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באולם המליאה/קומה  ,5בנין העירייה

משתתפים

דב צור – ראה"ע ,מוטי עג'מי  -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 ,סורין גנות ,דורון אוזן ,דוד ראובן ,אלי יבלון ,משה יהושע ,שמואל ג'מיל,
שמעון טרבלסי ,ישראל דואני ,שלמה לוי ,ליאל אבן זוהר בן דוד ,יפעת
מאירוביץ יפת ,שלמה כוכבי ,איתן שלום ,אסף דעבול.,

חסרים:

ודים קירפיצ'וב – מ"מ ראה"ע ,אייל מושיוב ,שלמה גרינברג ,מיכאל רייף,
אפי משה ,אסתר הבטם מקונן.,

נוכחים:

פרנקו גונן – מנכ"ל העירייה ,חיה ברנפלד – סמנכ"ל העירייה ,אלי יהלום –
מהנדס העירייה ,יוסי כהן – גזבר העירייה ,ז'ק מוסרי – הממונה על הכנסות
העירייה ,שמעון ברטש – הממונה על נכסי העירייה ,אהרוני חג'בי – מינהל
איכות הסביבה ,טובה סער – מזכירת מועצת העירייה ,אלי פולק – מנכ"ל
החברה העירונית ,ניצן פלג – מנכ"ל החברה הכלכלית ,עו"ד רועי בר -יועץ
משפטי לעירייה ,עו"ד מיכאל דעואל – יועץ משפטי החברה הכלכלית.

הישיבה נפתחה בשעה20:14 :
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בפתח הישיבה נערכה קבלת פנים לנערת היופי עשרה – תושבת
העיר  -נוי אבנר.
הצעות לסדר היום:
 .1של חבר המועצה – מר שמעון טרבלסי מתאריך 4.9.11
בנושא :פינוי פסולת.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חבר המועצה – מר שמעון טרבלסי טען בהצעתו לסדר ,כי מכיוון וראשל"צ היא עיר
גדולה נוצר מצב בו רק חברה אחת או שתיים יכולות להתמודד במכרז לפינוי פסולת.
לפיכך לדעתו יש לחלק את העיר למינימום שלושה אזורי פינוי פסולת ,כאשר בכל
אזור תזכה חברה מסוימת אשר לא תהיה לה אפשרות לזכות באזור נוסף וכך יווצר
מצב בו יתמודדו יותר קבלנים במכרז ואופציית הבחירה תהיה רחבה יותר.
השיב להצעה לסדר מנכ"ל העירייה – מר פרנקו גונן.
ראה"ע -מר דב צור הסביר ,כי לא יהיה מנוס מהשבת הנושא לעירייה דרך אחת
מהחברות העירוניות.
לגבי ההצעה לחלוקת העיר למינימום שלושה אזורי פינוי ,הרי שהחלוקה לשני אזורים
נעשית כדי שלא ישתתפו קבלנים קיקיונים במכרזים והציע לחברי המועצה להסיר
ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
להלן ההצבעה:
8
בעד-
6
נגד-
נמנע-
מחליטים:
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1

)ה"ה אסף דעבול ,יפעת מאירוביץ יפת ,ליאל אבן זוהר בן דוד ,שלמה
כוכבי ושמעון טרבלסי(
)מר איתן שלום(
מאשרים )ברוב קולות( הסרת ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.

של חברי סיעת הירוקים מתאריך 18.9.11
בנושא :שינוי סיווג הארנונה למגורים לאזור נחלת יהודה בתקופת הבניה.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חברי סיעת הירוקים ביקשו בהצעתם לסדר ,כי המועצה תאשר שינוי סיווג הארנונה
של מתחם נחלת יהודה החדשה עד להשלמת הבנייה באזור.
מר דב צור – ראש העירייה מסר כי עפ"י צו הארנונה ,כל עוד לא הושלם הפיתוח
בשכונה היא מוגדרת כאזור ב' לצורך תעריף הארנונה ,וזאת בכפוף לאישור שרי
הפנים והאוצר.
גב' ליאל אבן זוהר בן דוד – סיווג השכונה כאזור א' נעשה עוד בשנת  2009ואז לא
היו עדיין דיירים בשכונה .יש לתקן זאת ולתת מראש לשכונה בבניה סיווג נמוך בצו
הארנונה .עם גמר הבניה יועלה סיווג הארנונה.
ראה"ע – מר דב צור – לא בטוח שהשכונה סווגה לראשונה רק בשנת  ,2009תתבצע
בדיקה ואם יתברר שהיתה טעות בסיווג בשנת  ,2009נוכל אולי לטעון ,שהיתה
טעות בסיווג המקורי ולהוריד את הארנונה.
תוצאות הבדיקה יובאו לידיעת חברי המועצה במועצה הבאה.
לאור האמור הסירו חברי סיעת הירוקים את הצעתם לסדר מסדר יום המועצה.
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של חבר המועצה – ד"ר אפי משה מתאריך 2.10.11
בנושא :הפסקת דרישה וגבייה של היטלי השבחה בלתי מחויבים
ושחוקיותם מוטלת בספק רב.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
ראה"ע -מר דב צור מסר ,כי לאור היעדרות מגיש ההצעה לסדר – ד"ר אפי משה
מהישיבה )נמצא בחו"ל 9הוצע לדחות הדיון בהצעה לסדר לישיבת המועצה הבאה.
עידכן ,כי בהנהלה סוכם להקים ועדת מועצה שתבחן הנושא .חלק מההצעה לא קביל
חוקית – לא ניתן לתקן בהחלטה מינהלית התב"ע ולקבוע ,שעל התוכנית לא חל היטל
השבחה .ההחלטה על היטל השבחה היא החלטה בחוק.
עו"ד רועי בר – החלטה על היטל השבחה היא החלטה שמאית בלבד .רק שמאי מוסמך
לקבוע באם יחול היטל השבחה על התב"ע.
סגן ראה"ע – מר דוד ביטן – מציע להקים ועדה שתדון בנושא.
גב' ליאל אבן זוהר בן דוד  -קיבלה הודעה מאפי משה ,חושב שהקמת ועדה זה רעיון
מצוין ומעוניין להשתתף כחבר בועדה.
ראה"ע – מר דב צור – נקים ועדת מועצה שתדון בנושא בהשתתפות:
סגן ראה"ע – מר דוד ביטן – יו"ר.
חברי מועצה ה"ה– אפי משה ,אריה כהן ,רז קינסטליך ,שלמה לוי ,ליאל אבן זוהר בן דוד.
יועץ משפטי לעירייה – עו"ד רועי בר.

.4

של חברת המועצה  -הגב' יפעת מאירוביץ יפת מתאריך 11.10.11
בנושא :מניעת העברת כספי ציבור למועצה הדתית לצורך פרסום אישי.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חברת המועצה – הגב' יפעת מאירוביץ יפת טענה בהצעתה לסדר כי נדהמה לקבל לוח
שנה מטעם המועצה הדתית עם תמונת יו"ר המועצה הדתית – מר אלון מליחי ,דבר
המהווה פרסום אישי.
ביקשה כי המועצה תאשר הפחתת עלויות לוח השנה מהתקציב המועבר ע"י העירייה
למועצה הדתית .בנוסף תפנה העירייה לאחראי על חיוב אישי במשרד
הפנים כדי שהכספים בגין הפרסום יושבו למועצה הדתית ע"י מר אלון מליחי אישית.
השיב ראה"ע – מר דב צור .במידה רבה מסכים עם הטיעון העקרוני של יפעת .גזבר
המועצה הדתית סרב לחתום על התשלום והנושא הגיע ליועץ המשפטי של משרד
הדתות ,שסבר גם הוא שקיימת בעיה אולם בגלל מחויבות לספק אושר התשלום.
לגבי הבקשה לעצור את העברת סכום הכסף למועצה הדתית – לעירייה אין שום
אפשרות לעשות כך .במידה והעירייה לא תעביר הכספים יקוזז סכום זה אוטומטית
מכספי ממשלה שאמורים לעבור לעירייה.
מציע שהמועצה תסמיכו להוציא מכתב חריף ליו"ר המועצה הדתית עם העתקים לשר
הפנים ולשר הדתות .במכתב יובהר ,שלהבא לא תסכים העירייה להעברת כספים
למועצה הדתית במקרה ודבר כזה ישנה.
לאור האמור לעיל הסירה חברת המועצה – הגב' יפעת מאירוביץ יפת את הצעתה לסדר
מסדר יום המועצה.

חברי המועצה ה"ה אסף דעבול ,איתן שלום וליאל אבן זוהר בן דוד עזבו הישיבה.
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נושאים משפטיים:
.1

הסכם עם חברת חשמל להטמנת קו החשמל לאורך שד' יגאל אלון
העירייה מנהלת משא ומתן עם חברת החשמל משך כעשר שנים למציאת פתרון להטמנת
קו מתח על  161אלף וולט ,העובר בשדרות יגאל אלון בסמיכות לבתי מגורים.
המשא ומתן ידע עליות ומורדות ,עד לסיכומו הסופי בין הצדדים עפ"י העקרונות
כדלקמן:
א.העירייה וחברת החשמל יפעלו לאישור תב"ע אשר תכשיר את הקמת תחנת המשנה
"ויקטוריה" במיקום חלופי לאורך שדרות הרצוג ,תחת הקמתה בתחום תכנית
רצ – 67/ 15/ 1/הרחבת איזור התעשיה הישן.
ב .העירייה וחברת החשמל יחלקו בעלויות הטמנת הקו משדרות נים ועד תחמ"ש
"ויקטוריה" החדשה ,בניכוי העלות שנחסכה לחיבור הקו מכביש  44לתחמ"ש המיועד
באיזור התעשייה.
ג .העירייה תחכיר לחברת החשמל את השטח המיועד לתחמ"ש "ויקטוריה" החדשה
לאחר שתופקע ע"י העירייה ,בדמי חכירה שלא יעלו על  2.0מלש"ח.
לאור השינויים שחלו בעלויות הטמנת הקו במהלך המו"מ ,הוסכם כי השתתפות העירייה
תקבע לסכום סופי של  11מליון  ,₪אשר ישולמו ע"י החברה הכלכלית מתקציב
"תשתיות על" של שכונות צפון מזרח העיר ,מתחם "צוריאל" רצ 93/ 1/ונחלת התיכונה.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר ההסכם הראשי עם חברת החשמל ושל הסכם
החכירה כמפורט לעיל.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההסכם  +עותק הסכם חכירה  +תשריט
השטח.
להלן ההצבעה:
14
בעד-
/
נגד-
/
נמנע-
מחליטים:

.2

מאשרים )פה אחד( ההסכם עם חברת החשמל להטמנת קו החשמל
לאורך שד' יגאל אלון.

בית העלמין חולון
המועצה התבקשה לאשר הסכם פשרה בין עיריית ראשון לציון לבין החברה קדישא ת"א
בענין הפקעות בית העלמין "דרום".
עו"ד רועי בר – בבית הקברות דרום מצוי שטח בבעלות ראשון לציון .השטח הופקע
בשנת  1975ע"י החברה קדישא ת"א ,שהקימה את בית הקברות .בשנת  1984סוכמה
פשרה בביהמ"ש לפיה גודל השטח המופקע צומצם לשטח מצפון למגרשי התעשיה
ברחוב שרת.
התנהל סכסוך משפטי ארוך בין העירייה לבין החברה קדישא ת"א ,מכיוון שהערת
ההפקעה נותרה בכל החלקות לתעשיה וגרמה נזק גם לעירייה וגם לרוכשי הקרקע
מהעירייה במקום – קבוצת אשטרום ואחרים:
הדיון בנושא נמשך כ 10 -שנים ,במהלכן הוגשו  3תביעות:
תביעה של אשטרום נגד העירייה וחברה קדישא;
תביעה של העירייה כנגד החברה קדישא ת"א;
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תביעה של החברה קדישא כנגד העירייה ,אשטרום ומנהל מקרקעי ישראל;
לאחר מו"מ ארוך הגיעו הצדדים להסדר פשרה בגישור הקובע ,כי שטח מחוץ לתחום
השיפוט של ראשל"צ – כ 8.0 -דונם יועבר לחברה קדישא ת"א על בסיס פיצוי של 1.8
מליון  ₪לעירייה ,וכנגדן ימחקו כל הערות ההפקעה מכלל החלקות.
בהסדר זה אשטרום ויתרה על כל תביעותיה כנגד העירייה וחברה קדישא.
אחת הדרישות של ראה"ע לגבי ה 8 -דונם לצרכי קבורה הייתה כי לא תיהיה שום
נגישות לקהל לשטח זה מתחום איזור התעשיה של ראשון לציון ,וחברה קדישא נתנה
התחייבות שתפתח מעברים לבאי חלקת הקבורה משטח בת ים ,מחניית בית העלמין
הצבאי.
הסכם הפשרה הינו הסכם ראוי מהסיבה הפשוטה שהחברה קדישא ת"א משלמת
לעירייה  1.8מליון  ₪על ההפקעה ,ובכך מסתיימות כל התביעות ההדדיות בין הצדדים
ונמחקות הערות ההפקעה מכל יתרת החלקות.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק ההסכם  +מכתבי הבהרה של עו"ד רועי בר
– יועץ משפטי לעירייה.
להלן ההצבעה:
16
בעד-
/
נגד-
/
נמנע-
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

חבר המועצה – מר אלי יבלון הצטרף לישיבה
.3

הבהרה לחוזה החכרת תחנת המשטרה לחברה לביטחון ,רח' ז'בוטינסקי 61
המועצה מתבקשת לאשר הבהרה הנדרשת עפ"י מכתבה של עו"ד יעל מנור ממשרד בר
באשר להחלטת המועצה בדבר החכרת מגרש המשטרה והמבנה ברח' ז'בוטינסקי 61
פינת רח' התקוה  ,20גוש  3945חלקה  719 ,678ו 720 -לחברה לביטחון וסדר ציבורי הינו
לתקופה של  5שנים חסר יום ,דבר שיבטל אשור שר הפנים להחכרה.
להלן ההצבעה:
15
בעד-
/
נגד-
/
נמנע-
מחליטים:

.4

מאשרים )פה אחד(

רשות שימוש בחדר מבנה היסטורי אורוות הברון ,גוש  3933חלקה 314
הועדה החקלאית משתמשת מזה שנים בחצר )ר' מרשם מצ"ב( במבנה ההיסטורי של
אורוות הברון.
כתוצאה מלחץ שהפעיל עו"ד רועי בר התקיים דיון אצל מנכ"ל העירייה ובו הוחלט
כי החדר יוחזר לעירייה ויושכר לועדה החקלאית לשימוש משרדי לתקופה של 5
שנים חסר יום.
עוד הוסכם כי המוצגים העתיקים המצויים בחדר נעול יועברו למשמרת למוזיאון
ראשון לציון.
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העירייה תעמיד  4מקומות חניה עפ"י החוזה הקיים בין הועדה החקלאית לעירייה
לפיו הועבר משרדי הועדה החקלאית מרח' זד"ל פינת רוטשילד למבנה אורוות
הברון.
התמורה  $ 101לחודש כולל מע"מ )אם חל( לפי שער הדולר היציג ביום חתימת
ההסכם והסכום יוצמד למדד בהתאם לנוהלי העירייה.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר מתן רשות שימוש בחדר באורוות הברון
לועדה החקלאית.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים-:
א .סכום הדיון.
ב .מפה עם סימון החדר.
להלן ההצבעה:
14
בעד-
/
נגד-
/
נמנע-
מחליטים:

מאשרים )פה אחד(

התקיימה הצבעה "אן בלוק" לסעיפים  13 – 5להלן:
.5

העברת בית הכנסת הגדול לאחריות המוזיאון
בית הכנסת הגדול בגוש  3932חלקה  ,14רח' אחד העם  ,1הינו רכוש העירייה.
עקב הנסיבות ראוי שבית הכנסת יהיה באחריות מוזיאון ראשון לציון ובאחריות החברה
העירונית ,שתישא בהוצאות החשמל והמים לכלל המבנים.
העברת בית הכנסת הגדול חברה העירונית לתרבות ,ספורט ונופש בע"מ בניהול ישיר של
המוזיאון ,תהא בכפוף להקמת צוות מנהל מטעם המוזיאון וחברי המועצה ,אשר יבטיח
את המשך הפעלתו ותפקודו של המבנה כבית תפילה פעיל.
לפיכך מתבקשת המועצה לאשר העברת בית הכנסת הגדול לחברה העירונית לתרבות,
ספורט ונופש בע"מ לניהול מוזיאון ראשון לציון.
התנהל דיון במהלכו הוצע ,כי הרכב הצוות המנהל יהיה כדלקמן:
חברי המועצה ה"ה אלי יבלון ,אריה כהן ודורון אוזן.
מנהלת המוזיאון – הגב' נאוה קסלר.
מחליטים :

.6

מאשרים )פה אחד(

תפישת מגרש בגוש  3928חלקה  ,140רח' אמיל זולא ,לצורכי גינון
בהמשך לצו הגינון מחלקה  ,141גוש  3928רח' אמיל זולא הוסמכה העירייה לגנן גינון לא
אינטנסיבי ע"י הבעלי )ממ"י( גם את חלקה .140
לפיכך מתבקשת המועצה לאשר תפישת המגרש שבנדון לצורכי גינון עפ"י חוק הרשויות
המקומיות התשמ"ו.
הגינון לא יכלול נטיעת עצים בקרקע ויוסר מייד עם דרישת ממ"י לקראת הוצאת המגרש
לשיווק.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :
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.7

הסכם תחנות טרנספורמציה עם חברת חשמל – עידכון
בתאריך  16.11.11אישרה המועצה את הסכם הגג עם חברת חשמל בנושא הצבת
חדרי חשמל ברחבי העיר.
כעת מתבקשת המועצה לאשר שינוי בתקופת החכירה מ 49 -שנה לתקופת חכירה
של  25שנה מיום חתימת ההסכם עם זכאות חברת חשמל להאריך תקופת החכירה
לתקופה נוספת של  25שנים.
כמו כן מתבקשת המועצה לאשר ששיעורי דמי החכירה כפי שנקבעו באישור
המועצה משתנים לפי המחירון של חברת חשמל אשר מתעדכן מדי רבעון.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק קיטוע החלטת המועצה.
מחליטים :
.8

מאשרים )פה אחד(

הארכת שכירות דירת מעבר לגרעין חיילים של השומר הצעיר – תיקון
המועצה מתבקשת לאשר תיקון החלטתה מישיבתה מס'  83/12מתאריך  28.2.12כדלקמן:
עפ"י בקשת אגף הנוער הוארך הסכם השכירות עבור דירת מעבר בת  6חדרים עבור
גרעין חיילים של השומר הצעיר ברחוב פינחסוביץ וזאת לתקופת שכירות של 12
חודשים וכל זאת מתאריך  , 28.2.12תום סיום ההסכם.
הדירה משמשת כדירת אכלוס לגרעין חיילים של השומר הצעיר אשר יבצע משימות
עירוניות כמדריכי גדר ובשעות אחר הצהרים יבצעו פעילות עם נוער בסיכון.
דמי שכירות חודשיים מבוקשים –  .6,550עקב טעות סופר נרשם סכום דמי שכירות
חודשיים בסך של .₪ 5,950
מובהר ,שבהסכם קודם שילמה העירייה סך של  ₪ 6,500לחודש כך שהפער הינו ₪ 50
לכל חודש שכירות.
הדירה מאושרת ע"י צה"ל.
משכיר הדירה מבקש שתשלום דמי השכירות יהיו לשנה מראש.
יצויין ,כי דמי השכירות ונושא תשלום השכירות אושר ע"י אגף הנוער.
העירייה תישא בכל התשלומים כגון :מיסים ,ועד בית ,חשמל ,מים ,טלפון ,גז וכו'.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים:
א .עותק אישור אגף הנוער לשינוי דמי השכירות.
ב .קיטוע החלטת מועצה .83/12
מחליטים :
.9

מאשרים )פה אחד(

אישור חוזה אחד לשטחים שהעירייה שוכרת – אחוזת ראשונים
המועצה מתבקשת לאשר תיקון החלטתה מס'  83/12מתאריך  6.2.12בדבר שכירות שטח
עבור המינהל לשילוב חברתי באחוזת ראשונים כדלקמן:
א .העירייה שוכרת שטח עיקרי בגודל של  348מ"ר עפ"י חוזה שאושר בישיבת מועצה
 31/10מתאריך  18.1.10ואשר מסתיים בתאריך .30.7.12
ב .העירייה משתמשת בתוספת שטח עבור משרדים נוספים עפ"י אישור מועצה 62/11
מתאריך  18.5.11לתקופה של  12חודשים.
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היות ומבנה הקבע של המנהל לשילוב חברתי נמצא בהליך סופי של היתר בנייה והבנייה
אמורה להסתיים עד לתאריך  ,01.2013מתבקשת המועצה לאשר הסכם מאוחד שתחילתו
בתאריך  1.9.2011וסיומו בתאריך .30.7.2013
במהלך תקופת השכירות המאוחרת תהיה לעירייה הזכות לסיים את 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  ₪ 34,240בתוספת מע"מ כחוק ,עבור משרדים בשטח של
 428מ"ר.
העירייה תישא בכל התשלומים כגון :מיסים ,ועד בית ,חשמל ,מים ,טלפון ,גז ועוד.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים קיטוע החלטת מועצה .83/12
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :

 .10אישור להשבת הנכס בגוש  5033חלקה  ,32רח' ג'רופי  8א.ת.ח .לעירייה
המועצה מתבקשת לאשר את בקשת המחזיק מר חכמון קלמנטה ת.ז  030473995אשר
פנה לעירייה בבקשה להחזיר את המקרקעין כולל הבנוי בגוש  5033חלקה ) 32חלק(
ברח' ג'רופי  . 8הסכם החכירה הגיע לסיומו בשנת  1996לנוכח חובותיו לעירייה לא
נחתם עימו הסכם חכירה מוארך בהתאם למתווי ליבאי .
הואיל והמבנה עומד ריק במשך שנים רבות מאוד פנה מר קלמנטה אל העירייה וביקש
להחזיר את החזקה בנכס לידי העירייה תוך סילוק הדדי של טענות הצדדים עקרונות
ההסכם סוכמו בין ב"כ הצדדים ואושרו ע"י גזבר העירייה ) לשעבר(
לפיכך מתבקשת המועצה לאשר כדלקמן:
כנגד החזרת המקרקעין והמבנה לידי העירייה וסילוק מלא טענות הצדדים בעניינם של
המקרקעין לרבות השקעות המחזיק במקרקעין תשלם העירייה למר קלמנטה סך של
 75,000כולל מע"מ .
 ₪ 64,655ללא מע"מ  ,וסך של  ₪ 10,345מע"מ ישולם ע"י העירייה.
וימחקו חובות המחזיק כאמור להלן:
(1
(2
(3

דמי שימוש בסך כולל של  ₪ 202,170נכון עד  25.3.2012כולל מע"מ בכל חודש
נוסף יחויב סך של ₪ 1,544
חוב ארנונה משנת  2009בסך של .₪ 531
הוצאות גביה  88ש"ח

המע"מ ישולם ישירות ע"י העירייה למס ערך מוסף וידווח בעסקת אקראי ,ממון העסקה
באמצעות קרן נדל"ן סעיף .5600009000
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :
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 .11אישור לשכירות נכס בגוש  5032חלקה  12חלק ,רח' פנקס  5לחב' רבי פלס בע"מ
ייצור ושיווק שקיות
המועצה מתבקשת לאשר בקשת חב' רבי פלסט בע"מ יצור ושיווק שקיות ,ח.פ.
 51113937ע"י מנהלה מר רבי אדוארד לשכור את הנכס הנדון לתקופת מסגרת של 5
שנים חסר יום .הסכם השכירות יתחדש ב 1 -בינואר בכל שנה .לעירייה תהא אפשרות
לסיים את ההסכם בתוך תקופת המסגרת בהתרעה של  6חודשים מראש.
חב' רבי פלסט הנ"ל מחזיקה בנכס מיום  31.12.1978ובעלת רישיון עסק לצמיתות שניתן
ביום  .26.2.1991החב' שכרה בשכירות משנה מאושרת מהחוכר אופק אילן שהשיב את
המקרקעין ,כולל הבינוי ,לעירייה .מכאן שחב' רבי פלסט הנ"ל מחזיקה במקום מעל 10
שנים ופטורה ממכרז.
דמי השכירות לתקופה מתחילה ביום  1.1.2012ועד ליום  - 31.12.2012בסך של ,₪ 80,173
בתוספת מס ערך מוסף וישולם לכל השנה מראש.
סכום זה יהא צמוד מדד וקיבל את אישור השמאי יובל דנוס.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :

 .12אישור משכנתא מדרגה שניה ע"ש ששון יוסף וששון מזל
בעלים בגוש  5032חלקה  ,26רח' ספיר  ,7א.ת.מערב ראשל"צ
המועצה מתבקשת לאשר בקשת ה"ה ששון יוסף ת.ז 006382279 .וששון מזל ת.ז.
 ,030656094בעלי מגרש בגוש  5032חלקה ) 26חלק( ,רח' ספיר  ,7איזור תעשיה מערב
ראשל"צ ולרשום משכנתא מדרגה שנייה ללא הגבלה בסכום לטובת בנק לאומי בישראל
סניף המסגר  44תל אביב.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :
 .13הסכם תרומה – ה"ה חנם

העירייה הינה הבעלים הרשום של החלקה  688בגוש  ,3928בשטח של  1,000מ"ר
המצוייה ברחוב קרל נטר בראשון לציון ויעודה שטח ציבורי פתוח.
התורמים – משפחת חנם מבקשים לפתח את הגן הציבורי על חשבונם לצורך הנצחת
בנם המנוח חביב חנם ז"ל.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר הסכם התרומה המצורף.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הסכם התרומה ומפת הגן.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :
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 .14מכרז מס'  – 35/11אספקת ציוד למעבדות – בקשה להגדלת חוזה - 7904/00
ש.רובינשטיין ציוד מדעי
המועצה מתבקשת לאשר המלצת ועדת המכרזים מישיבתה מתאריך  12.3.12ולאשר
הגדלת חוזה מס'  – 7904ש .רובינשטיין עבור אספקת ציוד למעבדות בבתי הספר אחרון
הבילויים ומקיף ד'.
היקף כספי מקורי –  ₪ 318,764לא כולל מע"מ.
סה"כ ההגדלה – .48.44%
היקף כספי לאחר ההגדלה –  ,₪ 473,197.5לא כולל מע"מ.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק פניית ועדת המכרזים לראה"ע.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :

חבר המועצה – מר שלמה לוי עזב הישיבה.
 .15מכרז מס'  – 58/11פינוי מכולות גזם וגרוטאות – ניהול מו"מ
ועדת המכרזים מישיבתה מתאריך  26.3.12המליצה לאשר ביטול מכרז מס'  – 58/11פינוי
מכולות גזם וגרוטאות וניהול מו"מ עם קבלנים בעלי כושר ביצוע ונסיון בתחום.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר ביטול מכרז  – 58/11וניהול מו"מ עם קבלנים
בעלי כושר ביצוע ונסיון בתחום.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים:
א .עותק פניית ועדת המכרזים לראה"ע.
ב .קיטוע מפרוטוקול ועדת מכרזים מיום .26.3.12
התקיים דיון במהלכו הבהיר ראה"ע ,כי המו"מ יתבצע ע"י עובדי עירייה ולא ע"י חברי
מועצה כפי שהחליטה ועדת המכרזים .לא בריא ציבורית שחברי מועצה יהיו חלק
מתהליך של משא ומתן על מכרז.
ראה"ע – מר דב צור העמיד להצבעה הצעת החלטה כדלקמן:
ניהול המו"מ יערך ע"י אנשי המקצוע וכל חבר ועדת מכרזים שירצה להשתתף בהליך
יוכל להשתתף בתור משקיף.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד( ביטול המכרז וניהול מו"מ ע"י אנשי המקצוע
בשיתוף חברי ועדת המכרזים כמשקיפים.

 .16חוק עזר לראשון לציון )תיעול( )תיקון( התשע"ב 2012 -
עפ"י פקודת העיריות )נוסח חדש( וחוק העזר לראשון לציון )תיעול( התשנ"ה – 1994
מוסמכת העירייה לגבות היטל תיעול מבעל נכס כהגדרתו בחוק העזר תיעול.
סעיף 5ג)ה( לפקודת מיסי העירייה ומיסי הממשלה )פטורין( ) 1938להלן" :הפקודה"( קובע
רשימת נכסים הפטורים מארנונה כללית .בפסקה )1א( של הסעיף האמור נקבע שהשטח
המשמש כבית כנסת וייעודו העיקרי הוא קיום תפילה והשימושי הנוספים בו ,ככל
שישנם הם ללימוד תורה הוא לצרכים הנובעים מקיום תפילה ומלימוד התורה פטור
מארנונה כללית בתנאי שאין בו פעילות עסקית.
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בהתאם לרוח שנקבעה בפקודה זו ,מוצע אפוא לקבוע במפורש ,שבתי כנסת ,שייעודם
העיקרי הוא תפילה ,לימוד ,תורה ותרבות תורנית ,שאינם למטרות רווח ,יהיו פטורים
מתשלום היטל תיעול והכל לגבי השטח המשמש לצורכי תפילה ושאין בו פעילות
עסקית.
כן מוצע בהתאמה להחיל את הפטור בשינויים המחוייבים באשר למסגר ולכנסיה ,תוך
שמירה על עיקרון השוויון.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר את חוק העזר בנוסח המצ"ב.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק חוק העזר לראשון לציון )תיעול( )תיקון(
התשע"ב – .2012
להלן ההצבעה:
11
בעד-
/
נגד-
1
נמנע-
מחליטים:

)גב' יפעת מאירוביץ יפת(
מאשרים )ברוב קולות(

 .17חוק עזר לראשון לציון )סלילת רחובות( )תיקון( התשע"ב 2012 -
עפ"י פקודת העיריות )נוסח חדש( וחוק העזר לראשון לציון )סלילת רחובות( התשנ"ה –
 1994מוסמכת העירייה לגבות היטל סלילה )כביש ומדרכה( מבעל נכס כהגדרתו בחוק
העזר תיעול.
סעיף 5ג)ה( לפקודת מיסי העירייה ומיסי הממשלה )פטורין( ) 1938להלן" :הפקודה"( קובע
רשימת נכסים הפטורים מארנונה כללית .בפסקה )1א( של הסעיף האמור נקבע שהשטח
המשמש כבית כנסת וייעודו העיקרי הוא קיום תפילה והשימושי הנוספים בו ,ככל
שישנם הם ללימוד תורה הוא לצרכים הנובעים מקיום תפילה ומלימוד התורה פטור
מארנונה כללית בתנאי שאין בו פעילות עסקית.
בהתאם לרוח שנקבעה בפקודה זו ,מוצע אפוא לקבוע במפורש ,שבתי כנסת ,שייעודם
העיקרי הוא תפילה ,לימוד ,תורה ותרבות תורנית ,שאינם למטרות רווח ,יהיו פטורים
מתשלום היטל סלילה והכל לגבי השטח המשמש לצורכי תפילה ושאין בו פעילות
עסקית.
כן מוצע בהתאמה להחיל את הפטור בשינויים המחוייבים באשר למסגר ולכנסיה ,תוך
שמירה על עיקרון השוויון.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר את חוק העזר בנוסח המצ"ב.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק חוק העזר לראשון לציון )סלילת רחובות(
)תיקון( התשע"ב – .2012
להלן ההצבעה:
11
בעד-
/
נגד-
1
נמנע-
מחליטים:

)גב' יפעת מאירוביץ יפת(
מאשרים )ברוב קולות(
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 .18מנוי מר שלומי קונסטנטין כמנהל ארנונה לעסקים
בישיבת מועצה מן המניין מס'  71/11מיום  ,7.9.11אישרה מועצת העיר מינוי מר שלומי
קונסטנטין ,כמנהל ארנונה לעסקים )מסחר ,שירותים ,תעשיה ומלאכה( ,לתקופה של
שישה חודשים.
מאחר שתוקף המינוי פג בתאריך  ,27.3.12מתבקשת המועצה לאשר מינוי מר שלומי
קונסטנטין ,כמנהל ארנונה לעסקים )מסחר ,שירותים ,תעשיה ומלאכה( ,ללא הגבלת זמן.
חבר המועצה מר דוד ראובן לא השתתף בהצבעה.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים:

 .19אשור תקנות ההתאגדות החדשות של החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ
המועצה מתבקשת לאשר תקנות ההתאגדות החדשות של החברה הכלכלית לראשון
לציון בע"מ ,הכולל את השינויים שהומלצו בדו"ח הביקורת של ה"ה פניני מטעם האגף
לתאגידים עירוניים במשרד הפנים ,למעט ,בהתאם לעמדתו של ראש העירייה – שלושה
שינויים שהומלצו על ידי מחברי דו"ח הביקורת מטעם משרד הפנים והמתייחסים ל:
יו"ר הדירקטוריון; מספר הדירקטורים; הרכב הדירקטוריון.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
א .תקנות ההתאגדות החדשות של חכ"ר בשילוב השינויים .
ב .עותק מכתבו של ראה"ע – מר דב צור למר דודי ספיר  ,מנהל אגף בכיר
לתאגידים עירוניים במשרד הפנים.
התנהל דיון במהלכו הסביר היועץ המשפטי של החברה הכלכלית  -עו"ד מיכאל דעואל
לחברי המועצה את עיקרי השינויים שהומלצו בדו"ח הביקורת של רו"ח פניני מטעם
האגף לתאגידים עירוניים במשרד הפנים ,למעט שלושת השינויים להם התנגד ראה"ע
המתייחסים להרכב הדירקטוריון ,למספר הדירקטורים ולכהונת יו"ר הדירקטוריון..
משנה לראה"ע –מר רז קינסטליך טען ,כי ראה"ע חייב להיות יו"ר הדירקטוריון.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :

 .20החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ – בדיקת התנהלות כספית ומינהל תקין
בתאגיד/דו"ח מטעם משרד רואי חשבון "פניני את פניני" .
המועצה מתבקשת לדון בדו"ח רואי החשבון מטעם משרד הפנים "פניני את פניני"
באשר לבדיקת התנהלות כספית ומינהל תקין בתאגיד החברה הכלכלית לראשון לציון
בע"מ.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הדו"ח.
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הובא לידיעת חברי המועצה:
הסמכת פקחים לפי חוק הרשויות המקומיות
)אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים( התשס"ח – .2008
מובא לידיעת חברי המועצה  ,כי בתוקף סמכותו לפי סעיף  3לחוק הרשויות המקומיות
)אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים( התשס"ח –  2008כי מר דב צור – ראש העירייה הסמיך
את הר"מ להיות פקחים לעניין החיקוקים הרשומים בתוספת לחוק.
ואלה הפקחים שהוסמכו:
מר רותם יחזקאל ת.ז39153671 .
גב' שרונה שטרית ת.ז61009155 .
מר יוגב כהן ת.ז37465499 .
מר יוגב מטודי ת.ז38740106 .
מר כפיר גוסטו ת.ז34192906 .
ואלה חיקוקי הסביבה אשר בסמכות הפקח:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

פקודת היערות.
עבירות לפי סעיפים 111 ,111א ו–111ב לפקודת המכרות.
עבירות לפי סעיף 71א ו–71ד לפקודת בריאות העם1940. ,
עבירות לפי סעיף 20כא לחוק המים ,התשי"ט ,1959-למעט העבירות הקבועות בתקנות
המים )מניעת זיהום המים( )סילוק שפכים מכלי שיט( ,התשנ"ט1998.-
חוק הגנת הצומח ,התשט"ז1956.-
עבירות לפי חוק למניעת מפגעים ,התשכ"א ,1961-למעט עבירה לפי סעיף )11א().(2
חוק הדרכים )שילוט( ,התשכ"ו1966.-
עבירות לפי סעיף )13א() (2ו–)) ,(3ב() (1ו–)ג( ,וסעיף  15לחוק שמירת הניקיון ,התשמ"ד-
.1984
חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור ,התשנ"ג1993.-
)א( עבירות לפי סעיף )15א( לחוק החומרים המסוכנים ,התשנ"ג ,1993-וכן עבירות לפי
סעיף 16ב לחוק האמור לעניין העבירות האמורות.
)ב( עבירות לפי סעיף )15ב( ו–)ג( לחוק החומרים המסוכנים ,התשנ"ג ,1993-וכן עבירות
לפי סעיף 16ב לחוק האמור לעניין העבירות האמורות.
)ג( )בוטל(.
חוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( ,התשנ"ד ,1994-ותקנות שהותקנו לפיו.
חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים ,התשנ"ז1997.-
עבירות לפי סעיף )18א() (3לחוק הפיקדון על מכלי משקה ,התשנ"ט ,1999-וכן עבירות
לפי סעיף  19לחוק האמור לעניין העבירות האמורות.
חוק שמירת הסביבה החופית ,התשס"ד2004.-
חוק הקרינה הבלתי מייננת ,התשס"ו2006.-
עבירות לפי סעיף )15א() (3) ,(1ו–) (4לחוק לסילוק ולמיחזור צמיגים ,התשס"ז,2007-
ולפי סעיף )15א() (5לחוק האמור ,לעניין דיווח לפי סעיף )9ב( לאותו חוק ,וכן עבירות
לפי סעיף  16לחוק האמור לעניין העבירות האמורות.
חוק אוויר נקי ,התשס"ח ,2008-ואולם בביצוע תפקידיו לעניין מקור פליטה טעון היתר
כהגדרתו בחוק האמור יפעל פקח על פי הנחיותיו של עובד מוסמך.
עבירות לפי סעיף )31א() (1או )) ,(2ב() (2ו–)ג() (2לחוק להסדרת הטיפול באריזות,
התשע"א ,2011-וכן עבירות לפי סעיף  32לחוק האמור לעניין העבירות האמורות
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כל הפקחים בעלי תעודה כי השתתפו בתוכנית הכשרה לפקח סביבה במסגרת המפע"ם –
לאזור הגליל המערבי.
חבר המועצה – מר אלי יבלון הסב תשומת לב חברי המועצה לכך שבסמכויות הניתנות
למפקחים ישנה גם סמכות מעצר של חשודים ולזה הוא מתנגד.
ראה"ע – מר דב צור  -היועצת המשפטית לעירייה – עו"ד אהובה קרוק-קורמן תבדוק
נושא סמכות המעצר.

תקציבים בלתי רגילים:
.1

אישור תב"ר בסך של  ₪ 1,650,000לתשלום פיצויי הפקעה נכס ברמת אליהו,
רח' הרב מינץ 19
ההנהלה התבקשה לאשר תב"ר בסך של  ,₪ 1,650,000כולל מע"מ ,לתשלום פיצויי
הפקעה לנכס המשמש כמועדון קליטה לעולי אתיופיה ,גוש  7281חלקה  154והפקעה ע"י
העירייה.
התקיימה בוררות בין העירייה לחברת חבצלת בעלי המבנה והקרקע ועפ"י סכום
הבוררות היתה צריכה העירייה לשלם סכום של  + ₪ 1,700,000מע"מ ,צמוד עפ"י החוק
מחודש אוקטובר .2010
עפ"י הנחיית ראה"ע הצליח עו"ד רועי בר להביא להסכמת הבעלים מהם הופקע הנכס
ליתן הנחה לעירייה בגובה  20%מסכום הבוררות.
מקור המימון – קרן נדל"ן.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק התב"ר ועותק שומת הבורר.
להלן ההצבעה:
10
בעד-
/
נגד-
1
נמנע-
מחליטים:

)גב' יפעת מאירוביץ יפת(
מאשרים )ברוב קולות(

אישורי מועצה:
.1

אישור ההחלטה הכלולה בסעיף  1בפרוטוקול ועדה מקצועית לתמיכות
מיום  14.2.12ופרוטוקול ועדת תמיכות ציבורית מיום 28.3.12
המועצה מתבקשת לאשר ההחלטה הכלולה בסעיף  1בפרוטוקול ועדה מקצועית
לתמיכות מיום  14.2.12ופרוטוקול ועדת תמיכות ציבורית מיום :28.3.12
 .1חלוקת תקציב תמיכות יחידות צבאיות ).(2012

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותקי הפרוטוקולים.

להלן ההצבעה:
9
בעד-
/
נגד-
1
נמנע-
מחליטים:

)גב' יפעת מאירוביץ יפת(
מאשרים )ברוב קולות(
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.2

אישור ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדה מקצועית לתמיכות מיום 28.2.12
ובפרוטוקול ועדה ציבורית לתמיכות מיום 18.3.12
המועצה מתבקשת לאשר ההחלטות הכלולות ב בפרוטוקול ועדה מקצועית לתמיכות
מיום  28.2.12ופרוטוקול ועדת תמיכות ציבורית מיום :18.3.12
 .1חובות היטלי פיתוח בתי כנסת בבעלות פרטית.
 .2העברת תקציב בסך של  ₪ 60,000עבור פעילות "גרעין החינוך התורני".
 .3העברת תקציב בסך של  ₪ 100,000עבור "קרן ראשון" – עבור סיוע במתן הלוואות
לסטודנטים עבור לימודים.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותקי הפרוטוקולים.

להלן ההצבעה:
10
בעד-
/
נגד-
1
נמנע-
מחליטים:

.3

)גב' יפעת מאירוביץ יפת(
מאשרים )ברוב קולות(

אישור ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מתאריך 22.3.12
ובפרוטוקול ועדת תמיכות ציבורית מתאריך 28.3.12
המועצה מתבקשת לאשר ההחלטות הכלולות בסעיף  1וסעיף 2ג' בפרוטוקול ועדת
תמיכות מקצועית מתאריך  22.3.12ובפרוטוקול ועדת תמיכות ציבורית מתאריך :28.3.12
 .1אישור טבלת חלוקת תקציב התמיכות בספורט – .2012
 .2אישור טבלת חלוקת תקציב תנועות נוער לשנת .2012

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותקי הפרוטוקולים.
התנהל דיון במהלכו החליט ראה"ע – מר דב צור להפריד הדיון בין תקציב הספורט לבין
תקציב תנועות הנוער וזאת עד להגעת מחזיק תיק הנוער – מר דורון אוזן לישיבה.
לגבי תקציב הספורט  -במהלך הדיון ביקש מחזיק תיק הספורט – מר ציון כהן להוסיף
 ₪ 10,000מסעיף הרזרבה לתקציב קבוצת הפועל רמת אליהו כדורגל ,כך שתקבל סך של
 ₪ 140,000ולא כפי שמופיע בטבלת החלוקה סך של .₪ 130,000
מחליטים :מאשרים )פה אחד( תקציב הספורט לשנת  2012בתוספת  ₪ 10,000מסעיף
הרזרבה לקבוצת הכדורגל הפועל רמת אליהו.
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.4

אישור המלצות הכלולות בפרוטוקול הועדה לחריגי מים מקרים סוציאליים
המועצה מתבקשת לאשר המלצות הכלולות בפרוטוקול הועדה לחריגי מים מקרים
סוציאליים שהתקיימה בתאריך .6.3.12

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הפרוטוקול.

פרוטוקול מפורט מצוי בידי מרכזת מועצת העירייה – הגב' טובה סער.
מחליטים :

.5

מאשרים )פה אחד(

חלופי גברי בדירקטוריון החברה העירונית לתרבות ספורט ונופש בע"מ
המועצה מתבקשת לאשר חלופי גברי בדירקטוריון החברה לתרבות ספורט ונופש בע"מ
מטעם סיעת צבר כדלקמן:
משנה לראה"ע – מר רז קינסטליך מתמנה לדירקטור בחברה העירונית במקומו של חבר
המועצה – מר ישראל דואני המפסיק חברותו בדירקטוריון.
מחליטים :

.6

מאשרים )פה אחד(

מנוי מ"מ לחברי ועדת המכרזים
המועצה מתבקשת לאשר מנוי מ"מים לחברי ועדת המכרזים כדלקמן:
א .חבר המועצה – מר דורון אוזן מתמנה כמ"מ חבר ועדת המכרזים מר שלמה לוי;
ב .משנה לראה"ע – מר אבי דנינו מתמנה כמ"מ חבר ועדת המכרזים מר דוד ראובן;
ג .חברי המועצה ה"ה סורין גנות ומיכאל רייף מתמנים כמ"מ חבר ועדת המכרזים
סגן ראה"ע – מר ודים קירפיצ'וב;
ד .חברי המועצה ה"ה ציון כהן ודוד ביטן מתמנים כמ"מ חבר ועדת המכרזים – מר אייל
מושיוב.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :

לעדכון חברי

המועצה:

דין וחשבון שנתי – דו"ח סיכום פניות הציבור לשנת .2011
לבקשת חבר המועצה – מר אלי יבלון נדחה הדיון בדין וחשבון השנתי של פניות הציבור
לישיבת המועצה הבאה.
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אישור ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מתאריך 22.3.12
ובפרוטוקול ועדת תמיכות ציבורית מתאריך 28.3.12
המועצה מתבקשת לאשר ההחלטות הכלולות בסעיף  1וסעיף 2ג' בפרוטוקול ועדת
תמיכות מקצועית מתאריך  22.3.12ובפרוטוקול ועדת תמיכות ציבורית מתאריך :28.3.12
 .2אישור טבלת חלוקת תקציב תנועות נוער לשנת .2012

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותקי הפרוטוקולים.
התנהל דיון בתקציב תנועות הנוער לשנת .2012
מר אלי יבלון – יש כפל בקריטריונים לגבי הטבלה – אין הבדל בין:
"פר קפיטה" – מס' חניכים לבין "גודל הסניף" – לא במ"ר.
לגבי שיקול הדעת – ישנה התעלמות מועדת התמיכות הציבורית מכיוון ונרשם ששיקול
הדעת יוקצה עפ"י החלטת הועדה המקצועית.
ראה"ע – מר דב צור – יש לתקן הנוהל לגבי שיקול הדעת כך שלא יהיה אזכור לשום
ועדה ,לא מקצועית ולא ציבורית ,אלא רק המועצה.
מר אלי יבלון – לגבי הניקוד המשלים – "לפי סטטוס תחזוקה של הסניף" – מהווה
תמריץ שלילי ולא תמריץ חיובי.
לגבי  15%שיקול הדעת – לא מקבל את ההחלטה ששיקול הדעת יחולק על פי תרומת
תנועת הנוער לעיר ולקהילה .כל תנועות הנוער תורמות לעיר ולקהילה.
מר דורון אוזן – תנועות הנוער לקחו על עצמם דברים נוספים מעבר לפעילות הרגילה.
זוהי התרומה לקהילה ולעיר ,זהו תמריץ לתנועות הנוער  .מי שהיה מוכן להשתתף
בפרוייקט קיבל תוספת דרך סעיף שיקול הדעת ומי שלא השתתף – לא קיבל.
מר אלי יבלון – לא מקבל זאת ,לא תואם את הנתונים המופיעים בטבלה.
ראה"ע – מר דב צור – בשיקול הדעת הוטלו משימות נוספות .מי שהסכים לכך קיבל
תוספת וזאת עפ"י המלצת אגף הנוער ,מי שלא הסכים לא קיבל.
מציע לאשר את תקציב התמיכות לתנועות הנוער לשנת  ,2012למעט הסכום של שיקול
הדעת.
נושא שיקול הדעת יובא לדיון מחודש בהנהלה בהשתתפות אנשי המקצוע.
חברת המועצה – הגב' יפעת מאירוביץ יפת לא השתתפה בהצבעה.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד( תקציב התמיכות לתנועות הנוער לשנת ,2012
למעט הסכום של שיקול הדעת.
נושא שיקול הדעת יובא לדיון מחודש בהנהלה בהשתתפות אנשי
המקצוע.

הישיבה הסתיימה בשעה22:05 :

דב צור
ראש העירייה

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה
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