עיריית ראשון לציון
המועצה ה14 -
לשכת מנכ"ל העירייה

ט' אלול תשע"ב
 27אוגוסט 2012
01086012

קובץ החלטות מס' 99/12
של ישיבת מועצה שלא מן המנין

שהתקיימה ביום ראשון,

ח' באלול התשע"ב26.8.12 ,

)בתום ישיבת מועצה שלא מן המנין (98/12
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,
ציון כהן ,דורון אוזן ,שלמה גרינברג ,אלי יבלון ,דוד ראובן ,שמעון טרבלסי,
שמואל ג'מיל ,ליאל אבן זוהר בן דוד ,יפעת מאירוביץ יפת ,שלמה כוכבי ,אפי
משה ,אסתר הבטם מקונן.,

חסרים:

רז קינסטליך – משנה לראה"ע ,אייל מושיוב ,סורין גנות ,מיכאל רייף ,משה
יהושע ,ישראל דואני ,שלמה לוי ,איתן שלום ,אסף דעבול.,

נוכחים:

פרנקו גונן – מנכ"ל העירייה ,אלי יהלום – מהנדס העירייה ,יוסי כהן – גזבר
העירייה ,ברוך הרשקוביץ – ראש מינהל שפ"ע ,נעמי אחימור – ראש המינהל
לשילוב חברתי ,ד"ר שוש נחום – ראש מינהל החינוך ,איתמר לוי – ראש
מינהל אי"ס ,ז'ק מוסרי – הממונה על הכנסות העירייה ,מוריס לוי – מנהל
אגף תקציב ,טובה סער – מזכירת מועצת העירייה ,עו"ד רועי בר -יועץ
משפטי לעירייה.

הישיבה נפתחה בשעה23:54 :

.1

ביטול  2מכרזי בניה ציבורית – ביצוע התמחרות
בהמשך להחלטת וועדת המכרזים לבטל את  2המכרזים של הבניה הציבורית להקמת
מועדון נוער בחלום ראשון ומועדון לגיל זהב בגן נחום ,בשל הצעה גבוהה ופסולה ,יש
צורך באישור המועצה לביצוע התמחרות מהסיבות הבאות :
 .1מכרזים הללו הוארכו בגלל שלא היו קונים .לאור התוצאה הגבוהה,
נראה שאומדן האגף היה נמוך ולכן קבלנים לא רצו לקנות.
האגף לבנייה ציבורית מאמין שאם ישופרו תנאי התשלום ויעניינו קבלנים
נוספים ,ניתן במסגרת התמחרות לשכנע במחיר טוב לפני הגשת בקשה
להגדלת תבר .
 .2מועדוני נוער הללו היו צריכים להיות מוכנים לאחרי החגים –בשל אילוצים
שלא היו תלויים בעירייה )קק"ל בחלום ראשון – חורשת העצים
ופתרון ביוב ומים כולל לגן נחום – מניב( נדחו המכרזים מספר פעמים.
לאור דרישת הצרכנים )אגף הנוער ואגף הרווחה( חשוב לספק את המתקנים
הללו מוקדם ככל האפשר.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר ביטול  2מכרזי בנייה ציבורית וביצוע
התמחרות עם קבלנים.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק קיטוע פרוטוקול ועדת המכרזים
ועותק אישור ראה"ע .
להלן ההצבעה:
12
בעד-
1
נגד-
1
נמנע-
מחליטים:
.2

)ד"ר אפי משה(
)גב' ליאל אבן זוהר בן דוד(
מאשרים )ברוב קולות(

חלופי גברי בדירקטוריון מניב
בישיבת מועצה שלא מן המנין מס'  94/12מתאריך  18.7.12אושו חלופי גברי בדירקטוריון
מניב כדלקמן:
מ"מ ראה"ע  -מר מוטי עג'מי מתמנה כדירקטור בדירקטוריון מניב במקומו של סגן
ראה"ע – מר אריה כהן.
לאחר אישור החלטת המועצה הנ"ל ביקש מ"מ ראה"ע – מר מוטי עג'מי להסיר
מועמדותו מדירקטוריון מניב ולפיכך חלופי הגברי לא יצאו לפועל.
כעת מתבקשת המועצה לאשר כדלקמן:
א .ביטול החלטת המועצה מס' .94/12
ב .חלופי גברי בדירקטוריון מניב  -חבר המועצה – מר אלי יבלון מתמנה
כדירקטור בדירקטוריון מניב במקומו של סגן ראה"ע – מר אריה כהן.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק קיטוע החלטת מועצה .94/12

להלן ההצבעה:
16
בעד-
1
נגד-
/
נמנע-
מחליטים:

)יפעת מאירוביץ יפת(
מאשרים )ברוב קולות(

 .3מנוי מר אבי כהן כדירקטור בדירקטוריון החברה הכלכלית
המועצה מתבקשת לאשר מנוי מר אבי כהן כדירקטור/נציג ציבור בחברה הכלכלית
להלן ההצבעה:
16
בעד-
1
נגד-
/
נמנע-
מחליטים:

)יפעת מאירוביץ יפת(
מאשרים )ברוב קולות(

 .4האצלת סמכויות ראה"ע לסגן ראה"ע – מר ודים קירפיצ'וב לפעול בתחום הספורט
המועצה מתבקשת לאשר החלטת ראה"ע -מר דב צור להאציל מסמכויותיו
לסגן ראה"ע – מר ודים קירפיצ'וב לפעול בתחום הספורט ,בשיתוף עם ראה"ע – מר דב
צור וחבר ההנהלה מר ציון כהן.
להלן ההצבעה:
16
בעד-
1
נגד-
/
נמנע-
מחליטים:

)יפעת מאירוביץ יפת(
מאשרים )ברוב קולות(

 .5אישור ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדה מקצועית לתמיכות מיום 19.8.12
המועצה מתבקשת לאשר ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדה מקצועית לתמיכות
מתאריך  19.8.12בנושאים הבאים:
א .הפחתת סך של  ₪ 50,000בגין אלימות במשחקים של אגודות הספורט – הפועל
ראשון לציון כדוריד ומכבי ראשון לציון כדוריד.
ב .העברת  ₪ 50,000למכבי ראשון כדורסל בגין השתתפות העירייה ברכישת כרטיסים
לגמר גביע הפיינל פור.
ג .העברת  ₪ 25,000עבור מועדון שחמט ראשון לציון – בגין הישגי המועדון בדמות
מקום שלישי בליגה הלאומית לשחמט והזכאות להשתתף באליפות אירופה למועדוני
השחמט.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הפרוטוקול.
להלן ההצבעה:
14
בעד-
/
נגד-
1
נמנע-
מחליטים:

)גב' ליאל אבן זוהר בן דוד(
מאשרים )ברוב קולות(

 .6אישור מסגרת תקציב לעמותת מכבי ראשון לציון כדורסל בסך  3.5מליון ₪
לעונת הספורט 2012/2013
המועצה מתבקשת לאשר מסגרת תקציב לעמותת מכבי ראשון לציון כדורסל בסך 3.5
מליון  ,₪אשר יועברו על חשבון תמיכות עתידיות ,שיאושרו לעמותות בשנת 2013
ותשולם במהלך שנת הכספים  2013בלבד.
על יסוד אישור המועצה תוציא העירייה מכתב המחאת זכויות לטובת הרשות לביקורת
תקציבית ,אשר נדרש מהעמותות כתנאי לאישור פעילותם בעונה הקרובה.
להלן ההצבעה:
14
בעד-
/
נגד-
1
נמנע-
מחליטים:

)גב' ליאל אבן זוהר בן דוד(
מאשרים )ברוב קולות(

הישיבה הסתיימה בשעה22:59 :

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה

דב צור
ראש העירייה

י' אלול תשע"ב
 28אוגוסט 2012

להלן קיטוע החלטת מועצה שלא מן המנין מס'  99/12מתאריך :26.8.12

.1

ביטול  2מכרזי בניה ציבורית – ביצוע התמחרות
בהמשך להחלטת וועדת המכרזים לבטל את  2המכרזים של הבניה הציבורית להקמת
מועדון נוער בחלום ראשון ומועדון לגיל זהב בגן נחום ,בשל הצעה גבוהה ופסולה ,יש
צורך באישור המועצה לביצוע התמחרות מהסיבות הבאות :
 .1מכרזים הללו הוארכו בגלל שלא היו קונים .לאור התוצאה הגבוהה,
נראה שאומדן האגף היה נמוך ולכן קבלנים לא רצו לקנות.
האגף לבנייה ציבורית מאמין שאם ישופרו תנאי התשלום ויעניינו קבלנים
נוספים ,ניתן במסגרת התמחרות לשכנע במחיר טוב לפני הגשת בקשה
להגדלת תבר .
 .2מועדוני נוער הללו היו צריכים להיות מוכנים לאחרי החגים –בשל אילוצים
שלא היו תלויים בעירייה )קק"ל בחלום ראשון – חורשת העצים

ופתרון ביוב ומים כולל לגן נחום – מניב( נדחו המכרזים מספר פעמים.
לאור דרישת הצרכנים )אגף הנוער ואגף הרווחה( חשוב לספק את המתקנים
הללו מוקדם ככל האפשר.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר ביטול  2מכרזי בנייה ציבורית וביצוע
התמחרות עם קבלנים.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק קיטוע פרוטוקול ועדת המכרזים
ועותק אישור ראה"ע .

י' אלול תשע"ב
 28אוגוסט 2012

להלן קיטוע החלטת מועצה שלא מן המנין מס'  99/12מתאריך :26.8.12

.2

חלופי גברי בדירקטוריון מניב
בישיבת מועצה שלא מן המנין מס'  94/12מתאריך  18.7.12אושו חלופי גברי בדירקטוריון
מניב כדלקמן:
מ"מ ראה"ע  -מר מוטי עג'מי מתמנה כדירקטור בדירקטוריון מניב במקומו של סגן
ראה"ע – מר אריה כהן.
לאחר אישור החלטת המועצה הנ"ל ביקש מ"מ ראה"ע – מר מוטי עג'מי להסיר
מועמדותו מדירקטוריון מניב ולפיכך חלופי הגברי לא יצאו לפועל.

כעת מתבקשת המועצה לאשר כדלקמן:
א .ביטול החלטת המועצה מס' .94/12
ב .חלופי גברי בדירקטוריון מניב  -חבר המועצה – מר אלי יבלון מתמנה כדירקטור
בדירקטוריון מניב במקומו של סגן ראה"ע – מר אריה כהן.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק קיטוע החלטת מועצה .94/12
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

י' אלול תשע"ב
 28אוגוסט 2012

להלן קיטוע החלטת מועצה שלא מן המנין מס'  99/12מתאריך :26.8.12

.3

מנוי מר אבי כהן כדירקטור בדירקטוריון החברה הכלכלית
המועצה מתבקשת לאשר מנוי מר אבי כהן כדירקטור/נציג ציבור בחברה הכלכלית
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

י' אלול תשע"ב
 28אוגוסט 2012

להלן קיטוע החלטת מועצה שלא מן המנין מס'  99/12מתאריך :26.8.12

.4

האצלת סמכויות ראה"ע לסגן ראה"ע – מר ודים קירפיצ'וב לפעול בתחום הספורט
המועצה מתבקשת לאשר החלטת ראה"ע -מר דב צור להאציל מסמכויותיו
לסגן ראה"ע – מר ודים קירפיצ'וב לפעול בתחום הספורט ,בשיתוף עם ראה"ע – מר דב
צור וחבר ההנהלה מר ציון כהן.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

י' אלול תשע"ב
 28אוגוסט 2012

להלן קיטוע החלטת מועצה שלא מן המנין מס'  99/12מתאריך :26.8.12

 .5אישור ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדה מקצועית לתמיכות מיום 19.8.12
המועצה מתבקשת לאשר ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדה מקצועית לתמיכות
מתאריך  19.8.12בנושאים הבאים:
א .הפחתת סך של  ₪ 50,000בגין אלימות במשחקים של אגודות הספורט – הפועל
ראשון לציון כדוריד ומכבי ראשון לציון כדוריד.
ב .העברת  ₪ 50,000למכבי ראשון כדורסל בגין השתתפות העירייה ברכישת כרטיסים
לגמר גביע הפיינל פור.

ג .העברת  ₪ 25,000עבור מועדון שחמט ראשון לציון – בגין הישגי המועדון בדמות
מקום שלישי בליגה הלאומית לשחמט והזכאות להשתתף באליפות אירופה למועדוני
השחמט.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הפרוטוקול.

י' אלול תשע"ב
 28אוגוסט 2012

להלן קיטוע החלטת מועצה שלא מן המנין מס'  99/12מתאריך :26.8.12

.6

אישור מסגרת תקציב לעמותת מכבי ראשון לציון כדורסל בסך  3.5מליון ₪
לעונת הספורט 2012/2013
המועצה מתבקשת לאשר מסגרת תקציב לעמותת מכבי ראשון לציון כדורסל בסך 3.5
מליון  ,₪אשר יועברו על חשבון תמיכות עתידיות ,שיאושרו לעמותות בשנת 2013
ותשולם במהלך שנת הכספים  2013בלבד.
על יסוד אישור המועצה תוציא העירייה מכתב המחאת זכויות לטובת הרשות לביקורת

תקציבית ,אשר נדרש מהעמותות כתנאי לאישור פעילותם בעונה הקרובה.

