ט"ז בשבט התשע"ב
 09פברואר 2012

עיריית ראשון לציון
המועצה ה14 -
לשכת מנכ"ל העירייה

קובץ החלטות מס' 83/12
של ישיבת מועצה מן המנין

שהתקיימה ביום שני,

י"ג בשבט התשע"ב6.2.12 ,

בשעה 19:30
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 ,דורון אוזן ,סורין גנות,
אלי יבלון ,משה יהושע ,שלמה גרינברג ,דוד ראובן ,מיכאל רייף ,שלמה לוי,
יפעת מאירוביץ יפת ,שלמה כוכבי ,איתן שלום ,אפי משה ,אסף דעבול ,אסתר
הבטם מקונן.,

חסרים:

שמעון טרבלסי ,שמואל ג'מיל ,ישראל דואני ,ליאל אבן זוהר בן דוד.,

נוכחים:

פרנקו גונן – מנכ"ל העירייה ,חיה ברנפלד – סמנכ"ל העירייה ,אלי יהלום –
מהנדס העירייה ,יוסי כהן – גזבר העירייה ,שרונה וייזל – ס/גזבר העירייה,
שמעון ברטש – הממונה על נכסי העירייה ,טובה סער – מזכירת מועצת
העירייה ,עו"ד רועי בר -יועץ משפטי לעירייה.

הישיבה נפתחה בשעה19:46 :

ש א י ל ת א
של חבר המועצה – מר איתן שלום מתאריך 2.6.11
בנושא :מעקב אחר עובדים )מענה לשאלות מס' (8 -4
לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק השאילתא ותשובת ראה"ע – מר דב צור
השיב לשאילתא ראה"ע – מר דב צור.

הצעות לסדר היום:
.1

של חברי המועצה ה"ה יפעת מאירוביץ יפת וליאל אבן זוהר בן דוד מתאריך 31.7.11
בנושא :בניית דיור ציבורי להשכרה וכן בניית מעונות לסטודנטים בצמוד
למכללה וברמת אליהו.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
השיב להצעה לסדר ראה"ע -מר דב צור .העמיד להצבעה קיום דיון בהצעה לסדר.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד( קיום דיון בהצעה לסדר.

התנהל דיון במהלכו עידכן ראה"ע – מר דב צור:
לגבי מעונות סטודנטים ליד המכללה ,המינהל עומד בכל רגע להוציא מכרז בנושא.
לגבי השכרה של שטחים חומים  -העירייה נמצאת במהלך לנסות להעביר את נושא
השטחים חומים ביחד עם פרוייקט "דיור בר השגה" בועדה המחוזית .הועדה המחוזית
השיבה ,כי במידה ותרצה העירייה להשתמש בשטחים החומים לדיור יש להגיש תוכנית
העברה מקרקע ציבורית לדיור וכעת העירייה בשלבי עריכת את התוכנית מחדש כדי
להגישה.
לגבי רמת אליהו – בהכנה תוכנית מתאר לכל השכונה ,הבאה לפתור בעיות ולא רק של
דיור להשכרה.
לגבי פרוייקט "דיור בר השגה" ,ברמת אליהו אין שטחים ציבוריים בהיקף שיאפשר
הקמת פרוייקט כזה .גם לא מומלץ להקים פרוייקט כזה ברמת אליהו כדי לא לגרור
אוכלוסיה חלשה לשכונה חלשה.
אם נצליח בהקמת הפרוייקט ברח פריימן נוכל לעשות פרויקטים דומים במקומות
אחרים בעיר.
לגבי שילוב החברה הכלכלית בפרויקטים הרי שהפרויקט של דיור "בר השגה" הוא
באמצעות החברה הכלכלית עם רווח יזמי נמוך של החברה ).(6%
ד"ר אפי משה – יש צורך לדאוג לחיזוק רמת אליהו בכל דרך .לדעתו בניה חדשה של
דיור ציבורי ,או הקמת מעונות לסטודנטים יכול בהחלט לשרת מטרה של חזוק השכונה.
חייבים לשנות תדמיתית את השכונה ע"י הבאת סטודנטים ומשפחות צעירות ויצירת
אינטגרציה גדולה .נראה שתכנית "פנוי בנוי" הוא הפתרון היחיד שיציל את שכונת רמת
אליהו.
ראה"ע -מר דב צור – הזרמת סטודנטים לשכונה זה רעיון נכון .יש דיאלוג לא רק עם
המכללה למינהל אלא גם עם אוניברסיטת ת"א ,ואם נצליח להביא מוסד אקדמי לרמת
אליהו אזי נוכל לשכנע סטודנטים להגיע לשכונה.
לגבי פיתרון דיור לזוגות צעירים – העירייה עושה די בנושא.
לאור תשובת ראה"ע – הסירה חברת המועצה – הגב' יפעת מאירוביץ יפת את הצעתה
לסדר מסדר יום המועצה.

.2

של חברי סיעות האופוזיציה מתאריך 1.8.11
בנושא :מועדון לבני הקהילה האתיופית במרכז העיר.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חברי סיעות האופוזיציה ביקשו בהצעתם לסדר ,כי המועצה תאשר הקצאת מבנה או
שטח לזרמים השונים בקהילה האתיופית לציון ארועים תרבותיים ,המחייבים מנהגים
שונים בקהילה במרכז העיר.
השיב להצעה לסדר ראה"ע – מר דב צור .הסביר ,כי לקהילה האתיופית נתנו שני מבנים
המשמשים כמרכזים רוחניים לבני העדה .אחד ברמת אליהו ואחד ברח' בקר ,כאשר
במועדון ברח' בקר נבנו  2מטבחים וזאת במטרה לענות על צורכי  2הקבוצות
המאכלסות את המועדון .לפיכך איו צורך בהקצאת מועדון נוסף והציע לחברי המועצה
להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
להלן ההצבעה:
12
בעד-
6
נגד-
נמנע-
מחליטים:

.3

/

)ה"ה אסף דעבול ,אסתר הבטם מקונן ,אפי משה ,איתן שלום ,יפעת
מאירוביץ יפת ושלמה כוכבי(
מאשרים )ברוב קולות 9להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.

של חברי המועצה ה"ה איתן שלום ויפעת מאירוביץ יפת מתאריך 5.8.11
בנושא :מציאת פתרון לפחי האשפה הזרוקים ברחוב ברנשטיין בעיר.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
בשל המעבר לפחי אשפה גדולים )מפחים בגודל  60ליטר לפחים בגודל  360ליטר( נוצר
מצב ,בו גומחת האשפה בבתים פרטיים ,שנבנו בשנים קודמות קטנה לפחים החדשים
ולפיכך נשארים פחי האשפה ברחוב ,על המדרכות,
באופו קבוע ,דבר הפוגע בצורה ניכרת באסטטיות של הרחוב ולעיתים אף מפריע למעבר
הולכי רגל.
בהצעת לסדר מבקשים חברי המועצה שהעירייה תחליף את פחי האשפה הגדולים
בבתים פרטיים ברחובי העיר לפחים קטנים בגודל  60ליטר ,המתאימים לגומחות
הקיימות .כמו כן ,באם תידרש העירייה ,תועלה כמות הפינויים הנדרשים בהתאם.
מנכ"ל העירייה – מר פרנקו גונן עידכן חברי המועצה -
"לאחר שנדרשנו לסוגיה זו בוצע סקר לגבי פחי אשפה ללא גומחות בשכונות העיר.
במזרח היער ישנם כ 1047 -בתים צמודי קרקע ללא גומחות.
המעבר מפחים של  60ליטר לפחים של  240ליטר נבע גם מהעובדה שקיבולת הפחים
החדשים גבוהה יותר ,וגם מהרצון להימנע מסחיבה והרמת פחים של  60ליטר ע"י עובדי
התברואה ,כפי שהיה נהוג.
לאחר הסקר שבוצע ,הוצגה בפני הנהלת העירייה תוכנית לפניית העירייה לתושבי העיר,
אותם אלו עם גדרות ללא גומחות ,בהצעה לאפשר להם פתיחת  2גומחות האחת
לפסולת יבשה והאחת לפסולת רטובה ,כבר במתכונת של הפרדת פסולת .נבדקת
האפשרות למתן סיוע לתושבים באותה מתכונת של הסיוע הניתן לועדתי בתים
משותפים לשיפור חזיתות הבתים .הצעה זו נבחנת .הוקם צוות בראשותי ,הכולל יועץ
משפטי ,הנדסה ואיכות סביבה שיתחיל פעול במטרה להעביר את הפחים לתוך גומחות
מתאימות במימון שיבוצע מתוך כספי הלוואה.
הגב' יפעת מאירוביץ יפת -מבקשת לקבל את עותקי הפרוטוקולים של הצוות ,כמו כן
מציעה לצרף לצוות את חבר המועצה – מר איתן שלום המעוניין לתרום מנסיונו
בתברואה.

ראה"ע -מר דב צור – בבקשה ,איתן שלום מוזמן לדיוני הצוות.
יפעת מאירוביץ יפת  -חלק מהבעיה נובע לא מכך שכמות הפסולת גדלה אלא מהעובדה
שהחליט לצרף כמה בתים ביחד לפח אחד.
מנכ"ל העירייה – פרנקו גונן – הנושא יבדק ואם ימצא פיתרון ללא השקעה של
התושבים זה עדיף.
לאור העידכון הסירה חברת המועצה – הגב' יפעת מאירוביץ יפת את הצעתה לסדר
מסדר יום המועצה.
.4

של חברי המועצה ה"ה יפעת מאירוביץ יפת ואיתן שלום מתאריך 5.8.11
בנושא :איסור הפעלה מחוץ לכותלי בעסק לאחר השעה .23:00
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
השיב להצעה לסדר ראה"ע – מר דב צור – הבעיה עקרונית ,מסובכת ולא פשוטה .ענין
של העדפת צד אחד )הסוחרים( מול צד שני )התושבים( .הוקם צוות בראשות המנכ"ל
שהתבקש לבצע עבודה מסודרת בנושא כגון עריכת סקר פילוח אוכלוסיה ברח'
רוטשילד ,מה אומרים תושבי הרחוב .בנוסף לכך ביקשנו להביא הצעה לחלוקת העיר
לאזורים פעילות כמו שקים בתל אביב.
אחרי קבלת תוצאות הסקר והכנת תכנית לחלוקת העיר לאזורי פעילות יובאו ההמלצות
לאישור המועצה.
לאור האמור הסירה חברת המועצה – הגב' יפעת מאירוביץ יפת את הצעתה לסדר מסדר
יום המועצה.

נושאים משפטיים:
.1

הארכת שכירות – דירת מעבר לחיילים ,רח' פינחסוביץ
המועצה מתבקשת לאשר בקשת אגף הנוער להארכת הסכם שכירות עבור דירת מעבר
בת  6חדרים עבור גרעין חיילים של השומר הצעיר ברחוב פינחסוביץ ,וזאת לתקופת
שכירות של  12חודשים וכל זאת מתאריך  ,28.02.2012תום סיום הסכם.
הדירה משמשת כדירת אכלוס לגרעין חיילים של השומר הצעיר אשר יבצעו משימות
עירוניות כמדריכי גדר ובשעות אחר הצהרים יבצעו פעילות עם נוער בסיכון.
דמיי שכירות חודשיים  ₪ 5,950ובסה"כ לשנה .₪ 71,400
הדירה מאושרת ע"י צה"ל.
משכיר הדירה מבקש שתשלום דמי השכירות יהיו לשנה מראש.
יש לציין שדמי השכירות ונושא תשלום השכירות אושר ע"י אגף הנוער.,
העירייה תישא בכל התשלומים כגון :מיסים ,ועד בית חשמל ,מים ,טלפון ,גז וכד'.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים אישור אגף הנוער.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

.2

הארכת שכירות ואיחוד הסכמים – אחוזת ראשונים
המועצה מתבקשת לאשר הארכת הסכמי שכירות משרדים עבור המנהל לשילוב חברתי
וכדלקמן:
 .1העירייה שוכרת שטח עיקרי בגודל של  348מ"ר ע"פ חוזה שאושר בישיבת מועצה
 31/10מתאריך  18.01.2010ואשר מסתיים בתאריך .30.07.2012
 .2העירייה שוכרת תוספת שטח עבור משרדים נוספים ע"פ חוזה שאושר בישיבת
מועצה  62/11מתאריך  18.05.2011ואשר מסתיים בתאריך .20.12.2012
היות ומבנה הקבע של המנהל לשילוב חברתי נמצא בהליך סופי של היתר בנייה ,והבנייה
אמורה להסתיים עד  ,01.2013אבקש לאחד את ההסכמים כך ששני ההסכמים יחלו
בתאריך  01.08.2012והסתיימו בתאריך .30.07.2013
במהלך תקופת שכירות זו יהיה לשוכר הזכות להודיע על סיום תקופת השכירות בהודעה
מראש של  90יום.
שכר הדירה בתקופה נוספת זו יהיה בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם האחרון קרי ₪ 80
למ"ר צמודים למדד  .8/2011דמי השכירות כוללים דמי ניהול ואינם כוללים מע"מ.
סה"כ דמי שכירות חודשיים  ₪ 32,240בתוספת מע"מ כחוק ,עבור משרדים בשטח של 428
מ"ר.

העירייה תישא בכל התשלומים כגון :מיסים ,ועד בית חשמל ,מים ,טלפון ,גז וכד'.

מחליטים :
.3

מאשרים )פה אחד(

הארכת שכירות – משרדים עבור מש' הרישוי
המועצה מתבקשת לאשר חידוש הסכם שכירות משרדים ברחוב הרצל  30גוש 3928
חלקה  841ובשטח של  140מ"ר עבור משרד הרישוי ,מחברת חניון המשולש – נכסים
ניהול ואחזקה בע"מ וכל זאת מתאריך  30.04.2012ולתקופה של  12חודשים ובתוספת
אופציה ל  12חודשים נוספים ובסה"כ לתקופה של  24חודשים.
דמי שכירות חודשיים ע"פ  ₪ 55למ"ר ובסה"כ  ₪ 7,700בתוספת מע"מ כחוק.
דמי ניהול ישולמו ע"י מש' התחבורה.
מחליטים :

.4

מאשרים )פה אחד(

תיקון טעות סופר גוש  3932חלקה  ,281רח' זד"ל – מועדון ויצ"ו
בשנת  1996נחתם חוזה לפנוי מועדון ויצ"ו ברח' זד"ל בתמורה לנכס חלופי ברח' איתמר
בן אב"י.
בחוזה המקורי נפלה טעות סופר במספרי החלקה החלופית – במקום גוש  3932חלקה
 222 ,109במגרש ארעי ) (6נרשם בשוגג גוש  3932חלקה  ) 67בינתיים נרשמה פרצלציה
ומספר החלקה הארעי ) (6הפך סופית  .287הדבר תוקן בהסכם מתקן אשר נחתם ע"י
ויצ"ו אך טרם נחתם ע"י העירייה.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר תיקון טעות הסופר כמבוקש לעיל.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק החוזה המתוקן.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

.5

העברת מרתף ברח' עין הקורא  ,6גוש  3933חלקה  285לחברה העירונית לתרבות ,ספורט
ונופש בע"מ
המועצה מתבקשת לאשר העברת האחריות לשמוש במרתף העירוני מתחת לבנין ברח'
עין הקורא  6לחברה העירונית לתרבות ,ספורט ונופש בע"מ.
החברה תוכל להשתמש במרתף לצורך אכסון ציוד ,חניות מכוניותיה וכל שימוש מתאים
אחר.
הכל במסגרת החוזה לקבלת ותפעול מבני העירייה.
מחליטים :

.6

מאשרים )פה אחד(

מכרז  – 41/11מתן רשות להפעלת קפיטריה בבית ספר מקיף ה' ,ק.חינוך אמירים
המועצה מתבקשת לאשר החלטת ועדת המכרזים בדבר הזוכה במכרז  41/11להפעלת
קפיטריה בבית ספר מקיף ה' ,קריית חינוך אמירים –מבנה החטיבה.
סך תמורה מינימאלית בהתאם להערכת שמאי להפעלת הקפיטריה הינה  ₪ 12,936לשנה
ובתוספת מע"מ כחוק.
למכרז הוגשה הצעתו של מר דנוס חיים בסך של  ₪ 23,000לשנה בתוספת מע"מ כחוק.
עם הזוכה ייחתם הסכם לתקופה של  12חודשים ובתוספת  4אופציות בנות  12חודשים
כל אחת ובסה"כ לתקופה של  5שנים חסר יום וכל זאת החל מתאריך .15.09.2011
ביטוח יעשה על פי דרישות העירייה.
חבר המועצה – מר איתן שלום טען ,כי היזם היה אמור להעביר לועדת המכרזים אישור
על גובה המחזור הכספי שלו.
בבדיקה שנערכה עם מר דניאל חסון ,נמסר ,כי היזם העביר המסמכים כנדרש.
ראה"ע – מר דב צור  -נאשר בכפוף לכך שהמסמכים יועברו למר איתן שלום.
מחליטים :

.7

מאשרים )פה אחד( בכפוף להתניה הנ"ל.

אישור הסכם בנוגע להסכמת משרד התחבורה לשימוש בחלקה  ,8גוש 5419
)מעוין שורק( כחניון רכב כבד
חלקה  8בגוש  ,5419בשטח  9דונם מיועדת לשמש מסוף תחבורה עפ"י תוכנית בתוקף.
העירייה מבקשת להקים חניון לרכב כבד בחלקה ) 9ש.צ.פ בבעלותה( ובחלקה 8
המיועדת עפ"י תב"ע בתוקף כאמור למסוף תחבורה.
בסיכום דיון עם מנהל אגף תחום תחבורה ציבורית במשרד התחבורה סוכם ,כי לעירייה
קיימת האופציה להמשיך להפעיל את החניון כחניון לרכב כבד ,וגם מסוף לתחבורה
ציבורית או לחלופין ,לעירייה עומדת הזכות לקבלת כל שווי השקעותיה במקום.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר חתימת הסכם בין העירייה למשרד התחבורה
והבטיחות בדרכים המעגן התחייבויות הצדדים בנושא.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
א .עותק ההסכם.
ב .מפה עם סימון החלקות.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

.8

אישור מתחם הבילויים כאיזור שילוט מיוחד
בהתאם להוראת סעיף )87א( לחוק העזר לראשון לציון )שמירת הסדר והנקיון(
התשמ"ט –  1988מתבקשת המועצה לאשר החלטת ועדת השילוט מיום  13.12.11להכריז
על מתחם הבילויים כאיזור שילוט מיוחד.

לקראת הישיבה הופצה לעיון הברים החלטת הועדה הקובעת את גבולות איזור השילוט
המיוחד.

התנהל דיון במהלכו הודיע ראה"ע -מר דב צור ,כי לישיבת המועצה הבאה יוזמן
האדריכל שתכנן את פרוייקט "הרובע "להצגת דוגמאות לשילוט שנבחר.
להלן ההצבעה:
14
בעד-
/
נגד-
/
נמנע-
ה"ה מ"מ ראה"ע – מוטי עג'מי ויפעת מאירוביץ יפת לא השתתפו בהצבעה.
מאשרים )פה אחד(
מחליטים:

 .9קול קורא לבחירת רשות מקומית שתשמש כעיר מודל למערכת תחבורה בת – קיימא
 .1משרד התחבורה ומשרד האוצר ,פרסמו במהלך  12/2011קול קורא – מכרז,
שמזמין את הרשויות המקומיות שמספר תושביהם בין  250,000 – 70,000להשתתף
בו.
 .2מטרת התוכנית ,הינה לעודד העברת נוסעים מרכב פרטי לתחבורה ציבורית
ולתחבורה "לא מוטורית" באופן רציף ומתמשך ,ולגרום לצמצום זיהום אוויר.
 .3קול קורא זה ,נועד לבחון האפשרות לבחירת העיר הראשונה בישראל ,שתבצע
ותיישם תפיסה כוללת לפיתוח תחבורה בת קיימא.
 .4הרשות שתזכה במכרז ,תקבל מימון בסך ) ₪ 220,000,000כולל מע"מ( לניצול תוך 3
שנים מחתימת ההסכם )החזר המימון כפוף להוכחת ביצוע(.
 .5בנוסף לתקציב הנ"ל ,יעמיד המזמין סכום נוסף בסך  7מליון  ₪לפי שיקול דעתו,
לטובת קמפיין שיווקי לשימוש בתחבורה ציבורית ובאמצעים לא ממונעים.
 .6כמו כן ,המדינה מתכוונת לממן בנוסף ,לתקציב הנ"ל תוספת לסופסיציה
התפעולית של מערך התחבורה הציבורית המוצעת ,בגובה שלא יעלה על סך 10
מליון  ₪לשנה במשך  5שנים )למפעילים(.
 .7לצורך השתתפות במכרז ,שכרה העירייה את שירותיה של חברת פי.ג'י.אל הנדסה
ותכנון תחבורה בע"מ ,החברה שהינה בעלת ניסיון רב והתמחות בתחומי
התחבורה השונים ,הכינה עבור העירייה את תכנית האב לתחבורה ,שאושרה
במשרד התחבורה בשנת  2011וכן משמשת כיועצת תחבורה בתכנית המתאר
החדשה .2030
 .8על פי מסמכי הקול הקורא ,כל רשות הבוחרת להשתתף מחויבת לצרף להצעה
המוגשת מטעמה את כל המסמכים כמפורט בסעיף )ג(  – 5תנאי הסף.
בין היתר ,פרוטוקול המועצה כמפורט בסעיף הנ"ל ,נספח מס'  – 1להצעה )מצ"ב
הנספח(.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר השתתפות העירייה במכרז משרד התחבורה
כמבוקש לעיל.

מצ"ב עותק נספח .1
עותק "הקול הקורא" במלואו נמצא בידי הגב' טובה סער – מרכזת המועצה.

הנושא ירד מסדר היום

 .10קביעת מורשי חתימה לעירייה
לפי סעיף )203א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ )להלן "הפקודה"( ,כל מסמך אשר יש בו
התחייבות כספית מטעם העירייה ,לא יחייבוה אלא אם כן חתמו עליו בשם העירייה,
בצד חותמת העירייה ,ראש העירייה וגזבר העירייה.
לפי סעיף )203ב( לפקודה ,לגבי התחייבות כספית שהיא בתחומי סכום שנקבע בתקנות
העיריות )חתימה על מסמכים מסוימים( ,תש"ך) 1959-להלן "התקנות"( ,רשאי גזבר
העירייה להסמיך עובד עירייה הכפוף לו להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף זה .תחום
הסכום שנקבע בתקנות לגבי עירייה שבה יותר מ 100,000-תושבים הנו  ₪ 565,600נכון
ליום  1באפריל ) 2010י"פ  ,6094עמ' .(3234
גזבר העירייה מבקש להסמיך את סגנית הגזבר  -גב' שרונה וייזל להשתמש בסמכויותיו
לפי סעיף  203לפקודה עד תחומי הסכום שנקבע בתקנות.
לפיכך מתבקשת המועצה לאשר אישור מורשי חתימה לעירייה בנוסח הבא:
מועצת עיריית ראשון-לציון ,בישיבתה מס'  83/12מיום  ,6.2.2012קבעה כי בשם העירייה
יחייבוה חתימת ראש העירייה ,מר דב צור ,ת.ז  053445805וגזבר העירייה ,מר יוסי כהן,
ת.ז ,23093214 ,אשר חתימתם הנה כמופיע להלן:
______________
דב צור
ראש העירייה

_____________
יוסי כהן
גזבר העירייה

מועצת עיריית ראשון לציון ,בישיבתה מס'  83/12מיום  ,6.2.2012אישרה את החלטת
גזבר העירייה ,מר יוסי כהן ,להסמיך את סגנית הגזבר ,גב' שרונה וייזל ,ת.ז68980036 .
אשר חתימתה הנה כמופיע להלן ,להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף  203לפקודה עד
תחומי הסכום שנקבע בתקנות.
____________
שרונה וייזל
סגן הגזבר
מחליטים:

מאשרים )פה אחד(

תקציבים בלתי רגילים:
.1

אישור תב"ר בסך של  ₪ 70,000לשילוט בחוף הים
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך של  ₪ 70,000לרכישת שילוט לחוף הים עפ"י
חוברת שילוט משרד הפנים.
מקור מימון – משרד הפנים.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק התב"ר.

מחליטים :

.2

מאשרים )פה אחד(

אישור תב"ר בסך של  ₪ 35,000לרכישת ציוד הצלה ובטיחות לחוף הים
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך של  ₪ 35000לרכישת ציוד הצלה ובטיחות לחוף
הים.
מקור מימון – משרד הפנים.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק התב"ר.
מחליטים :
.3

מאשרים )פה אחד(

אישור תב"ר בסך של  ₪ 15,000לרכישת ציוד הצלה ובטיחות לחוף הים
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך של  ₪ 15,000לרכישת ציוד הצלה ובטיחות לחוף
הים.
מקור מימון – משרד הפנים.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק התב"ר.
מחליטים :
.4

מאשרים )פה אחד(

אישור תב"ר בסך של  ₪ 40,000עבור שילוט לחוף הים
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך של  ₪ 40,000לרכישת שילוט לחוף הים.
מקור מימון – משרד הפנים.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק התב"ר.
מחליטים :
.5

מאשרים )פה אחד(

אישור תוספת תב"ר בסך של  ₪ 1,400,000לשדרוג מערכות מיזוג במוסדות חינוך ,ציבור
ותנועות נוער
המועצה מתבקשת לאשר תוספת תב"ר בסך של  ₪ 1,400,000לשידרוג מערכות מיזוג
במוסדות חינך ,ציבור ותנועות נוער.
מקור מימון:

כספי הורים₪ 700,000 -
היטל השבחה₪ 700,000 -

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק התב"ר.

מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

ענייני עובדים:
.1

מתן היתר לעבודה נוספת מר מימון זהר ,מפנה אשפה/אגף תברואה:
המועצה מתבקשת לאשר מתן היתר לעבודה נוספת למר מימון זוהר -מפנה אשפה
באגף התברואה כדלקמן:
מהות העבודה  -קצין בטיחות בעבודה;
מקום העבודה  -חב' מעגלים/באר יעקב;
שעות העבודה  -בין השעות  3 ,13:00 -16:00ימים בשבוע;
גובה שכר חודשי -כ ₪ 2,000 -ברוטו.
מחליטים :

.2

מאשרים )פה אחד(

מתן היתר לעבודה נוספת ,ד"ר יהונתן אבן צור – מנהל השירות הווטרינרי:
המועצה מתבקשת לאשר מתן היתר לעבודה נוספת לד"ר יהונתן אבן צור – מנהל
השירות הווטרינרי כדלקמן:
מהות העבודה  -מרכז ומרצה בקורסים להסמכת רופאים וטרינרים ברשויות;
מקום העבודה  -ביה"ס לרפואה וטרינרית/האוניברסיטה העברית;
שעות העבודה  -יום בשבוע;
 120שעות אקדמיות לשנה.
גובה שכר -
מחליטים :

.3

מאשרים )פה אחד(

מתן היתר לעבודה נוספת ,גב' רבקה קורדובה -קב"ס/מינהל החינוך
המועצה מתבקשת לאשר מתן היתר לעבודה נוספת לגב' רבקה קורדובה – קב"ס/מינהל
החינוך כדלקמן:
מהות העבודה  -מנחה/מאמנת אישית;
מקום העבודה  -פרילנסרית;
שעות העבודה – יומיים בשבוע החל מהשעה ;18:00
לא ידוע
גובה שכר -
מחליטים :

.4

מאשרים )פה אחד(

מתן היתר לעבודה נוספת ,מר אלון בועז – עובד אספלט/מינהל שפ"ע
המועצה מתבקשת לאשר מתן היתר לעבודה נוספת למר אלון בועז – עובד
אספלט/מינהל שפ"ע כדלקמן:
מהות העבודה  -שליח פיצה;
מקום העבודה  -רח' יהודה הלוי ראשל"צ;
שעות העבודה  5 -ימים בשבוע בין השעות ;16:00 – 22:00
כ ₪ 1,500 -לחודש.
גובה שכר -
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

אישורי מועצה:
.1

חלופי גברי מטעם סיעת רק ראשון לועדה לקידום מעמד הילד:
המועצה מתבקשת לאשר חלופי גברי בועדה לקידום מעמד הילד מטעם סיעת "רק
ראשון" כדלקמן:
מר גיא אחירוז מחליף את הגב' מרסל אופק אוחנה.
מחליטים :

.2

מאשרים )פה אחד(

חלופי גברי בועדת איכות הסביבה
המועצה מתבקשת לאשר חלופי גברי בועדת איכות הסביבה כדלקמן:
משנה לראה"ע – מר רז קינסטליך מתמנה כחבר הועדה במקומו של מר דוד ראובן.
מחליטים :

.3

מאשרים )פה אחד(

חלופי גברי יו"ר ועדת איכות הסביבה
המועצה מתבקשת לאשר מנוי מר רז קינסטליך – משנה לראה"ע ליו"ר הועדה במקומה
של חברת המועצה – הגב' יפעת מאירוביץ יפת.
מחליטים :

.4

מאשרים )פה אחד(

אישור המלצות ועדת תמיכות מקצועית ,שנערכה בסבב טלפוני מתאריך 30.1.12
המועצה מתבקשת לאשר המלצות ועדת תמיכות מקצועית ,שנערכה בסבב טלפוני,
בתאריך  30.1.12בנושא:
רה אישור של סכומי התמיכה אשר אושרו לחלוקה בשנת  2011כך שאלה ישולמו
מתקציב שנת 2012

מצ"ב עותק הפרוטוקול.

הנושא ירד מסדר היום.
.5

דו"ח פעולות העירייה לחודשים יולי – ספט' .2011
המועצה מתבקשת לדון בדו"ח פעולות העירייה לחודשים יולי – ספט' .2011

עותק הדו"ח הופץ לעיון חברי המועצה בתאריך 12.1.12

הישיבה הסתיימה בשעה20:58 :

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה

דב צור
ראש העירייה

