ב' באדר א' התשע"א
 06פברואר 2011

עיריית ראשון לציון
המועצה ה14 -
לשכת מנכ"ל העירייה

קובץ החלטות מס' 58/11
של ישיבת מועצה מן המנין
שהתקיימה ביום רביעי ,כ"ח שבט התשע"א2.2.11 ,

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 ,אבי דנינו – משנה לראה"ע ,רז קינסטליך – משנה
לראה"ע ,ציון כהן ,אייל מושיוב ,איתן שלום ,דורון אוזן ,סורין גנות ,שלמה
גרינברג ,שמואל ג'מיל ,אלי יבלון ,דוד ראובן ,משה יהושע ,מיכאל רייף ,שמעון
טרבלסי ,אפי משה ,אסף דעבול ,אסתר הבטם מקונן.

חסרים:

דוד ביטן – סגן ראה"ע ,גיל יודפת ,ליאל אבן זוהר בן דוד ,יפעת מאירוביץ
יפת ,ישראל דואני ,שלמה לוי.,

נוכחים:

פרנקו גונן – מנכ"ל העירייה ,חיה ברנפלד – סמנכ"ל העירייה ,אלי יהלום –
מהנדס העירייה ,איתן דורון – סמנכ"ל כ"א ,אריאלה ישראלי – ראש מינהל
החינוך ,ראובן הרשקוביץ – ראש מינהל שפ"ע ,איתמר לו – ראש מינהל
איה"ס ,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 ,ניצן פלג – מ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית,
עו"ד רועי בר -יועץ משפטי לעירייה.

הישיבה נפתחה בשעה19:19 :

בפתח הישיבה הוענקו ע"י ראה"ע – מר דב צור תעודות הוקרה:
לבני נוער ,בוגרי קורס חילוץ והצלה/פיקוד העורף-
בן דוד שחף;
בן דוד נתנאל;
אוקונוב ולרי;
מזרחי עדן;
לפיורוב וובה;
לייקין ורוניקה;
קוננקוב אורן;
קדוש ניב;
נחמקין דניאל;

לזרוב אליה;
מיכיילוב בוריס;
קופמן טדי.

ולסגל ההכשרה-
רס"ן דודו גנון;
רב"ט תומר פטיטו;
רב"ט יהונתן פומרנץ;
רב"ט רוני אטיאס;
רב"ט נאות קמיל.

חבר המועצה –ד"ר אפי משה טען ,כי ישיבת המועצה אינה חוקית מכיוון ולדעתו ,שנוי מועד
ישיבת המועצה היה טעון אישור וחתימת כל חברי המועצה.
השיב עו"ד רועי בר – יועץ משפטי לעירייה .בתשובתו דחה את טענת ד"ר אפי משה והודיע,
כי מועד ישיבות המועצה שונה באופן חוקי עפ"י הנחיות פקודת העיריות.

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 .(9.12.10
לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק ההצעה לסדר  +נתוני מינהל החינוך.
בהמשך להערת חבר המועצה ד"ר אפי משה בענין בעיית ילדים רעבים בתיכון נעמ"ת
בנחלת ,הבהיר ראה"ע – מר דב צור ,כי בנושא נחלת היתה בעיה בהעברת הכספים
לתיכון מכיוון והוא אינו בי"ס עירוני .נמצא פיתרון ולראשונה ,מאז הקמת בית הספר,
יטופל הנושא.
ראש מינהל החינוך – הגב' אריאלה ישראלי עידכנה ,כי ההזמנה נחתמה בגזברות והחל
מהשבוע הבא תתחיל העירייה באספקת מזון לתיכון.
הסבירה ,כי ברשימה מופיעים רק בתי ספר שאינם מסוגלים לתת פיתרון לבעיה והם
זקוקים לסיוע העירייה .הבהירה ,כי העירייה תיתן את הסיוע הנדרש לבתי ספר אלו.
לבקשת ד"ר אפי משה הודיע ראה"ע –מר דב צור ,כי בישיבת המועצה שתתקיים בחודש
אפריל יוצג בפני חברי המועצה דיווח על טיפול מינהל החינוך בנושא.
לאור האמור הסיר חבר המועצה ד"ר אפי משה את הצעתו לסדר מסדר יום המועצה.

.2

של חבר המועצה ד"ר אפי משה מתאריך 13.11.10
בנושא :מציאת מיקומם של מאות צוברי גז באזורי מגורים ,סילוק צוברים
בלתי חוקיים ומתן היתרים ופיקוח על אתרים לשם מניעת אסון
לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק ההצעה לסדר  +עידכון מנהל אגף איכות
הסביבה – מר צבי מילשטיין.
ראה"ע – מר דב צור העמיד להצבעה קיום דיון בהצעה לסדר:
להלן הצבעה:
10
בעד-
2
נגד-
/
נמנע-
מחליטים:

)ה"ה אבי דנינו – משנה לראה"ע ודוד ראובן(.
מאשרים )ברוב קולות( קיום דיון בהצעה לסדר.

התנהל דיון במהלכו עידכנו מהנדס העירייה – מר אלי יהלום ומנהל אגף איכות הסביבה
– מר צבי מילשטיין את חברי המועצה בדבר המהלכים שנעשו לאיתור צוברי הגז.
מנכ"ל העירייה – מר פרנקו גונן סיכם ,כי מאחר וחברות הגז לא שיתפו פעולה בנושא
עשתה העירייה את כל הצעדים המתבקשים כדלקמן:
א .הוקצה כ"א נוסף למינהל ההנדסה לאיתור צוברי הגז.
ב .העירייה פנתה בבקשה לקבלת מידע בנושא צוברי הגז מציבור התושבים בעיר.
ג .נערכה פגישה בהשתתפות נציג משרד התמ"ת ,שלא היה מודע לעובדה ,שחברות הגז
לא מקבלות היתרים .לפיכך סוכם ,כי כל בקשה של חברת גז המופנית למשרד התמ"ת
לא תאושר על ידם עד להמצאת היתר מהרשות.
ראה"ע – מר דב צור הודיע ,שהעירייה לא תיתן היתרים לחברות גז שאינן מעבירות
מידע על מיקום צוברי הגז שלהם.
תוך שלושה עד ארבעה חודשים יובא למועצה עידכון באשר לפעילות שנעשתה בנושא.
לאור האמור הסיר חבר המועצה – ד"ר אפי משה את הצעתו לסדר מסדר יום המועצה.
.3

של חבר המועצה מר אסף דעבול מתאריך 24.11.10
בנושא :שיפור שכרם של עובדי דור ב' בעיריית ראשון לציון.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חבר המועצה – מר אסף דעבול ביקש בהצעתו לסדר ,כי המועצה תמנה ועדה
בהשתתפות חברי מועצה ,סמנכ"ל כ"א ויו"ר ועד העובדים כדי לבחון את שיפור תנאי
שכרם של עובדי דור ב' ,ברמה של הסכם מקומי ותגיש המלצותיה למועצה.
השיב להצעה לסדר ראה"ע – מר דב צור .עידכן ,כי בסמכותו אמצעים מוגבלים ביותר
להעלאת שכר עובדי דור ב' .אין אפשרות לשלם תוספות בהסכמים מקומיים .חשב
לשפר את השכר באמצעות אחזקת הרכב אולם הסכם השכר החדש עיכב זאת.
הוסיף ,כי נושא שיפור השכר לעובדי דור ב' נמצא על סדר יום המועצה .ינסה לשפר את
שכר עובדי דור ב' במועד עידכון התקציב הרגיל לשנת  2011אם יהיה ,או במסגרת
אישור התקציב הרגיל לשנת .2012
לפיכך ביקש מחברי המועצה להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
התקיימה הצבעה:
11
בעד-
)ה"ה אסף דעבול ,אפי משה ואסתר הבטם מקונן(
3
נגד-
)מר שמעון טרבלסי(
1
נמנע-
מאשרים )ברוב קולות( להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
מחליטים:

.4

של חבר המועצה מר אסף דעבול מתאריך 25.11.10
בנושא :ביצוע מעקבים אחר עובדי העירייה
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חבר המועצה – מר אסף דעבול טען בהצעתו לסדר ,כי העירייה מבצעת מעקבים אחר
עובדי העירייה על רקע פוליטי וללא כללים ברורים והציע ,כי המועצה תמנה ועדת
מועצה בשיתוף מנכ"ל העירייה ,סמנכ"ל כ"א ונציג ועד העובדים ,שתדון בנושא ותקבע
כללים ברורים למעקבים אחר עובדי העירייה.
השיב להצעה לסדר ראה"ע – מר דב צור .הסביר ,כי מעקבים אחר עובדי עירייה נערכים
בעקבות קבלת תלונות מתושבים או מעובדים אחרים .לצערו הרב חלק גדול מהתלונות
נמצאות מוצדקות .המעקבים נעשים עפ"י כללים מוגדרים ,ללא כל אפליה והבחנה בין
העובדים.
למנכ"ל העירייה ולסמנכ"ל כ"א יש יד חופשית בענין ללא התערבותו.
בנוסף אישר ראה"ע למר אסף דעבול להיפגש עם סמנכ"ל כ"א – מר איתן דורון ולקבל
ממנו את הכללים לביצוע מעקב אחר עובדים.
לאור האמור לעיל הציע לחברי המועצה להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
התקיימה הצבעה:
12
בעד-
)ה"ה אסף דעבול ואסתר הבטם מקונן(
2
נגד-
/
נמנע-
מאשרים )ברוב קולות( להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
מחליטים:

.5

של חבר המועצה מר אסף דעבול מתאריך 28.11.10
בנושא :תביעת חברת "שפיר" כנגד תושבי שכונת נווה חוף
מצ"ב עותק ההצעה לסדר.
חבר המועצה – מר אסף דעבול ביקש בהצעתו לסדר ,שהעירייה תעזור לתושבי נווה חוף
במימון ההגנה המשפטית שלהם מול התביעה שהגישה נגדם חברת שפיר.
עפ"י חוו"ד היועץ המשפטי לעירייה  -עו"ד רועי בר הוברר ,כי לעירייה אין אפשרות,
עפ"י פקודת העיריות ,לממן הגנה משפטית לאדם פרטי.
ראה"ע – מר דב צור עדכן ,כי העירייה עושה כל מאמץ בהעברת המפעל ממקומו הנוכחי
למרות העובדה שהיא עלולה להיקנס ע"י בית המשפט.
נציגי התושבים מעודכנים על כל שינוי שקורה.
הסביר ,כי בהסכם הפשרה קיימת אמירה מפורשת שהחברה לא תתבע את התושבים ,אך
אי אפשר מצד אחד לדרוש את ביטול הסכם הפשרה וכתוצאה מכך להיתבע ע"י החברה,
ואז לדרוש מהעירייה לממן את ההגנה המשפטית.
הסכם הפשרה הינו הסכם טוב המגן מראש על התושבים והם צריכים לכבד אותו.

מכיוון ולהצעה לסדר אין בסיס חוקי ,הציע ראה"ע להסיר ההצעה לסדר מסדר יו
המועצה.
התקיימה הצבעה:
16
בעד-
)ה"ה אסף דעבול ,אפי משה ואסתר הבטם מקונן(
3
נגד-
/
נמנע-
מאשרים )ברוב קולות( להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
מחליטים:

נושאים משפטיים:
.1

תיקון תקנות הנחה מארנונה
דברי הסבר:
ביום  30.12.2010תוקנו תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( ,תשנ"ג 1993-בין
היתר בנוגע להנחה הניתנת למחזיק בנכס בגין ילד נכה.
תוקף התיקון לתקנות ההנחה הינו החל מיום 1.1.2011
עיקרי התיקון הינם כדלקמן:
 .1.1ההנחה שניתנה עד לתיקון התקנות בגין ילד נכה הייתה בשיעור  25%עד
 100מ"ר משטח הנכס .שיעור ההנחה הוגדל ל 33%-עד  100מ"ר .העירייה
רשאית להגדיל את ההנחה הקבועה עד לגובה ההנחה שנקבע בתיקון
לתקנות כאמור.
.1.2

מתן הנחה בגין ילד נכה מעל גיל  18המשתלמת לו גמלת נכות כללית מאת
המוסד לביטוח לאומי ,בשיעור  33%עד  100מ"ר ,ובלבד שהשתלמה בעדו
בעבר גמלת ילד נכה .העירייה רשאית לקבוע הנחה זו בהתאם לתיקון
התקנות כאמור.

.1.3

לא תובא בחשבון גמלת ילד נכה המשתלמת לפי תקנות הביטוח הלאומי
)ילד נכה( ,התש"ע ,2010-לצורך חישוב הכנסה של מבקש הנחה שהכנסתו
החודשית הממוצעת נמוכה מהשיעורים הקבועים בתוספת לתקנות
ההנחה.

.1.4

לא תובא בחשבון הכנסתו של ילד נכה המתגורר עם הוריו ,עד לגובה
השכר השווה לשכר המינימום ,לעניין חישוב הכנסה של מבקש הנחה,
שהכנסתו החודשית הממוצעת נמוכה מהשיעורים הקבועים בתוספת
לתקנות ההנחה.

ראוי לציין ,כי כיום ישנם כ 400 -מקרים הזכאים להנחת ילד נכה קטין על פי
התקנות וכ 350 -בתי אב הורים לילד נכה בגיר הזכאים להנחה על פי מבחן הכנסה
או וועדת הנחות סטטוטורית .
המשמעות הכספית ליישום התיקון במלואו מסתכם בסך של כ 450 -אלף .₪
מובהר בזאת ,כי התיקון אינו בגדר חובה .רק אם העירייה מעוניינת להגדיל את %
ההנחה יש לאשר זאת במועצה.
ההנהלה בישיבתה מס'  96/11מתאריך  24.11.11החליטה להמליץ בפני המועצה

לאשר התיקון לתקנות ההנחה מארנונה ,בכפוף להגבלת אחוזי הנכות – נכה מעל
 75%נכות.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר התיקון לתקנות ההנחה מארנונה ,בכפוף
להגבלת אחוזי הנכות  -לנכים בעלי  75%נכות ומעלה.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק תיקון התקנות.
מחליטים :

.2

מאשרים )פה אחד(

מיגון חדרי מדרגות ברמת אליהו – חישוב אגרות והיטלים
פיקוד העורף ,בשיתוף עיריית ראשון לציון והאגודה לתרבות הדיור ,מתכננים פיילוט
למיגון חדרי מדרגות .המבנה שנבחר הינו מבנה טורי בשכונת רמת אליהו ,ברח' גולינקין
.2-8
פיקוד העורף הגיש בקשה להיתר בניה ,בהחלטת הועדה מס'  2010051בתאריך ,1.12.10
הועלו תנאים לקבלת ההיתר שאינם מאפשרים לקדם את הפרוייקט.
בין שאר התנאים – חובה על פי דין לשלם אגרות והיטלים.
פיקוד העורף מבקש לפטור אותו מאגרות בניה בסך של  ₪ 1,708והיטלי פיתוח בסך של
 ₪ 14,784מאחר ותוספת זו היא למטרת שטח ממוגן ואין לפיקוד העורף מקור מימון
ושיטה להעברת תקציב.
יש להדגיש ,כי הפטור הינו רק לפיילוט המתוכנן .לאחר השלמת הפיילוט ,יצטרך פיקוד
העורף לשלם את מלוא סכום אגרות הבניה והיטלי הפיתוח.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר פטור מתשלום היטלי פיתוח בסך של ₪ 14,784
לפיקוד העורף.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק פניית פיקוד העורף לעירייה.
מחליטים :
.3

מאשרים )פה אחד(

אישור הסכם בין משרד הבינוי והשיכון ועיריית ראשון לציון – הארכת תוקף ההכרזה
על מתחם רוקח כמתחם פינוי בינוי
כדי לקדם הארכת תוקף ההכרזה על המתחמים רוקח ודגניה )תכנית רצ49/ 7/ 1/
ו -רצ 52/ 8/ 1/בהתאמה( ,כמתחמי פינוי בינוי .אחד מתנאי משהב"ש להארכת התוקף
הינו "אישור בדבר החלטת מועצת הרשות המקומית על רצונה להאריך את ההכרזה"
)מצ"ב דרישות משהב"ש כפי שפורסמו בעידכון מס'  21לאוגדן התחדשות עירונית(.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר החוזה בין משהב"ש ועיריית ראשון לציון
להארכת תוקף ההכרזה על מתחם רוקח ומתחם דגניה כמתחם לפינוי בינוי.
הערה – התנאי לחתימת העירייה הינו קבלת כתב שפוי חתום ע"י היזם בנוסח שהועבר
אליו ע"י היועץ המשפטי לעירייה.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק החוזה בין משהב"ש לעיריית ראשון לציון.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

.4

תפישה זמנית – מגרש ברח' סולימן לצורכי חניה
המועצה מתבקשת לאשר תפישת מגרש בגוש  3930חלקה  ,244שיעודה מגורים ,לתקופה
זמנית לצורכי חניה עפ"י חוק הרשויות המקומיות תפישת מגרשים לצורכי ציבור
)התשמ"ז – .(1987
המגרש בשטח  551מ"ר מיועד למגורים ויש הכנות של קבלן לקבלת היתר בניה .על כן
יסלל המגרש בכורכר ללא הוצאות גדולות לשרות הציבור לתקופה מוגבלת.
מחליטים :

.5

מאשרים )פה אחד(

חידוש צו תפיסת מגרש ברחוב ירושלים פינת רח' גבעתי לצורך גינון
המועצה מתבקשת לאשר חידוש צו תפיסת מגרש ,על פי חוק הרשויות המקומיות
)שימוש ארעי במגרשים ריקים( התשמ"ז – .1987
המגרש נמצא ברחוב ירושלים פינת רח' גבעתי ,גוש  3930חלקה  ,81בשטח של 4,392
מ"ר בבעלות ממ"י.
נתפס ב 14.2.06 -לצורך גינון ובמקום נבנתה גינה אינטנסיבית המשרתת את הציבור
ויפוג בתאריך  13.2.2011ויש לחדשו ל 5 -שנים נוספות.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים תשריט השטח.
מחליטים :

.6

מאשרים )פה אחד(

מכרז מס'  – 46/09שיפוץ/תיקונים והתקנת גדרות – בקשה להגדלת חוזה מס' – 6820
הקבלן אלגבסי
המועצה מתבקשת לאשר החלטת ועדת המכרזים מישיבתה מיום שני 10.1.11 ,ולאשר
הגדלת חוזה מס'  6820לקבלן אלגבסי עבור שפוץ/תיקונים והתקנת גדרות בסך של
 ,₪ 321,888.50לא כולל מע"מ ,המהווה .25%
סה"כ ההיקף לאחר ההגדלה –  ,₪ 1,931,331לא כולל מע"מ.
מדובר בהגדלה שניה .החוזה הוגדל כבר בעבר ב.25% -

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק פניית ועדת המכרזים לראה"ע.
מחליטים :

.7

מאשרים )פה אחד(

מכרז מס'  – 13/09ביצוע סימוני כבישים ברחבי העיר ,בקשה להגדלת חוזה מס' – 6726
הקבלן טרימרק
המועצה מתבקשת לאשר החלטת ועדת המכרזים מישיבתה מיום שני 10.1.11 ,ולאשר
הגדלת חוזה מס'  6726לקבלן טרימרק עבור ביצוע סימני כבישים ברחבי העיר בסך של
 ,₪ 214,592לא כולל מע"מ ,המהווה .25%

סה"כ ההיקף לאחר ההגדלה – ,₪ 1,287,553לא כולל מע"מ.
מדובר בהגדלה שניה .החוזה הוגדל כבר בעבר ב.25% -

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק פניית ועדת המכרזים לראה"ע.
מחליטים :

.8

מאשרים )פה אחד(

קליטת עובדי החברה לביטחון כעובדי עירייה לצורך הסמכתם למפקחים עירוניים
המועצה מתבקשת לאשר קליטת עובדי החברה לביטחון וסדר ציבורי ,אשר הומלצו ע"י
מנהליהן ,לתפקיד "פקחית עירונית" כדלקמן:
שם העובדת
נעמה סלם
לירון בסיס
מחליטים :

ת.ז.
066655085
021795927

קורס מפע"ם מועד תחילת העבודה
1.1.2009
29.11.2009
1.10.2007
30.9.2008
מאשרים )פה אחד(

ענייני עובדים:
.1

אישור העסקת הגב' מאיה זיו  -שפלטר בתפקיד מבקרת העירייה בחוזה בכירים
דברי הסבר:
ביום  28.6.10פרסמה העירייה את מכרז פנימי/פומבי מס'  35/2010לתפקיד מבקר
העירייה .למכרז ניגשו  44מועמדים 12 ,מועמדים נפסלו בשל אי עמידה בתנאי הסף ו5 -
מועמדים הסירו מועמדותם .במהלך שתי ישיבות מרוכזות ראיינה ועדת המכרזים את 27
המועמדים אשר עמדו בתנאי הסף 8 .מועמדים נשלחו למבחני מיון חיצוניים לשם
בדיקת התאמתם לתפקיד מבקר העירייה ,וארבעת המועמדים אשר קיבלו את ציוני
ההתאמה הגבוהים ביותר אף נפגשו עם ראש העירייה 3 .מועמדים שנשלחו למבחני
המיון ונמצאו כבעלי יכולת גבוהה למלא את תפקיד מבקר העירייה ,זומנו לראיון נוסף
בפני ועדת המכרזים ,ואחד מהם הסיר מועמדותו .ביום  9.1.11ראיינה ועדת המכרזים
את שני המועמדים הסופיים ,ובתום אותה ישיבה נבחרה הגב' מאיה זיו-שפטלר לתפקיד
מבקרת העירייה ,פה אחד ,וזאת נוכח ניסיונה ,כישוריה המקצועיים ,התאמתה הגבוהה
לתפקיד לפי מבחני המיון והתרשמותה של הוועדה.
גב' מאיה זיו-שפטלר עומדת בתנאי הסף הקבועים בסעיף )167ג( לפקודת העיריות ]נוסח
חדש[ למינוי מבקר לעירייה ,והיא תועסק בחוזה בכירים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד
הפנים.
בהתאם לסעיף )167ב( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ מינוי מבקר לעירייה מצוי בסמכות
המועצה ,בהחלטת רוב חבריה.
הגב' מאיה זיו – שפלטר תועסק בחוזה בכירים  80-90על פי הנחיות משרד הפנים
למשרת מבקר.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר את מינויה של הגב' מאיה זיו-שפטלר לתפקיד
מבקרת העירייה.

לקראת הישיבה צורף לעיון החברים:
א .עותק קורות חייה של הגב' מאיה זיו-שפלטר.
ב .תעודות השכלה ונסיון.
התנהל דיון במהלכו ביקש ראה"ע – מר דב צור ,כי לישיבת המועצה שתתקיים בחודש
מרץ תוזמן הגב' מאיה זיו-שפלטר להיכרות עם חברי המעוצה.
להלן ההצבעה:
12
בעד-
/
נגד-
/
נמנע-
חבר המועצה מר אלי יבלון לא השתתף בהצבעה.
מאשרים )פה אחד( העסקת הגב' מאיה זיו-שפלטר בתפקיד מבקרת
מחליטים:
העירייה בחוזה בכירים.
.2

אישור עקרוני להעסקה בחוזה בכירים :
המועצה מתבקשת לאשר עקרונית העסקת מר אורי אליהו – חשב מינהל אמרכלות
ומר מאיר אבידן – חשב מינהל שפ"ע ,בחוזה בכירים כדלקמן:
מר אורי אליהו –  50%משכר בכירים.
מר מאיר אבידן –  55% - 45%משכר בכירים.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :
חבר המועצה – מר אסף דעבול יצא מהישיבה.
.3

מתן היתר לעבודה נוספת לקרן ליבוביץ – עוזרת ומנהלת לשכת ראש מינהל איכות
הסביבה – בהפקת ארועים ואפשרות לדירקטורית בחברה מסוימת
המועצה מתבקשת לאשר מתן היתר לעבודה נוספת לקרן ליבוביץ – עוזרת ומנהל לשכת
ראש מינהל איכות הסביבה כדלקמן:
מהות העבודה – הפקת ארועים
מקום העבודה " -המתנפחים של אביתר".
שעות העבודה  -משתנות ,לאחר שעות העבודה בעירייה.
כ ₪ 1,000 -לחודש.
שכר משוער -
התנהל דיון במהלכו ביקשו חברי המועצה לאשר לגב' ליבוביץ מתן היתר לעסוק גם
כדירקטורית ,בכפוף לכך ,שהיועץ המשפטי יקבל את שם הדירקטוריון מראש ויבדוק אם
אין ניגוד עניינים במגרת עבודתה בעירייה.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד( מתן היתר לעבודה נוספת לגב' קרן ליבוביץ ,בכפוף
להתניה ,שלגבי הדירקטוריון יבדוק היועץ המשפטי לעירייה אם אין
במנוי ניגוד עניינים.

חבר המועצה – מר אסף דעבול חזר לישיבה.

תקציבים בלתי רגילים:
.1

אישור תוספת תב"ר בסך של  ₪ 130,308לרכישת טרקטור חקלאי לחוף הים
המועצה מתבקשת לאשר תוספת לתב"ר בסך של  ₪ 130,308לרכישת טרקטור חקלאי
לחוף הים.
בתקציב הפיתוח לשנת  2009 – 2012אושר סכום  ₪ 300,000לרכישת הטרקטור.
מקור מימון – מלוות מבנקים.

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

.2

מאשרים )פה אחד(

אישור תב"ר בסך של  ₪ 1,717,180למועדון נוער בשכונת חלום ראשון
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך של  ₪ 1,717,180לבניית מועדון נוער בשכונת חלום
ראשון.
מקור מימון –

השתתפות מוסדות/מפעל הפיס-
עירייה/היטל השבחה -

₪ 1,397,750
.₪ 319,430

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק התב"ר.
מחליטים :
.3

מאשרים )פה אחד(

אישור תב"ר בסך של  ₪ 1,720,440למועדון לגיל הזהב בשכונת גן נחום
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך של  ₪ 1,720,440לבניית מועדון לגיל הזהב ברח'
אבן תמר ,גוש  3925חלקה  ,598שכ' גן נחום.
מקור מימון –

השתתפות מוסדות/מפעל הפיס-
עירייה/היטל השבחה -

₪ 1,397,750
.₪ 322,690

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק התב"ר.
מחליטים :
.4

מאשרים )פה אחד(

אישור תב"ר בסך של  981,883לכיתת גן ילדים בשכונת נווה ים
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך של  ₪ 981,883לבניית כיתת גן ברח' המלחים ,גוש
 6823חלקה  ,169שכ' נווה ים.
מקור מימון – היטל השבחה

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

מאשרים )פה אחד(

.5

אישור תב"ר בסך של  ₪ 626,692לשדרוג בריכת שיכון המזרח – בניית תעלות גלישה
חדשות והכשרת חדר מכונות )הנחיות משרד הבריאות(
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך של  ₪ 626,692לשדרוג בריכת השחיה בשיכון
המזרח – בניית תעלות גלישה חדשות והכשרת חדר מכונות וכל זאת עפ,י הנחיות משרד
הבריאות.
מקור מימון – היטל השבחה.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק התב"ר.
מחליטים :
.6

מאשרים )פה אחד(

אישור תב"ר בסך של  ₪ 236,462להחלפת סלים ניידים באולמות בתי ספר יסודיים
והתקנת סלים המקובעים לתקרת האולם
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך של  ₪ 236,462להחלפת סלים ניידים באולמות בתי
הספר היסודיים :אופקים ,רעות ,תרבות ,יסוד המעלה ,יפה נוף ,חביב והדרים והתקנת
סלים המקובעים לתקרת האולם וזאת מטעמי בטיחות.
מקור מימון –מלוות מבנקים.

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

מאשרים )פה אחד(

אישורי מועצה:
.1

אשור נוסח הודעת הגנוי לאמנים שחתמו על הקריאה להחרמת העיר אריאל.
המועצה מתבקשת לאשר הודעת גנוי חד משמעית וחריפה כנגד האמנים שחתמו על
הקריאה להחרמת העיר אריאל וכנגד תופעת החרם בכללותה.

לקראת הישיבה צורף לעיון החברים נוסח הודעת הגנוי.
מחליטים :
.2

מאשרים )פה אחד9

חלופי גברי בדירקטוריון חכ"ר
המועצה מתבקשת לאשר חלופי גברי בדירקטוריון החברה הכלכלית כדלקמן:
ד"ר ענת ליבוביץ – מנהלת האגף לחינוך על יסודי תמונה כדירקטורית בדירקטוריון
החברה הכלכלית במקומה של ס/גזבר העירייה – הגב' שרונה וייזל.
ראה"ע – מר דב צור הודה לגב' שרונה וייזל על שרותה כדירקטורית בחכ"ר.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד9

.3

אישור ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדה מקצועית  +ציבורית לתמיכות
מתאריך 26.1.11
המועצה מתבקשת לאשר ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית +
ציבורית מתאריך  26.1.11בנושא:
א .חלוקת תקציב התמיכות ביחידות צבאיות לשנת .2011
ב .אישור ההצעה לעדכון התבחינים למתן תמיכות בספורט )ביחס לשנת  2011ואילך(

מצ"ב עותק הפרוטוקל  +נספחים א' ו-ב'.
התקיים דיון במהלכו ביקשו חברי המועצה לתקן הסעיפים הבאים:
א .סעיף 2ד' בפרוטוקול ועדת התמיכות – במקום "מלגות ללימודים אקדמיים" צריך
להיות "מלגות לספורטאים מצטיינים".
ב .ביטול סעיף  9בתבחינים –סותר את סעיף .5
ג .סעיף  18ב' בתבחינים – במקום "בקיזוז סך של  "₪ 50,000צריך להיות "בקיזוז סך של
עד ."₪ 50,000
להלן ההצבעה:
13
בעד-
/
נגד-
/
נמנע-
חברת המועצה הגב' אסתר הבטם מקונן לא השתתפה בהצבעה.
מאשרים )פה אחד( ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדה מקצועית +
מחליטים:
ציבורית לתמיכות מתאריך .26.1.11
.4

אישור המלצות הועדה לקריאת שמות והנצחה מישיבתה מס'  11/10מתאריך :20.12.10
א .קריאת שם רחוב מס'  ,33המתחיל ברח' רבי נחמיה מוטא ומסתיים ב -ללא מוצא,
בשכ' כלניות ע"ש יונה בוגלה ז"ל.
המועצה מתבקשת לאשר המלצת הועדה לקריאת שמות לרחובות מישיבתה מס'
 11/10מתאריך  20.12.10ולקרוא לרחוב מס'  ,33המתחיל ברח' רבי נחמיה מוטא
ומסתיים ב -ללא מוצא ,בשכ' כלניות בשם רחוב בוגלה יונה.
• יונה בוגלה ז"ל נחשב כמנהיגה המיתולוגי של יהדות אתיופיה.
• הקים בשנות ה 50 -באתיופיה ,בשיתוף ארגונים של יהודי התפוצות,
רשת של מוסדות חינוך יהודיים ,מאוחר יותר הקים גם רשת מרפאות.
• שימש כמנהל מח' התרגום במשרד החינוך באתיופיה
• עלה לארץ לראשונה בשנת ,1921למד בירושלים ובשנת  1923היגר לאירופה.
• חזר לאתיופיה בשנת  1931ובשנת  1979עלה לארץ בפעם השניה/
• פעל למען העלאת יהודי אתיופיה.
• נפטר בשנת .1987
הועדה לקריאת שמות לרחובות והנצחה דנה בישיבתה מס'  9/10מתאריך 23.8.10
בבקשה והמליצה ,כי למרות שיונה בוגלה ז"ל לא היה תושב העיר ,הוא עומד
בקריטריון של מנהיגי הישוב ולפיכך יש להיענות לבקשה.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק קיטוע החלטת הועדה +מפת הרחוב.

להלן ההצבעה:
14
בעד-
/
נגד-
/
נמנע-
חברי המועצה ה"ה אייל מושיוב וציון כהן לא השתתפו בהצבעה.
מאשרים )פה אחד(
מחליטים:

 .4אישור המלצות הועדה לקריאת שמות והנצחה מישיבתה מס'  11/10מתאריך :20.12.10
ב .קריאת שם רחוב מס'  ,5151המתחיל ברח' המוכתר ומסתיים בשצ"פ שכ' נחלת
יהודה ע"ש שאול יעקבי ז"ל.
המועצה מתבקשת לאשר המלצת הועדה לקריאת שמות לרחובות מישיבתה מס'
 11/10מתאריך  20.12.10ולקרוא לרחוב מס'  5151המתחיל ברח' המוכתר
ומסתיים בשצ"פ ,בשכונת נחלת יהודה בשם "רחוב שאול יעקובי".
הבקשה הוגשה ע"י הנכד – מר צביקה יעקבי .
 שאול יעקבי ז"ל נולד ברוסיה בשנת  ,1890נפטר בשנת .1974
 היגר מרוסיה לקנדה בשנת ,1914
 עלה לארץ בשנת  1917התנדב לגדודים העבריים .שירת בגדוד  42ואח"כ גדוד 38
מתאריך  9.5.18עד .14.3.20
 בשנת  1920התיישב בנחלת יהודה והיה בין מייסדיה.
 תרם רבות להעלאת יהודים רבים לארץ ישראל.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים קיטוע החלטת הועדה ומפת הרחוב.
להלן ההצבעה:
14
בעד-
/
נגד-
/
נמנע-
חברי המועצה ה"ה אייל מושיוב וציון כהן לא השתתפו בהצבעה.
מאשרים )פה אחד(
מחליטים:
 4.אישור המלצות הועדה לקריאת שמות לרחובות והנצחה מישיבתה מס'  11/10מתאריך
20.12.1
ג .קריאת רחוב מס'  ,5168המתחיל ברח' המייסדים ומסתיים ב -ללא מוצא ,שכונת
נחלת יהודה בשם "רחוב הגפירים" )ע"ש יהודה פיין ז"ל(
המועצה מתבקשת לאשר המלצת הועדה לקריאת שמות לרחובות מישיבתה מס'
 11/10מתאריך  20.12.10ולקרוא לרחוב מס'  5168המתחיל ברח' המייסדים
ומסתיים ב -ללא מוצא ,בשכונת נחלת יהודה בשם "רחוב הגפירים" )ע"ש יהודה
פיין ז"ל(.
הבקשה הוגשה ע"י הבת – גב' זיוה ולטר פיין והבן יעקב פיין
 יהודה פיין ז"ל נולד במטולה בשנת  ,1899נפטר בשנת .1965
 התיישב בנחלת יהודה בשנת .1929
 היה מפקד תחנת הגפירים ומפקד ההגנה בנחלת יהודה.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים קיטוע החלטת הועדה  +מפת הרחוב.
ראה"ע – מר דב צור הסיר סעיף ג' מסדר היום.
 .4אישור המלצות הועדה לקריאת שמות והנצחה מישיבתה מס'  11/01מתאריך
:20.12.10
ד .קריאת שם רחוב מס'  ,454המתחיל ברחוב דרור ומסתיים ב -ללא מוצא
ע"ש צבי שולמן ז"ל
המועצה מתבקשת לאשר המלצת הועדה לקריאת שמות לרחובות מישיבתה מס'
 11/10מתאריך  20.12.10ולקרוא לרחוב מס'  ,454המתחיל ברח' דרור ומסתיים ב-
ללא מוצא בשם "רחוב צבי שולמן".
הבקשה הוגשה ע"י בתו ונכדתו – מינה ומור יורשנסקי.

 צבי שולמן נולד בשנת  1915בפולחן ,ניצול שואה ,עלה לארץ לאחר מלחמת העולם
השנייה.
 היה פעיל ציבור במשך שנים רבות.
 כיהן כחבר מועצת העירייה החל משנת .1964
 כיהן כסגן ראש העירייה – מר חנניה גיבשטיין.
 נמנה על מייסדי הקשר שהוביל לכריתת ברית ערים תאומות עם העיר
מינסטר/גרמניה והעיר הרנפן בהולנד ,העיר מינסטר קראה רחוב על שמו.
 היה יו"ר הפועל ראשון כדורגל
 נפטר בשנת 1.5.86

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים קיטוע החלטת הועדה  +מפת הרחוב.
להלן ההצבעה:
14
בעד-
/
נגד-
/
נמנע-
חברי המועצה ה"ה אייל מושיוב וציון כהן לא השתתפו בהצבעה.
מאשרים )פה אחד(
מחליטים:
 .4אישור המלצות הועדה לקריאת שמות והנצחה מישיבתה מס'  10/11מתאריך
:20.12.10
ה.









קריאת שם רחוב מס'  ,5175המתחיל ברח' העצמאות ומסתיים ב -ש.צ.פ ,בשכונת
נחלת יהודה ,ע"ש השר לשעבר אהרון אוזן ז"ל
המועצה מתבקשת לאשר המלצת הועדה לקריאת שמות לרחובות מישיבתה מס'
 10/10מתאריך  12.10.10ולקרוא לרחוב מס'  ,5175המתחיל ברחו העצמאות
ומסתיים ב -ש.צ.פ ,בשכונת נחלת יהודה בשם "רחוב אוזן אהרון".
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.
היה ממייסדי תנועת מסורת ישראל )תמ"י ,9נבחר לכנסת העשירית בה כיהן כסגן
השר לקליטת עליה ,כשר העבודה והרווחה וכשר לקליטת עליה.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים קיטוע החלטת הועדה  +מפת הרחוב.
להלן ההצבעה:
14
בעד-
/
נגד-
/
נמנע-
חברי המועצה ה"ה אייל מושיוב וציון כהן לא השתתפו בהצבעה.
מאשרים )פה אחד(
מחליטים:

 .4אישור המלצות הועדה לקריאת שמות והנצחה מישיבתה מס'  10/11מתאריך
:20.12.10
ו .הנצחת אברמוביץ שלמה ז"ל בכיכר בשד' מנחם בגין פינת רחוב פולה )בן גוריון(.
המועצה מתבקשת לאשר המלצת הועדה לקריאת שמות לרחובות והנצחה מישיבתה
מס'  11/10מתאריך  20.12.10ולהנציח את אברמוביץ שלמה ז"ל בכיכר בשד' מנחם בגין
פינת רחוב פולה )בן גוריון ,כך שהכיכר תקרא בשם "כיכר שלמה המתנדב".
הבקשה הוגשה ע"י בנו – מר יעקב אברמוביץ.
 שלמה אברמוביץ ז"ל נולד בשנת  1898בראשון לציון נפטר בשנת .1989
 במקביל לעבודתו ,פעל רבות בנושאי שמירה והגנה במושבה.
 בשנת  ,1921הקים את קבוצת השמירה הראשונה של בני ראשון לציון.
הקבוצה שמרה על הכרמים ועל המושבה מפני הבדואים.
 בשנים ,1937-1939 ,היה חבר המועצה המקומית.
 נמנה עם מקימי מגן דוד אדום בראשון לציון.
 בשנת  ,1942הקים את המשמר האזרחי שכלל גם גדוד כיבוי אש וכיהן
כמפקד הגדוד .בזכות קשריו עם אנשי הממשל הבריטי ,השיג אישורים מתאימים
לתנועת גדוד הכיבוי גם בשעות של עוצר .כמו כן ,הצליח לשחרר את אנשי הגדוד
מעבודות הביצורים.
 בשנת  ,1974והוא בן  76שנים ,התמנה כקצין פיקוח ועוזר למפקד המשמר האזרחי
וקיבל דרגת מפקח משטרה .בכך היה לזקן מתנדבי המשמר האזרחי

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים קיטוע החלטת הועדה  +מפת הרחוב.
להלן ההצבעה:
14
בעד-
/
נגד-
/
נמנע-
חברי המועצה ה"ה אייל מושיוב וציון כהן לא השתתפו בהצבעה.
מאשרים )פה אחד(
מחליטים:

הישיבה הסתיימה בשעה21:50 :

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה
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ראש העירייה

