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 03מרץ 2011

עיריית ראשון לציון
המועצה ה14 -
לשכת מנכ"ל העירייה

קובץ החלטות מס' 60/11
של ישיבת מועצה מן המנין

שהתקיימה ביום רביעי ,כ"ו אדר א' התשע"א2.3.11 ,

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

חסרים:

ישראל דואני ,אסתר הבטם מקונן.,

נוכחים:

חיה ברנפלד – סמנכ"ל העירייה ,הרצל יוספיה – גזבר העירייה ,ראובן
הרשקוביץ – ראש מינהל שפ"ע ,אריאלה ישראלי – ראש מינהל החינוך,
אלי שוורצברג – מנהל אגף חוף הים והאגמים ,דוד אלימלך – יועץ ראה"ע,
טובה סער – מזכירת מועצת העירייה ,עו"ד רועי בר -יועץ משפטי לעירייה.

הישיבה נפתחה בשעה20:19 :

1

בפתח הישיבה הציג ראה"ע – מר דב צור את מבקרת העירייה החדשה – הגב' מאיה זיו
שפלטר בפני חברי המועצה ואיחל לה ,בשמו ובשם חברי המועצה ,הצלחה בתפקידה.
חבר המועצה ויו"ר ועדת הביקורת – מר אסף דעבול ברך גם הוא את הגב' מאיה זיו שפלטר
לרגל זכייתה בתפקיד מבקרת העירייה.
הגב' מאיה זיו שפלטר הודתה לראה"ע ולחברי המועצה על הברכות.
ראה"ע – מר דב צור ביקש להזמין את מבקר העירייה היוצא – מר יהודה המאירי לישיבת
המועצה הקבועה לחודש מאי על מנת להיפרד ממנו באופן רשמי.

הצעות לסדר היום:
.1

של חבר המועצה – מר אסף דעבול מתאריך 2.9.10
בנושא :פרסום תוצאות הבגרות.
)בהמשך להחלטת מועצה (50/10
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר
חבר המועצה – מר אסף דעבול ביקש בהצעתו לסדר ,כי המועצה תחליט על פרסום
תוצאות הבגרויות של בתי הספר בעיר.
ראה"ע מר דב צור העמיד להצבעה העלאת ההצעה לסדר לדיון במועצה.
להלן ההצבעה:
2
בעד-
17
נגד-
/
נמנע-
מחליטים:

)ה"ה אסף דעבול ואפי משה(
דוחים )ברוב קולות( העלאת ההצעה לסדר לדיון במועצה.

 .2של חבר המועצה  -מר אסף דעבול מתאריך 5.12.10
היערכות למניעת אסון שריפה בעיר.
בנושא:
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חבר המועצה – מר אסף דעבול ביקש בהצעתו לסדר ,בעקבות אסון השריפה בכרמל,
כי המועצה תקיים דיון מיוחד ,בהשתתפות כל הגורמים הרלוונטים )כבוי אש ,ביטחון
מד"א וכו'( בה יתקבלו החלטות אופרטיביות.
עד לקיום ישיבה כאמור מציע מר דעבול ,כי המועצה תחליט כדלקמן:
 (1להפסיק את ישיבות מליאת בנין עיר והמשנה במטרה למנוע מתן אישורים.
 (2להקים ועדת מועצה בהשתתפות גופי החירום שתגיש מסקנות תוך חודש ימים.
 (3להקצות תקציבים לרכישת ציוד חדיש לכיבוי אש.
השיב להצעה לסדר ראה"ע – מר דב צור.
הסביר ,כי לפי דברי היועץ המשפטי – עו"ד רועי בר ההצעה לכשעצמה אינה חוקית .על
פי החוק לא ניתן שלא לקיים ישיבות מליאה וועדות משנה.
בנוסף ,לאור החלטת הממשלה על השינוי במערך הכיבוי -הכפפתו למשרד לביטחון
וההחלטה להקצות מליוני שקלים לכיבוי ,שאת חלקם כנראה יממנו הרשויות ,אין כל
2

הצדקה שהעירייה תשקיע כספים בכבוי אש.
הדגיש ,כי כבר לפני כשנתיים ,עם היכנסו לתפקיד ,אישרה המועצה תב"ר למימון רכישת
סולם גבוה לכבוי אש ,והציע לחברי המועצה להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
להלן ההצבעה:
18
בעד-
2
נגד-
/
נמנע-
מחליטים:

.3

)ה"ה אסף דעבול ואפי משה(
מאשרים )ברוב קולות( הסרת ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.

של חבר המועצה ד"ר אפי משה מתאריך 6.12.10
בנושא :התנהלות חמורה של צמרת העירייה ושל זיופים
לכאורה בחתימת ההיתר למבנה רווחה ברמת אליהו.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
עו"ד רועי בר – יועץ משפטי לעירייה הבהיר ,שמאחר ומתנהלת חקירת משטרה בנושא
אין אפשרות למועצה לדון בהצעה לסדר בשל החשש משיבוש הליכי חקירה.
לאור הערת חבר המועצה ד"ר אפי משה באשר לבקשה לחל"ת שהגיש מר שלומי סהר,
הורה ראה"ע – מר דב צור להפיץ לחברי המועצה לקראת ישיבת המועצה הבאה את
התכתובת בין מר שלומי סהר לבין מר איתן דורון – סמנכ"ל כ"א בנושא.

.4

של חבר המועצה  -מר אסף דעבול מתאריך :8.12.10
בנושא :ניגוד עניינים של מר ציון כהן.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חבר המועצה – מר אסף דעבול ביקש בהצעתו לסדר ,כי המועצה תבטל את האצלת
הסמכויות שניתנו לחבר ההנהלה – מר ציון כהן כמחזיק תיק כ"א ותיק איה"ס וכן ביטול
חברותו באיגוד ערים לכיבוי אש ובועדה המקומית לתכנון ובנייה.
ראה"ע – מר דב צור השיב ,כי מיד עם קבלת החלטת הועדה לניגוד עניינים נלקחו ממר
ציון כהן סמכויותיו כמחזיק תיק כ"א ותיק איה"ס.
עו"ד רועי בר – יועץ משפטי לעירייה עידכן חברי המועצה ,כי בבוקר הישיבה התקבל
מכתב מהועדה לניגוד עניינים ,בתשובה לערעור שהגיש מר ציון כהן על החלטת הועדה,
כי קיים ניגוד עניינים בתפקידו כמחזיק תיק איכות הסביבה.
הועדה הודיעה ,כי היא מקבלת את הערעור וחבר ההנהלה – מר ציון כהן יוכל להמשיך
ולכהן כמחזיק תיק איכות הסביבה.
לגבי תפקידו באיגוד ערים כבוי אש לא היתה מעולם פניה של הועדה לניגוד עניינים
בנושא.
לגבי חברותו בועדה המקומית ממתינים להחלטת משרד הפנים.
ראה"ע – מר דב צור הצהיר ,כי העירייה תקבל כל החלטה של הועדה לניגוד עניינים
לאור התשובה הסיר חבר המועצה – מר אסף דעבול את הצעתו לסדר מסדר יום
המועצה.
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.5

של חבר המועצה  -מר אסף דעבול מתאריך 23.12.10
בנושא :ארנונה לבתי עסק של מספרות בעיר.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
לאור פסק הדין של בית המשפט העליון בנושא המספרות בתל אביב ,ביקש חבר
המועצה – מר אסף דעבול ,שהמועצה תאשר שינוי הגדרת המספרות בצו הארנונה מבית
עסק לבית מלאכה דבר שיוזיל את גובה הארנונה שמשלמות המספרות בעיר.
השיב להצעה לסדר גזבר העירייה – מר הרצל יוספיה .הסביר ,כי צו הארנונה של ראשון
לציון שונה מצו הארנונה של תל אביב.
במישור העובדתי – צו הארנונה של תל אביב מחולק בין מסחר ,שירותים ורווחה אין
הבחנה בין מסחר לבתי מלאכה .בתל אביב סווגו המספרות כמסחר.
בראשון לציון יש תעריף למסחר ושירותים .המספרות מסווגות כשירותים .לבתי מלאכה
ותעשיה זעירה יש סיווג אחר.
לפיכך החלטת בית המשפט העליון אינה תופסת לגבי ראשון לציון.
במידה והמועצה חושבת שצריך לתקן את צו הארנונה ניתן לעשות זאת לקראת הדיון
על צו הארנונה לשנת .2012
לאור התשובה הסיר חבר המועצה – מר אסף דעבול הצעתו לסדר מסדר יום המועצה.

נושאים משפטיים:
.1

מתן רשות שימוש בשצ"פ מעויין שורק ,גוש  5418חלקה  ,5חברת אלבר ציי רכב )ר.צ(.
בע"מ
המועצה מתבקשת לאשר מתן רשות שימוש להחניית רכב לחברת אלבר ציי רכב )ר.צ(.
בע"מ ,בעלת זכויות בחלקה גובלת בגוש  5418חלקה  7מגרש  ,10להחניית רכב בשצ"פ
בגוש  5418חלקה  ,5בשטח של כ 20 -דונם מתוך החלקה שגודלה כ 30 -דונם.
עם החברה ייחתם הסכם רשות לתקופה של  5שנים חסר יום בתמורה של  ₪ 30למ"ר
קרקע לשנה ,לא כולל מע"מ ,שיוכפלו במספר המטרים עפ"י היתר בנייה .התמורה
תשולם לאחר מתן היתר בועדה המקומית .כן ישלמו היטלי פיתוח למרכיב הקרקע
באופן יחסי כמקובל.
בשצ"פ עוברים קווי מתח גבוה ותשתיות וכן מצוי מבנה שאיבת ביוב ,שהגישה אליו
תהיה חופשית.
התקופה – מיום אישור המועצה ,כאשר התשלום יהיה מיום אשור הועדה המקומית
למתן היתר לתוכנית ההתארגנות.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
א .בקשת עו"ד מטעם היזם.
ב .שמאות כולל מפה.
ג .עותק חוזה.
גזבר העירייה – מר הרצל יוספיה הבהיר ,כי תחילת הרשות תהיה ביום קבלת ההיתר
מהועדה המקומית ואילו התשלום יהיה מיום חתימת החוזה.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :

4

ראה"ע –מר דב צור יצא מהישיבה
.2

החכרת מבנה המשטרה הישן ברח' ז'בוטינסקי  61ורח' התקוה ,20
גוש  3945חלקות  ,720 ,719 ,678לחברה לביטחון וסדר ציבורי
המועצה מתבקשת לאשר החכרת מבנה המשטרה הישן הנמצא בין הרחובות ז'בוטינסקי
 61והתקוה  ,20גוש  3945חלקות  719 ,678ו 720 -לחברה לביטחון וסדר ציבורי.
גודל המגרש הינו כ 2.7 -דונם והוא כולל מבנה בשטח כולל כ 1,000 -מ"ר ו 2 -מבנים
בחצר ,שנבנו ע"י המשטרה עפ"י שומה שצורפה.
תקופת החכירה ל 25 -שנה חסר יום .דמי חכירה עפ"י הערכת השמאי מר אורי כהן–
 ₪ 24,300לחודש צמוד למדד המחירים לצרכן מיום חתימת החוזה.
מהשנה ה 10 -תוכל העירייה לשערך מחדש את דמי החכירה לקרקע והמבנה.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הערכה שמאית.
להלן ההצבעה:
15
בעד-
/
נגד-
/
נמנע-
חברת המועצה הגב' יפעת מאירוביץ יפת לא השתתפה בהצבעה.
מאשרים )פה אחד(
מחליטים:
.3

תפישת מגרשים לצורכי חניה ברח' יאנוש קורצ'אק
המועצה מתבקשת לאשר תפישת שני מגרשים ביעוד שצ"פ ,גובלים ברחוב יאנוש
קורצ'אק כדלקמן:
א .גוש  6095חלקה  ,189בשטח  1,146מ"ר.
ב .גוש  7282חלקה  ,161בשטח  360מ"ר.
החלקות בבעלות העירייה ויתפסו ע"י העירייה העפ"י חוק רשויות מקומיות תפישת
מגרשים לצורכי חניה התשמ"ז ) (1987ותיסלל בהם חניה חופשית לשירות הציבור.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים תשריט השטח.
מחליטים :

.4

מאשרים )פה אחד(

הארכת צו תפישה למגרש ברח' מאירוביץ  58לצורך גינה
עפ"י חוק הרשויות המקומיות )שימוש ארעי במגרשים ריקים( התשמ"ז – 1987
המועצה מתבקשת לאשר חידוש צו גינון זמני עפ"י חוק הרשויות המקומיות )שימוש
זמני במגרשים ריקים( התשמ"ז – .1987
תוקף צו התפישה של החלקה ברחוב מאירוביץ  ,58גוש  3925חלקה ) 680לשעבר חלקה
 428חלק( בשטח של  575מ"ר יפוג בתאריך .5.4.2011
העירייה הכשירה במקום גינה המשרתת יפה את הדיירים בסביבה.
5

הצו ל 5 -שנים ויפוג ביום  4.4.2016ויש לחדשו באם העירייה רוצה להמשיך ולהחזיק
במגרש לצורך גינון לרווחת תושבי האזור.
להלן ההצבעה:
11
בעד-
/
נגד-
נמנע-
חברי המועצה ה"ה אלי יבלון ודורון אוזן לא השתתפו בהצבעה.
מאשרים )פה אחד(
מחליטים :
.5

תפישת מגרש ברח' ניר דוד  47לצורכי חניה
המועצה מתבקשת לאשר תפישת מגרש בגוש  5389חלקה  ,69שיעודה שב"צ לצורכי
חניה וגינון.
החלקה בבעלות העירייה וגודלה כ 2.7 -דונם ברחוב ניר דוד  ,47שכונת קרית גנים.
להלן ההצבעה:
11
בעד-
/
נגד-
נמנע-
חברי המועצה ה"ה אלי יבלון ודורון אוזן לא השתתפו בהצבעה.
מאשרים )פה אחד(
מחליטים :

.6

הסמכת מנהל אגף סיור ושיטור בחברה לביטחון וסדר ציבורי– מר אשר חן כפקח עירוני
המועצה מתבקשת לאשר לאשר הסמכת מר אשר חן  -מנהל אגף סיור ושיטור בחברה
לביטחון וסדר ציבורי ,ת.ז 053500013 .כפקח עירוני.
מחליטים :

.7

מאשרים )פה אחד(

אישור בקשת אופק אילן ,חוכר בגוש  5032חלקה ) 12חלק( מרח' דוד פנקס -
השבת הנכס לעירייה
המועצה מתבקשת לאשר בקשת מר אופק אילן ת.ז 005163381 .להחזיר את הנכס אותו
הוא חוכר בגוש  5032חלקה ) 12חלק( לעירייה ובכך לסיים את החכירה עפ"י הסכם
שנחתם ביום .2.11.2003
הנכס מהווה מגרש ששטחו  582מ"ר מתוך  1002מ"ר בחזית לרח' פנקס,עליו קיים מבנה
חד קומתי המחולק בין שני חוכרים .חלקו של אופק אילן חזיתי ופונה לרח' דוד פנקס .5
השטח הבנוי והמוחזק ע"י אופק אילן הינו כ 268 -מ"ר  +גלריות בשטח של  64מ"ר וכן
חצר מוקפת קירות בנויים ושער ברזל בחזית.
הנכס מושכר בשכירות חודשית של כ + ₪ 6,300 -מע"מ עפ"י הערכת השמאי מר דנוס
הסכום תואם את רמת השכירות באזור.
הסכם השכירות יסתיים בסוף שנת  2011ויתחדש כל שנה בהתאם למקובל בעירייה.
)מדובר בשוכר משנה המחזיק בנכס שנים רבות ואינו דייר מוגן(.
שווי זכויות החוכר הוערך ע"י השמאי יובל דנוס ביום  24.11.10לסך כולל של ₪ 863,420
 +מע"מ.
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לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר כדלקמן:
א .הנכס יוחזר לעירייה תמורת תשלום סך של  ₪ 863,420כולל מע"מ )+ ₪ 744,328
מע"מ( והסכם החכירה שנחתם ביום  2.11.2003יבוא לסיומו.
ב .מר אופק אילן יהא חייב בתשלום דמי חכירה עד השבת הנכס לעירייה ע"י שני
הצדדים.
ג .מר אופק אילן יעביר את הסכם השכירות שחתם עם שוכר המשנה לעירייה ודמי
השכירות המשולמים ע"י שוכר המשנה יועברו לעירייה מיד עם השבת הנכס לעירייה.
ההמחאות שקיבל אופק אילן בגין חודשי השכירות בשנת  2011יועברו לפרעון
בעירייה  ₪ 6,300 -לכל חודש  +מע"מ.
ד .בשנת  2012תהא העירייה רשאית לחתום על הסכם שכירות עם שוכר המשנה ובאם
העירייה תחליט אחרת ,יהיה חייב השוכר לפנות את הנכס עם הדרישה הראשונה של
העירייה.
ה .העירייה תעביר את התמורה )כאמור בסעיף א'( עד  30יום ממועד חתימת ההסכם
וזאת כנגד חשבונית מס שתינתן לעירייה במועד חתימתו של מר אופק אילן על
ההסכם.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :

ענייני עובדים
.1

מתן היתר לעבודה נוספת – גב' גרשי שושנה-עובדת נקיון/מינהל אמרכלות
המועצה מתבקשת לאשר מתן היתר לעבודה נוספת לגב' גרשי שושנה ,עובדת
נקיון/מינהל האמרכלות כדלקמן:
מהות העבודה -הפעלת קריוקי
מקום העבודה  -באופן עצמאי
שעות העבודה  -בין השעות  24:00 – 21:00בהתאם לביקוש.
כ ₪ 1,500 -לחודש.
גובה שכר -
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :

תקציבים בלתי רגילים:
.1

אישור תב"ר בסך של  ₪ 40,000לשיפוץ תחנות הצלה בחוף הים
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך של  ₪ 40,000לשיפוץ תחנות ההצלה בחוף הים.
הביצוע כולל החלפת מדרגות לתחנות ההצלה.
מקור מימון – משרד הפנים.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק התב"ר  +התחייבות משרד הפנים.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :
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.2

אישור תב"ר בסך של  ₪ 20,000להצבת שילוט בחוף הים
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך של  ₪ 20,000להצבת שילוט בחוף הים עפ"י חוברת
שילוט חופי רחצה.
מקור מימון – משרד הפנים.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק התב"ר  +התחייבות משרד הפנים.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :

ראה"ע – מר דב צור חזר לישיבה.

.3

אישור תב"ר בסך של  ₪ 364,958לתכנון/הכנת-
א .תוכנית אב להפרדת פסולת במקור ,חלופות להפחתת פסולת ומיחזור
ב .הכנת תכנית מפורטת לפריסת מערך המיחזור להפרדה במקור לשני זרמים
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר ע"ס . ₪ 364,958
במסגרת מדיניות המשרד להגנת הסביבה לצמצום כמויות פסולת להטמנה נדרשו
הרשויות המקומיות לבצע הפרדת פסולת הנוצרת בבתי המגורים לשני זרמים :פסולת
רטובה )אורגנית רקבובית ( ופסולת יבשה ולצורך זה להציב מיכלים יעודיים מיוחדים
לאיסוף פסולת זו ,להיערך לפינויה לתחנות קצה אשר יקלטו וימחזרו אותה.
העירייה נדרשה להכין ע"י יועץ מקצועי בליווי צוות היגוי העירוני תכנית – אב להפרדת
פסולת לשני זרמים ותכנית מפורטת ליישום המדיניות כאמור ,לאחר שיאושרו ע"י
מועצת העירייה והמשרד להגנת הסביבה .
המשרד להגנת הסביבה משתתף ב 80%-להכנת תכנית אב וב 70%-להכנת תכנית
מפורטת כסיוע הקרן לשמירת הניקיון מכספי היטל הטמנה .
לו"ז לביצוע הכנת התכניות  5 -חודשים
מקור מימון –
ממשלה/המשרד להגנת הסביבה ₪ 266,721 -
₪ 98,237
עירייה  -היטל השבחה -

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

מחליטים :
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.4

אישור תב"ר בסך של  ₪ 3,705,683להקמת מבנה חדש לשוק העירוני
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך של  ₪ 3,705,683להקמת מבנה חדש לשוק העירוני,
ברח' יהודה  ,2,4רח' פינסקר  6ורח' נחמה .5 ,7 ,9
מקור מימון – היטל השבחה.

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

.5

מאשרים )פה אחד(

אישור תוספת תב"ר בסך של  ₪ 294,093לפיתוח  13מגרשים בנווה חוף )רצ(170/19/
המועצה מתבקשת לאשר תוספת תב"ר בסך של  ₪ 294,093לפיתוח  13מגרשים בנווה
חוף )רצ.(19/ 170/
הביצוע כולל פיתוח רחובות משולבים ,כולל חפירה ,סלילה ,פיתוח ,תאורת רחוב וגינון.
מקור מימון – היטל השבחה.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק התב"ר  +קיטוע החלטת מועצה .20/09
מחליטים :
.6

מאשרים )פה אחד(

אישור תב"ר בסך של  ₪ 271,249עבור מיצגים )כלובים( בגן העיר שלב א'
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך של  ₪ 271,249עבור מיצגים )כלובים( בגן העיר
שלב א' עפ"י האומדן המצורף.
מקור מימון – היטל השבחה.

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

.7

מאשרים )פה אחד(

בקשה לשנוי מיקום מגרש ספורט מנווה הדרים לבי"ס יגאל אלון
בישיבת מועצה מן המנין מס'  15/09מתאריך  15.6.2009אושר תב"ר בסך של ₪ 340,000
להקמת מגרשי ספורט במישור הנוף ובנווה הדרים.
כעת מתבקשת המועצה לאשר העברת מגרש הספורט מנווה הדרים לבי"ס יגאל אלון.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק מכתבה של הגב' רחל מקייטן  +אישור מנכ"ל
החברה העירונית להעברה.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :
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אישורי מועצה:
.1

מנוי מר רז קינסטליך  -משנה לראה"ע כנציג העירייה בועדה החקלאית.
המועצה מתבקשת לאשר מנוי מר רז קינסטליך – משנה לראה"ע כנציג העירייה
בועדה החקלאית.
מר רז קינסטליך מחליף בתפקיד את מר ספי ריבלין שפרש מחברותו במועצה.
חבר המועצה – מר אסף דעבול טען ,כי למרות הבטחת ראה"ע ,בעת מנוי מר רז
קינסטליך כחבר בהנהלת הבית לחיל המשוחרר ,לבדוק מנוי נציג אופוזיציה בהנהלה לא
נעשה עדיין דבר.
ראה"ע – מר דב צור ביקש ממר רז קינסטליך לבדוק עם נציג התורמים האם ניתן
להגדיל את מספר חברי ההנהלה כך שאפשר יהיה לצרף נציג אופוזיציה להנהלה.
במידה ולא ניתן יש להביא לאישור המועצה תיקון לועדות העירייה.
מחליטים :

.2

מאשרים )פה אחד(

אישור ההמלצות הכלולות בפרוטוקול ועדה מקצועית לתמיכות מתאריך  24.2.11בנושא:
אישור מקדמות לתמיכה בעמותות ספורט
המועצה מתבקשת לאשר החלטות הכלולות בפרוטוקול ועדה מקצועית לתמיכות,
שנערך בסבב טלפוני בתאריך  24.2.11וועדת התמיכות הציבורית ,שנערך בסבב טלפוני
בתאריך  27.2.11בנושא:
אישור מקדמות לתמיכה בעמותות ספורט.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק הפרוטוקול  +טבלת החלוקה.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :

הישיבה הסתיימה בשעה20:45 :

דב צור
ראש העירייה

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה
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כ"ז אדר א תשע"א
 03מרץ 2011

להלן קיטוע החלטת מועצה מן המנין מס'  60/11מתאריך  2.3.11בפרק אישורי מועצה:

.2

אישור ההמלצות הכלולות בפרוטוקול ועדה מקצועית לתמיכות מתאריך  24.2.11בנושא:
אישור מקדמות לתמיכה בעמותות ספורט
המועצה מתבקשת לאשר החלטות הכלולות בפרוטוקול ועדה מקצועית לתמיכות,
שנערך בסבב טלפוני בתאריך  24.2.11וועדת התמיכות הציבורית ,שנערך בסבב טלפוני
בתאריך  27.2.11בנושא:
אישור מקדמות לתמיכה בעמותות ספורט.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק הפרוטוקול  +טבלת החלוקה.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :
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העתק:
מר איתן שלום – חבר מועצה ומחזיק תיק הספורט
מר הרצל יוספיה – גזבר העירייה
גב' יהודית מזרחי – גזברות
תיק מועצה 60/11
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