ו' טבת תשע"א
 13דצמבר 2010

עיריית ראשון לציון
המועצה ה14 -
לשכת מנכ"ל העירייה

קובץ החלטות מס' 54/10
של ישיבת מועצה מן המנין
שהתקיימה ביום ראשון ,י"ב טבת התשע"א19.12.10 ,
בשעה 20:00
באולם המליאה/קומה  ,5בנין העירייה

משתתפים

דב צור – ראה"ע ,מוטי עג'מי  -מ"מ ראה"ע ,אריה כהן – סגן ראה"ע ,דוד ביטן
– סגן ראה"ע ,אבי דנינו – משנה לראה"ע ,רז קינסטליך – משנה לראה"ע ,ציון
כהן ,אייל מושיוב ,גיל יודפת ,ליאל אבן זוהר בן דוד ,יפעת מאירוביץ יפת,
איתן שלום ,דורון אוזן ,אפי משה ,סורין גנות ,שלמה גרינברג ,שמואל ג'מיל,
אלי יבלון ,דוד ראובן ,שמעון טרבלסי ,משה יהושע ,ישראל דואני ,שלמה לוי,
אסף דעבול.,

חסרים:

ודים קירפיצ'וב – מ"מ ראה"ע ,מיכאל רייף ,אסתר הבטם מקונן.,

נוכחים:

פרנקו גונן – מנכ"ל העירייה ,הרצל יוספיה – גזבר העירייה  ,אלי יהלום –
מהנדס העירייה ,אריאלה ישראלי – ראש מינהל החינוך ,שרונה וייזל –
ס/גזבר העירייה ,מירי אור גוטפריד – מנהלת האגף לחינוך יסודי ,אלי
שוורצברג – מנהל אגף חוף הים והאגמים ,אפרת וגהלי – ס/הממונה על נכסי
העירייה ,דוד אלימלך – יועץ ראה"ע ,טובה סער –מזכירת מועצת העירייה,
ניצן פלג – מ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית ,עו"ד רועי בר -יועץ משפטי לעירייה.

הישיבה נפתחה בשעה20:55 :

בפתח הישיבה טען חבר המועצה – ד"ר אפי משה ,שהישיבה לא חוקית מכיוון ועפ"י פקודת
העיריות אסור לדחות ישיבת מועצה ביותר משבוע ימים מהמועד הקבוע .כלומר ישיבת
המועצה היתה אמורה להתקיים ב 15.12.10 -והתאריך כיום הוא .19.12.10
עו"ד רועי בר – יועץ משפטי לעירייה השיב ,כי על פי סעיף 7א' לתוספת השניה מותר
לראה"ע ,בהסכמת רוב חברי המועצה ,לדחות ישיבת מועצה פעם אחת למועד אחר.
בנוסף ,עפ"י סעיף  16לפקודה היה על ד"ר אפי משה להודיע ליועץ המשפטי על פגם במסירת
ההזמנה ברגע שקיבל ההזמנה.
ראה"ע – מר דב צור השיב לאפי משה ,כי מכיוון ולא התלונן בפני היועץ המשפטי הישיבה
הנוכחית חוקית.

הצעות לסדר היום:
.1

של חבר המועצה – ד"ר אפי משה מתאריך 8.9.10
בנושא :פרוייקט השאלת ספרי לימוד.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חבר המועצה ד"ר אפי משה ביקש בהצעתו לסדר ,כי המועצה תאשר באופן מיידי לצאת
לפרוייקט השאלת ספרי לימוד בבתי הספר.
מנהלת האגף לחינוך יסודי – הגב' מירי אור גוטפריד עידכנה ,כי מינהל החינוך נמצא
בשלבים מקדמים של יציאה למכרז בנושא .נערכה עבודת מטה בשילוב ועדי ההורים
והמכרז מתוכנן לצאת בסביבות חודש מרץ ,כדי שכל ההערכות של מאי יוני של בתי
הספר תהיה כבר השנה ובראשון לספטמבר יהיו בתי הספר מוכנים עם המכרז.
ראה"ע – מר דב צור הוסיף ,כי העירייה תשלם את הסכום הראשוני לרכישת ספרים.
ביקש ,כי תוך  3חודשים יובא למועצה עידכון על מצב המכרז והציע לחבר המועצה –
ד"ר אפי משה להסיר הצעתו לסדר מסדר יום המועצה.
לאור התשובה הסיר ד"ר אפי משה את ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.

סגן ראה"ע – מר אריה כהן וחבר המועצה – מר משה יהושע עזבו הישיבה.
.2

של חבר המועצה – ד"ר אפי משה מתאריך 10.10.10
בנושא :הקמת משרדי קישור עירוניים בשכונות העיר לשם
שיפור השרות לתושב וקיצור הליכים בירוקרטיים.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
השיב להצעה לסדר ראה"ע – מר דב צור ,מסר ,כי כרגע קיימת שביעות רצון מתפקוד
שיל"ת ,אין צורך בהקמת משרדי קישור כמבוקש בהצעה והציע לחברי המועצה להסיר
ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
להלן ההצבעה:
13
בעד-
1
נגד-
/
נמנע-
מחליטים:

)ד"ר אפי משה(
מאשרים )ברוב קולות( להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.

חבר המועצה – מר גיל יודפת הצטרף לישיבה.

.3

של חבר המועצה – ד"ר אפי משה מתאריך 13.10.10
בנושא :חקיקת חוק עזר עירוני בדבר איסור הפצת מנשרים,
פרסומים ודואר לא ממוען )למעט עיתונים( בתיבות
הדואר ,בפתח הדירות וליד דלתות הבתים.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
השיב להצעה לסדר ראה"ע – מר דב צור .עידכן ,כי הוקמה ועדת הנהלה בראשות סגן
ראה"ע – מר דוד ביטן לבחינת הצורך בחקיקת חוק עזר כזה והציע לחבר המועצה ד"ר
אפי משה להצטרף לועדה.
לאור האמור הסיר ד"ר אפי משה את הצעתו לסדר מסדר יום המועצה.

.4

של חבר המועצה  -ד"ר אפי משה מתאריך 14.10.10
בנושא :מתן אסימונים במימון העירייה לילדים רעבים וזאת לשם רכישת
סנדוויץ אחד ביום עבורם ממכונות המזון האוטומטיות המוצבות
בבתי הספר.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
ראש מינהל החינוך – גב' אריאלה ישראלי עידכנה חברי המועצה ,כי על פי הנחיות
ראה"ע הוחל במיפוי בכל בתי הספר בעיר והם התבקשו להעביר ,תוך שבועיים,
אינפורמציה על כמות הילדים הרעבים ועל הפתרונות שנקטו.
התקבלו מספר תשובות ונראה ,כי במרבית בתי הספר ישנם מספר מסויים של ילדים
רעבים .כמו כן ,מרבית בתי הספר היסודיים מאורגנים לספק כריכים אם בעזרת עמותות
חיצוניות ,בעזרת ועד ההורים או בהתארגנות עצמית.
בבתי הספר העל יסודיים בהם מוצבות מכונות לממכר מזון ושתיה הבעיה מטופלת
באמצעות הפרשת האסימונים ע"י הזכיין לטובת בתי הספר והם משתמשים בהם ע"מ
לספק מזון לילדים הרעבים.
ראה"ע – מר דב צור -הסידור של הפרשת אסימונים ע"י הזכיין לטובת ילדים רעבים
יכנס בעתיד לכל המכרזים כחלק אינטגרלי מתנאי המכרז.
יש לחכות לסיום הבדיקה .הנושא יועלה שנית בישיבת המועצה הבאה .אם נמצא
שקיימת בעיה תקציבית הרי תמיד ימצא הזמן לקיים ישיבת מועצה מיוחדת לעדכון
התקציב.
לאור דברי ראה"ע הסיר ד"ר אפי משה את הצעתו לסדר מסדר יום המועצה.
ההצעה לסדר תועלה בישיבת המועצה הבאה בצירוף הנתונים שיתקבלו מבתי הספר.

נושאים משפטיים:
.1

אישור מכירת זכויות העירייה במגרש מגורים ,גוש  5036חלקה  ,157רח' התורמוס
המועצה מתבקשת לאשר מכירת זכויות העירייה במכרז ,במגרש ברח' התורמוס ,גוש
 5036חלקה  157עם זכויות בנייה ל 36 -יח"ד  10% +הקלה.
לעירייה זכויות של  40%מהמגרש .פורסם מכרז מטעם  3כונסי הבעלים כאשר עו"ד רועי
בר היה הכונס מטעם העירייה.
מצורף מכתבו של עו"ד רועי בר ובו סיכום המכרז – ההצעה הזוכה הינה על סך של
 ₪ 23,500,000לכל המגרש ,בתוספת מע"מ הינה של חב' מאורות נכסים בע"מ .ההצעה
אינה כוללת תשלומים בגין פיתוח ותשלומים נוספים לרשות המקומית הקבועים
בהסכם.
במידה וההקלה לא תחודש ,יתואם המחיר בהתאמה ל 36 -יח"ד.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
א .עותק מכתב עו"ד רועי בר.
ב .עותק הסכם הרכישה
להלן ההצבעה:
19
בעד-
/
נגד-
/
נמנע-
מחליטים :

.2

מאשרים )פה אחד(

תוספת להסכם החכרת שטח לחב' "דירות יוקרה" )עבור קניון הזהב(
בין העירייה לבין חב' דירות יוקרה נחתם הסכם ביום  6.1.2008באשר להקמתו ופיתוחו
של מגרש החניה המצוי בגוש  6825חלק מחלקה  7וגוש  6097חלק מחלקה ) 158להלן
"ההסכם העיקרי"(.
הואיל ועל פי תוכנית בנין עיר רצ 26 2/ 2/ 1/סומנה מנהרה תת קרקעית ,שתקשר בין
מגרש החניה של הקניון למרתף ) (-3של קניון הזהב ,מתחת לחניה ברחובות משה לוי –
לזרוב.
והואיל ובתכנית רצ 26/ 2/ 2/ 1/סומן מעבר עילי בין קומת החניה העילית לקומה ב' של
הקניון ,לצורך מעבר עילי בטוח ל הולכי רגל מהחניה לקניון.
והואיל וברצון החברה לבנות ולפתח את החניון כולל הרמפה התת-קרקעית והמעבר
העילי לקניון מתבקשת המועצה לאשר התחייבות העירייה להחכרת רצועת הקרקע בה
מצויה רמפת הירידה לחניון לתקופה של  49שנים בהסכם חכירה נפרד ,שיובא לאישור
מועצת העיר כשיהיה אקטואלי.

לקראת הישיבה צורפו לעיון החברים:
א .עותק שומה.
ב .עותק תוספת להסכם.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

.3

אישור הסכם לפינוי  42דונם ממחנה צריפין לצורך גן ציבורי
דברי הסבר:
העירייה הגיעה להסכם עם משרד הביטחון וממ"י לפנוי  42דונם ממחנה צריפין ,גוש
 4237חלקה  8מלאה וגוש  4241חלקה ) 139חלק( כמסומן בתשריט נספח א' ,לצורך
הקמת פארק עירוני לטובת הציבור.
על פי הסכם הפינוי העירייה לוקחת על עצמה ביצוע ההתאמות המתחייבות מהפינוי
המוערך בסך של  5.5מליון ) ₪כולל מע"מ( כמפורט בנספח ב'.
כאיש הקשר העירוני נקבע מנכ"ל העירייה – מר פרנקו גונן.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר ההסכם כמפורט לעיר.

לקראת הישיבה צורף לעיון החברים החוזה על נספחיו.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

חבר המועצה מר שמואל ג'מיל הצטרף לישיבה.

.4

ניהו בע"מ– מתחם האגם ,גוש  3956חלקה  – 226תוספת להסכם – היוון תקבולים
ב 9 -באוגוסט  2010חתמה העירייה על חוזה עם חברת ניהו לפי הושכרו זכויות העירייה,
גוש  3946חלקה  226מגרש  100עפ"י תוכנית רצ/מק 10 /21/ 1/לחברת ניהו בדמי חכירה
לתקופה של  10שנים  +אופציה ל 15 -שנים נוספות.
חברת ניהו פנתה לעירייה וביקשה להוון את התשלומים עפ"י השמאות שקבעה את דמי
השימוש.
הגזבר וראש העירייה נענו לבקשה .על כן מתבקשת המועצה להוון התשלומים ןהתשלום
שישלמו מראש ,עפ"י הערכת השמאי מר דנוס מתאריך  22.4.2010למלוא זכויות הבניה
לתקופה של  25שנה ,עומד על סך של  ,₪ 4,378,900לא כולל מע"מ ופיתוח.
במידה ומהלך השנה מיום אישור המועצה תאושר תב"ע רצ ,8 21/ 1/אזי תשלים חב'
ניהו את התשלומים המהוונים לסך של  ,₪ 5,321,550עפ"י הזכויות החדשות .כל
ההסכמים לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח.
במידה והתכונית תאושר לאחר שנה ממועד אישור המועצה תבוצע שומה חדשה ע"י
שמאי העירייה מר דנוס.

לקראת הישיבה צורפו לעיון החברים:
א .עותק השמאות.
ב .תוספת להסכם.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

.5

שימוש זמני להקמת אוהל -בקשת מסעדת הסוהו ,רח' בקר ,גוש  3939חלקה 522
מסעדת הסוהו פנתה בבקשה לעירייה לאשר לה להקים אוהל לשימוש המסעדה
במדרחוב רח' בקר ,גוש  3939חלקה  ,522לתקופה של  24שעות ) (31.12.2010על שטח
שייעודו דרך.
בתקופה המבוקשת אזור הבילויים סגור לתנועת כלי רכב.
עפ"י הנחיית היועצת המשפטית לעירייה הוחמרו התנאים והמועצה מתבקשת לאשר
סגירת המגרש לתקופה מוגבלת של  24שעות מתאריך  31.12.2010עד לתאריך 1.1.2011
בתנאים הבאים:
א .תשלום דמי שימוש עפ"י תעריף העמדת מבנים מסחריים לקבלנים.
ב .הסדרת ביטוח עפ"י הנחיית יועץ הביטוח.
ג .התחייבות לנקיון והסדרת המצב לקדמותו.
ד .ערבות כספית בסך  ₪ 10,000למילוי כל ההתחייבויות ,כולל נקיון והחזרת המצב
לקדמותו בדבר הפירוק.
ה .הגשת כל האישורים הדרושים עפ"י החוק.

מצ"ב:

א .הסכם רשות שימוש חד פעמי.
ב .עותק שמאות וכן הצעת השמאי לקביעת המחיר.
ג .תרשים השטח המבוקש.

חברי המועצה ה"ה סורין גנות ואסף דעבול לא השתתפו בהצבעה.
מחליטים :

.6

מאשרים )פה אחד(

החזרת קרקע לממ"י
במסגרת הפקעות המע"ר רשמה העירייה על שמה את חלקה ) 267חלק( מכח סעיף .19
כעת השתנתה התוכנית ועפ"י תוכנית רצ/10/ 1/א' 8/חלקים מהחלקה הפכו ליעודים
מסחריים ועפ"י סעיף  195לחוק התכנון והבניה יש להחזירה לבעלים הקודם לאמור
מינהל מקרקעי ישראל.
אשר על כן מתבקשת המועצה לאשר החזרת החלקים בחלקה ששונה יעודם ולהשאיר
בידי העירייה את החלק שנועד לש.צ.פ ודרך.

לקראת הישיבה צורפו לעיון החברים:
א .מפת החלקה.
ב .מפת יעודי קרקע בחלק המתאים.
ג .מכתב הבעלים הקודמים ממ"י.
ד .מכתבו שלעו"ד רועי בר.
ה .העמוד המתאים )סעיף  (195לפי חוק התכנון והבניה.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

.7

הגדלת חוזי הסעות
עפ"י החלטת ועדת המכרזים בישיבתה מיום שני ,ט"ו בכסלו תשס"ע,22.11.10 ,
מתבקשת המועצה לאשר הגדלת חוזי הסעות עפ"י הפרוט הבא:
מוניות הקניונים -היקף חוזה מקורי  ₪ 366,800ללא מע"מ
מס' חוזה6869/1-
הגדלה מבוקשת של  ₪ 12,393–3.38 %ללא מע"מ
עד כה הייתה הגדלה של  ₪ 114,195 -31.13%ללא מע"מ
סה"כ הגדלה כוללת של 34.51%
מוניות העיר-

היקף חוזה מקורי  ₪ 732,608ללא מע"מ
מס' חוזה6890/1-
הגדלה מבוקשת של  ₪ 90,160–12.31%ללא מע"מ
עד כה הייתה הגדלה של  ₪ 138,900 - 18.96%ללא מע"מ
סה"כ הגדלה כוללת של 31.27 %

לקראת הישיבה צורפה לעיון החברים החלטת הועדה ואישור רה"ע.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

חבר המועצה – מר ישראל דואני עזב הישיבה.

.8

הסכם לגריעת  15דונם ממטווח 24
העירייה ומשרד הביטחון ניהלו מו"מ ממושך באשר לפינוי חלק ממטווח  24לצורך
הרחבת רצועת חוף הים לציבור.
משרד הביטחון ,לאחר שורת דיונים במטה ,הסכים ל[פינוי מלבן בשטח  100X 150מ',
כאשר היתנה זאת באחריות מלאה של העירייה לעלות הנובעת מכך ולפינוי כל הנפלים
המצויים בים וביבשה באזור המועבר.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר ההסכם המוצע עם משרד הביטחון.

לקראת הישיבה צורף לעיון החברים עותק ההסכם.
ראה"ע – מר דב צור עידכן ,כי קיימות  2מחלוקות שעדיין לא נפתרו:
א .הצבא עומד על כך שתוקם חומה גבוה בין השטח הציבורי לבין הבסיס .עלויות הקמת
החומה הינם מדהימות בגובהם והעירייה עומדת על כך ,שלפחות חלק מהעבודות
תוכל לבצע בעצמה.
ב .העירייה ביקשה ,כי החזקה בקרקע תימסר לה ב 2 -שלבים:
מסירה ראשונה  -בשלב בניית הגדר.
מסירה שניה  -בשלב שלאחר סיום הבניה כך תוכל העירייה לפעול בתוך השטח של
העירייה וכו'(
הגדר באופן חופשי לגמרי )פינוי הנפלים ,בניית מבנים עפ"י צורכי

לגבי  2הדרישות קיימת נטיה להיענות בחיוב אבל יש צורך באישור גורמי הצבא ,שעדיין
לא ניתן.
לפיכך מובא הנושא לאישור המועצה בהסתייגויות אלו .במידה יהיה תיקון בהסכם
בנושאים הנ"ל הם יובאו לידיעת המועצה.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :

תקציבים בלתי רגילים:
.1

אישור תב"ר בסך של  ₪ 54,622לרכישת ציוד הצלה לאגף חופים ואגמים
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך של  ₪ 54,622לרכישת ציוד הצלה לחוף הים
כדלקמן:
רכישת סירות הצלה ,גלגלי הצלה ,משקפות ,ציוד החייאה ,עגלות הזנקה ,שעונים,
חליפות מים ,כסאות תצפית דגלי סימון ,משרוקיות ,מערכות כריזה ועוד.
מקור מימון – משרד הפנים.

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

.2

מאשרים )פה אחד(

אישור תב"ר בסך  ₪ 50,000להצבת שילוט בחוף הים.
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך של  ₪ 50,000להצבת שילוט מחייב ברחבי חוף הים
עפ"י חוברת שלוט חופים.
מקור מימון – משרד הפנים.

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

.3

מאשרים )פה אחד(

אישור תב"ר בסך של  ₪ 75,000לרכישת אופנוע ים  +נגרר
ההנהלה התבקשה לאשר תב"ר בסך של  ₪ 75,000לרכישות אופנוע ים  +נגרר לחוף
הים.
מקור מימון – משרד הפנים.

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

מאשרים )פה אחד(

.4

אישור תוספת תב"ר בסך של  ₪ 7,886,849לשיקום המדרחוב
המועצה מתבקשת לאשר תוספת תב"ר בסך של  ₪ 7,886,849לפרוייקט שיקום
המדרחוב.
התקציב הינו לחידוש תאורת שדרת הדקלים; תקציב לשיפוץ חזיתות מבנים בבעלות
העירייה.
התוכנית מותנית בהתחייבות בעלי העסקים במדרחוב להשתתפות במימון ,במידה ולא
תתקבל התחייבות זו לא תצא התוכנית לפועל.
מקור מימון – היטל השבחה.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק התב"ר.
חברי המועצה ה"ה שמעון טרבלסי ושלמה לוי לא השתתפו בהצבעה.
מחליטים :

.5

מאשרים )פה אחד(

שינוי מקורות מימון בתב"ר – הנגשת תחנות אוטובוס וסביבתם
המועצה מתבקשת לאשר שינוי מקורות מימון בתב"ר הנגשת תחנות אוטובוס וסביבתם
כדלקמן:
מ-מקור מימון – היטל כבישים ל-מקור מימון – משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק התב"ר.
חבר המועצה מר אסף דעבול לא השתתף בהצבעה.
מחליטים :

.6

מאשרים )פה אחד(

שינוי מקורות מימון לפרויקטים בתקציב פיתוח 2011
המועצה מתבקשת לאשר שינוי מקורות מימון לפרויקטים בתקציב פיתוח  2011כדלקמן:
סעיף מס'  - 93ממקורות מימון – קרן נדל"ן
למקורות מימון – השבחה ממ"י.
סעיפים מס' -234 ,213 ,212 ,206 ,205 ,200 ,101
ממקורות מימון – קרן נדל"ן
למקורות מימון – היטל השבחה
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

אישורי מועצה:
התקיימה הצבעה "אן בלוק לסעיפים א' ,ב' ,ג' להלן:
 .1אישור ההמלצות הכלולות בפרוטוקול מס'  10/10של הועדה לקריאת שמות רחובות
והנצחה כדלקמן:
א .הוספת שמו של צבי חובב ז"ל לרח' "חובב מאיר" )מס'  –(5156כך שיקרא:
רחוב "חובב מאיר וצבי".
המועצה מתבקשת לאשר המלצת הועדה לקריאת שמות לרחובות ולהוסיף את שמו
של צבי חובב ז"ל לרח' "חובב מאיר )מס'  (5156כך שיקרא :רחוב חובב מאיר וצבי.
)הבקשה הוגשה ע"י הגב' רות סגל – בתו של מאיר חובב ז"ל והגב' עמילי ענבר – בתו
של צבי חובב ז"ל(.
 האחים מאיר וצבי חובב ז"ל בניו של ר' שלמה ווילניץ ז"ל ,שהיה ממייסדי נחלת
יהודה.

לקראת הישיבה צורף לעיון החברים קיטוע החלטה הועדה לקריאת שמות לרחובות.
ב .מתן שם "רחוב אוזן אהרון" לרחוב מס'  5175המתחיל ברח' העצמאות ומסתיים
בשצ"פ בשכונת נחלת יהודה ע"ש השר אהרון אוזן ז"ל.
המועצה מתבקשת לאשר המלצת הועדה לקריאת שמות לרחובות בדבר מתן שם
"רחוב אוזן אהרון" לרחוב מס'  5175המתחיל ברח' העצמאות ומסתיים בשצ"פ
בשכונת נחלת יהודה ע"ש השר אהרון אוזן ז"ל.









הבקשה הוגשה ע"י עמותת קהילת יוצאי טוניס-לוב ע"ש רבי חי -טייב
אהרון אוזן ז"ל נולד בשנת  1949בטוניסיה ,נפטר בשנת .2007
עלה לארץ בשנת .1949
ממקימי מושב גילת בנגב ,ממקימי ארגון הקניות של מושבי הנגב וכן שותף
להקמת חברות נוספות הקשורות למושבים בנגב.
בשנת  1965נבחר לכנסת ה 6-וכיהן בה כשר החקלאות במשך ארבע שנים.
בשנת  1970מונה לתפקיד מזכ"ל תנועת המושבים
בשנת  1973כיהן כנשיא הפדרציה הספרדית בישראל.
הייה ממייסדי תנועת מסורת ישראל )תמ"י( ,נבחר לכנסת העשירית בה כיהן כסגן
השר לקליטת עליה ,כשר העבודה והרווחה וכשר לקליטת עליה.

לקראת הישיבה צורפו לעיון החברים קיטוע החלטת הועדה  +מפת הרחוב.
ג .מתן שם "רחוב העליות" לרחוב מס'  588בשיכון המזרח המתחיל ברח' נחמיה
ומסתיים בשצ"פ
המועצה מתבקשת לאשר המלצת הועדה לקריאת שמות לרחובות בדבר מתן שם
"רחוב העליות" לרחוב מס'  588בשיכון המזרח המתחיל ברח' נחמיה
מסתיים בשצ"פ.

לקראת הישיבה צורפו לעיון החברים קיטוע החלטת הועדה לקריאת שמות
לרחובות ועותק מפת הרחוב.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד( סעיפים א – ג' הנ"ל.

הובא לידיעת חברי המועצה:
א .תוצאות ההצבעה בסבב טלפוני
אישור ההמלצות הכלולות בפרוטוקול ועדה מקצועית  +ציבורית
לתמיכות מיום שני13.12.10 ,
בתאריך ה 16-19/12/10 -התקיים בין חברי המועצה סבב טלפוני באשר ל:
אישור ההמלצות הכלולות בפרוטוקול ועדה מקצועית  +ציבורית לתמיכות מיום שני,
 13.12.10בנושא :חלוקת תקציב התמיכות הכלליות לשנת .2010
להלן ההצבעה:
22
בעד –
)ה"ה אלי יבלון ושמעון טרבלסי(
2
נגד –
/
נמנע –
עד לתחילת ישיבת המועצה לא התקבלה תשובה מחברי המועצה ה"ה ליאל אבן זוהר בן
דוד ושלמה לוי.
הערה:

עד לסיום הסבב הטלפוני לא ניתן היה לקבל את תגובת חבר המועצה – מר
מיכאל רייף השוהה בחו"ל.

לאור תוצאות הסבב הטלפוני התקיים דיון בנושא בסיומו הציע ראה"ע ,כי ייעשו תיקונים
בסכומים הנוגעים לשיקול הדעת בלבד ,כדלקמן:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

סעיף /22בית כנסת "אור המזרח" – במקום  ₪ 7,000יקבלו רק .₪ 4,000
סעיף "/37אור לעולם" עמותה לסיוע לנכים ונזקקים במקום  0יקבלו .₪ 3,000
סעיף /43עמותת הפרקינסון בישראל – במקום  0יקבלו .₪ 2,000
סעיף /47עמותת ברסלב רמת אליהו – במקום  ₪ 5,000יקבלו .₪ 2,000
סעיף /48עמותת עולי אתיופיה – במקום  0יקבלו .₪ 4,000
סעיף /49עמותת התאחדות עולי קזחסטן – במקום  ₪ 7,000יקבלו .₪ 5,000
סעיף "/54מגדל אור" – מרכז צעירים בראשון לציון – במקום  ₪ 2,000יקבלו .0

כמובן שכל הסכומים ישולמו עם המכפלות שייעשו כדי לקבוע את הסכום הסופי
לתשלום.
התקיימה הצבעה:
מחליטים :מאשרים )פה אחד( ההמלצות הכלולות בפרוטוקול ועדה מקצועית  +ציבורית
לתמיכות מיום שני 13.12.10 ,בנושא :חלוקת תקציב התמיכות הכלליות לשנת
 ,2010בכפוף לתיקונים בסכומים הנוגעים לשיקול הדעת כמופיע לעיל.

ב.

דין וחשבון שנתי – דו"ח סיכום פניות הציבור לשנת .2009

הישיבה הסתיימה בשעה22:45 :

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה

דב צור
ראש העירייה

