כ"ו בטבת ,התשע"ו
 70ינואר 6752
77734552

עיריית ראשון לציון
המועצה ה51 -
לשכת מנכ"ל העירייה

קובץ החלטות מס' 16161
של ישיבת מועצה מן המנין
שהתקיימה ביום רביעי ,כ"ה טבת התשע"ו616161 ,
בשעה 63:81
באולם המליאה1קומה  ,5בנין העירייה

משתתפים

דב צור  -ראה"ע ,מוטי עג'מי  -מ"מ ראה"ע ,רז קינסטליך – מ"מ ראה"ע ,ציון
כהן – סגן ראה"ע ,אריה כהן – סגן ראה"ע ,יוסי חממי – סגן ראה"ע ,אייל
מושיוב – משנה לראה"ע ,לימור גור ,איתן שלום ,יפעת מאירוביץ יפת ,אוהד
אוזן ,עידן מזרחי ,אבי חיים ,ישראל מוטעי ,ליאל אבן זוהר בן דוד ,יפת מנחם,
מיכאל רייף ,קרן דנה ,שמעון טרבלסי ,מיכל קלדרון ,סורין גנות.,

חסרים:

דורון אוזן – משנה לראה"ע ,אבי דנינו – משנה לראה"ע ,פרופ' תמי רונן,
משה לב הר ,אייל לוי ,יצחק אבשלומוב ,אסף דעבול ,מאיר עקיבא.

נוכחים:

פרנקו גונן – מנכ"ל העירייה ,אלי יהלום – מהנדס העירייה ,יוסי כהן – גזבר
העירייה ,עוד אינסה גולדנברג-לוי – היועצת המשפטית לעירייה ,גלעד
אברהמי – מנהל אגף נכסים ,עו"ד יעל אללוף כהן – מנהלת אגף שומה ,טובה
סער – מזכירת מועצת העירייה ,דליה סגל – ממונה חוזים והתקשרויות ,יאנה
בורקו-גלמן – ס/מנהלת אגף חינוך יסודי ,חני הובר – ס/מנהלת יח' אכיפה
למגורים ועסקים ,אמיר סולרסקי – מנהל אגף הספורט

הישיבה נפתחה בשעה54:31 :

נושאים משפטיים:
.5

אישור המלצת ועדת הקצאות מס'  2/51מיום 53.56.51
המועצה התבקשה לאשר המלצות ועדת הקצאות בדבר רשימת המבנים להקצאה
אשר הוצאו לפרסום בהתאם לנוהלי משרד הפנים.
צורפה לעיון הודעה בדבר אפשרות להקצאת הנכסים כפי שפורסמה בעיתונות
ארצית ומקומית בתאריך .57.7..6751
להקצאות המפורטות מטה לא הוגשו התנגדויות:
א .עמותת בתי נוער הנחשונים ע"ר  – 1471557.1בקשה חדשה להקצאת נכס
עירוני למגורי מחנכים
בהתאם לסיכום הדיון מיום  5./4/51ראש העירייה אישר הקמת מתחם מגורים
לגרעין מחנכים מתנועת הבוגרים – השומר הצעיר (רצ"ב הסיכום).
הגרעין יפעל לקידום החינוך ומעורבות בקהילה בעיר ע"י השתלבות במסגרות
עירוניות.
להלן הנתונים כפי שהועברו מאדריכל הפרויקט לאחר בחירת האופציה
המועדפת לביצוע:
שטח למגורים –  047מ"ר 51 :חדרי מגורים 4 ,סלונים 4 ,מטבחים 3 ,תאי
שירותים 3 ,חדרי מקלחת 5 ,משרד ו 5 -חדר פעילות (מצ"ב הפרוגרמה
+תוכנית).
השתתפות העמותה בבניה ( ₪ 067,777 -מצ"ב מכתב מטעם התנועה).
אומדן ראשוני ,לא סופי ,של כל הפרויקט כ.₪ 1,477,777 -
קיים תב"ר בסך  1מיליון .₪
פרטי הנכס:
רח' החלמונית  ,5.גוש  ,1742חלקה  ,37שכ' קריית ראשון
שטח הנכס כ 4,477 -מ"ר
מהות הבקשה:
אישור הועדה לחתום על הסכם רשות לתקופה של  1שנים חסר יום לאחר
המצאת כל המסמכים ע"י העמותה הדרושים לחתימת ההסכם .דמי השימוש
הינם  ₪ 54לחודש ,אשר ישולמו ע"י העמותה במעמד חתימה על ההסכם.
הוצאות חשמל ,מים ואחזקת המבנה והחצר יחולו על העמותה .ביטוח יעשה
ע"פ דרישות העירייה.
חתימה על הסכם רשות בכפוף להשלמת הליך לקבלת ההיתר לשימוש חורג
ע"י מנהל שפ"ע.
החלטה :מאושר.
ב .עמותת ער"ן – עזרה ראשונה נפשית בטלפון ע"ר  – 147747730בקשה חדשה
להקצאת נכס למתן עזרה נפשית.
לפעילות העמותה הוקצה נכס ברח' תמר אבן  .0מועד סיום ההסכם
.5..57.6752
עקב הבניה החדשה המתוכננת במקום ,פרויקט חמד"ע ,עמותת ערן התבקשה
לפנות את הנכס שהוקצה לה.
לפעילות העמותה הוצע מקום חלופי ,והעמותה הגישה בקשה חדשה להקצאת
הנכס לפעילותה.
פרטי הנכס:
רח' ירושלים  4.גוש  4.47חלקה  ,445שכ' רמב"ם
שטח המבנה כ 37 -מ"ר.

מהות הבקשה:
אישור הועדה לחתום על הסכם רשות לתקופה של  1שנים חסר יום לאחר
המצאת כל המסמכים ע"י העמותה הדרושים לחתימת ההסכם .דמי השימוש
הינם  ₪ 54לחודש ,אשר ישולמו ע"י העמותה במעמד חתימה על ההסכם.
הוצאות חשמל ,מים ואחזקת המבנה והחצר יחולו על העמותה .ביטוח יעשה
ע"פ דרישות העירייה.
החלטה :מאושר.
ג .מרכז החינוך העצמאי (גוף מתוקצב ע"י המדינה)  – 177571.31בקשה חדשה
להקצאת נכס עירוני להפעלת בית ספר יסודי ופעילות חנוכיות משלימות.
עמותת "שובו" מפעילה בית ספר יסודי ברח' הכובש .בהתאם לצרכי העירייה
ולצרכי בית הספר בית הספר "שובו" מבקש לפעול במבנה ביה"ס "המעיין"
לשעבר .
פרטי הנכס:
רח' הבריגדה  ,56גוש  4.60חלקה  ,64שכ' כצנלסון
שטח המבנה כ 4637 -מ"ר ( 4קומות)
מהות הבקשה:
אישור הועדה לחתום על הסכם רשות לתקופה של כ 54 -חודשים (– 4.56.6751
 ,) 47.2.6750וזאת לאחר המצאת כל המסמכים ע"י העמותה הדרושים לחתימת
ההסכם .דמי השימוש הינם  ₪ 54לחודש ,אשר ישולמו ע"י העמותה במעמד
חתימה על ההסכם .הוצאות חשמל ,מים ואחזקת המבנה בהתאם לנהוג
במוסדות של רשת חינוך עצמאי מוכר שאינו רשמי במנהל החינוך .ביטוח
יעשה ע"פ דרישות העירייה.
יצוין ,ההקצאה מאושרת בכפוף לפינוי הנכס ברח' הכובש וחתימה על הסכם
רשות סטנדרטי.
החלטה :מאושר.
ד .עמותת "אנוש" ע"ר  – 14775.477בקשה לחידוש הקצאת נכס לתעסוקה
לאנשים נפגעי נפש.
הנכס ברח' ביל"ו  65אשר הוקצה לעמותה נמצא בבניה .אי לכך ,מבקשת
העמותה להמשיך ולקיים פעילות בנכס ברח' מרגולין עד לסיום הבניה ברח'
ביל"ו .לפי עדכון של העמותה ,מועד סיום הבניה .47.2.6752
פרטי הנכס:
רח' מרגולין  ,66גוש  4.6.חלקה  ,137שכ' רמב"ם
שטח המבנה כ 527 -מ"ר
מהות הבקשה:
אישור הועדה לחתום על הסכם רשות לתקופה  ,47.72.6752 – 55.56.6751וזאת
לאחר המצאת כל המסמכים ע"י העמותה הדרושים לחתימת ההסכם .דמי
השימוש הינם  ₪ 54לחודש ,אשר ישולמו ע"י העמותה במעמד חתימה על
ההסכם .הוצאות חשמל ,מים ואחזקת המבנה והחצר יחולו על העמותה.
ביטוח יעשה ע"פ דרישות העירייה.
החלטה :מאושר.

ה .עמותת שובו  RETURNע"ר  – 147623674בקשה לחידוש הקצאת הנכס עירוני
לצורך הפעלת בית ספר.
תוקף הסכם רשות הסתיים בתאריך .51.4.6751
העמותה מבקשת להאריך הקצאת הנכס לתקופה של כ 3 -חודשים עד למעבר
למבנה בית הספר "מעיין".
פרטי הנכס:
רח' הכובש  ,57גוש  ,4.6.חלקה  ,247,46.שכ' רמב"ם
שטח המבנה כ 6707 -מ"ר
מהות הבקשה:
אישור הועדה לחתום על הסכם רשות לתקופה . 0.56.6751 - 51.4.6751
ההסכם ייחתם לאחר המצאת כל המסמכים ע"י העמותה .דמי השימוש הינם
 ₪ 54לחודש ,אשר ישולמו ע"י העמותה במעמד חתימה על ההסכם .הוצאות
חשמל ,מים ואחזקת המבנה בהתאם לנהוג במוסדות של רשת חינוך עצמאי
מוכר שאינו רשמי במינהל החינוך .ביטוח יעשה ע"פ דרישות העירייה.
החלטה :מאושר.
ו .עמותת בית כנסת -בית אל ראשון לציון ע"ר  – 147500600בקשה לחידוש
הקצאת הנכס להפעלת מועדון קהילתי ורוחני.
הסכם רשות עם העמותה מסתיים בתאריך .64.56.6751
העמותה הציגה את כל המסמכים לצורך חידוש ההקצאה.
פרטי הנכס:
רח' ש .בן ציון  ,57גוש  ,4.31חלקה  ,142שכ' כצנלסון
שטח המבנה כ 617 -מ"ר
מהות הבקשה:
אישור הועדה לחתום על הסכם רשות לתקופה של  1שנים חסר יום לאחר
המצאת כל המסמכים ע"י העמותה הדרושים לחתימת ההסכם .דמי השימוש
הינם  ₪ 54לחודש ,אשר ישולמו ע"י העמותה במעמד חתימה על ההסכם.
הוצאות חשמל ,מים ואחזקת המבנה והחצר יחולו על העמותה .ביטוח יעשה
ע"פ דרישות העירייה.
החלטה :מאושר.
התנהל דיון במהלכו העיר חבר המועצה  -מר סורין גנות ,שחסר חומר לגבי סעיף א'
בפרוטוקול – עמותת בתי נוער הנחשונים ,ולפיכך הנושא אינו ברור לו.
ראה"ע – מר דב צור –סעיף א' יורד מסדר יום המועצה .יחזור לדיון במועצה בצירוף
כל החומר הנלווה.
מחליטים:

.6

מאשרים (פה אחד) ההמלצות הכלולות בפרוטוקול ועדת הקצאות
הנ"ל ,למעט סעיף א'.

צוות – ארגון גמלאי צה"ל – עדכון החלטת ועדת הקצאות
המועצה מתבקשת לאשר המלצות ועדת הקצאות בדבר הקצאת נכס לארגון גמלאי צהל
לעניין תקופת ההקצאה.
"צוות" – ארגון גמלאי צה"ל ע"ר  – 147770641חידוש הקצאת נכס להפעלת מועדון
לגמלאי צה"ל.

המועצה בישיבתה מס'  33/51מתאריך  ,54.1.51בהתאם להמלצת ועדת הקצאות ,החליטה
לאשר הקצאת הנכס לתקופה של  56חודשים  3 +אופציות להארכה (עד  56חודשים כל
אחת).
הארגון פנה בבקשה לשנות את ההחלטה ולחתום על הסכם רשות לתקופה של  1שנים
חסר יום.
החלטה:
 .5מאושרת הקצאת הנכס לתקופה של  1שנים חסר יום כפי שחודש ההסכם בעבר.
 .6המלצת הועדה להעביר לאישור המועצה.
מחליטים :
.4

מאשרים (פה אחד)

פרסום צו חניה בגוש  4.62חלקה  ,5450רח' הרב ינובסקי 5
המועצה מתבקשת לאשר פרסום צו תפיסה זמני עפ"י חוק הרשויות המקומיות (שימוש
ארעי במגרשים ריקים) התשמ"ז  ,5.40 -לצורך תפיסת בגוש  4.62חלקה  5450בשטח
 5,70.מ"ר ,בבעלות בלי זכות שונים אשר עודכנו בנסח הטאבו ביום  ,4.4.6753ביעוד
מגורים ג' עפ"י תכנית רצ/1/5/א' ,רח' הרב ינובסקי  ,5רובע רמז למטרת חניה.
פרסום צו החניה על החלקה פורסם במועצה מס'  54/7.מיום  57.2.677.על חלקת עבר
 603אשר ממנה פורצלה חלקה זו .תוקף הצו פג ביום ...2.6753
הצו מחודש כעת לאחר שימוע שנעשה לנציגת בעלי הזכויות ולבא כוחה עו"ד אמיר דנוס
מיום  .66.57.6751מצ"ב הפרוטוקול.
המשפחה הגישה עתירה לבית המשפט כנגד העירייה שהחלטה לגביה התקבלה ביום
 53.5.6751לעניין חופש המידע (חשיפת מסמכים) לגבי מספר נכסים בבעלותה ,החלקה
נכללה בתוך העתירה( .עמ'  )0מצ"ב העתירה.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
 .5נסחי טאבו עדכני וקודם.
 .6פרוטוקול שימוע אשר נעשה לנציגת בעלי הזכויות בחלקה ולבא כוחה עו"ד אמיר דנוס.
 .4תשריט החלקה.
 .3עותק החלטת מועצה מס'  54/7.מיום .57.2.677.
 .1החלטה בעתירה לבית המשפט מיום .53.5.6751
מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

 .3הגדלת חוזה מס'  – .355המרכז הישראלי לחדשנות בחינוך
המועצה מתבקשת לאשר המלצות ועדת המכרזים מישיבתה מיום שני 53.56.51 ,ולאשר
הגדלת חוזה מס'  .355לחברה הישראלית לחדשנות בחינוך בסך  ,₪ 514,777לא כולל
מע"מ ,המהווה .3.%

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
א .פניית מנהלת אגף חינוך יסודי – גב' רונית רענן לועדת המכרזים
ב .פניית ועדת המכרזים לראה"ע ואישורו.
מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

 .1אישור על בקשת מחיקת חוב שאינו אבוד ליחיד
בהתאם לנוהל משרד הפנים ,בקשה למתן הנחה רטרואקטיבית לחייב בארנונה שמשמעה
מחיקת חוב ,דרושת אישור ועדת הנחות ,גזבר העירייה וראש עירייה.
לאחר אישור הגורמים מעלה ,מחיקת החוב בסמכות מועצת העירייה.
הנושא הוצג ואושר בוועדת הנחות שהתקיימה ביום  .47.55.51כמו כן גזבר העירייה וראש
העירייה אישרו ההחלטה.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר את ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת הנחות
שהתקיימה ב.47.55.51 -
לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
א .עותק אישור ראה"ע והגזבר על הבקשה למחיקת חוב;
ב .עותק פרוטוקול ועדת הנחות מתאריך .47.55.51
מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

 .2אישור לביטול חובות בגין השתתפות עצמית על שירותי הרווחה
המועצה מתבקשת לאשר ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת חריגים ,בראשותה של
סגנית גזבר להכנסות  -הגב' יעל ברזילי ,לשנת .6751
בישיבה נדונו המשפחות שפרטיהן מופיעים להלן.
להלן פרטי המשפחות:
א .י.ג :.חוב בסך  ₪ 1,006בגין פנימייה לילדה לתקופה ../6754-4/6753
בת למשפחה עולה מאתיופיה משפחה אתיופית ,המונה זוג הורים  +חמישה ילדים.
האב ,בן  ,01עבר אירוע מוחי וסובל מבעיות רפואיות.
האם עובדת בניקיון ומטפלת בילדיה ובבעלה.
הכנסות המשפחה.₪ 3,441 :
מחנכת הכיתה של הילדה לקחה על עצמה לשלם השתתפות ההורים עד לקבלת צו
בית משפט ,אך לא הסדירה את העניין.
בשנת  ,6751הילדה לא סודרה בפנימייה.
הוועדה המליצה על מחיקת חוב (פרוטוקול .)5/5/6751
 .6ז.ר :.חוב בסך  17%( ₪ 5,767מהעלות המלאה של התשלום) בגין מועדונית לבן.
אם חד הורית  +שישה ילדים.
מתגוררת בדירת "עמידר" בשכירות  ₪ 5,477 -לחודש.
הכנסותיה מקצבת נכות.₪ 4,677 :
הבן ,בגינו חוב ,הינו הבן הקטן ,אובחן כמשתייך לשירות של אנשים עם אוטיזם.
בשנה שעברה ,נמחק חוב בסך .₪ 6,54.
הפונה עמדה בהחלטה גם השנה ושילמה  17%השתתפות עצמית .שילמה .₪ 5,767
בשנת  ,6751סודר הילד במועדונית בפעם האחרונה.
אין המשך בשנת .6752
הוועדה ממליצה על מחיקת החוב (פרוטוקול .)5/5/6751

ג .ס.ס .ז"ל :חוב בסך ( ₪ 04,374הצמדה בלבד) בגין בית אבות.
(חוב מקורי - ₪ 511,777 ,₪ 24,777 :חוב מקורי  +הצמדה וריבית).
קשישה ערירית שנפטרה.
החוב טופל ע"י עו"ד בעירייה מול האפוטרופוס הכללי ,והסיכום היה תשלום חוב
מקורי  +הצמדה .ואכן שולם ע"י האפוטרופוס סך של  .₪ 02,1.0רצ"ב השובר.
הוועדה ממליצה על מחיקת הריבית בסך  04,374ש"ח (פרוטוקול .)45/4/6751
ד .נ.ק :.חוב בסך  5,046בגין מועדונית לילדה.
משפחה מוכרת על רקע מצוקה וקשיי קליטה.
מנתה במקור אם ושתי בנות.
אחת הבנות נהרגה בתאונת דרכים ב ,1/56/6753 -בהיותה בת שנתיים וחצי.
האם שרויה באבל וסובלת מדיכאון.
הכנסותיה ₪ 6,4.0 :מגמלת הבטחת הכנסה מביטוח לאומי.
מתגוררת בשכירות בסך ( ₪ 5,.77מקבלת סיוע בגובה  ₪ 5,577ממשרד השיכון).
החלטת הוועדה :מחיקת החוב מותנה בתשלום חד פעמי של .₪ 477
בבדיקה מול הגזברות ,אכן שולם .₪ 477
הוועדה ממליצה על מחיקת החוב (פרוטוקול .)4/./6751
ה .מ.מ :.חוב בסך  ₪ 24.בעבור ריבית בלבד ,לבת בוגרת ,נכה קשה ,שסודרה במסגרת
חוץ ביתית.
צבירת החוב היא בעבור החודשים עד לפיצול הקצבה ע"י ביטוח לאומי.
עד לפיצול הקצבה ,צברה חוב בסך .₪ 50,204
האם שילמה את חובה המקורי בסך  ₪ 52,.43בגזברות.
הוועדה המליצה על מחיקת החוב עבור הריבית בלבד (פרוטוקול .)45/4/6751
הערה :פרוטוקול מלא נמצא בידי מרכזת מועצת העירייה – הגב' טובה סער.

מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

 .0אישור למחיקת חובות אבודים:
המועצה מתבקשת לאשר המלצות למחיקת חובות אבודים על הטפסים אשר נחתמו ע"י
ראה"ע ,גזבר העירייה והיועמ"ש ,על פי הקבוע בנוהל מחיקת חובות אבודים וזאת לאחר
שמוצו כל הליכי הגבייה ביחס לחובות הנ"ל:
א .אישור למחיקת חובות אבודים עפ"י סעיף  444לפקודת העיריות – נפטרים;
מקור החוב
מועד החוב
ת.ז/ח.פ
שם חייב
מס"ד
 1ק"י  2007 312816523ארנונה
 2ב"א  2008 303916019ארנונה
 3ו"ל  1998 312918394ארנונה
4
5
6

ק"ס  2007 308591312ארנונה
פ"א  2009 316678390ארנונה
ס"ר

1995
1995
1996
2011
2011
2012

שמירה
₪
₪
₪

4,888.00

₪ 22,602.00
₪ 2,276.00

 2004 309916658ארנונה+מים 1,786.00

 7ט"א 308769116
 8פ"מ 61133039
 9א"ר 48840714
 10ז"כ 14048664
 11ב"ב 311716831
 12ב"א 3850633
 13ג"א
 14ע"מ
 15ר"א

ארנונה
1,972.00
9,824.00
4,841.00

מים

ה.משפטיות סה"כ בש"ח
1,972.00
9,824.00
9,729.00
₪
147.00

₪

 2009 55074439ארנונה
 2010 67298216ארנונה
 2011 2203040ארנונה

3,991.00
4,284.00
1,688.00

₪
₪
₪

 16ג"מ  2012 25502071ארנונה
 17ת"מ  2013 3956992ארנונה
 18פ"פ  2006 317298248ארנונה

9,205.00
2,683.00
3,760.00

₪
₪
₪

₪ 22,749.00 ₪
₪ 2,276.00

3,011.00 ₪ 1,225.00

₪ 1,486.00
ארנונה+מים ₪ 2,126.00
₪ 260,000.00 ₪ 1,225.00 ₪ 181,876.00
ארנונה+שמירה+מים
386.00 ₪ 35,000.00
₪ 56,230.00
ארנונה+מים וביוב
₪ 1,339.00
ארנונה
273.00
₪ 10,657.00
ארנונה
₪
607.00
ארנונה

620.00
סה"כ

₪

₪ 3,612.00
₪ 443,101.00
₪ 91,616.00 ₪
₪ 1,339.00
₪ 10,930.00 ₪
₪
607.00
3,991.00
4,284.00
1,688.00

165.00
858.00 ₪

₪
₪
₪

₪
₪
₪

₪ 9,205.00
₪ 2,848.00 ₪
₪ 5,238.00 ₪
₪ 628,020.00

נימוקי הבקשה
שכירות .נפטרה בשנת 2007
שכירות .נפטרה בשנת 2011
דיירים בשכירות.לב נפטר ב2001-
רוחליה נפטרה ב2006 -
שכירות .נפטרה בשנת 2009
שכירות .נפטר בשנת 2011
נכס בבעלות  -קרן תורה ועבודה(
שכירות .נפטרה בשנת 2006
)היתה גרושה(
דייר בשכירות .נפטר
שכירות (עמידר) נפטרה בשנת 2009
שכירות (עמידר) נפטרה בשנת 2012
שכירות (עמידר) נפטרה בשנת 2011
שכירות .נפטר בשנת .2010
שכירות .נפטרה בשנת 2012
)אחוזת ראשונים(
שכירות (עמידר) נפטרה בשנת 2012
שכירות .נפטר בשנת ( 2012היה גרוש)
בשכירות .נפטר בשנת 2012
)אחוזת ראשונים(
שכירות .נפטר בשנת 2012
שכירות .נפטר בשנת ( 2008היה רווק)
שכירות .נפטר בשנת 2012

ב .אישור למחיקת חובות אבודים לפי סעיף  – 444ללא איתור;
מס"דשם חייב
 1ק"י
 3א"מ

מקור החוב ארנונה
מועד החוב
ת.ז/ח.פ
₪ 22,088.00
 2006 314571811ארנונה
₪ 20,251.00
 2002 51641843ארנונה

חינוך

נימוקי הבקשה
סה"כ בש"ח
שמירהמים ה.משפטיות
 ₪ 22,088.00עזב את הארץ בשנת  2008ע"פ חקירה
 ₪ 20,251.00עזב את הארץ לפני  13שנים
ע"פ חקירת איתור של עו"ד נווה
₪ 42,339.00
סה"כ

ג .אישור למחיקת חובות אבודים ל-י סעיף  – 444אזרחים אשר עזבו את הארץ.
חינוך

מקור החוב ארנונה
מועד החוב
מס"דשם חייבת.ז/ח.פ
₪ 22,088.00
 2006 314571811ארנונה
 1ק"י
 2009 68932698ארנונה+חינוך₪ 343.00 ₪ 8,498.00
 2ד"ד
₪ 20,251.00
 2002 51641843ארנונה
 3א"מ
4

ל"ר

30318356

2009

ארנונה

סה"כ בש"ח
שמירהמים ה.משפטיות
₪ 22,088.00
₪ 8,841.00
₪ 20,251.00

₪ 10,971.00
סה"כ

₪ 10,971.00
₪ 62,151.00

נימוקי הבקשה
עזב את הארץ בשנת  2008ע"פ חקירה
עזב את הארץ בשנת 2010
עזב את הארץ לפני  13שנים
עפ"י חקירת איתור של עו"ד נווה
עזבו את הארץ ע"פ חקירה של עו"ד יוסף אליהו

נערך דיון במהלכו ביקש מר סורין גנות – לבדוק מדוע לא נגבה חוב של נפטר ערירי.
לדבריו בהיעדר יורשים המדינה יורשת את העזבון.
גב' ליאל אבן זהר בן דוד – לגבי חייב שהיה בבית אבות והוא ערירי ,אזי הפיקדון והעזבון
שלו עוברים לאפוטרופוס הכללי ,לקרן עזבונות ,והוא חייב לשלם את חוב הארנונה מתוך
העזבון.
להבא ,אם אין יורשים והכסף עובר לקרן העזבונות יש לבדוק גם שם.
מר סורין גנות – מבקש לקבל מהועדה את כל הליך הבדיקות שנעשו לגבי סעיפים  4 ,3ו.-
בטבלת הנפטרים.

ראה"ע – מר דב צור  -מנחה את מרכזת הועדה – גב' חני הובר להעביר למר סורין גנות
את כל החומר שביקש.
מאשרים (פה אחד)

מחליטים :

ענייני עובדים:
 .5מתן היתר לעבודה נוספת – ד"ר יהונתן אבן צור –מנהל השירות הוטרינרי
המועצה מתבקשת לאשר מתן היתר לעבודה נוספת – ד"ר יהונתן אבן צו/מנהל השירות
הוטרינרי העירוני כדלקמן:
מהות העבודה  -מרכז ומרצה בקורס רפואה וטרינרית רשותית;
מקום העבודה  -בית החולים הוטרינרי להוראה ראשון לציון;
שעות העבודה  -יום ד' (יום חופשי) בין השעות ;74:47 – 54:77
גובה שכר משוער ₪ 61,777 -ברוטו לשנה.
מאשרים (פה אחד)

מחליטים :

אישורי מועצה:
 .5אישור החלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מתאריך 4.5.52
המועצה מתבקשת לאשר ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית
מישיבתה מתאריך  4.5.52בנושאים הבאים:
א .חלוקת תקציב הספורט לשנת ;6752
ב .תרומת חברת קודאק בסך של  $ 6,177לבית ספר "בלקינד".

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הפרוטוקול.
חבר המועצה – מר מיכאל רייף הלין על כך שעמותת "ג'ודוקאן האתלט ראשון לציון" לא
קיבלה תמיכה .לדעתו הזמן שהוקצב להגשת המסמכים היה קצר.
מנכ"ל העירייה – מר פרנקו גונן – ועדת המכרזים קבעה מועד להגשת המסמכים,
האריכה את מועד ההגשה ולמרות זאת  6העמותות ("גודוקאן" ו"לפיד") לא התייחסו .אי
אפשר שועדת התמיכות תדון במתן תמיכה לעמותות שלא הגישו את החומרים הנדרשים.
מר מיכאל רייף – רוב הזמן אנשי העמותה היו בחו"ל ולכן לא הספיקו להשלים את
המסמכים.
ראה"ע – מר דב צור – מציע ,שהמועצה תאשר את ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת
התמיכות ,כאשר הכסף המיועד ל 6 -העמותות הנ"ל יוקפא ויועבר אליהן רק לאחר
שישלימו את הגשת כל המסמכים הנדרשים.
מחליטים:

מאשרים (פה אחד) ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות
מקצועית מתאריך  ,4.5.52בכפוף להתנייה שעמותת "ג'ודוקא" ועמותת
"לפיד" יקבלו הכסף רק לאחר שישלימו את הגשת המסמכים החסרים.

 .6חלופי גברי בועדת ספורט
המועצה מתבקשת לאשר חלופי גברי בועדת ספורט כלדמקן:
מר איתן שלום מתמנה ליו"ר הועדה במקומה של גב' יפעת מאירוביץ יפת.
מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

 .4חלופי גברי בועדה מכינה להנחות במיסים
המועצה מתבקשת לאשר חלופי גברי בועדה מכינה להנחות במיסים כדלקמן:
מר יקיר קוצ'ינסקי מתמנה כחבר בועדה במקומו של חבר המועצה – מר אוהד אוזן.
מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

תוספת לסדר יום המועצה:
שנוי מקורות מימון בתב"ר "גן בעברית"
המועצה התבקשה לאשר שנוי מקורות מימון בתב"ר פרוייקט "גן בעברית" כדלקמן:
מהיטל השבחה לרמ"י

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק התב"ר.
מחליטים

:

מאשרים (פה אחד)

הישיבה הסתיימה בשעה5.:5. :

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה

דב צור
ראש העירייה

