י"א באב ,התשע"ו
 15אוגוסט 2016
01395916

עיריית ראשון לציון
המועצה ה15 -
לשכת מנכ"ל העירייה

קובץ החלטות מס' 74/16
של ישיבת מועצה שלא מן המנין

שהתקיימה ביום חמישי ,ז' באב התשע"ו11.8.16 ,
בשעה 20:00
באולם המליאה/קומה  ,5בנין העירייה

משתתפים

דב צור  -ראה"ע ,מוטי עג'מי  -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"עלימור גור ,יפעת מאירוביץ יפת ,אוהד אוזן ,עידן
מזרחי ,אבי חיים ,מיכאל רייף ,אייל לוי ,ישראל מוטעי ,קרן דנה ,ליאל אבן
זוהר בן דוד.,

חסרים:

רז קינסטליך – מ"מ ראה"ע , ,אבי דנינו – משנה לראה"ע ,פרופ' תמי רונן,
משה לב הר ,אריה כהן ,יצחק אבשלומוב ,שמעון טרבלסי ,מיכל קלדרון ,יפת
מנחם ,אסף דעבול ,סורין גנות ,מאיר עקיבא.,

נוכחים:

פרנקו גונן – מנכ"ל העירייה ,יוסי כהן – גזבר העירייה ,עו"ד אינסה גולדנברג
לוי – היועצת המשפטית לעירייה ,טובה סער – מזכירת מועצת עירייה.

הישיבה נפתחה בשעה18:13 :

על סדר היום:
 .1אישור תוספת ערבות בסך של  ₪ 200,000לאגודת מכבי ראשון כדור יד-
המלצת ועדת תמיכות מקצועית מישיבתה מתאריך 7.8.16
המועצה מתבקשת לאשר המלצת ועדת תמיכות מקצועית מישיבתה מיום  7.8.16בנושא–
תוספת ערבות בסך של  ₪ 200,000לאגודת מכבי ראשון לציון כדור יד.
זאת בהמשך לאישור המועצה מס'  73/16בדבר מתן ערבות למכבי ראשון לציון כדור יד
בסך של .₪ 600,000
סה"כ ערבות העירייה תעמוד על סכום של .₪ 800,000

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מתאריך
.7.8.16
ראה"ע -מר דב צור– בישיבת המועצה הקודמת אושרה ערבות עירייה בסך של .₪ 600,000
לפני ישיבת המועצה קיבל פניה מהיו"ר החדש של מכבי ראשון לציון כדור יד  -מר ראול
סרוגו .לטענת מר סרוגו 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 .₪
מכיוון וועדת התמיכות הציבורית היתה חייבת לאשר את תוספת הערבות קודם להבאתה
לאישור המועצה ,דנה הועדה בנושא ואישרה את תוספת הערבות .לפיכך מתבקשת
המועצה לאשר כעת את התוספת לערבות בסך של  .₪ 200,000כך שסה"כ ערבות העירייה
לעמותת מכבי ראשון לציון כדור יד תעמוד על סכום של .₪ 800,000
חברת המועצה  -גב' ליאל אבן זהר בן דוד – מדוע אישרה הועדה ערבות בסך ₪ 600,000
למרות שהבקשה היתה על סך של ?₪ 800,000
מנכ"ל העירייה – מר פרנקו גונן – בקשת העמותה עמדה במקור על סך של ₪ 600,000
ולכך התייחסה הועדה.
ראה"ע -מר דב צור – לאחר שהאגודה הבהירה את מצבה ,ביקש מהמועצה לאשר הגדלת
הערבות בעוד .₪ 200,000
גב' ליאל אבן זהר בן דוד – מה יקרה אם העמותה לא תעמוד בפרעון ההלוואה?
גזבר העירייה  -מר יוסי כהן – אם העמותה לא תעמוד בפרעון תהיה העירייה מחויבת
לפעול עפ"י הערבות ולשלם את הכסף במקומם .תשלומי העמותה לבנק יהיו חצי שנתיים
ויחלו בשנת  .2017אם לא ישלמו תקזז העירייה את הסכומים מסה"כ התמיכה שתקבל
העמותה.
גב' ליאל אבן זהר בן דוד – חושבת שלא ניתן לאשר את הערבות ללא קבלת תכנית
עסקית/עתידית מהקבוצה.
מבקשת להוסיף להצעת ההחלטה שהערבות תאושר בכפוף לכך ,שאגודת מכבי ראשון
לציון כדור יד תציג איזה סוג של תכנית תקציבית כדי שנראה את יכולת הפרעון העתידי
שלה.
ראה"ע – מר דב צור – חושב שלא ראוי לבקש ממכבי ראשון כדוריד שתציג תכנית
עתידית לפרעון שיהיה בעוד  5שנים.

העמיד להצבעה  2הצעות החלטה:
א .הצעת חברת המועצה -הגב' ליאל אבן זהר בן דוד  -התנית מתן הערבות בהצגת
תכנית תקציבית ע"י מכבי ראשון כדור יד
(גב' ליאל אבן זהר בן דוד)
בעד1 -
ב .הצעת ההחלטה המקורית המאשרת תוספת ערבות למכבי ראשון לציון כדור יד
(ה"ה ראה"ע -דב צור ,מ"מ ראה"ע – מוטי עג'מי ,סגני ראה"ע – ציון
בעד15 -
כהן ,יוסי חממי ואיתן שלום ,משנה לראה"ע – אייל מושיוב ודורון
אוזן ,וחברי המועצה לימור גור ,קרן דנה ,אוהד אוזן ,יפעת מאירוביץ
יפת ,אייל לוי ,מיכאל רייף ,ישראל מוטעי ואבי חיים.
מחליטים:

מאשרים (ברוב קולות) הצעת ההחלטה המקורית המאשרת תוספת
ערבות העירייה למכבי ראשון לציון כדור יד בסך של .₪ 200,000

 .2אישור חוזה העסקת גב' הנית עזוז פרחן כמנהלת אגף נוער וצעירים
המועצה מתבקשת לאשר חוזה העסקת עובדת העירייה  -גב' הנית עזוז פרחן ,שזכתה
במכרז לתפקיד מנהלת אגף נוער וצעירים במנהל קהילה (תפקיד סטוטורי).
הנית תועסק בחוזה בכירים  60% - 70%משכר מנכ"ל.
תנאי העסקה בחוזה בכירים הינם עפ"י הנחיות משרד הפנים והחוזה יועבר לאישור משרד
הפנים לאחר אישור המועצה.
מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

הישיבה הסתיימה בשעה.20:32 :

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה

דב צור
ראש העירייה

