ח' שבט תשע"א
 13ינואר 2011

עיריית ראשון לציון
המועצה ה14 -
לשכת מנכ"ל העירייה

קובץ החלטות מס' 57/11
של ישיבת מועצה מן המנין

שהתקיימה ביום רביעי ,ז' שבט התשע"א12.1.11 ,

בשעה 20:00

באולם המליאה/קומה  ,5בנין העירייה
משתתפים

דב צור – ראה"ע ,מוטי עג'מי  -מ"מ ראה"ע ,ודים קירפיצ'וב – מ"מ ראה"ע,
אריה כהן – סגן ראה"ע ,דוד ביטן – סגן ראה"ע ,אבי דנינו – משנה לראה"ע,
רז קינסטליך – משנה לראה"ע ,ציון כהן ,אייל מושיוב ,ליאל אבן זוהר בן דוד,
יפעת מאירוביץ יפת ,איתן שלום ,דורון אוזן ,סורין גנות ,אלי יבלון ,דוד
ראובן ,משה יהושע ,מיכאל רייף ,שמעון טרבלסי ,אסף דעבול ,אסתר
הבטם מקונן.

חסרים:

שלמה גרינברג ,שמואל ג'מיל ,גיל יודפת ,אפי משה ,ישראל דואני ,שלמה לוי.,

נוכחים:

פרנקו גונן – מנכ"ל העירייה ,חיה ברנפלד – סמנכ"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 ,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 ,רות מקבי – מנהלת הרשות לתרבות ואומנות ,עו"ד אופיר
ארגמן  -יועץ משפטי לעירייה.

הישיבה נפתחה בשעה20:19 :

בפתח הישיבה הוענקו ע"י ראה"ע -מר דב צור ומ"מ ראה"ע – מר ודים
קירפיצ'וב תעודות הוקרה לבני נוער ומדריכי הרשות למלחמה בסמים
ואלכוהול ,על התנדבותם באיסוף ואריזת תרומות תושבי העיר לנפגעי
האסון בכרמל:
למקו אנדרי,
פשצ'בסקי יאנה
מירושצ'נקו ולדיסלב,
לוקושביץ דני,
חודאינטוב דני,
שטמברג יבגניה,

אברוצ'ניקוב ולאד,
בולנוב ריטה,
אדמסקי אלכסי,
מילשטיין יפים,
סקבולה אלכס,
איוונוב ולדיסלב,

פוגרבניאק מקס,
קוזין טל,
איזרין ניק,
פולסקי גרי,
ברחמן יבגני,
זלוטניקוב יבגני.

כנס השפה העברית -נשאו דברים גב' רות מקבי מנהלת הרשות לתרבות ואמנות
ומר יגאל גריפל – מפיק הארוע.

הצעות לסדר היום:
.1

הצעה לסדר 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.
)בהמשך לישיבת המועצה מס'  54/10מתאריך .19.12.10
מצ"ב עותק ההצעה לסדר  +נתוני מינהל החינוך.
בשל היעדרות חבר המועצה – ד"ר אפי משה נדחה הדיון בהצעה לסדר.

.2

של חבר המועצה מר אסף דעבול מתאריך 21.10.10
בנושא :פינוי בינוי ברמת אליהו.
לקראת הישיבה צורף לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
השיב להצעה לסדר ראה"ע  -מר דב צור .עידכן ,כי תכנית המתאר  2030כוללת בתוכה
גם מרכיב פנוי בנוי ברמת אליהו .אין התנגדות טוטלית לפרויקט ברמת אליהו ואין
מחלוקת על כך ,שצריך לעודד מתחמים מסויימים בשכונה להיכנס לפרויקט פינוי בנוי
אולם הדבר צריך להיעשות במשורה ,בשיתוף תוכנית תמ"א  38ו .106 -הוסיף ,כי הטיל
על מר דוד אלימלך – ראש מנהלת רמת אליהו והיועצת המקצועית לבדוק היכן ניתן
ליישם את תוכנית פנוי בינוי.
לאור תשובת ראה"ע הסיר חבר המועצה מר אסף דעבול הצעתו לסדר מסדר יום
המועצה.

.3

של חבר המועצה – מר אסף דעבול מתאריך 21.10.10
בנושא :אולם ספורט בבית ספר "איתמר.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
ראה"ע –מר דב צור עידכן ,כי עבודת הקמת אולם ספורט בבית ספר איתמר כבר החלה.
לאור תשובת ראה"ע הסיר חבר המועצה מר אסף דעבול הצעתו לסדר מסדר יום מועצה.

חבר המועצה – מר אלי יבלון הצטרף לישיבה.

.4

של חבר המועצה – מר אסף דעבול מתאריך 28.10.10
בנושא :שיפור ,שיפוץ ופיתוח שיכון המזרח.
לקראת הישיבה צורפו לעיון החברים עותק ההצעה לסדר  +תוכנית ההשקעות בשיכון
 +רשימת התב"רים המיועדים לשיכון המזרח.
השיב ראה"ע – מר דב צור .מסר ,שרוב הנושאים המופיעים בתוכנית ההשקעות בשיכון,
שהופצה לחברי המועצה ,אמורים להתבצע בשנים  .2011/12ישנם נושאים שכבר
מבוצעים .למתחם המרכזי של השכונה ישנה תב"ע ,למשל מגרש הכדורגל יועתק
ממקומו ויבנה מרכז ספורט חדיש.
גזבר העירייה – מר הרצל יוספיה מסר ,כי שוחח עם מר רונן כהן – סמנכ"ל פיתוח
בממ"י וביקשו לזרז את ההתקשרות עם חבר' לנקו .הודיע לו ,שבמידה ולא יתקבל
אישור להתקשרות עד לסוף חודש זה תיכנס לשטח החברה הכלכלית ,שתפתח את
השטח
לאור תשובת ראה"ע הסיר חבר המועצה מר אסף דעבול הצעתו לסדר מסדר יום
המועצה.

.5

של חבר המועצה – מר אסף דעבול מתאריך 28.10.10
בנושא :שיפוץ ,שיקום ופיתוח שכונת נחלת יהודה.
מצ"ב עותק ההצעה לסדר  +רשימת התב"רים המיועדים לנחלת יהודה.
השיב להצעה לסדר ראה"ע  -מר דב צור .עידכן ,שנחלת א' הולכת להיות שכונת יוקרה
ברמה הכי גבוהה בארץ ולגביה אין כל בעיה .לגבי נחלת ב' הרי שמבחינת התב"ע היא
הולכת לעבור שנוי שיאפשר פיתוח .לענין פנוי בנוי בנחלת ,לדעתו יש ליזום תוכנית,
שהעירייה תוביל ביחד עם התושבים ,לצאת למכרז בין הקבלנים.
ברגע שתיגמר בניית הבתים הגבול בין השכונות יטשטש ותיווצר ,למעשה ,שכונה אחת
גדולה.
קיימת תוכנית מושקעת של מבני ציבור כמו מרכז קהילתי גדול עם אולם ספורט ובריכה
אולימפית.
כל הפעולות הללו יעלו את רמת השכונה לעין ערוך.
לאור תשובת ראה"ע הסיר חבר המועצה מר אסף דעבול הצעתו לסדר מסדר יום
המועצה.

ראה"ע – מר דב צור יצא מהישיבה.

נושאים משפטיים:
.1

רצ – 76/ 15/ 1/הסכם הקמת מגדל חניה – גוש  3942חלקה 105
העירייה הינה בעלת כדונם בפינת הרחובות פריימן-פלוטיצקי ,שיעודו ש.ב.צ.
היזם  ,פליקס כהן ושותפים רכשו את חלקות  ,103 ,104בגוש  3942ויזמו עליהן פרוייקט
מסחר ומשרדים.
העירייה באה בדברים עם היזמים הנ"ל להכללת שטח העירייה בתכנית והקניית קומת
הקרקע המסחרית ליזמים וכנגדה לבנות לעירייה מגדל חניה מעל קומת המסחר.
הסכם דומה נחתם ואושר לגבי חלקה  18בגוש ) 3942בית אדרת( אך לא יצא אל הפועל.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר הסכם הקמת מגדל חניה כמבוקש לעיל.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההסכם.
להלן ההצבעה:
16
בעד-
/
נגד-
/
נמנע-
מחליטים :מאשרים )פה אחד(
.2

מכרז מס'  – 28/10שיקום ריצוף במוסדות העירייה – בקשה להגדלת חוזה מס' – 7233
הקבלן סמיח סבע
המועצה מתבקשת לאשר המלצת ועדת המכרזים מישיבתה בתאריך  27.12.10ולאשר
הגדלת חוזה מס'  7233לקבלן סמיח סבע בסך של  ,₪ 387,931.03המהווה  50%מהחוזה
המקורי.
סה"כ ההיקף לאחר ההגדלה –  ,₪ 1,163,793לא כולל מע"מ.

לקראת הישיבה צורפו לעיון החברים:
א .פניית ועדת המכרזים לראה"ע.
ב .עותק פניית חשב מינהל שפ"ע – מר מאיר אבידן.
מחליטים:
.3

מאשרים )פה אחד(

מכרז מס'  – 23/10התקנה ואחזקת דלתות פלדלת במוסדות חינוך וציבור – בקשה
להגדלת חוזה מס'  – 7199הקבלן א.ד.מ.
המועצה מתבקשת לאשר המלצת ועדת המכרזים מישיבתה בתאריך  27.12.10ולאשר
הגדלת חוזה מס'  7199לקבלן א.ד.מ.בסך של  ,₪ 387,931.03המהווה  50%מהחוזה
המקורי.
סה"כ ההיקף לאחר ההגדלה –  ,₪ 1,163,793לא כולל מע"מ.

לקראת הישיבה צורפו לעיון החברים:
א .פניית ועדת המכרזים לראה"ע.
ב .עותק פניית חשב מינהל שפ"ע – מר מאיר אבידן.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד(

.4

מכרז  – 30/09נקיון בתי ספר – הפסקת עבודת קבלן נקיון/חברת "השקה" והעברת
אזורי עבודתו ל 5 -קבלני נקיון אחרים
דברי הסבר:
מינהל החינוך פנה לועדת המכרזים בבקשה לקיים שימוע לחברת הניקיון "השקה",
שזכתה במכרז קבוצה  – 2המבצעת עבודות ניקיון ב 10 -בתי ספר בעיר ,מאחר
ש"השקה" אינה משלמת שכר לעובדיה ולפיכך העובדים אינם מגיעים לעבודה ,כך
ששירותי הנקיון מכוח ההסכם )מס'  (6800אינם מסופקים.
מנהלת אגף אמרכלות – הגב' רותי דימנט טענה ,כי לאחרונה נקלעה חברת "השקה"
לקשיים כלכליים .כל התשלומים שמעבירה העירייה עבור העבודה שהחברה מבצעת
מעוקלים ועובדי החברה אינם מקבלים את משכורתם החל מחודש נובמבר .2010
בהסכם שנחתם עם העירייה ישנה דרישה חד משמעית לתשלום המשכורות לעובדים
לפי דין ,ומי שלא יעמוד בדרישה זו מפר הפרה יסודית את ההסכם ואינו יכול לעבוד עם
העירייה.
בנסיבות אלה ,בהן עובדי "השקה" אינם מתייצבים לעבודה  -החל מתאריך 31.12.10
הועברה העבודה אשר אמורה הייתה להתבצע ע"י "השקה" לקבלן הניקיון – "היסודי".
לפיכך ,התבקשה ועדה השימוע להפסיק את ההתקשרות עם קבלן "השקה",
להעביר את העבודות לקבלן "היסודי" באמצעות הגדלת היקף ההתקשרות עימו
ובמקביל להיערך לפרסום מכרז חדש.
ועדת השימוע דנה בבקשה והחליטה ,בין היתר:
א .יש לקבוע את הפסקת ההתקשרות באופן מיידי ,החל מהיום – לפי בקשת "השקה"
במעמד השימוע.
ב .בתקופת הביניים – עד לפרסום מכרז ניקיון מוסדות חינוך ביחס לקבוצה בה
ביצעה "השקה" את עבודות הניקיון מכוח ההסכם שבוטל – יש להגדיל את היקפי
ההתקשרות עם קבלני הניקיון האחרים ,בשיעור אשר לא יעלה על .*50%
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר הגדלת היקפי ההתקשרות עם קבלני הנקיון
הבאים ,עד לגובה של  ,50%לכל היותר:
חוזה מס' - 6868
חוזה מס' - 6867
חוזה מס' - 6597
חוזה מס' - 6596

חן אחזקות  -הגדלה נוספת של ) 22.15%בעבר הוגדל ב(27.66% -
סה"כ ההיקף לאחר ההגדלה – .₪ 1,747,061.39
היסודי – הגדלה נוספת של ) 18.40%בעבר הוגדל ב(24.98% -
סה"כ ההיקף לאחר ההגדלה – .₪ 1,818,261.96
ש .ניר – הגדלה נוספת של ) 12.24%בעברו הוגדל ב(22.26% -
סה"כ ההיקף לאחר ההגדלה – .₪ 2,006,683.76
רשף ביטחון – הגדלה נוספת של ) 10.41%בעבר הוגדל ב(14.63% -
סה"כ ההיקף לאחר ההגדלה – .₪ 1,766,599

לקראת הישיבה צורף לעיון החברים עותק פרוטוקול ועדת השימוע.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד(

.5

ביטול חובות בגין השתתפות עצמית על שירותי הרווחה
המועצה מתבקשת לאשר המלצות ועדת חריגים בראשו הממונה על הכנסות העירייה –
מר ז'אק מוסרי בהן הוחלט על ביטול חובות בגין השתתפות עצמית על שירותי הרווחה.

לקראת הישיבה צורף לעיון החברים עותק הפרוטוקול.
פרוטוקול מפורט נמצא בידי מזכירת המועצה – הגב' טובה סער.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד(

סגן ראה"ע – מר דוד ביטן עזב הישיבה

ענייני עובדים:
.1

מתן היתר לעבודה נוספת  -גב' קורדובה רבקה – קב"ס/במינהל החינוך לעסוק
בהנחייה/אמון אישי.
המועצה מתבקשת לאשר מתן היתר לעבודה נוספת ,גב' רבקה קורדובה-קב"ס/מינהל
החינוך כדלקמן:
הנחייה/אמון אישי
מהות העבודה -
ראשל"צ
מקום העבודה -
פרילאנס
שם המעסיק
מתאריך  1.1.2011עד  31.12.2011החל משעה 19:00
תקופת העבודה -
מחליטים:

.2

מאשרים )פה אחד(

מתן היתר לעבודה נוספת – מר דחוח משה – אב בית/מינהל החינוך בעבודות נקיון
המועצה מתבקשת לאשר מתן היתר לעבודה נוספת למר דחוח משה ,אב בית במינהל
החינוך כדלקמן:
מהות העבודה  -עבודות נקיון
מקום העבודה  -קבלן פרטי
שעות העבודה –  5ימים בשבוע בין השעות  16:00ל20:00 -
  ₪ 1,000לחודש נטו.גובה שכר
מחליטים:

.3

מאשרים )פה אחד(

מתן היתר לעבודה נוספת – גב' ביטן חגית/עובדת סוציאלית – בהדרכת הורים
המועצה מתבקשת לאשר מתן היתר לעבודה נוספת לגב' חגית ביטן – עובדת
סוציאלית/מינהל החינוך כדלקמן:
מהות העבודה – הדרכת הורים
מקום העבודה – פרוייקט עיר ללא אלימות/עיריית ראשל"צ
גובה השכר .₪ 500 – 800 -
מחליטים:

מאשרים )פה אחד(

תקציבים בלתי רגילים:
.1

אישור תב"ר בסך  ₪ 1,232,000לשיקום חוף הים מנזקי סערת ים
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך של  ₪ 1,232,000לשיקום חוף הים מנזקי סערת
הים.
הביצוע כולל :שיפוץ מחסנים ,סככות הצל ,בניית סככות צל חדשות ,שיקום שבילי
הנגשה ,שיקום מקלחות שדה ,קווי חשמל ,קווי מים ,שיקום רחבה מרוצפת וחומת
הבטון במועדון הגלישה ,שיקום גדר בי"ס ימי ,חומת החוף הנפרד ,תחנות הצלה ,שיפוץ
ויטרינות ועוד.
מקור מימון – היטל השבחה.

לקראת הישיבה צורף לעיון החברים עותק התב"ר.
מחליטים:
.2

מאשרים )פה אחד(

אישור תב"ר בסך של  ₪ 7,923,960להטמנת רשתות חשמל  +התקנת עמודי תאורה
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך של  ₪ 7,923,960להטמנת רשתות חשמל והתקנת
עמודי תאורה על פי רשימת רחובות המצורפת.
מקור מימון – היטל כבישים.

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

.3

מאשרים )פה אחד(

אישור תב"ר בסך של  ₪ 1,695,920לצורך פרסום ומיתוג מתחם הבילויים
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך של  ₪ 1,695,920לצורך פרסום ומיתוג מתחם
הבילויים והפיכתו למתחם "הרובע".
התב"ר כולל שכר הממתג בסך של  ₪ 13,500לחודש למשך השנה הראשונה ושכר בסך
של  ₪ 15,000לחודש בשנה השניה.
כמו כן כולל התב"ר את תקציב המיתוג והפרסום ,ואת השתתפות העירייה ב50%-
מעלות האדריכל לשיפוץ החזיתות.
מקור מימון – מלוות מבנקים.

לקראת הישיבה צורפו לעיון החברים עותק התב"ר +הערכת תקציב שיווק ומיתוג .2011
מחליטים:

מאשרים )פה אחד(

.4

אישור תב"ר בסך של  ₪ 327,642לשדרוג מבנה וייט בקרית ראשון
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך של  ₪ 327,642לשדרוג מבנה וייט בקריית ראשון
ולהכשירו לשמש כמרכז להורות לגיל הרך.
מקור מימון – היטל השבחה

לקראת הישיבה צורף לעיון החברים עותק התב"ר.
מחליטים:
.5

מאשרים )פה אחד(

אישור תב"ר בסך של  ₪ 5,400,000לשדרוג מערכות מיזוג במוסדות חינוך ,ציבור
ותנועות נוער
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך של  ₪ 5,400,000לשדרוג מערכות מיזוג במוסדות
חינוך ,ציבור ותנועות נוער על פי רשימה מצורפת.
מקור מימון – היטל השבחה.

לקראת הישיבה צורפו לעיון החברים עותק התבר"  +רשימת המבנים.
מחליטים:
.6

מאשרים )פה אחד(

אישור תב"ר בסך  6,750,000לרכישת בית הפקידות,רח' מוהליבר  ,2גוש  3933חלקה 60
המועצה מתבקש לאשר תב"ר בסך של , ₪ 6,750,000כולל מע"מ ,לרכישת בית הפקידות
הראשון ברח' מוהליבר .2
מדובר במבנה בן  2קומות ומגורים מעל קומת מרתף בשטח בנוי של  265מ"ר ,כולל
עסקים פעילים .אין דיירים מוגנים.
מקור מימון – קרן נדל"ן.

לקראת הישיבה צורפו לעיון החברים עותק התב"ר  +עותק הערכה שמאית.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד(

ראה"ע – מר דב צור חזר לישיבה.

אישורי מועצה:
.1

שנוי מועד ישיבות מועצה מן המנין
המועצה מתבקשת לאשר ,כי ישיבות המועצה שמן המנין תתקיימנה ,בימי רביעי,
בשבוע הראשון לכל חודש קלנדרי ,בשעה  ,19:00ולא כפי שהיה עד כה ,בימי רביעי,
בשבוע השני לכל חודש קלנדרי.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד(

 .2אישור המלצת הועדה לקריאת שמות לרחובות והנצחה:
א .בחירת שם לבתי הספר השש שנתי.
המועצה מתבקשת לאשר המלצת הועדה לקריאת שמות לרחובות מישיבתה מס'
 11/10מתאריך  – 20.12.10בחירת שמות לבתי הספר השש שנתי והמלצת ההנהלה
מישיבתה מס'  94/11מתאריך  10.1.11כדלקמן:
מקיף א' ע"ש א .קררי
מקיף ב'
מקיף ג' -העמית
מקיף ד' -גימנסיה גן נחום
מקיף ה'
מקיף ו'
מקיף ז'
מקיף ח'
מקיף ט'
מקיף י'
מקיף י"א

– נישאר אותו הדבר.
– בית חינוך עי"ס דתי.
– קריית חינוך העמית.
– נישאר אותו הדבר.
– "קריית חינוך אמירים".
– "קריית החינוך השש שנתי אלון".
– "קריית חינוך רביבים ע"ש מיכה רייסר"
– "קריית חינוך ע"ש בר לב".
– "קריית חינוך נאות אשלים ע"ש דוד אלעזר".
– "קריית חינוך ע"ש אלברט אינשטיין.
– "הראשונים התיכון השש שנתי ע"ש אילן רמון".

לקראת הישיבה צורפו לעיון החברים קיטוע החלטת הועדה  +רשימת שמות בתי
הספר מעודכנת עפ"י המלצת ההנהלה והמוסכמת על מנהלי בתי הספר.
ראש מינהל החינוך – הגב' אריאל ה ישראלי עידכנה ,כי מקיף ב' יקרא בשם בית חינוך
עירוני דתי ולא בית חינוך עי"ס דתי.
חבר המועצה – מר אייל מושיוב ביקש כי ,מקיף ו 'יקרא – קריית החינוך השש שנתי
ע"ש יגאל אלון.
מאשרים )פה אחד( שמות בתי הספר השש שנתי כמפורט להלן:
מחליטים:
– נישאר אותו הדבר.
מקיף א' ע"ש א .קררי
– בית חינוך עירוני דתי.
מקיף ב'
– קריית חינוך העמית.
מקיף ג' -העמית
– נישאר אותו הדבר.
מקיף ד' -גימנסיה גן נחום
– "קריית חינוך אמירים".
מקיף ה'
– "קריית החינוך השש שנתי ע"ש יגאל אלון".
מקיף ו'
– "קריית חינוך רביבים ע"ש מיכה רייסר"
מקיף ז'
– "קריית חינוך ע"ש חיים בר לב".
מקיף ח'
– "קריית חינוך נאות אשלים ע"ש דוד אלעזר".
מקיף ט'
– "קריית חינוך ע"ש אלברט אינשטיין.
מקיף י'
– "הראשונים התיכון השש שנתי ע"ש אילן רמון".
מקיף י"א
ב .קריאת שם רחוב מס'  ,5193המתחיל ברח' מס'  5192ומסתיים בשצ"פ ,שכונת נחלת
יהודה בשם "רחוב הרשקוביץ )ברוך ועדה ממיסדי נחלת יהודה("
המועצה מתבקשת לאשר המלצת הועדה לקריאת שמות לרחובות מישיבתה מס'
 10/10מתאריך  12.1010לקרוא לרחוב מס'  5193המתחיל ברח' מס'  5192ומסתיים
בשצ"פ ,בשכ' נחלת יהודה בשם "רחוב הרשקוביץ )ברוך ועדה ממיסדי נחלת יהודה("
הבקשה הוגשה ע"י הנכדה – גב' ברכה שלינגבוים )לבית הרשקוביץ(
 ברוך הרשקוביץ ז"ל נולד ברומניה בשנת  ,1876נפטר בנחלת יהודה בשנת .1935






עדה אדיל ז"ל נולדה ברומניה בשנת  ,1881נפטרה בנחלת יהודה בשנת .1960
ברוך ועדה עלו לארץ בשנת  ,1904נמנו על משפחות המייסדים הראשונים של
נחלת יהודה.
ברוך הרשקוביץ רכש חלקת אדמה בנחלת יהודה וכגואל אדמת המולדת העביר
אותה ,ללא תשלום ובמתנה לקק"ל.
הקים על החלקה את בית המתיישבים הראשון בנחלת יהודה ,ששימש בו זמנית כ:
מגורי המשפחה,
בית ועד המושב,
בית הכנסת ומקום הפעילות החברתית,
מרפאת המושב ,כשאשתו עדה משמשת כחובשת וכמיילדת.

לקראת הישיבה צורפו לעיון החברים עותק קיטוע החלטה הועדה  +עותק מפת
הרחוב.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד(

 .3אישור ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדה מקצועית  +ציבורית לתמיכות
מתאריך 30.12.10
המועצה מתבקשת לאשר ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדה מקצועית  +ועדה ציבורית
לתמיכות מתאריך  30.12.10בנושא :חלוקת תקציב התמיכות ביחידות צבאיות לשנת .2010

לקראת הישיבה צורף לעיון החברים עותק הפרוטוקול.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד(

 .4אישור ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדה מקצועית  +ציבורית לתמיכות מתאריך
2.1.11
המועצה מתבקשת לאשר ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדה מקצועית  +ציבורית
לתמיכות מתאריך  2.1.11בנושאים:
א .אישור תבחינים למתן תמיכות בגין מלגות.
ב .אישור מקדמות לתמיכה בעמותות ספורט לחודשים ינואר  -פברואר .2011

לקראת הישיבה צורף לעיון החברים עותק הפרוטוקול.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד(

הישיבה הסתיימה בשעה21:34 :

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה

דב צור
ראש העירייה

