קדימה-
מר אלי אוזן-יו"ר
.1
סיעת פז-
__________
.1
סיעת הליכוד-
מר יאיר שלם
.1
סיעת זך-
מר רמי חדד
.1
סיעת ש"ס-
__________
.1

סיעת חי-
__________
.1
סיעת ראשונים ביהדות-
__________
.1
סיעת המפד"ל-
מר שלמה צוריאל
.1
סיעת _________
__________
.1
 .3יו"ר הועדה -
מרכז הועדה –

מר אלי אוזן

חבר המועצה – מר דורון אוזן לא השתתף בדיון ובהצבעה.
חבר המועצה – מר ציון כהן לא השתתף בהצבעה.
מאשרים (פה אחד)

מחליטים:

מנוי חברי איגוד ערים כבוי אש:
 .1להלן פירוט שמות החברים באיגוד ערים כבוי אש:
סיעת רק ראשון-
מר מוטי עג'מי – מ"מ ראה"ע
.1
מר ציון כהן – חבר מועצה
.2
גב' אהבה לב – מנכ"ל העירייה
גב' ליליאן ללום – מנהלת אגף הורות
גב' _________________
לאור ה סתייגות חברי האופוזיציה על כך שאין נציג לאופוזיציה בין חברי האיגוד,
הוצע להוסיף את חברת המועצה – הגב' אסתר הבטם מקונן כנציגה הנשית
השלישית ,זאת בכפוף לאישור איגוד ערים כבוי אש.
מחליטים :

מאשרים (פה אחד) מנוי חברי איגוד ערים כבוי אש כמפורט להלן
והוספת חברת המועצה הגב' הבטם מקונן כנציגה נשית שלישית,
בכפוף לאישור איגוד ערים כבוי אש.

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 36 -דונם לצורך הקמת קאנטרי קלאב של ההסתדרות.
עפ"י הוראות החוזה בין העירייה לחברה ,מורכבת הנהלת הקאנטרי קלאב מ21 -
חברים ,אשר  10מהם מתמנים ע"י העירייה 10 ,ע"י הנהלת החברה ונציג  1מוסכם ע"י
שני הצדדים.
מו באים בזה לאישור נציגי העירייה בהנהלת מרכז הנופש והספורט של ההסתדרות
עפ"י ההרכב הסיעתי כמפורט להלן:

הרכב סיעתי
רק ראשון
קדימה
פז
ליכוד
ראשונים ביתנו
ראשונים ביהדות
זך
הירוקים
של
המפד"ל

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון-
מר אייל מושיוב – יו"ר
.1
מר ברוך אליאב
.2
סיעת קדימה-
מר יוסי סביר
.1
סיעת פז-
מר רז קינסטליך
.1
סיעת הליכוד-
מר דני חלפין
.1
סיעת ראשונים ביתנו-
_________
.1
סיעת ראשונים ביהדות-
__________
.1
סיעת זך-
מר שי זיתון
.1
סיעת הירוקים-
__________
.1
סיעת של-
__________
.1
סיעת המפד"ל-
מר מוטי לוי
.1

מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

ועדות ערר על קביעת ארנונה:
(אגף הכנסות העירייה)
עמ"ת –(עסקים/משרדים/תעשיה)
מנוי הרכבים ועדת ערר/עמ"ת
רמי חדד – יו"ר
אורנית משה– חברה
מוטי כהן ארזי – חבר

מישל חלימי – יו"ר
אורנית משה– חברה
מוטי כהן ארזי – חבר

מיכה אברהם – יו"ר
יורם שלמון ,עו"ד – חבר
דוד בוצ'צ'ו– חבר

ליאור אוזמן – יו"ר
יורם שלמון ,עו"ד – חבר
דוד בוצ'צ'ו– חבר

מיכה אברהם – יו"ר
חנה פרץ – חברה
דוד בוצ'צ'ו– חבר

צביקה חזן– יו"ר
משה לבהר – חבר
דבורה חכים – חברה

חנה פרץ – יו"ר
משה לבהר – חבר
דבורה חכים – חברה

אתי חזן – יו"ר
אתי חזן – יו"ר
מיכה אברהם – חבר משה לבהר  -חבר
דבורה חכים – חברה יורם שלמון,עו"ד-חבר

אולג ארטוק – יו"ר
ארז אוהד – חבר
מישל חלימי – חבר

יצחק אבשלום – יו"ר
ארז אוהד – חבר
מישל חלימי – חבר

אולג ארטוק – יו"ר אולג ארטוק – יו"ר
לימור ברזילאי–חברה לימור ברזילאי-חברה
רמי חדד  -חבר
משה חלימי – חבר

לימור ברזילאי – יו"ר
יחזקאל שופס – חבר
מרגריטה פרנק – חברה

ארז אוהד – יו"ר
יחזקאל שופס – חבר
מרגריטה פרנק – חברה

לימור ברזילאי– יו"ר לימור ברזילאי – יו"ר
שרון מאירוביץ– חבר יחזקאל שופס – חבר
מרגריטה פרנק– ברה שכנר מירה-חברה

שרון מאירוביץ – יו"ר
חנה פרץ – חברה
שכנר מירה – חברה

יחזקאל שופס – יו"ר
חנה פרץ – בחרה
שכנר מירה – חברה

שרון מאירוביץ – יו"ר שרון מאירוביץ-יו"ר
חנה פרץ – חברה
אתי חזן – חברה
שכנר מירה – חברה מרגריטה פרנק-חברה

מחליטים:

רמי חדד – יו"ר
דוד בוצ'צו -יו"ר
אורנית משה -חברה
ליאור אוזמן– חבר
מוטי כהן ארזי – חבר אתי חזן  -חברה
מיכה אברהם– יו"ר
יורם שלמון ,עו"ד  -חבר
מישל חלימי  -חבר

מאשרים (פה אחד) הרכב ועדות ערר על ארנונה כללית/עמ"ת כמוצע לעיל

הישיבה הסתיימה בשעה22:50 :

טובה סער
מרכזת מועצת העירייה

דב צור
ראש העירייה

