כ"ז טבת תשע"א
 03ינואר 2011

עיריית ראשון לציון
המועצה ה14 -
לשכת מנכ"ל העירייה

קובץ החלטות מס' 56/10
של ישיבת מועצה שלא מן המנין

שהתקיימה ביום רביעי ,כ"ב טבת התשע"א29.12.10 ,
)בתום ישיבת מועצה שלא מן המנין מ' (55/10

באולם המליאה/קומה  ,5בנין העירייה

משתתפים

דב צור – ראה"ע ,מוטי עג'מי  -מ"מ ראה"ע ,ודים קירפיצ'וב – מ"מ ראה"ע,
אריה כהן – סגן ראה"ע ,דוד ביטן – סגן ראה"ע ,אבי דנינו – משנה לראה"ע,
ציון כהן ,אייל מושיוב ,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 ,משה יהושע ,מיכאל רייף ,ישראל דואני ,שלמה לוי,
אסף דעבול ,אסתר הבטם מקונן.

חסרים:

רז קינסטליך – משנה לראה"ע ,ליאל אבן זוהר בן דוד ,מיכאל רייף ,שמעון
טרבלסי ,שלמה לוי ,ישראל דואני.,

נוכחים:

פרנקו גונן – מנכ"ל העירייה ,הרצל יוספיה – גזבר העירייה  ,אלי יהלום –
מהנדס העירייה ,איתן דורון – סמנכ"ל כ"א ,נעמי אחימור – ראש המינהל
לשילוב חברתי ,אריאלה ישראלי – ראש מינהל החינוך ,איתמר לוי – ראש
מינהל איה"ס ,ראובן הרשקוביץ – ראש מינהל שפ"ע ,שרונה וייזל – ס/גזבר
העירייה ,אלי שוורצברג – מנהל אגף חוף הים והאגמים ,דוד אלימלך – יועץ
ראה"ע ,טובה סער – מזכירת מועצת העירייה ,אלי פולק – מנכ"ל החברה
העירונית ,מוטי נחמני – מנכ"ל החברה לביטחון וסדר ציבורי ,עו"ד אופיר
ארגמן  -יועץ משפטי לעירייה.

הישיבה נפתחה בשעה22:05 :
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תקציבים בלתי רגילים

.1

אישור תב"ר בסך של  ₪ 300,000לחדר מורים בבית ספר רביבים
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך של  ₪ 300,000להקמת חדר מורים בבית ספר
רביבים.
מקור מימון – היטל השבחה.

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

.2

מאשרים )פה אחד(

אישור תב"ר בסך של  ₪ 853,151לשיפוץ מבנה קיבוץ חונכים
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך של  ₪ 853,151לשיפוץ מבנה קיבוץ מחנכים ,רח'
משה בקר  30ראשל"צ.
מקור מימון – היטל השבחה.

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

.3

מאשרים )פה אחד(

אישור תב"ר בסך של  ₪ 128,876לשיפוץ לשכת תיירות עירונית
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך של  ₪ 128,876לשיפוץ מבנה לשכת התיירות ברח'
רוטשילד .17
מקור מימון – היטל השבחה.

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

מחליטים :

2

.4

אישור תב"ר בסך של  ₪ 2,378,832לשיקום ,שדרוג  18מיזרקות ברחבי העיר
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך של  ₪ 2,378,832לשיקום ,שדרוג  18מיזרקות
ברחבי העיר.
מקור מימון – היטל השבחה.

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

.5

מאשרים )פה אחד(

אישור תוספת תב"ר בסך של  ₪ 2,690,000למובל חניון הרכבת בשד' משה דיין
המועצה בישיבתה מס'  34/10מתאריך  3.3.10אישרה תב"ר בסך של ) ₪ 6,750,000מקור
מימון – רכבת ישראל( המיועד להקמת חניון וכן השתתפות הרכבת במובל העובר בחניון
תחנת הרכבת בשד' משה דיין )מצ"ב קיטוע החלטת המועצה(.
בישיבת מועצה מס'  45/10מתאריך  18.8.10אושרה ,בעקבות סיום תכנון החניון ע"י
רכבת ישראל ובעקבותיו גידול בהיקף הפרוייקט בסך של כ 3 -מלש"ח ,תוספת לתב"ר
בסך של ) ₪ 3,000,000מקור מימון רכבת ישראל() .מצ"ב קיטוע ההחלטה(.
כעת מתבקשת המועצה לאשר תוספת לתב"ר בסך של ) ₪ 2,690,000חלק העירייה
בהשלמת המובל( ,המהווה השלמה לסך כולל של  ,₪ 12,440,000העלות הכללית של
הקמת החניון.
סה"כ מקורות המימון לפרוייקט  - ₪ 2,690,000 -עירייה/תשתיות על.
 - ₪ 9,975,000השתתפות ממשלה/רכבת ישראל.

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

מחליטים :

נושאים משפטיים:

.1

תפישת מגרשים לצורך חניה ,גוש  3939פינת הרחובות הרב צדוק וצבי פרנק
המועצה מתבקשת לאשר ,עפ"י חוק הרשויות המקומיות תפישת מגרשים ריקים לצורכי
חניה התשמ"ז –  ,1987לתפוש מגרשים בגוש  3939חלקות  66בבעלות העירייה
וחלקות  69 ,58 ,57 ,56בבעלות פרטית ,פינת הרחובות הרב צדוק וצבי פרנק ,לצורך חניה
זמנית לרווחת הציבור.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :
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.2

מכרז מס'  – 56/09מתן שירותי פרסום בעיתונות הכתובה-
בקשה להגדלת חוזה מס' 6962
ועדת המכרזים מישיבתה מיום שני ,20.12.10 ,המליצה על הגדלת חוזה מס'  6962למתן
שירותי פרסום בעיתונות הכתובה בשיעור של  ) 25%סך של .(₪ 200,000
בנוסף ממליצה ועדת המכרזים על הגדלה נוספת של  25%עד להיקף הגדלה של .50%
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר המלצת ועדת המכרזים ולהגדיל החוזה בהיקף
של  50%כמפורט לעיל.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק המלצת ועדת המכרזים+אישור ראה"ע +
פניית אגף הרכש.
להלן ההצבעה:
19
בעד-
/
נגד-
/
נמנע-
חברת המועצה הגב' יפעת מאירוביץ יפת לא השתתפה בהצבעה.
מאשרים )פה אחד(
מחליטים:

.3

מכרז מס'  – 64/09אספקה והתקנת מתקני משחק-
בקשה להגדלת חוזה מס'  – 6950/1חברת פיברגלס עצמון
ועדת המכרזים מישיבתה מיום שני ,13.12.10 ,המליצה על הגדלת חוזה מס' – 6950/1
לאספקה והתקנת מתקני משחק  -חברת פיברגלס עצמון בשיעור של  ) 25%סך של
 ,₪ 525,000כולל מע"מ( המהווה הגדלה שניה.
סה"כ שתי ההגדלות המתבקשות מסתכמות ב 50% -מהחוזה המקורי.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר המלצת ועדת המכרזים ולהגדיל החוזה בהיקף
של  50%כמפורט לעיל.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק המלצת ועדת המכרזים+אישור ראה"ע +
פניית אגף לתכנון נופי.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :

הובא לידיעת חברי המועצה:
תוצאות הסבב טלפוני מתאריך  ,27.12.10המהווה החלטת מועצה בנושא:
הקצאת נכס עבור עמותת "מרכז ישיבות בני עקיבא"
ביום  7.11.10ובהמשך לאישור ועדת הקצאות בדבר הליך הפרסום – פורסמה בעיתונות
המקומית והארצית הכוונה להקצות שטח מתוך מתחם בי"ס "הישיבה התיכונית מדעית"
)לשעבר( המצוי בגוש  6095חלקה  ,147ברח' הרב נורוק  ,10עבור עמותת "מרכז ישיבות בני
עקיבא" ,וזאת לשם ניהול והפעלת בית ספר "שש  -שנתי" ,למשך תקופה של  5שנות לימודים
ובסה"כ לתקופה של  5שנים חסר יום – החל מיום ) 1.9.10שנת הלימודים תשע"א(.

4

ביום  26.12.10התכנסה ועדת ההקצאות מס'  5/10והחליטה לאשר את ההקצאה המבוקשת,
משלא הוגשו התנגדויות ביחס להקצאה המבוקשת בהמשך לפרסום הנ"ל בעיתונות.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר את המלצת ועדת ההקצאות מישיבתה מס' 5/10
מתאריך " 26.12.10לאשר הקצאה של שטח מתוך מתחם ביה"ס ,הכולל  3מבנים )אולם ספורט;
 12כיתות; בית מדרש( – בהתאם לצרכי ביה"ס ונהלי משרד החינוך לעמותת "מרכז ישיבות
בני עקיבא".
בתאריך ה 27.12.10 -התקיים בין חברי המועצה סבב טלפוני באשר ל:
הקצאת נכס עבור עמותת "מרכז ישיבות בני עקיבא"
להלן ההצבעה:
בעד – 27
נגד – /
נמנע – /
מאשרים )פה אחד( הקצאת שטח בתוך מתחם ביה"ס הישיבה התיכונית
מחליטים:
מדעית לשעבר ,הכולל  3מבנים )אולם ספורט;  12כיתות; בית מדרש( –
בהתאם לצרכי ביה"ס ונהלי משרד החינוך לעמותת "מרכז ישיבות בני עקיבא".

הישיבה הסתיימה בשעה22:13 :

דב צור
ראש העירייה

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה
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