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עיריית ראשון לציון
המועצה ה14 -
לשכת מנכ"ל העירייה

קובץ החלטות מס' 59/11
של ישיבת מועצה שלא מן המנין

שהתקיימה ביום רביעי ,י"ט אדר א' התשע"א23.2.11 ,

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 ,איתן שלום ,דורון
אוזן ,ליאל אבן זוהר בן דוד ,יפעת מאירוביץ יפת ,סורין גנות ,שמואל ג'מיל,
אלי יבלון ,דוד ראובן ,משה יהושע ,מיכאל רייף ,שלמה לוי ,אסף דעבול.

חסרים:

שלמה גרינברג,גיל יודפת ,שמעון טרבלסי ,ישראל דואני ,אפי משה ,אסתר
הבטם מקונן.,

נוכחים:

חיה ברנפלד – סמנכ"ל העירייה ,אלי יהלום –מהנדס העירייה ,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 בשעה20:19 :

על סדר היום:

 .1עידכון תקציב רגיל לשנת

.2011

המועצה מתבקשת לאשר עידכון תקציב רגיל לשנת  2011בסך של .₪ 7,453,000
מקור המימון – עודפי כספים משנים קודמות.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים טבלת הגדלת התקציב ומקור המימון.
ראה"ע – מר דב צור פתח הישיבה ,.הסביר ,כי הרעיון הוא לקיים סדרת ארועים גדולים
לאורך השנה ,שיגרמו לקפיצת מדרגה בהפקת ארועים עירוניים ,במטרה להשאיר את
התושבים בעיר .ארועים אלו יהפכו את ראשון למוקד משיכה.
מנכ"ל החברה העירונית – מר אלי פולק הציג בפני חברי המועצה את תוכנית הארועים
לשנת .2011
להלן רשימת האירועים:
 1ראשון WOOD
בחול המועד פסח  -פסטיבל יוקרתי בהשראת תעשיית הסרטים הבינלאומיים בו
סה"כ עלות 3,155 -אש"ח.
אטרקציות ומופעים מעולמות התוכן של הוליווד
 2פסטיבל חדשנות
בחודש ספטמבר  -פסטיבל חדשני העוסק בטכנולוגיות ובמיזמים אינטראקטיביים
סה"כ עלות  2,700 -אש"ח.
אשר טרם נראו בארץ.
 3קדם אירוויזיון
אירוח הקדם אירוויזיון בהיכל התרבות העירוני בשידור ישיר ב HD -לערוץ הראשון!
העיר תקבל חשיפה טרום האירוע ובתוך האירוע ותכלול נקודות שיפוט בתוך העיר.
סה"כ עלות  232 -אש"ח.
 4אירוע MADE IN U.S.S.R
בחודש מרץ  -אירוח אירוע פארק למגזר העולים מחבר העמים ויתקיים באמפי פארק
סה"כ עלות –  140אש"ח.
ויכלול הופעות של מיטב האומנים מרוסיה.
 5פסטיבל האביב הבינלאומי
מיתוג פסטיבל האביב שנה זו כדלקמן:
א.1.התרחשות אינטראקטיבית על קירות בית העייריה,טיפוס לולייני על עמוד
ענק ועוד.
א.2.מופע פארק עם האומנית מס'  1ביוון חאריס אלקסיו.
סה"כ עלות –  500אש"ח.
 6קונצרט פארק
הפקת קונצרט באמפיפארק בהשתתפות התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון
לציון  +הופעת אומנים מהשורה הראשונה – הכניסה חופשית
סה"כ עלות 200 -אש"ח
 7שבת חזנים בהיכל
אירוע "שבת חזנים" בשבת הגדול טרום פסח.

היכל התרבות יהפוך בשבת להיכל תפילה ענק בו יופיעו "קולות מן השמים" וחזנים
מהשורה הראשונה )ייעשה ניסיון להביא את גדול החזנים בעולם שמחה הלפגוט(
במהלך התפילה ייערך קידוש.
סה"כ עלות  80 -אש"ח
סה"כ תקציב מיתוג ארועים 2011

-

 7,453אש"ח
========

התקיימה הצבעה:
בעד17 -
)מר אסף דעבול(
נגד1 -
נמנע/ -
מאשרים )ברוב קולות( עידכון תקציב העירייה הרגיל לשנת
מחליטים:
 2011בסך של  7,453אש"ח.
 .2האצלת סמכויות ראה"ע לחבר ההנהלה –מר אייל מושיוב

המועצה מתבקשת לאשר החלטת ראש העירייה להאציל מסמכויותיו לחבר
ההנהלה – מר אייל מושיוב לפעול:
בתחום פיתוח כלכלי ,בשיתוף עם ראה"ע – מר דב צור ,במקומו של חבר ההנהלה – מר
ישראל דואני.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

 .3האצלת סמכויות ראה"ע לחבר ההנהלה –מר ישראל דואני
המועצה מתבקשת לאשר החלטת ראש העירייה להאציל מסמכויותיו לחבר
ההנהלה – מר ישראל דואני לפעול:
בתחום תיק חוף הים בשיתוף עם ראה"ע – מר דב צור ,במקומו של חבר ההנהלה – מר
אייל מושיוב.
מחליטים :
.4

מאשרים )פה אחד(

חלופי גברי בהנהלת איגוד ערים כיבוי אש
המועצה מתבקשת לאשר חלופי גברי בהנהלת איגוד ערים כיבוי אש כדלקמן:
הגב' מירי אור גוטפריד – מנהלת אגף חינוך יסודי מתמנה כחברה בהנהלת איגוד ערים
כיבוי אש במקומה של הגב' הדס חדד.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(
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טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה

דב צור
ראש העירייה

