כ"ד אדר התשע"ב
 18מרץ 2012

עיריית ראשון לציון
המועצה ה14 -
לשכת מנכ"ל העירייה

קובץ החלטות מס' 86/12
של ישיבת מועצה מן המנין

שהתקיימה ביום רביעי,

כ' באדר התשע"ב14.3.12 ,

בשעה 20:00

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 ,סורין גנות ,אלי יבלון,
משה יהושע ,שמואל ג'מיל ,ישראל דואני ,שלמה לוי ,ליאל אבן זוהר בן דוד,
יפעת מאירוביץ יפת ,שלמה כוכבי ,איתן שלום ,אסף דעבול ,אסתר הבטם
מקונן.,

חסרים:

דורון אוזן ,דוד ראובן ,שלמה גרינברג ,מיכאל רייף ,שמעון טרבלסי ,אפי משה.,

נוכחים:

פרנקו גונן – מנכ"ל העירייה ,חיה ברנפלד – סמנכ"ל העירייה ,אלי יהלום –
מהנדס העירייה ,יוסי כהן – גזבר העירייה ,דלילה אשכנזי – מנהלת אגף חינוך
על יסודי ,איציק כרמלי – מנהל אגף תקשוב ,ורד סולומון – מנהלת אגף בניה
ציבורית ,אלי שוורצברג – מנהל אגף חופים ואגמים ,טובה סער – מזכירת
מועצת העירייה ,עו"ד רועי בר -יועץ משפטי לעירייה.

הישיבה נפתחה בשעה20:10 :

1

בפתח הישיבה נערכה קבלת פנים והענקת תעודת הוקרה ל:
לינוי אשרם– זוכה במדליות זהב בתחרויות בינלאומיות בהתעמלות אמנותית
שהתקיימו בקרואטיה ובחיפה.
נועה פלצ'יק-זוכה במקום שני באולימפיאדת הנוער ,תייצג את ישראל
באולימפיאדה בשנת  2012בנבחרת הבוגרות.
והמאמנת  -גב' לנה קופלנקו.
אלינה פטרוב -זוכה במקום השלישי קבוצתי באליפות אירופה לנבחרות ג'ונייר.
והמאמנת  -רעיה.

הצעות לסדר היום:
.1

של חברת המועצה – הגב' יפעת מאירוביץ יפת מתאריך 10.8.11
בנושא :העלאת אחוזי הרווח לקבלנים אשר יבצעו עיבוי בינוי )תמ"א  (38בבנייה
ירוקה.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חברת המועצה – הגב' יפעת מאירוביץ יפת ביקשה בהצעתה לסדר ,כי העירייה תאשר
פרויקטים של תמ"א  38המבוצעים בבניה ירוקה ברווח הגדול ב 15% -יותר מהרווח
הקבלני אותה מאפשרת העירייה כיום.
השיב להצעה לסדר ראה"ע – מר דב צור והבהיר ,כי הנושא צריך להעלות לדיון
במליאת בנין עיר ולא במועצה והציע לחברת המועצה – הגב' יפעת מאירוביץ יפת
להעביר הנושא למליאת בנין עיר.
לאור התשובה הסירה חברת המועצה – הגב' יפעת מאירוביץ יפת את הצעתה לסדר
מסדר יום המועצה.

.2

הצעה לסדר של סיעות האופוזיציה מתאריך 10.8.11
בנושא :עצירת המעקבים אחר עובדי העירייה עד הסדרת הנושא.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
סיעות האופוזיציה טענו בהצעתן לסדר ,כי העירייה מקיימת מעקבים אחר עובדים
ופולשת לפרטיותם .מדיניות המעקבים אינה שווה לכולם ואינה מופעלת עפ"י
קריטריונים מוגדרים ודרשו:
א .להפסיק המעקבים באופן מיידי.
ב .הקמת ועדת מועצה בהשתתפות עובדי עירייה ונציג האופוזיציה לצורך קביעת
התהליך ,קביעת קריטריונים ומעקב אחר ביצועם.
השיב להצעה לסדר ראה"ע – מר דב צור וביקש מחברי המועצה להסירה מסדר היום.
להלן ההצבעה:
9
בעד-
5
נגד-

)ה"ה אסף דעבול ,ליאל אבן זוהר בן דוד ,יפעת מאירוביץ יפת ,שלמה
כוכבי ואיתן שלום(

/
נמנע-
משנה לראה"ע – מר אבי דנינו לא השתתף בהצבעה.
מאשרים )ברוב קולות( להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
מחליטים :
2

.3

הצעה לסדר של חבר המועצה מר שלמה כוכבי מתאריך .18.9.12
בנושא :ועדות ערר ארנונה.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חבר המועצה – מר שלמה כוכבי הלין בהצעתו לסדר ,שתושבים מתלוננים ,כי ועדות
ערר לארנונה למגורים ועסקים מתכנסות לעיתים רחוקות והמערערים נאלצים לחכות
זמן רב להחלטות והציע להקים הרכבים נוספים של הועדות.
מגיש ההצעה לסדר – מר שלמה כוכבי הודיע ,כי הוא משהה את הצעתו לסדר עד
לקבלת הסברים ממחזיק התיק משנה לראה"ע – מר אבי דנינו ,כפי שסיכם עמו.

.4

הצעה לסדר של חברת המועצה – הגב' ליאל אבן זוהר בן דוד מתאריך 1.3.12
בנושא :העברת מתיא והאולפנה.
לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק ההצעה לסדר  +אגרת ראה"ע לתושבי
השכונה ועותקי מכתבי תושבים.
חברת המועצה הגב' ליאל אבן זוהר בן דוד ביקשה בהצעתה לסדר ,כי העירייה תותיר
את מבנה האולפנה במקומו הנוכחי ,תוך ביצוע שיפוץ והתאמה .בנוסף תוכן אלטרנטיבה
להעברת האולפנה למיקום אחר.
לטענתה ,שכ' קריית גנים אינה נדרשת לקריית חינוך דתית והאוכלוסיה בשכונה מעדיפה
צביון שכונתי חילוני ולא דתי.
השיב להצעה לסדר מחזיק תיק חינוך דתי – מר אלי יבלון .הסביר את הבעיה העומדת
בפני האולפנה )אין אפשרות להוספת במבנה הנוכחי( ומקווה שבעתיד תיבנה קריית
חינוך דתית שבה תיכלל גם האולפנה.
ראה"ע – מר דב צור עידכן ,כי תושבי השכונה קיבלו איגרת מפורטת המסבירה באריכות
את הסיבות למעבר ,כמו כן התקיימו  2מפגשים עם תושבי השכונה .חלקם קיבל
ההסברים וחלקם לא .אין כיום אלטרנטיבה חלופית למבנה בקריית גנים.
הבהיר ,כי הוא מקבל הצעת חברת המועצה – הגב' ליאל אבן זוהר לעשות מאמץ משותף
למציאת מקום אלטרנטיבי והציע לחברי המועצה להסיר ההצעה לסדר מסדר יום
המועצה.
להלן ההצבעה:
12
בעד-
5
נגד-
/
נמנע-
מחליטים :

)ה"ה אסף דעבול ,ליאל אבן זוהר בן דוד ,יפעת מאירוביץ יפת ,שלמה
כוכבי ואיתן שלום(
מאשרים )ברוב קולות( להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
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נושאים משפטיים:
.1

מכרז מס'  – 60/11הספקת ציוד ושירותים סלולאריים – ביטול המכרז וניהול מו"מ
המועצה מתבקשת לאשר המלצת ועדת המכרזים מישיבתה מיום  5.3.12ולאשר ביטול
מכרז מס'  – 60/11הספקת ציוד ושירותים סלולאריים וניהול מו"מ.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק המלצת ועדת המכרזים ואישור ראה"ע.
חבר המועצה – מר אייל מושיוב לא השתתף בהצבעה.
מחליטים :

.2

מאשרים )פה אחד(

מנוי גזבר העירייה – מר יוסי כהן כפקיד גביית חובות ארנונה כללית ותשלומי חובה
המועצה מתבקשת לאשר מינויו של – מר יוסי כהן  -גזבר העירייה ת.ז,23093214 ,
לפקיד גבייה לענין גביית ארנונה כללית המוטלת מכח חוק ההסדרים במשק
המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנ"ג –  ,1992ותשלומי חובה המגיעים
לעירייה על פי דין ,וזאת בהתאם להוראת סעיף ) 12ד( לפקודת המיסים )גביה(.
המינוי האמור טעון אישור שר האוצר.
מחליטים :

.3

מאשרים )פה אחד(

בקשה להגדלת חוזה קבלן ש.שטרית בע"מ להקמת גן ילדים נוסף ברח' המלחים
בנווה ים
הקבלן ש .שטרית בע"מ זכה במכרז פומבי להקמת  3גני ילדים בודדים :ברח' ויניק,
ברחוב חרוב ובנווה ים.
בעקבות החלטת הממשלה להקמת גנ"י טרכטנברג לגילאי  3-5התקבל בשבוע שעבר
אישור משרד החינוך להקמת גן ילדים נוסף )צמוד( לגן הילדים ברחוב המלחים שבנווה
ים.
סך היקף החוזה של הקבלן ש .שטרית להקמת  3גנ"י עומד על  1.9מליון .₪
הוספת גן ילדים צמוד בנווה ים בעלות של כ 660 -אש"ח )בהתאם לזכייתו במכרז
להקמת גן בודד( הינה הגדלת החוזה בכ.33% -
בשל דחיפות הענין )כיוון שהקבלן נערך לחפירות וליסודות( מתבקשת המועצה לאשר
המלצת ועדת המכרזים מישיבתה מיום  12.3.12ולאשר הגדלת חוזה הקבלן ש.שטרית
בע"מ כמבוקש לעיל.

על שולחן המועצה הונח עותק המלצת ועדת המכרזים ואישור ראה"ע.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :
4

תקציבים בלתי רגילים:

.1

אישור תב"ר בסך של  ₪ 300,000עבור קניית משאבות חום/אנרגיה למקוואות
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך של  ₪ 300,000לקניית משאבות חום/אנרגיה
למקוואות עבור המועצה הדתית
לטענת המועצה הדתית ,מערכות החימום הקיימות היום במקוואות הן בזבזניות וע"י
התקנת מערכות חימום אחרות ניתן יהיה לחסוך בעלויות החשמל.
העירייה תקנה את מערכות החימום עבור המועצה הדתית ותקזז להם את הסכם במשך
 3שנים.
העירייה תעביר כספים כנגד חשבוניות ועל הגזברות להבטיח שכסף זה יוצא רק כנגד
חשבוניות.
מקור מימון – מלוות.

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

.2

מאשרים )פה אחד(

אישור תב"ר חדש – בניית מועדון ימי ע"ס .₪ 1,486,000
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך של  ₪ 1,486,000לבניית מועדון ימי.
מקורות המימון :הפחתת/סגירת/ביטול התב"רים הבאים:
 -2745602750שיפוץ מועדון ימי 700 -אלפי ₪
 -2744132751החלפת גגות אסבסט 193 -אלפי ₪
 -2744132750שיקום חוף הים מנזקי סערת החורף 505 -אלפי ש"ח )יתרה(
 -2742542750שיפוץ החוף הנפרד 88 -אלפי ) ₪יתרה(

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

מחליטים :

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

מחליטים :

5

.3

אישור תוספת תב"ר בסך של  ₪ 167,596למועדון ילד ומשפחה ברח' המהר"ל מפראג.
המועצה מתבקשת לאשר תוספת תב"ר בסך של  ₪ 167,596למועדון ילד ומשפחה ברח'
המהר"ל מפראג.
מקור מימון – מפעל הפיס.

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

מחליטים :

אישורי מועצה:
.1

חלופי גברי בדירקטוריון מניב
המועצה מתבקשת לאשר חלופי גברי בדירקטוריון מניב כדלקמן:
סגן ראה"ע  -מר דוד ביטן מתמנה כחבר דירקטוריון במקומו של סגן ראה"ע – מר אריה
כהן שהתפטר מתפקידו.
להלן ההצבעה:
14
בעד-
/
נגד-
/
נמנע-
חברי המועצה ה"ה מוטי עג'מי ,הבטם מקונן ושלמה כוכבי לא השתתפו בהצבעה.
מאשרים )פה אחד(
מחליטים:
 .2חלופי גברי בדירקטוריון החברה העירונית לתרבות ,ספורט ונופש בע"מ:
המועצה מתבקשת לאשר חלופי גברי בדירקטוריון החברה העירונית כדלקמן:
א .מנוי גב' דפנה שקורי – מנהלת אגף הנוער כדירקטורית בחברה העירונית במקומה
של הגב' אריאלה ישראלי ,שפרשה מעבודתה בעירייה.
ב .מנוי גזבר העירייה – מר יוסי כהן כדירקטור בחברה העירונית במקומו של גזבר
העירייה היוצא – מר הרצל יוספיה ,שפרש מעבודתו בעירייה.
מחליטים :

.3

מאשרים )פה אחד(

חלופי גברי בועדות העירייה
המועצה מתבקשת לאשר חלופי גברי בועדת העירייה כדלקמן:
מר יוסי כהן גזבר העירייה מתמנה כחבר בועדת הבאות במקומו של גזבר העירייה היוצא
– מר הרצל יוספיה בועדות הבאות:
א .ועדת שירות ערר הדנה בערר על הוצאה לפרישה לפני גיל פרישה;
6

ב .ועדה להחזר הוצאות משפטיות לעובדים ונבחרי ציבור;
ג .ועדת רכש ובלאי;
ד .ועדת ערר לנושא "שיפוץ בתים".
ה .עמותת התזמורת הסימפונית ראשון לציון.
מחליטים :

.4

מאשרים )פה אחד(

מנוי מ"מ חברי ועדת כספים:
המועצה מתבקשת לאשר מנוי מ"מ לחברי ועדת הכספים כדלקמן:
א.מר אייל מושיוב כמ"מ חבר ועדת הכספים  -מר מוטי עג'מי.
ב .משנה לראה"ע – מר אבי דנינו כמ"מ חבר ועדת הכספים – מר שמעון טרבלסי.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :

.5

אישור החלטות הועדה לקריאת שמות לרחובות:
המועצה מתבקשת לאשר החלטות הועדה לקריאת שמות לרחובות מישיבתה מס' ,15/12
מתאריך  15.2.12כדלקמן:
א .קריאת רחוב מס'  5162בנחלת יהודה בשם "רח' זייצר בנימין וחווה"
הבקשה הוגשה ע"י הנכד מר נחמן זייצר.








בנימין וחווה זייצר מ"חובבי ציון" עלו מאודסה בשנת .1908
היו ממייסדי נחלת יהודה )בעל המשק הגדול ביותר בנחלת יהודה(.
חקלאים מקצועיים ששימשו כמדריכים לישובים החדשים )עין חרוד ,מרחביה ,כפר
מלל ועוד(.
טיפלו בעולים החדשים במסירות ועזרו להם בדיור ובכסף.
הבן משה ואשתו ציפורה המשיכו את פועלם של ההורים במשק בנחלת יהודה.
משה שימש כחזן בבית הכנסת הגדול ,שהיה ממקימיו ,שלא על מנת לקבל פרס.
אחותו של משה הגשימה את הציונות – השתתפה בהגנת תל חי יחד עם
טרומפלדור וחבריו.
הועדה בישיבתה מס'  14/11קבעה ,כי מאחר ובחומר הרקע חסר תאריך הגעת
משפחת זייצר לנחלת יהודה לא ניתן לדון בבקשה וקבעה ,כי יש לפנות למשפחה
להשלמת הפרטים החסרים.
בבדיקה שנערכה הוברר ,כי משפחת זייצר הגיעה לנחלת יהודה עוד בשנת .1912
המשפחה הינה מראשוני המתיישבים וממקימי נחלת יהודה.
לאור האמור מתבקשת המועצה לקרוא לרחוב מס'  5162בנחלת יהודה ,המתחיל
ברח' משה גבין ומסתיים ב -שצ"פ בשם "רחוב זייצר בנימין וחווה"

מצ"ב עותק מפת הרחוב.
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ב .קריאת רחוב מס'  5180בנחלת יהודה בשם "רח' בשארי סעדיה ויוסף"
הבקשה הוגשה ע"י הבת – גב' רות ג'דה והנכדים גב' אילנה אביטל ומר יגאל בשן.





סעדיה בשארי היה ממייסדי נחלת יהודה ושימש כרב הישוב
בנו ,יוסף בשארי ז"ל ,נולד בנחלת יהודה בשנת  ,1916נפטר בשנת .1994
תרם מזמנו להכנת ילדים לבר מצווה ,גם בנחלת יהודה וגם בקיבוץ
נצר סירני ,ללא תמורה.
נבחר בשנת  1958לחתן התנ"ך של ראשון ואזור הדרום והביא כבוד וגאווה
לנחלת יהודה.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר ,כי רח' מס'  5180המתחיל ומסתיים ברח'
ליבין יוסף וריסיה בנחלת יהודה יקרא בשם "רח' בשארי סעדיה ויוסף".

מצ"ב עותק מפת הרחוב.
ג.

קריאת רחוב מס'  5138בנחלת יהודה בשם "רח' משה גורה"

הבקשה הוגשה ע"י הנכד – מר צור רוכמן.

 משה גורה ז"ל נולד בפולין בשנת  ,1895הצטרף לתנועה הציונית ועלה לארץ בשנת
 1912בהיותו בן  17שנה.
 למד בקיבוץ חולדה את מקצועות הרפת ,עבר לכפר אוריה שם התמחה בגידול
דבורים ומשם עבר לבאר יעקב ושם התמחה בגידול שקדים והדרים.
 נישא לשושנה לבית משפחת פקר ובשנת  1920התיישבו בנחלת יהודה .נחשב
כמומחה גדול בחקלאות וככזה עזר לחקלאי המקום.
 בשנת  1937התחיל לעבוד כמדריך חקלאי במשק הפועלות )היום פנימית הנוער(.
לימד מחזורים רבים של תלמידות והכשרים למקצועות החקלאות.
 לאחר מלחמת העולם השנייה קיבל קבוצות של נערות ונערים ,חלקם יתומים,
והיה להם מדריך ואבא .ביתו היה פתוח לכולם וכל תלמידיו של משה נקשרו לבית
גורה ושמרו על קשר גם אחרי שבגרו.
 כל תקופת חייהם ,מאז עלו ארצה בגיל צעיר ,חיו משה ושושנה בנחלת יהודה ולא
עזבו אותה מעולם.
 נפטר בנחלת יהודה בשנת .1971
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר ,כי רח' מס'  5138המתחיל ברח' המייסדים
ומסתיים ב-דרך המכבים בשכ' נחלת יהודה יקרא בשם "רח' משה גורה".

מצ"ב עותק מפת הרחוב.
ד .קריאת גן ציבורי ברח' סמילנסקי ע"ש חוה שוחט קרלן ז"ל
הבקשה הוגשה ע"י המשפחה.
חוה שוחט קרלן ז"ל פעלה במשך עשרות שנים למען ראשון לציון ותושביה החל
משנת .1928
 שימשה כמנהלת ואחות טיפת חלב ,אחות ביה"ס "חביב" ומיילדת מתנדבת.
 עם פרישתה מעבודתה פנתה לפעילות התנדבותית מקיפה.
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ניהלה בשנות ה 50 -את הועדה המשפטית של ויצ"ו בראשל"צ.
בשנת  1960ייסדה את לשכת "בנות ברית" – ביל"ו בראשל"צ וכיהנה כנשיאה במשך
מספר קדנציות.
בשנת  1967יזמה הקמת קרן מלגות לתלמידים מצטיינים מעוטי יכולת.
בשנת  ,1987כאות תודה על פועלה ,הוענק לה אות יקירת "בנות ברית" בישראל

במהלך הדיון הביעו חברי הועדה דעתם ,כי חוה קרלן ז"ל ראויה ביותר
להנצחה ,אולם בשל העובדה שבראשון לציון יש רח' ע"ש בעלה ,פרץ קרלן ז"ל,
ולדעת חברי הועדה אין מקום לקרוא מספר רחובות ע"ש בני משפחה אחת,
מוצע לצרף את חוה קרלן ז"ל לשם הרחוב פרץ קרלן כך שיקרא חוה ופרץ קרלן.
ה"ה חנניה גיבשטיין ,שרה לנדא וצביה נדיר הביעו דעתם ,כי לחוה קרלן ז"ל מגיע
רחוב בנפרד בזכות עצמה.
המשפחה סרבה להצעה לצרף את שם חוה קרלן ז"ל לרחוב פרץ קרלן ופנתה
לראה"ע בנושא.
בשיחה עם ראה"ע הוצע על ידו לקרוא לגן ברח' סמילנסקי ,הגובל בצידו השני
ברח' פרץ קרלן ,בשם גן חוה שוחט קרלן ז"ל.
ההצעה נמסרה למשפחה ולאחר ביקור בגן הביעה המשפחה את הסכמתה למהלך.
לאור זאת מתבקשת ועדת ההנצחה לאשר קריאת הגן הציבורי ברח' סמילנסקי
ע"ש חוה שוחט קרלן ז"ל.

ה .הנצחת שמעון דהן ז"ל בגינה ברמת אליהו ,רח' הרב חיים חדד 15
הועדה לקריאת שמות לרחובות והנצחה אישררה בישיבתה מס'  13/11מתאריך
 25.5.11החלטת ועדת הנצחה קודמת מחודש יולי  2007בדבר הנצחת שמעון דהן ז"ל
בגינה באיזור רמת אליהו וביקשה להביא מיקום הגינה לאישורה.
מר דוד אלימלך – ראש מנהלת רמת אליהו חיפש מקום ראוי להנצחה והציע ,להנציח
את שמעון דהן ז"ל בגינה הנמצאת ברח' הרב חיים חדד ,ליד בית מס'  ,15ברמת
אליהו.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר הנצחת שמעון ד"הן ז"ל בגינה הנמצאת ברח'
הרב חיים חדד ליד בית מס'  ,15ברמת אליהו.
ו.

קריאת רח' מס'  5141בנחלת יהודה בשם "רח' השמורה"
לאור בקשות תושבי רחוב  ,5141חשבו בטעות ששם הרחוב הינו רח' היער )רחוב
המתחיל ברח' המייסדים לכיוון צפון( ,נערך סיור במקום בהשתתפות אינג' חנה יערן –
מנהלת יח' מפוי באגף המדידות והגב' טובה סער – מרכזת הועדה לקריאת שמות
לרחובות.
בסיור הוברר ,כי לא ניתן להמשיך את רחוב היער לכיוון דרום מכיוון ובמקום אמורים
להיבנות בתים נוספים ואישור הבקשה יגרום לבעיות במספרי הבתים .בנוסף ,גם במפות
השטח רח'  5141הינו רחוב נפרד ולא המשכו של רח' היער.
בשל העובדה ,כי במקום גרים תושבים ויש צורך דחוף ליתן שם לרחוב ,נערך בתאריך ה-
 6.3.12סבב טלפוני בין חברי הועדה לקריאת שמות לרחובות והוצע לקרוא לרחוב 5141
בשם "רחוב השמורה".
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להלן תוצאות הסקר:
9
בעד-
/
נגד-
)ד"ר אלי יבלון(
1
נמנע-
מאשרים )ברוב קולות( מתן השם "רחוב השמורה" לרח' מס' 5141
מחליטים:
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר מתן השם "רחוב השמורה" לרחוב מס' ,5141
בשכונת נחלת יהודה ,המתחיל ברח' המייסדים ומסתיים ב-ללא מוצא
חברת המועצה – הגב' ליאל אבן זוהר הבהירה ,כי אין היא משתתפת בהצבעה מכיוון
ולמועצה לא מוגשות בקשות לקריאת שמות רחובות על שמות נשים .מתכוונת להעביר
לועדת השמות רשימת נשים עם "פועל" כדי שתונצחנה בועדה.
ראה"ע מר דב צור – המועצה צריכה להסב תשומת לב הועדה לקריאת שמות לנושא.
הציע ,כי ינסח פניה לועדת שמות לנסות ולהנציח יותר נשים.
התקיימה הצבעה:
מחליטים:

.6

מאשרים )פה אחד( סעיף  5א -ו הנ"ל

אישור תשלום מקדמות  1/12לחודש מרץ  ,2012לקבוצות הספורט
המועצה מתבקשת לאשר המלצות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות ציבורית מתאריך
 6.3.12בדבר תשלום מקדמות  1/12לחודש מרץ  ,2012לעמותות הספורט.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הפרוטוקול וטבלת החלוקה.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :

תוספת לסדר יום מועצה:
ראה"ע – מר דב צור ביקש אישור חברי המועצה להעלות לדיון במועצה נושא מחוץ לסדר
היום :אישור תוספת תב"ר בסך של  1,184,682לבניית  2כיתות גנ"י בשכ' נווה ים
מחליטים

:

מאשרים )פה אחד( העלאת הנושא לדיון
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.4

אישור תוספת תב"ר בסך של  1,184,682לבניית  2כיתות גנ"י בשכ' נווה ים
המועצה מתבקשת לאשר תוספת תב"ר בסך של  ₪ 1,184,682לבניית  2כיתות גני ילדים
בשכונת נווה ים.
סה"כ סכום התב"ר עומד על סך של .₪ 2,166,565
מקור מימון – משרד החינוך -
היטל השבחה -

₪ 1,342,154
.₪ 824,411

.

מצ"ב עותק התב"ר.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :

הישיבה הסתיימה בשעה21:02 :

דב צור
ראש העירייה

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה
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