עיריית ראשון לציון
המועצה ה15 -
לשכת מנכ"ל העירייה

ג' באב ,התשע"ו
 07אוגוסט 2016
01358416

קובץ החלטות מס' 73/16
של ישיבת מועצה מן המנין
שהתקיימה ביום רביעי ,כ"ח בתמוז התשע"ו3.8.16 ,
בשעה 19:00
באולם המליאה/קומה  ,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 ,איתן שלום – סגן ראה"ע ,יוסי חממי – סגן ראה"ע ,אייל
מושיוב – משנה לראה"ע ,דורון אוזן – משנה לראה"ע ,פרופ' תמי רונן ,לימור
גור ,משה לב הר ,יפעת מאירוביץ יפת ,אוהד אוזן ,עידן מזרחי ,אבי חיים,
מיכאל רייף ,אריה כהן ,ישראל מוטעי ,קרן דנה ,מיכל קלדרון ,ליאל אבן זוהר
בן דוד ,אסף דעבול ,סורין גנות ,מאיר עקיבא.

חסרים:

אבי דנינו – משנה לראה"ע ,אייל לוי ,יצחק אבשלומוב ,שמעון טרבלסי ,יפת
מנחם,

נוכחים:

פרנקו גונן – מנכ"ל העירייה ,קיריל קוזיול– מהנדס העירייה ,יוסי כהן – גזבר
העירייה ,עו"ד אינסה גולדנברג לוי – היועצת המשפטית לעירייה ,גלעד
אברהמי – מנהל אגף נכסים ,איציק כרמלי – מנהל תקשוב עירוני ,דני מרון –
מנהל אגף רישוי עסקים ,אהרוני חג'בי – ממונה תחום תברואה/מינהל
איה"ס ,עו"ד דליה סגל – מנהלת חוזים והתקשרויות/מינהל החינוך ,טובה
סער – מזכירת מועצת עירייה.

הישיבה נפתחה בשעה19:16 :

בפתח הישיבה התקיימה קבלת פנים והוענקה ע"י ראש העירייה –
מר דב צור תעודת הוקרה ,לנבחרת הנשים של מועדון
השחמט/ראשון לציון על זכייתם באליפות הארץ.
השחקניות הן:
מרסל אפרוימסקי; מיכל להב; עדי פדרובסקי; שלומית פדרובסקי
ומאקה מדיבני.
שאילתות:
של חבר המועצה – מר מאיר עקיבא:
 .1מתאריך  16.5.16בנושא :חלוקת כסף למגזר החרדי;
מצ"ב עותק השאילתא ותשובת ראה"ע -מר דב צור.
השיב לשאילתא ראה"ע -מר דב צור.
 .2מתאריך  16.5.16בנושא :מדריכי חבורות רחוב.
מצ"ב עותק השאילתא ותשובת ראה"ע -מר דב צור.
השיב לשאילתא – ראה"ע – מר דב צור.

הצעות לסדר היום:
חבר המועצה –מר מיכאל רייף יצא מהישיבה.
חברת המועצה – גב' יפעת מאירוביץ יפת – פנתה לעקיבא מאיר ולשאר חברי המועצה:
בשבועות האחרונים נאלצת הנהלת העירייה לדון בהצעות שאינה יודעת לומר אם הן יותר
מעליבות או יותר גזעניות .מרגיש שחברי ההנהלה דנים בנושאים שבכלל אל היו צריכים
להעלות לסדר היום כגן :להגביל ערבים מלהיכנס לחופי הים בראשל"צ ,לאן הגענו? אולי גם
לא נכניס תימנים ומרוקאים ,בלונדיות וכו' .חוף הים זה משאב של כולם.
כל זה התחיל בהצעות על נשים ,על כך שהן צריכות להישאר בבית ,לטפל בילדים ,וכו' .יודעת
שעקיבא לא כזה באישיות שלו ועושה זאת מתוך עבודתו באופוזיציה ,רואה את תפקידו כמי
שצריך להיות בתקשורת אבל לא מי שצריך לעזור לכלל הציבור .כולנו נבחרנו כדי לעזור לכלל
הציבור וחושבת שהצעותיו של עקיבא מקוממות ומעליבות. .
 .)1של חבר המועצה – מר אסף דעבול מתאריך 27.6.16
הצבת ספרים לציבור הרחב בתחנות אוטובוס ברחבי העיר וכן בגנים
בנושא:
ציבוריים
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חבר המועצה – מר אסף דעבול טען בהצעתו לסדר ,כי הצבת ספרים ,כתבי עט בתחנות
האוטובוס ובגנים ציבוריים ברחבי העיר יתרום ואף יחזק את שיתוף הפעולה הן של
הרשות והן של הקהילה ,במקום עידוד עוד צרכנות והדבר יהווה שימוש חוזר לאחר.
לפיכך הציע ,שהעירייה תציב ספרים אשר לא בשימוש הספרייה הציבורית לטובת כלל
הציבור הרחב ופריסת תחנות ספרייה בכל רחבי העיר וכן בגנים ציבוריים מרכזיים.
בנוסף לך ,העירייה תצא בקריאה/פרסום לכלל התושבים בבקשה ,כי יש באפשרותם
לקחת חלק המיזם קהילתי עם העירייה להצבת ספרים אשר לא בשימוש לכלל
הציבור הרחב.

ראה"ע – מר דב צור – מסכים באופן אישי לקבל ההצעה לסדר .פעילות זו כבר מתקיימת
בנחלת יהודה ואנחנו מתכוונים להפעיל זאת במקומות נוספים בעיר ,תוך שיתוף פעולה
עם התושבים .גם הפעילות בנחלת יהודה זו לא יוזמת העירייה אלא יוזמת התושבים,
העירייה קפצה על המציאה והכינה בתחנות אוטובוס שכבר היו אמורים לפרק אותם
מקום לספרים .העיקר שהתושבים יביאו את הספרים.
בכל מקום בעיר בה תהיה בקשה כזו תעמיד העירייה את המתקנים לרשות התושבים כדי
לאפשר זאת ,והציע לחברי המועצה לקבל ההצעה לסדר.
מחליטים :

מאשרים (פה אחד) קבלת ההצעה לסדר.

חבר המועצה – מר אריה כהן יצא מהישיבה.
סגן ראה"ע -מר יוסי חממי וחבר המועצה – מר עידן מזרחי הצטרפו לישיבה.
 .2של חבר המועצה – מר אסף דעבול מתאריך 28.6.16
טיפול יסודי בחדרי שירותים בתחנות דלק ,מסעדות וגנים ציבוריים
בנושא:
ע"י רישוי עסקים ופיקוח עירוני
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חבר המועצה – מר אסף דעבול טען בהצעתו לסדר ,שמצב התברואה בחדרי שירותים
בתחנות הדלק ,במסעדות ובגני הציבוריים בראשון לציון ירוד ביותר.
מציע ,שמועצת העירייה תמנה את אגף רישוי עסקים והפיקוח על התברואה בעיר למפות
את העיר ולבקר בכל המסעדות ותחנות הדלק ולהורות לכל בעלי העסקים לטפל באופן
יסודי ומקיף בנושא ניקיון ואיכות חדרי שירותים .ובמיוחד אכיפת חוק הנגישות לבעלי
צרכים מיוחדים.
כמו כן על הרשות לבנות חדרי שירותים בכל הפארקים בעיר לטובת הציבור.
מביא לדוגמא את תחנת הדלק של סד"ש בדרך לחוף הים ,השירותים שם לא מתאימים גם
כשירותים לבעלי חיים .מציע לחברי המועצה להיכנס למסעדות ולראות שגם שם המצב
ראה"ע -מר דב צור –עפ"י חוו"ד עו"ד רעות קרמר נראה ,שבמסגרת סמכויות העירייה לפי
פקודת העיריות ,יש לעירייה אפשרות להיכנס לכל בית ובנין בהם יש חשד סביר שיש שם
בעיה סניטרית.
מה שמתכוון אסף דעבול בהצעתו לסדר זה בעיקר בהיבט של רישוי עסקים .אנחנו
מציעים לשנות את ההצעה ,מציעים שאגף רישוי עסקים יוציא מכתב התראה לכל סוגי
העסקים בעיר וליידעם ,שהעירייה מתכוונת להקפיד על הנושא ,לעשות ביקורות וכו'
ולהנחות את האגף ,לעשות ביקורות גם בהיבט הזה .לגבי אכיפת חוקי הנגישות זה נעשה
כיום בעת חידוש רשיון העסק .בחוק הנגישות יש כללים איזה סוגי עסק חייבים בהנגשה,
אילו סוגי עסק צריכים כבר להיות מונגשים ואין לנו משהו מיוחד לעשות בזה .זה לא
סמכות אכיפה שלנו אלא אם כן זה במסגרת רשיון העסק.
לגבי בניית חדרי שירותים בפארקים משתדלים לעשות זאת .זהו תהליך לא פשוט ,המצריך
אישורים .הרעיון הוא להקים בכל הפארקים הגדולים בעיר קיוסקים ולידם מבנה
שירותים ,כך שבעל הקיוסק הוא זה שיצטרך לתפעל את נקיון השירותים .עשינו זאת
בכמה מקומות .ב"גן בעברית" עומד להיפתח בקרוב בית קפה/מסעדה והזכיין יתפעל את
השירותים ,כרגע עושים זאת צוות הפארק .גם בפארק בנאות שקמה עשינו זאת .בחברה
העירונית מחפשים דרך לעשות זאת בכל הפארקים.
מנהל אגף רישוי עסקים – מר דני מרון – נוציא מכתב לכל המסעדות בעיר ( 230במספר),
לכל המזנונים ( 600במספר) ול 42 -תחנות הדלק ונעדכן אותם שבעת חידוש הרשיון ייבדק
נושא נקיון השירותים.
לגבי חוק הנגישות לבעלי צרכים מיוחדים – האגף אוכף חוק זה מזה זמן רב ואף ניתן

לומר שעיריית ראשון לציון היתה בין הראשונים להטמיע נושא זה בתהליך רישוי
עסקים .לידיעה ,בתחנות דלק מאפשר החוק הנגשה מדורגת עפ"י פרקי זמן אשר
נקבעו בחוק ועפ"י סקר ביצוע אשר מוגש לאגף רישוי עסקים.
ראה"ע -מר דב צור – העמיד להצבעת חברי המועצה קבלת ההצעה לסדר ,לרבות
התיקונים שהוצגו על ידיו ועל ידי מנהל אגף רשוי עסקים.
מחליטים:

מאשרים (פה אחד) קבלת ההצעה לסדר לרבות התיקונים הנ"ל

חבר המועצה – מר אבי חיים יצא מהישיבה.
 .3של חבר המועצה – מר מאיר עקיבא מתאריך 3.7.16
"חוף הדמים"
בנושא:
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חבר המועצה – מר מאיר עקיבא הלין בהצעתו לסדר על הגעת אוטובוסים המסיעים
תושבים מאזורי השטחים ,שאינם תושבים ישראלים ,להתרחץ בחופי הים בראשון
לציון .דבר המהווה מפגע בטחוני וגורם לתושבי העיר להתרחק מחופי הים.
לפיכך הוא מציע בהצעתו לסדר ,שהעירייה תכוונם לחוף נפרד ,מגודר ומאובטח
באבטחה מוגברת וכך לא יוכלו לבוא במגע עם תושבי העיר.
לדבריו ,לא מדובר בערבים ישראלים אלא בערביי חברון הידועים בפעילותם בנושא
הטרור .מוטב לו שיקרא גזען לו יצליח בהצעתו זו להציל נפש אחת מישראל.
היועצת המשפטית לעירייה – עו"ד אינסה גולדנברג לוי – ההצעה למנוע כניסה של
אנשים שהורשו להיכנס לחופי הרחצה של מדינת ישראל ע"י השלטון המרכזי ,שהם כמובן
מקומות ציבוריים ולקיים חוף נפרד לאותם אנשים המגיעים ברשות גורם שלטוני,
משמעה למיין ולסנן אותם באופן שאינו עולה בקנה אחד לא עם חוק יסוד כבוד האדם
וחירותו ולא עם עקרונות השוויון והדמוקרטיה .מעבר לזה ,זה לא בסמכותה של רשות
מקומית .כרגע חברי המועצה מתבקשים להצביע על עצם העלאת ההצעה לסדר לדיון
במועצה ולגופו של ענין – מדובר בהצעה שהיא בלתי חוקית בעליל ובלתי ניתנת ליישום,
בוודאי ע"י רשות מקומית.
ראה"ע – מר דב צור – פונה למר מאיר עקיבא  -לעצם הענין ,כבנו של ניצול שואה,
שבמסגרתה השמידו בשם הגזענות  6מליון מאחינו ,תתבייש לך ,אתה לא ראו לשבת סביב
שולחן המועצה הזו .קרה לך משהו בשנים באחרונות .לא נבחרת בשם הערכים הללו,
הגעת לכאן בשם תנועת ש"ס שלא היתה מעזה להגיש דברים כאלו ,תנועה שמייצגת
קיפוח ורוצה למנוע אפליה.
לפיכך הוא מציע לחברי המועצה להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
מחליטים :

מאשרים (פה אחד) הסרת ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.

ראה"ע -מר דב צור – ההצעה הוסרה מסדר היום פה אחד!
חבר המועצה – מר מאיר עקיבא עזב הישיבה
 .4של חברת המועצה גב' ליאל אבן זהר בן דוד מתאריך 11.7.16
הצלת גבעת האירוסים של ראשון לציון.
בנושא:
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חברת המועצה – הגב' ליאל אבן זהר בן דוד החלה בחלוקת תמונות שצילמה.
ראה"ע -מר דב צור – ביקש מגב' ליאל אבן זהר להפסיק חלוקת החומר ,לחזור למקומה
ולהקריא את ההצעה לסדר שהגישה.

לפי סעיף  41לתקנון פקודת העיריות (נוסח חדש) "חבר מועצה רשאי להגיש למועצה ,לא
יאוחר מ 24 -שעות לפני מועד הישיבה הקבוע ,חומר לדיון בישיבותיה המתייחס לנושא
שעל סדר היום .החומר לדיון יימסר למרכז ישיבות המועצה והוא ידאג להפיצו לחברי
המועצה עם תחילת הישיבה ובלבד שהוא אינו מהווה מעמסה בלתי סבירה על קופת
העירייה.
לחילופין רשאי חבר מועצה להפיץ את החומר לדיון שעל סדר יומה של המועצה בעצמו
ולחלק אותו למשתתפים תוך נשיאה בנטל הוצאות השכפול של החומר והפצתו
למשתתפים ,אבל זאת לא יאוחר מ 24 -שעות לפני הישיבה".
מאחר וגב' ליאל אבן זהר בן דוד לא הסכימה להפסיק חלוקת החומר במעמד הישיבה,
מבלי שהוא הוגש במועד ,דילג ראה"ע על ההצעה לסדר ועבר לסעיף הבא בסדר היום.

נושאים משפטיים:
חברת המועצה – הגב' ליאל אבן זהר בן דוד עזבה הישיבה לאחר מחאה.
משנה לראה"ע -מר אייל מושיוב וחברי המועצה ה"ה עידן מזרחי ,פרופ' תמי רונן ,לימור גור
ומשה לבהר יצאו מהישיבה.
 .1אשרור החלטת מועצה העיר מס'  68/16מתאריך  – 15.5.16הקצאת מקרקעין לעמותת
אלו"ט להקמת הוסטל "בית לחיים"
ביום  5.3.14במסגרת ישיבת מועצת העיר מס'  11/14אושרה המלצת ועדת ההקצאות מס'
 2/14בדבר הקצאת המקרקעין המצויים בבעלות העירייה הידועים גם כגוש  3924חלקה 21
(חלק) (ברחוב תש"ח) לעמותת אלו"ט ,בהמשך להליך פרסום הקצאה שנעשה בהתאם
לנוהל הקצאות משרד הפנים.
לאחר אישור המועצה הנ"ל ,בשל אילוצי תכנון על פי חוק התכנון והבניה ,תשכ"ה,1965-
המיקום שנקבע להקצאה (קרי ,רחוב תש"ח) לא התאים עוד לקיום ההקצאה.
לפיכך ,נעשה הליך פרסום חדש בהתאם לנוהל הקצאות ביחס להקצאת שטח של כ2,200-
מ"ר במקרקעין המצויים בבעלות העירייה והידועים גם כגוש  3925חלקה  598אשר הינם
בייעוד ציבורי (מתחם אבי האסירים).

.1
.2
.3
.4

ביום  15.5.16בישיבת מועצת העיר מס'  68/16אושרה הקצאת השטח האמור לעמותת
אלו"ט .אולם החלטה זו לא פרטה את תנאי ההקצאה .לפיכך ,מובאים בזאת תנאי
ההקצאה לאישור המועצה ,בטרם ייחתם הסכם הקצאה עם העמותה:
מטרת ההקצאה הינה הקמת "בית לחיים" (הוסטל) ,עבור  24בוגרים ומתבגרים הלוקים
באוטיזם.
שטח הקרקע להקצאה הינו כ 2,200-מ"ר במקרקעין והידועים גם כגוש  3925חלקה 598
(מתחם אבי האסירים).
ההקצאה הינה לתקופה של  25שנים  +שתי אופציות הארכה של  10שנים כל אחת.
תינתן לעמותה האפשרות להציג יכולת מימון של  70%מעלות הקמת המבנה בתוך 36
חודשים ממועד החתימה על הסכם הפיתוח.
מובהר בזאת כי החלטת מועצת העיר הנ"ל ,תביא לביטול החלטת המועצה מס' 15/14
מיום  ,15.6.2014בדבר אישור הקצאת שטח במתחם תש"ח.
לאור האמור לעיל מתבקשת המועצה לאשרר את הקצאת השטח המצוי במתחם אבי
האסירים ,וביטול הקצאת קרקע במתחם תש"ח.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק קיטוע מועצה  11/14ו + 68/16 -עותק הסכם
הקצאת קרקע.

מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

 .2הגשת ערר על החלטת הועדה המחוזית לתכנון ובניה ת"א לאשר את תכנית בי 537/בעיר
בת ים ולדחות את התנגדות עיריית ראשל"צ
תכנית בי 537/הינה תכנית נקודתית באזור העסקים המתחדש של בת ים ,והיא מציעה
הקמת מגדל בן  36קומות בעירוב שימושים–  25קומות מגורים (כולל קומה טכנית) וקומה
מסחרית .התכנית מציעה תמהיל שימושים של  31.5%למגורים והיתר תעסוקה ,ובנוסף –
מאפשרת המרה של חלק משטחי התעסוקה לטובת דיור מוגן ,כך שסה"כ יעמוד היקף
המגורים על  51%מסך זכויות הבנייה.
עיריית ראשל"צ התנגדה לתכנית .בהתנגדות טענו כי נוכח מצבה הכלכלי של העיר בת ים
וחסרונם של שטחים מניבים לאיזון שטחי המגורים הרבים בעיר ,כפי שטוענת בת ים
עצמה בכל פורום אפשרי ,אין זה סביר לאשר באזור המיועד לתעסוקה תמהיל שימושים
מוטה למגורים .כן טענו כי עיריית בת ים מתנגדת ומנסה לעכב תכניות לתעסוקה
בראשל"צ (התנגדה למתחם האלף ,תכנית ראשון איילון ואף תכנית המתאר) בטענה
שתכניות אלה ייצרו תחרות בלתי שוויונית עם אזור העסקים המתפתח של בת ים ,ועם
היכולת שלה לפתח אזור תעסוקה זה .על כן ,חובה למקסם את שטחי התעסוקה ולבטח
לא להמירם בשטחי מגורים.
הועדה המחוזית דחתה את ההתנגדות ואישרה את התכנית .יתרה מכך ,הועדה המחוזית
אף קיבלה את התנגדות היזם והגדילה את שטחי המגורים ב 10%-נוספים.
על החלטה זו מבקשת העירייה להגיש ערר.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר הגשת ערר כמפורט לעיל

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים כתב הערר שנוסח ע"י הלשכה המשפטית.
מחליטים

:

מאשרים (פה אחד)

 .3מכרז מס'  – 16/16טיפול בפסולת אלקטרונית – ביטול המכרז וניהול מו"מ
המועצה מתבקשת לאשר המלצת ועדת המכרזים מישיבתה מתאריך  11.7.16ולאשר
ביטול מכרז מס'  – 16/16טיפול בפסולת אלקטרונית וניהול מו"מ.
ביטול המכרז מתבקש לאור חוו"ד היועץ המשפטי – עו"ד דותן שני ,הקובעת שלאחר
בדיקה מעמיקה של  2ההצעות לטעמו יש להורות על פסילת  2ההצעות מהסיבות הבאות:
אקומיוניטי לא צירפה להצעתה מסמכים שנקבעו כ"תנאי כשירות" להשתתפות במכרז
(שהינם הלכה למעשה תנאי סף) והיא גם לא מילאה את ההצעה עצמה ,כך שהצעה זו
צריכה להפסל על הסף.
בהצעה של מאי אלקטרוניקה נפלו מספר פגמים ,רובם טכניים אבל אחד מהם
בעייתי .אחת הדרישות במכרז היתה להציע מספר ימי איסוף של פסולת אלקטרונית
בשנה מבתי תושבים .אל מסמכי המכרז צורפו עיקרי התקשרות ,שהם הבסיס
להתקשרות בין העירייה לבין המציע הזוכה ,ושם הובהר שהכמות המינימאלית של
ימי איסוף כאמור תהיה  3ימים בשנה .למרות זאת ,מאי אלקטרוניקה הציעה לקיים
יום אחד בלבד של איסוף פסולת אלקטרונית מבתי תושבים ,דבר המהווה הפרה של תנאי
מהותי בהתקשרות.
המשמעות היא ,שאם הועדה תבחר בהצעה של מאי כהצעה הזוכה כפי שהיא ,היא תוכל
להסתייג מתנאי ההתקשרות ולקיים יום איסוף אחד בלבד במהלך השנה ,למרות
שהעירייה דרשה  3ימי איסוף .מנגד ,אם נאפשר למאי אפשרות להבהיר את הנושא הזה
והם הבהירו שהם מתחייבים ל 3 -ימי איסוף ,יהיה בכך תיקון אסור של ההצעה.

למעשה ,יש כאן הסתייגות מתנאי מהותי שנקבע בתנאי ההתקשרות בין הצדדים,
ולאור זאת הוא סבור שאין ברירה אלא לפסול גם את ההצעה של מאי.
כמו כן ,הואיל ומדובר בסבב שלישי או רביעי של המכרז ,הוא אינו חושב שיש טעם
בפרסום מכרז חדש.

לקראת הישיבה הופצה לעיון החברים פניית ועדת המכרזים לראה"ע ואישורו.
מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

חברת המועצה – הגב' מיכל קלדרון יצאה מהישיבה.
 .4אישור המלצת ועדת הקצאות מס'  6/15מיום  – 14.12.15עמותת בית הכנסת בית ישראל
ראשון לציון ע"ר  – 580483089הקצאת נכס עירוני לבית כנסת
ההנהלה בישיבתה מס'  62/16מתאריך  4.1.16דנה בהמלצות ועדת הקצאות מס' 6/15
מתאריך .14.12.15
בין ההמלצות היתה המלצה להקצאת נכס עירוני לבית כנסת לעמותת בית הכנסת בית
ישראל ראשון לציון.
לגבי סעיף ב'  -בית הכנסת "בית ישראל" הסביר מ"מ ראהע -מר מוטי עג'מי ,כי זהו בית
כנסת שהעירייה בנתה לאתיופים ברמת אליהו .הוקצה להם סכום של  ₪ 100,000עבור
ריהוט בית הכנסת .וכדי שהנכס ישאר עדיין נכס עירוני כדי שהעירייה תוכל להעביר את
הכסף שאושר בתב"ר לריהוט בית הכנסת ,לא דרך ועדת התמיכות ,יש צורך לדחות את
אישור ההקצאה.
לאור זאת הוסר סעיף זה מסדר יום ההנהלה.
כעת ,הצטיידות ארון קודש בית כנסת יוצאי אתיופיה רמת אליהו הסתיימה ,ולאחר
אישור גבאי בית הכנסת שהעבודה בוצעה לשביעות רצונו ולאחר בדיקת העירייה במקום
במקום ,מתבקשת המועצה לאשר את המלצת ועדת ההקצאות ולאשר ההקצאה לעמותת
בית הכנסת בית ישראל ראשון לציון ע"ר –  .580483089בכפוף להתניה של החזרת המבנה
ברח' תורה ועבודה לעירייה.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק פרוטוקול ועדת הקצאות  +עותק קיטוע
הנהלה מס' .62/16
מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

 .5אישור המלצת ועדת הקצאות מס'  5/16מיום 4.7.16
המועצה מתבקשת לאשר המלצות ועדת הקצאות בדבר רשימת המבנים להקצאה
אשר הוצאו לפרסום בהתאם לנוהלי משרד הפנים.
מצורפת לעיון ואישור הודעות בדבר אפשרות להקצאת הנכסים כפי שפורסמו
בעיתונות ארצית בתאריך  .14.4.2016להקצאה המפורטת מטה לא הוגשו התנגדויות.
א .תנועת הצופים העבריים בישראל ע"ר  – 580028454בקשה חדשה להקצאת נכס
עירוני לפעילות הנוער
אגף הנוער מעוניין בהקמת שבט צופים בשכ' נחלת יהודה עבור הנוער.
לפיכך ,התנועה הגישה בקשה לקבל נכס עירוני בשכ' נחלת יהודה לפעילות
החניכים.

להלן רשימת מקומות נוספים בהם תנועת הצופים מקיימת פעילות בעיר:
שבט ארבל  -ברח' הרב חיים דוד הלוי  ,4שכ' המזרח
)1
שבט שורק – ברח' גורדון  ,14שכ' כצנלסון
)2
שבט איתן  -רח' התזמורת  ,19שכ' אשלים
)3
שבט רעם – רח' חיל השריון  ,6שכ' נווה חוף
)4
שבט יעד – הנחשול  ,32שכ' נווה ים
)5
הנהגת הצופים – רח' הרצל  ,47שכ' רמב"ם
)6
פרטי הנכס החדש:
רח' הבנים  5גוש  3628חלקה  ,60שכ' נחלת יהודה
שטח המבנה כ 180 -מ"ר.
מהות הבקשה:
אישור הוועדה לחתום על הסכם רשות לתקופה נוספת של  5שנים חסר יום לאחר
המצאת כל המסמכים הדרושים לחתימת ההסכם ע"י העמותה .דמי השימוש הינם
 ₪ 18לחודש ,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.
ב .עמותת בי"כ עץ חיים בביה"ס הראל ראשל"צ ע"ר  – 580491587בקשה
חדשה להקצאת נכס עירוני לבית כנסת
כ 25 -שנה העמותה מקיימת פעילות בכיתה של בית הספר .רק לאחרונה ,העמותה
העבירה כל המסמכים הדרושים להסדרת תהליך ההקצאה בהתאם לנוהל משרד
הפנים.
פרטי הנכס:
בית ספר הראל ,ברח' רמז גוש  3926חלקה  940שכ' רמז
שטח המוקצה כ 50 -מ"ר.
מהות הבקשה:
אישור הועדה לחתום על הסכם רשות לתקופה נוספת של  5שנים חסר יום לאחר
המצאת כל המסמכים ע"י העמותה הדרושים לחתימת ההסכם .דמי השימוש הינם
 ₪ 18לחודש ,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 .רשת גני ילדים של אגודת ישראל ע"ר  – 580070092בקשה לחידוש הקצאת נכס
עירוני ברח' יהודה הלוי להפעלת גן ילדים
הסכם הרשות עם העמותה מסתיים בתאריך 29.10.2016
העמותה מפעילה גן ילדים ברח' יהודה הלוי משנת  ,2006וכעת הגישה בקשה
לחידוש ההקצאה במטרה להמשיך ולהפעיל גן ילדים לבנות.
להלן רשימת מבנים נוספים בעיר בהם הרשת מפעילה גני ילדים:
רח' ירושלים  , 39שכ' רמב"ם
)1
רח' קלאוזנר  ,1שכ' אברמוביץ
)2
רח' הרקפת  31שכ' המזרח
)3
פרטי הנכס:
רח' יהודה הלוי  8גוש  3932חלקה  ,291שכ' רמב"ם
שטח הנכס כ 150-מ"ר.
מהות הבקשה:
אישור הועדה לחתום על הסכם רשות לתקופה נוספת של  5שנים חסר יום לאחר
המצאת כל המסמכים ע"י העמותה הדרושים לחתימת ההסכם .דמי השימוש הינם
 ₪ 18לחודש ,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.

ד .עמותת אור הללויה ע"ר  – 580324630בקשה לחידוש הקצאת נכס עירוני להפעלת
מעון יום.
הסכם הרשות עם העמותה מסתיים בתאריך 9.7.2016
משנת  2006העמותה מפעילה מעון יום ברח' קפלינסקי ,וכעת הגישה בקשה
לחידוש ההקצאה במטרה להמשיך ולהפעיל מעון יום במקום.
להלן רשימת מבנים נוספים בעיר בהם העמותה מקיימת פעילות:
רח' הנוטרים ,שכ' המזרח  -מעון יום ( 3כיתות)
)1
רח' השייטים ,שכ' נווה ים – מעון יום ( 2כיתות)
)2
רח' קלאוזנר  ,1שכ' אברמוביץ – גן ילדים
)3
פרטי הנכס:
רח' קפלינסקי  ,8גוש  3926חלקה  ,714שכ' רמז
שטח הנכס כ 130 -מ"ר.
מהות הבקשה:
אישור הועדה לחתום על הסכם רשות לתקופה נוספת של  5שנים חסר יום לאחר
המצאת כל המסמכים ע"י העמותה הדרושים לחתימת ההסכם .דמי השימוש הינם
 ₪ 18לחודש ,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 .אקים ישראל – אגודה לאומית לקימום אנשים עם פיגור שכלי בישראל ע"ר
 - 580034924בקשה לחידוש הקצאת הנכס להפעלת מועדונית לילדים בעלי
מוגבלות
הסכם הרשות עם האגודה מסתיים בתאריך 9.7.2016
האגודה מפעילה מועדונית במתחם ביה"ס בלקינד משנת  ,2005וכעת הגישה בקשה
לחידוש ההקצאה במטרה להמשיך ולהפעיל מועדונית במקום.
להלן רשימת מבנים נוספים בעיר בהם האגודה מקיימת פעילות:
רח' החלמונית  6שכ' קריית ראשון – מועדון חברתי
)1
רח' הבנים  5שכ' נחלת יהודה  -מועדון פנאי  +משרדי העמותה
)2
פרטי הנכס:
מתחם ביה"ס בלקינד ,רח' בית לחם  12גוש  3930חלקה  ,344שכ' רמב"ם
שטח הנכס כ 100 -מ"ר.
מהות הבקשה:
אישור הועדה לחתום על הסכם רשות לתקופה נוספת של  5שנים חסר יום לאחר
המצאת כל המסמכים ע"י העמותה הדרושים לחתימת ההסכם .דמי השימוש הינם
 ₪ 18לחודש ,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.
ו .ניצן – המרכז הארצי ,אגודה לקידום ילדים ובוגרים לקויי למידה והסתגלות ע"ר
 – 580058808בקשה לחידוש הקצאת נכס עירוני להפעלת מרכז לילדים ליקויי
למידה
הסכם רשות עם העמותה מסתיים בתאריך 27.06.2016
פרטי הנכס:
רח' גורדון  12גוש  3945חלקה  621שכ' כצנלסון
שטח הנכס כ 244 -מ"ר.
מהות הבקשה:
אישור הועדה לחתום על הסכם רשות לתקופה נוספת של  5שנים חסר יום לאחר
המצאת כל המסמכים ע"י העמותה הדרושים לחתימת ההסכם .דמי השימוש הינם
 ₪ 18לחודש ,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.

ז .ארגון נכי צה"ל ע"ר  – 580052728בקשה לחידוש הקצאת נכס עירוני להפעלת
מועדון
הסכם הרשות עם הארגון מסתיים בתאריך .12.6.2016
פרטי הנכס:
רח' אחים זייגר  ,5גוש  3928חלקה ,753שכ' אברמוביץ
שטח המבנה כ 75 -מ"ר.
מהות הבקשה:
אישור הועדה לחתום על הסכם רשות לתקופה נוספת של  5שנים חסר יום לאחר
המצאת כל המסמכים ע"י העמותה הדרושים לחתימת ההסכם .דמי השימוש הינם
 ₪ 18לחודש ,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.
ח .עמותת יד הנקטפים ע"ר  – 580119873בקשה לחידוש הקצאת נכס לפעילות למען
הורים ומשפחות שכולות נפגעי תאונות דרכים
הסכם רשות עם העמותה מסתיים בתאריך 1.8.2016
פרטי הנכס:
רח' השירה העברית ,גוש  5118חלקה  ,3שכ' נאות שקמה ,שטח הנכס כ 30 -מ"ר.
מהות הבקשה:
אישור הועדה לחתום על הסכם רשות לתקופה נוספת של  5שנים חסר יום לאחר
המצאת כל המסמכים ע"י העמותה הדרושים לחתימת ההסכם .דמי השימוש הינם
 ₪ 18לחודש ,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.
ט .הנוער הלאומי-בית"ר – ע"ר  – 580038685בקשה לחידוש הקצאת נכס עירוני
לפעילות תנועת נוער
הסכם רשות הסתיים בתאריך .28.11.2014
העמותה שינתה את שמה מנוער הלאומי העובד והלומד לנוער הלאומי-בית"ר.
להלן רשימת מבנים נוספים בעיר בהם התנועה מקיימת פעילות:
רח' השחר  16שכ' כצנלסון
)1
רח' מיכאל לוין  ,14שכ' רביבים
)2
פרטי הנכס:
רח' ההרדוף  ,3גוש  ,5036חלקה  ,195שכ' קריית ראשון
שטח הנכס כ 200 -מ"ר.
מהות הבקשה:
אישור הוועדה לחתום על הסכם רשות לתקופה נוספת של  5שנים חסר יום לאחר
המצאת כל המסמכים ע"י העמותה הדרושים לחתימת ההסכם .דמי השימוש הינם
 ₪ 18לחודש ,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.
י .עמותת תולדות יצחק ויהודה – מורשת זבולון ע"ר  – 580401503בקשה לחידוש
הקצאת נכס לבית כנסת )מתחם בית הספר זבולון המר)
הסכם רשות הסתיים בתאריך .15.3.2013
בתאריך  24.1.2016נחתם הסכם ראשון עם העמותה ,הסכם רטרואקטיבי לתקופה
 ,15.3.2013 – 17.3.2008כעת העמותה מבקשת להסדיר את הפעילות בנכס העירוני
לתקופה נוספת של  5שנים חסר יום (.)14.3.2018 – 16.3.2013

פרטי הנכס:
מתחם ביה"ס זבולון המר ,התקומה  ,12גוש  5038חלקה  ,15שכ' כרמים
שטח הנכס כ 160 -מ"ר.
מהות הבקשה:
אישור הוועדה לחתום על הסכם רשות לתקופה נוספת של  5שנים חסר יום לאחר
המצאת כל המסמכים ע"י העמותה הדרושים לחתימת ההסכם .דמי השימוש הינם
 ₪ 18לחודש ,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.
מחליטים

:

מאשרים (פה אחד)

 .6תוספת והארכת חוזה עם רשת ישיבות בני עקיבא
 .1בשנת  2010נחתם הסכם מס'  7286בין העירייה לבין רשת ישיבות בני עקיבא המסדיר
את העברת הבעלות בישיבה המדעית בראשון לציון מהעירייה לרשת ישיבות בני
עקיבא (להלן ":ההסכם המקורי") .העתק ההסכם מצ"ב כנספח א' לדברי ההסבר.
 .2סעיף  2להסכם המקורי קובע כי :

"הסכם זה יהיה בתוקף למשך שלוש שנות לימודים :תשע"א; תשע"ב; תשע"ג -החל
מהמועד הקובע ( )1.9.2010ועד ליום .31.8.2013
תוקפו של ההסכם יוארך בתקופות נוספות בנות שנת לימודים כל אחת (להלן:
"תקופת ההארכה")* בכפוף לכך שההסכם לא יבוטל כאמור להלן.
*שנת לימודים" -לעניין הסכם זה משמע -תקופה אשר תחילתה ביום  1.9וסיומה ביום
 31.8של השנה הקלנדארית העוקבת" .
 .3ביום  25.2.2013נערכה תוספת ראשונה להסכם ,אשר עניינה עדכון סכום ההשתתפות
של העירייה בגרעון הישיבה המדעית .תוספת זו אינה מכילה הוראות לעניין תקופת
ההתקשרות.
 .4ביום  10.7.2014נחתמה תוספת שנייה להסכם (להלן ":התוספת השנייה") ,אשר עניינה
בניהול המשותף של הישיבה על ידי רשת ישיבות בני עקיבא ועיריית ראשון לציון .
סעיף  5לתוספת כי ההסכם יוארך בשנת לימודים נוספת -תשע"ד -החל מיום
 1.9.20143ועד ליום .30.8.2014

העתק התוספת השנייה להסכם מצ"ב כנספח ב'לדברי ההסבר.
 .5בסעיף  6לתוספת השנייה להסכם נאמר כי

"הצדדים יהיו רשאים להאריך את תוקפו של ההסכם בתקופות נוספות ,ובלבד
שתקופת ההארכה הכוללת בסעיף זה ובסעיף  5לעיל ,לא תעלה על שלוש שנות
לימודי ם ,ובכפוף לכך שההסכם לא יבוטל על ידי מי מהצדדים  ,כאמור בסעיף 2
להסכם המקורי" [ההדגשות אינן במקור -ד.ס].
 .6בחודש מרץ  2016פורסם חוזר מנכ"ל מיוחד -נוהל בחירת גורם מפעיל (להלן" :נוהל
לבחירת גורם מפעיל") ,ע"י משרד הפנים יחד עם משרד החינוך .מטרתו של נוהל זה
להסדיר באופן שוויוני ופומבי את בחירתו של גורם מפעיל או את העברת הבעלות
במוסדות חינוך מרשות מקומית לגורם חיצוני (כגון רשתות חינוך ,עמותות וכו').

הנוהל קובע כי כל העברת בעלות במוסד חינוכי מרשות מקומית לגורם חיצוני ,או
בחירת גורם מפעיל למוסד חינוכי תתבצע באמצעות מכרז פומבי ובהתאם להוראות
הנוהל.
חוזר מנכ"ל מיוחד -נוהל לבחירת גורם מפעיל מצ"ב כנספח ג' לדברי ההסבר.
 .7מועד תחילתו של הנוהל לבחירת גורם מפעיל ,שהיה אמור להיות מיידי ,נדחה
בעקבות פניות המרכז לשלטון מקומי ליום  ,1.9.2016וזאת על מנת לאפשר לרשויות
המקומיות להיערך בהתאם.
לאור האמור ,על העירייה להיערך לפרסום מכרז פומבי לניהול הישיבה המדעית ,כך
שהזכיין שייבחר יתחיל לפעול בפתיחת שנת הלימודים הבאה ,תשע"ח.
ההודעה על דחיית מועד תחילתו של נוהל לבחירת גורם מפעיל מצ"ב כנספח ד' לדברי
ההסבר.
 .8לפיכך ,בשנת הלימודים הקרובה ,תשע"ז ,ועד לכניסתו של זכיין שייבחר במכרז פומבי,
יש להאריך את ההסכם הנוכחי עם רשת ישיבות בני עקיבא למשך שנת לימודים
נוספת ,החל מיום  1.9.2016ועד ליום .30.8.2017
 .9לאור האמור ,מתבקשת המועצה הנכבדה לאשר תיקון של התוספת השנייה להסכם,
לפיו על אף האמור בסעיף  6לתוספת השנייה ,תוקף ההסכם יוארך בתקופה נוספת של
שנת לימודים אחת ,החל מיום  1.9.2016ועד ליום .30.8.2017

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההסכם.
מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

חברי המועצה ה"ה עידן מזרחי ואבי חיים חזרו לישיבה.
 .7שינוי תקנון הבית לעברית
עם הקמת "בית לעברית ראשון לציון – חברה עירונית לתועלת הציבור בע"מ (חל"צ)"
אושר תקנון החברה ובו מספר דירקטורים מקסימלי המונה  9דירקטורים.
לאחר מינוי  9הדירקטורים הראשונים ,החליטה מליאת מועצת הרשות על מינוי
דירקטורים נוספים :פרופ' תמי רונן – חברת מועצה; מר אייל לוי – חבר מועצה; ד"ר שוש
נחום – עובדת עירייה; גב' דפנה שקורי – עובדת עירייה; פרופ' תמר סוברן – דח"צ וגב'
אורלי פרומן – דח"צ.
ד"ר יוסי בכר שאושר כדח"צ ע"י מועצת העיר במסגרת מינוי  9הדירקטורים הראשונים
אינו משמש יותר כדח"צ.
על כן ,כיום מונה דירקטוריון בית לעברית  14דירקטורים ונדרש מינוי של דח"צ נוסף ,כך
שסה"כ ימנה הדירקטוריון  15דירקטורים .שינוי המחייב תיקון תקנון התאגיד ,כך שתהיה
התאמה בין סעיפי התקנון לבין מספר הדירקטורים בפועל.
לאור האמור לעיל מתבקשת המועצה לאשר ,שתקנון בית לעברית יתוקן כך ,שבמקום
הנוסח בסעיף  28יהיה כתוב ,כי "בדירקטוריון החברה יכהנו לא פחות מ 7 -דירקטורים
ולא יותר מ."15 -
יתר סעיפי התקנון ללא שינוי.
מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

 .8מכרז מס'  – 6/07אספקה ,התקנה ,הטמעה ואחזקה של מערכת השכר ומשאבי אנוש –
בקשה להגדלת חוזה מס'  – 6428חב' מלם
המועצה מתבקשת לאשר המלצת ועדת המכרזים מישיבתה מיום שני 25.7.16 ,ולאשר
הגדלת חוזה מס'  6428לחברת מלם לשנים  ,2017 – 2016עבור מערכת תה"ל בסך של
 ,₪ 412,000לא כולל מע"מ ,המהווה .48%

לקראת הישיבה הופצה לעיון החברים פניית התקשוב העירוני לועדת המכרזים.
מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

חברי המועצה ה"ה אסף דעבול וסורין גנות יצאו מהישיבה.
משנה לראה"ע – מר אייל מושיוב וחברי המועצה ה"ה פרופ' תמי רונן ,לימור גור ,משה לבהר
ומיכל קלדרון חזרו לישיבה.

 .9אישרור מנוי מר שי דעבול כחבר במועצה הדתית
בישיבת מועצה מן המנין מס'  14/14מתאריך  14.5.14אושר הרכב המועצה הדתית.
בהרכב שאושר נרשם שמר רונן ונגר יכהן כחבר במועצה הדתית שנתיים וחצי (מיום
אישור המועצה) ולאחר תום תקופה זו יחליפו כחבר במועצה הדתית – מר שי דעבול.
לפיכך מתבקשת המועצה לאשרר מנוי מר שי דעבול כחבר במועצה הדתית במקומו של
מר רונן זינגר.

לקראת הישיבה הופץ לחברי המועצה עותק קיטוע החלטת מועצה .14/14
התנהל דיון בנושא.
לטענת מ"מ ראה"ע -מר רז קינסטליך ,שההחלטה היתה במחצית הקדנציה של המועצה
הדתית ,השיב ראה"ע – מר דב צור ,כי בדק עם חבר המועצה לשעבר – מר אלי יבלון מה
כוונת הדברים (מחצית הקדנציה) כשהציע בזמנו את ההצעה .תשובת מר יבלון היתה –
במחצית הקדנציה של המועצה .תקופת כהונת המועצה הדתית היא על פי הרכב המועצה
וזמן כהונתה יכול להיפסק עם כינון מועצת עיר חדשה .
לאור דברי ראה"ע משך מ"מ ראה"ע -מר רז קינסטליך את התנגדותו לחלופין.
מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

ענייני עובדים
 .1מתן היתר לעבודה נוספת – גב' לילך מוסרי מתמחה באגף המשפטי
המועצה מתבקשת לאשר מתן היתר לעבודה נוספת לגב' לילך מוסרי – מתמחה באגף
המשפטי כדלקמן:
מדריכת ספינינג;
מהות העבודה -
קאנטרי ,רח' בן גוריון  45ראשל"צ;
מקום העבודה –
יום בשבוע בין השעות ;15:00 – 16:00
שעות העבודה -
 ₪ 360ברוטו לחודש.
גובה שכר משוער -
מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

 .2מתן היתר לעבודה נוספת – מר יניב סויסה – ס/דוברת העירייה
המועצה מתבקשת לאשר מתן היתר לעבודה נוספת למר יניב סויסה – ס/דוברת העירייה
כדלקמן:
הרצאות;
מהות העבודה -
עצמאי/אזור הדרום והשפלה;
מקום העבודה -
יומיים בשבוע בין השעות ;20:00 – 22:00
שעות העבודה -
 ₪ 4,500ברוטו לחודש.
גובה שכר משוער -
מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

 .3מתן היתר לעבודה נוספת – גב' סויסה רוחמה – עו"ס חוק נוער
המועצה מתבקשת לאשר מתן היתר לעבודה נוספת לגב' רוחמה סויסה – עו"ס חוק נוער
המינהל לשילוב חברתי כדלקמן:
עבודה עם קשישים ומטפלות;
מהות העבודה -
חב' עמיגור/חולון;
מקום העבודה -
יום בשבוע בין השעות ;16:00 – 18:00
שעות העבודה -
 ₪ 1,100ברוטו לחודש.
גובה שכר משוער -
תחום העבודה הנוספת אינו קשור בשום אופן לעבודתה בעירייה.
הערה:
מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

אישורי מועצה:
חברי המועצה ה"ה מיכאל רייף ואסף דעבול חזרו לישיבה
 .1אישור המלצת ועדת תמיכות מקצועית מתאריך 28.7.16
המועצה מתבקשת לאשר המלצת ועדת תמיכות מקצועית מישיבתה מיום חמישי28.7.16 ,
מתן ערבות לעמותת מכבי ראשון לציון כדור יד.
בנושא הבא:

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הפרוטוקול.
ראה"ע – מר דב צור –קיבל פניה מהיו"ר החדש של מכבי ראשון לציון כדור יד  -מר ראול
סרוגו .לטענתו ,הסתבר להם שהיקף החובות גדול ממה ששיערו והוא מבקש להעמיד את
סכום ערבות העירייה על סך של  ₪ 800,000ולא כפי שאישרה ועדת התמיכות–
סך של  600אלף  .₪בשיחה התחייב ראול סרוגו להביא סכומים נכבדים לקבוצה.

שוקלים כעת הגדלת תקציב  2אגודות הכדור יד בראשון לציון מכיוון ויש איום על
ההגמוניה של ראשון לציון בכדור יד .דבר העלול לפגוע במוטיבציה של בני הנוער
להצטרף לאגודות הכדור יד.
לפיכך הציע ראה"ע לחברי המועצה:
א .לאשר עצם מתן הערבות בסך של  600אלף  ₪שאושרו ע"י ועדת התמיכות;
ב .ערבות נוספת בסך של  200אלף  ₪תובא לאישור ועדת התמיכות ולאחריה יערך סבב
טלפוני בין חברי המועצה ,שאינם נוכחים בישיבה ,לאישור ההחלטה.
מחליטים :מאשרים (פה אחד) הצעת ראה"ע כדלקמן:
מתן ערבות עירייה בסך של  600אלף  ₪לאגודת מכבי ראשון כדור יד;
א.
הסכמת חברי המועצה הנוכחים בישיבה להחלטת ועדת התמיכות
ב.
המקצועית ,בישיבה שתערך ביום ראשון  ,7.8.16לאשר מתן ערבות
נוספת בסך של  200אלף  ₪לאגודת מכבי ראשון כדור יד;
המלצת ועדת התמיכות המקצועית תובא לאישור בסבב טלפוני
ג.
שיערך בין חברי המועצה שאינם נמצאים בישיבה.
 .2האצלת סמכויות ראה"ע -מר דב צור לחברי ההנהלה
המועצה מתבקשת לאשר האצלת סמכויות ראה"ע העירייה – מר דב צור לחברי ההנהלה
א .למשנה לראה"ע -מר אייל מושיוב לפעול בתחום :תיק בניה ציבורית (במקומו של סגן
ראה"ע  -מר יוסי חממי) בשיתוף עם ראה"ע;
ב .למר משה לבהר – לפעול בתחום :תיק רישוי עסקים (במקומו של מר אייל מושיוב);
ג .למר מיכאל רייף לפעול בתחום :תיק הקליטה.
מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

 .3חלופי גברי בדירקטוריון החברה הכלכלית
המועצה מתבקשת לאשר חלופי גברי בדירקטוריון חכ"ר כדלקמן:
משנה לראה"ע -מר אייל מושיוב מתמנה לדירקטור ,מ"מ יו"ר החכ"ר ,במקומו של מר
משה לבהר.
מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

 .4חלופי גברי – יו"ר ועדת קליטה
המועצה מתבקשת לאשר חלופי גברי – יו"ר ועדת קליטה כדלקמן:
חבר המועצה – מר מיכאל רייף מתמנה כיו"ר ועדת קליטה במקומו של מר יפת מנחם.
מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

 .5חלופי גברי יו"ר ועדת גמלאים
המועצה מתבקשת לאשר חלופי גברי יו"ר ועדת גמלאים כדלקמן:
מ"מ ראה"ע -מר מוטי עג'מי מתמנה כיו"ר ועדת גמלאים במקומה של חברת המועצה –
הגב' ליאל אבן זהר בן דוד.
מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

 .6אישור ההמלצות הכלולות בפרוטוקול הועדה לקריאת שמות והנצחה מישיבתה מס' 2/16
מתאריך 6.6.16

-

המועצה מתבקשת לאשר ההמלצות הכלולות בפרוטוקול הועדה לקריאת שמות לרחובות
והנצחה מישיבתה מס'  2/16מתאריך  6.6.16כדלקמן:
הנצחת ספי ריבלין ז"ל במרכז הספורט בנחלת יהודה קאנטרי .360
הבקשה הוגשה ע"י דורון אוזן המשנה לראש העיריה
יוסף (ספי) ריבלין ( 7בנובמבר  3 –,1947בדצמבר  , )2013נולד ,גדל והתחנך בנחלת
יהודה  .נשוי לרינה ונולדו להם ארבעה ילדים.
אביו ליפא ,בן למשפחת ריבלין ,היה חבר ברית הציונים הרוויזיוניסטים ברוסיה,
ומפקד האצ"ל בראשון לציון.
שיחק בקבוצות הכדורגל לילדים ,נוער ובוגרים של הפועל ראשון לציון
למד משחק ב"בית צבי" והיה מראשוני שחקני תיאטרון החאן והפך לשחקן
וקומיקאי אהוב על ילדים ומבוגרים.
החל בקריירה בטלוויזיה בתוכנית הסאטירה "ניקוי ראש" .משנת  1975עד 1981
שיחק בתוכנית הילדים של הטלוויזיה החינוכית "רגע עם דודלי" ,שם גילם את
דמותו המשעשעת של "פיסטוק".
בשלהי שנות התשעים השתתף בטלויזיה בתוכניות של ערוץ הספורט על כדורגל
כחבר פאנל.
מסוף שנות השמונים ובאמצע שנות התשעים השתתף ריבלין בפרסומות של
הגרלת הלוטו של מפעל הפיס.
חתן "פרס האקדמיה לטלוויזיה" ו"פרס מסך הזהב" על מפעל חיים.
פעילות פוליטית :השתתף בתשדירי הליכוד במסגרת תעמולת הבחירות לכנסת.
במערכת הבחירות לכנסת התשיעית ב ,1977-ולאחר מכן במערכת הבחירות לכנסת
העשירית ב.1981-
משנת  2003כיהן כחבר מועצת עיריית ראשון לציון.
ב-שנת  2013הוענק לו תואר יקיר העיר ראשון לציון

ההחלטה בכפוף לאישור מפעל הפייס.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק קיטוע פרוטוקול ועדת ההנצחה.
מחליטים

:

מאשרים (פה אחד)

הישיבה הסתיימה בשעה20:29 :

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה

דב צור
ראש העירייה

