עיריית ראשון לציון
לשכת מנכ"ל העירייה
המועצה ה14 -

כ' כסלו תשס"ט
 17דצמבר 2008

קובץ החלטות מס' 2/08
של ישיבת מועצה שלא מן המנין
שהתקיימה ביום שני ,י"ח בכסלו התשס"ט15.12.08 ,
בשעה 19:00
באולם המליאה/קומה  ,5בנין העירייה

משתתפים

דב צור – ראה"ע ,מוטי עג'מי  -מ"מ ראה"ע ,ואדים קירפצ'וב – מ"מ
ראה"ע ,אריה כהן – סגן ראה"ע  ,דוד ביטן – סגן ראה"ע ,ציון כהן ,אייל
מושיוב ,סורין גנות ,שלמה גרינברג ,אלי יבלון ,גיל יודפת ,ליאל אבן זוהר
בן דוד ,יפעת מאירוביץ יפת ,איתן שלום ,דורון אוזן ,אפי משה ,שמואל
ג'מיל ,שמעון טרבלסי ,אסף דעבול ,ספי ריבלין ,רז קינסטליך ,אסתר אבתם
מקונן ,אבי דנינו ,דוד ראובן ,שלמה לוי ,מיכאל רייף ,משה יהושע.

נוכחים:

אהבה לב – מנכ"ל העירייה ,חיה ברנפלד – סמנכ"ל העירייה ,הרצל יוספיה
– גזבר העירייה ,איתן דורון – סמנכ"ל כ"א ,סימה קושניר – מהנדסת
העירייה ,נעמי אחימור – ראש המינהל לשילוב חברתי ,יהודה המאירי –
מבקר העירייה ,עו"ד אהובה קרוק-קורמן – היועצת המשפטית לעירייה,
שרונה וייזל – ס/גזבר העירייה ,טובה סער – מרכזת מועצת העירייה ,אלי
פולק – מנכ"ל החברה העירונית ,רמי דואני – מנכ"ל החברה הכלכלית,
אבי כהן – מנכ"ל החברה לביטחון ,דני לב – מנכ"ל מני"ב ,עו"ד רועי בר –
יועץ משפטי לעירייה.

הישיבה נפתחה בשעה 19:16

בפתח הישיבה ביקש חבר המועצה – מר ספי ריבלין להודות למנכ"ל העירייה היוצא – מר
דורון מילברג על שרותו בעירייה ואיחל לו הצלחה בעתיד.
חברי מועצה נוספים הצטרפו לברכות.

ענייני עובדים:
 .1אישור חוזה העסקת הגב' אהבה לב – מנכ"ל העירייה
המועצה מתבקשת לאשר חוזה העסקת הגב' אהבה לב – מנכ"ל העירייה בחוזה
בכירים  100%שכר מנכ"ל.
המשרה פטורה ממכרז בהיותה משרת אמון.
תנאי העסקה בחוזה בכירים הינם עפ"י הנחיות משרד הפנים והחוזה יועבר לאישור
משרד הפנים לאחר אישור המועצה.
מחליטים:

מאשרים (פה אחד)

ראה"ע – מר דב צור ונציג האופוזיציה – מר אסף דעבול ברכו את הגב' אהבה לב על
נכונותה לקבל עליה את משרת המנכ"ל.

 .2אישור חוזה העסקת הגב' ורד גבאי – מנהלת לשכת ראה"ע
המועצה מתבקשת לאשר חוזה העסקת הגב' ורד גבאי – מנהלת לשכת ראה"ע בחוזה
בכירים  30%-40%משכר מנכ"ל.
המשרה פטורה ממכרז בהיותה משרת אמון.
תנאי העסקה בחוזה בכירים הינם עפ"י הנחיות משרד הפנים והחוזה יועבר לאישור
משרד הפנים לאחר אישור המועצה.
להלן ההצבעה:
24
בעד-
/
נגד-
(מר רז קינסטליך)
1
נמנע-
מחליטים :מאשרים (ברוב קולות)
 .3אשור שלושה עובדי הגזברות לבצוע שרותי שליחות לבנק לאומי
המועצה מתבקשת לאשר לעובדי הגזברות הבאים המטפלים בדואר/שיקים וכ' בבנק
לאומי הרשאה לביצוע שרותי שליחויות לבנק:
גב' פרץ פולט
גב' יונה לוי
מר גל בן יוסף
הבקשה באה על פי דרישת בנק לאומי ,כי העירייה תחתום על מתן הרשאה.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים נוסח ההרשאה מבנק לאומי.
גזבר העירייה – מר הרצל יוספיה ביקש להסיר הנושא מסדר יום המועצה.

התקיימה הצבעה "אן בלוק" לסעיפי  4ו 5 -להלן:
 .4מתן היתר לעבודה נוספת לגב' לילך מוסרי/הממונה על הביטוח
הדרכה מיוחדת לכושר גופני לילדים
המועצה מתבקשת לאשר מתן היתר לעבודה נוספת לגב' לילך מוסרי – הממונה על
הביטוח/גזברות העירייה.
מהות העבודה  -הדרכה מיוחדת לכושר גופני לילדים.
תקופת העבודה  -מ1.7.09 – 1.7.08
שעות העבודה – מ 18:00 -עד 21:00
 1000ש"ח לחודש.
גובה השכר -
 .5מתן היתר לעבודה נוספת לגב' שניידר אילנה/עו"ס מינהל לשילוב חברתי
הדרכת סטודנט
המועצה מתבקשת לאשר מתן היתר לעבודה נוספת לגב' אילנה שניידר– עו"ס במינהל
לשילוב חברתי.
מהות העבודה  -הדרכת סטודנט.
תקופת העבודה  -מ30.6.09 – 1.11.08
שעות העבודה – מ 15:00 -עד 15:45
 850ש"ח ברוטו לחודש.
גובה השכר -
מחליטים:

מאשרים (פה אחד) סעיפים  4ו 5 -הנ"ל

נושאים משפטיים:
 .1הסמכת ראש העירייה וגזבר העירייה לאשר משכנתאות
ולקבל אישור מועצה בדיעבד
המועצה מתבקשת לאשר הסמכת ראה"ע – מר דב צור – גזבר העירייה – מר הרצל
יוספיה לחתום על אשורים למשכנתאות תוך קבלת אשור המועצה בדיעבד.
העירייה מחכירה ו/או מוכרת שטחי קרקע ובמועד ביצוע העיסקאות לא ניתן לרשום
את הבעלות ע"ש הרוכש ואת החכירה ע"ש החוכר מטעמים של זמן ואשור תוכניות
חלוקה או אשור שר הפנים.
לאור העובדה ,שהקרקע לא נרשמה ע"ש הרוכש וכן טרם נרשמו החכירות ,דרושה בכל
מקרה של קבלת משכנתא ע"י החוכר או הרוכש הסכמת העירייה כבעלים הרשום של
הקרקע.
הגוף המוסמך ליתן את האשור האמור הינו מועצת העירייה ועל כן נאלץ כל מבקש
משכנתא להמתין תקופה ארוכה יחסית לקבלת אשר העירייה וכתוצאה מכך נגרם לו
נזק כספי בגין העלות הנוספת הנגרמת לו כתוצאה ממדד אחד נוסף לפחות.
מאחר והאישורים הנ"ל הינם פורמליים במהותם אין כל מניעת שמועצת העיר תסמיך
את ראש העירייה והגזבר לאשר קבלת משכנתאות ע"י הרוכשים וחוכרים כאשר כל
האשורים שנתנו ממועצה אחת לשניה יובאו לאשור ולידיעת המועצה בישיבתה
הקרובה.
הנוהל המוצע הינו על דעת היועץ המשפטי – עו"ד רועי בר ,אושר בקדנציות קודמות
ובא להקל על מקבלי המשכנתאות.
מחליטים:

מאשרים (פה אחד)

 .2מתן רשות שימוש בשטח ציבורי לתפעול גן ילדים פרטי  -שנוי שם
במועצה  40/05אושרה הארכת חוזה מתן רשות שימוש בשטח ציבורי בגודל  200מ"ר
בשכונת כרמים "לגן ועוד" בע"מ לתקופה של  5שנים עד .2010
כיום נפרדו הבעלים ומפעילת הגן הינה גב' פרחי אסתר שהיתה אחת מהשותפות
ומפעילה כיום את גן הילדים בשם "גן ועוד את פרחי" והינה עוסק מורשה.
לפיכך מתבקשת המועצה לאשר חתימת החוזה עמה עד סוף התקופה עפ"י התנאים
שאושרו במועצה  40/05רצ"ב.
יוזכר כי השטח הוחכר החל שנת  2002באשור מועצה ונותן שרות לציבור בזאת שהוא
מאפשר מתן של חצר משחקים החיונית לתפעול לגן הילדים הפרטי.
מחליטים:

מאשרים (פה אחד)

 .3חתימת הסכם הרשאה לשימוש מוניות זד"ל ראשל"צ
(לשכבר תחנת מוניות הדקל) בקרקע למבנה רח' רוטשילד .14
במועצה  19/08אושר חדוש חוזה לשימוש במפרץ חניה ל 7 -מקומות מדרום לבנק
הבילאומי רח' רוטשילד גוש  3933חלקה  201עם מוניות זד"ל ראשל"צ.
בטעות לא הוזכר בבקשה לאשור מועצה שימוש בשטח  7מ"ר לצורך הבודקה אף כי
הוזכר בשומה שהועברה לאשור המועצה.
אשר על כן המתבקשת המועצה לתקן החלטתה המועצה ולציין כי האשור הינו גם
לשטח של  7מ"ר עליו בנויה "הבודקה" והתחנה משלמת בגינו.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים קיטוע החלטת מועצה  97/08ועותק השומה.
מחליטים:

מאשרים (פה אחד)

 .4שכירות כתות מופת
בעבר אושר ע"י המועצה להשכיר כיתות לעמותת מופת באופן פרטני לכל בי"ס ובי"ס.
היות ועמותת מופת מפעילה מרכזי למידה בכל בית ספר אחר מידי שנה מתבקשת
המועצה לאשר החלטה כולל בדבר שכירות כיתות בכל בתי הספר לעמותת מופת ,בסך
של  ₪ 1,300לחודש בתוספת מע"מ כחוק.
העמותה תישא באחזקת הנכס קרי ,ארנונה ,חשמל ,מים ,טלפון וכו'.
ביטוח יעשה עפ"י דרישות העירייה.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק החלטות קודמות של מועצת העיר.
חבר המועצה מר סורין גנות מסר ,כי הוחלט לבחון האפשרות לתמחר מחיר השכירות
לפי כתות ולא לפי בתי הספר כדי שניתן יהיה להוזיל המחיר להורים
מחליטים:

מאשרים (פה אחד)

 .5הסכם שכירות – שרותי בריאות כללית
המועצה מתבקשת לאשר חידוש רשות שימוש לשרותי בריאות כללית בקרקע עירונית
ברח' הארגמן  ,10שכ' נווה חוף ,גוש  5029חלק מחלקה  66ובשטח של כ 110 -מ"ר.
ההקצאה תינתן לתקופה של  24חודשים ובתוספת של  3אוןפציות בנות  12חודשים
כל אחת ובסה"כ לתקופה של  5שנים חסר יום.
תחילת ההסכם מתאריך .4.3.2008
תמורת מתן הרשות תשלם שרותי בריאות כללית סך של  ₪ 23,800לחודש ובתוספת
מע"מ כחוק.
דמי השימוש החודשיים יוצמדו למדד המחירים לצרכן ועל פי המדד הידוע ביום
התשלום.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק שומה עדכנית.
ראה"ע – מר דב צור הסיר הנושא מסדר היום.
 .6הסכם רשות שימוש – עמותת בר יוחאי
המועצה מתבקשת לאשר החלטת ועדת הקצאות בדבר מתן רשות שימוש בנכס עירוני
הנמצא במתחם הגמנסיה הריאלית ,רח' האחים סמילצנסקי ,גוש  3926חלקה ,424
בשטח של כ 100 -מ"ר להפעלת בית כנסת לעמותת "בר יוחאי".
ההקצאה תינתן לתקופה של  5שנים חסר יום וכל זאת החל מתאריך .1.1.2005
דמי השימוש –  ₪ 18לחודש.
העמותה תישא באחזקת הנכס קרי :ארנונה ,חשמל ,מים ,טלפון ואחזקת חצר המבנה.
ביטוח יעשה עפ"י דרישות העירייה.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק קיטוע החלטת ועדת הקצאות.
חברת המועצה הגב' אסתר הבתם מקונן לא השתתפה בהצבעה.
מחליטים:

מאשרים (פה אחד)

 .7תיקון טעות קולמוס – עמותת אור עולם
המועצה מתבקשת לאשר תיקון טעות קולמוס שחל בפרוטוקול ועדת הקצאות מס'
 1/05מתאריך  17.1.05ובפרוטוקול מועצה מס'  77/07מתאריך  .15.5.2007בהקצאת
מבנה עירוני ברח' אנילביץ  18לעמותת "אור עולם".
בטעות נרשם גוש  7282חלקה  2במקום גוש  7282חלקה .7

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק קטוע החלטת ועדת הקצאות.
מחליטים:

מאשרים (פה אחד)

התקיימה הצבעה "אן בלוק" לסעיפים  15 – 8להלן
 .8בקשה והסכמת מועצת עיריית ראשון-לציון לרישום הערת אזהרה
על חלק מחלקה  946בגוש  3929במתחם "טרפז צבי פרנק" בראשון-לציון
המועצה מתבקשת לאשר לגב' זאליט תקוה ת"ז  049382138רוכשת חלק מחלקה 946
בגוש  3929במתחם "טרפז צבי פרנק" בראשון-לציון.
לרשום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין.

 .9בקשה והסכמת מועצת עיריית ראשון-לציון לרישום משכנתא מדרגה ראשונה
בגוש  3946חלקה  344ברח' ילדי טהרן א.ת .חדש בראשון-לציון
המועצה מתבקשת לאשר לחברת שער מבנים בע"מ ח.פ 511607459 .רוכשת חלקה 344
בגוש  ,3946ברח' ילדי טהרן א.ת .חדש בראשון-לציון.
לרשום משכנתא מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום בלשכת רישום המקרקעין.
 .10בקשה והסכמת מועצת עיריית ראשון-לציון לרישום הערת אזהרה בגוש ( 5029חלק)
מחלקה ( 83לשעבר מגרש  ) 104/106שכ' נווה-חוף  ,בראשון-לציון
המועצה מתבקשת לאשר לה"ה מרדכי מרק אוחיון ת"ז  013163605ו -דורית אוחיון
ת"ז  024501090רוכשי (חלק) מחלקה ( 83לשעבר מגרש  ) 104/106שכ' נווה-חוף,
בראשון-לציון
לרשום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין.
 .11התחייבות לרישום משכנתא מדרגה ראשונה בגוש  5030חלקה ( 70חלק)
ברח' מרדכי היהודי  5שכ' נווה-חוף ,בראשון-לציון
המועצה מתבקשת לאשר לה"ה אברגיל דינה ת"ז  056405335ו -אברגיל מוריס ת"ז
 065799496רוכשי (חלק) מחלקה  70בגוש ( 5030לשעבר מגרש  ) 67/69ברח' מרדכי
היהודי  5שכ' נווה-חוף ,בראשון-לציון.
לרשום התחייבות למשכנתא מדרגה ראשונה בלשכת רישום המקרקעין עד לסך של
( ₪ 987,600תשע מאות שמונים ושבע אלף ושש מאות  )₪לטובת בנק הפועלים בע"מ,
אגף משכן רח' הנגב  11תל-אביב.
 .12בקשה והסכמת מועצת עיריית ראשון-לציון לרישום הערת אזהרה
בגוש  5029חלק מחלקה ( 92לשעבר חלק ממגרש  ) 171שכ' נווה-חוף בראשון-לציון
המועצה מתבקשת לאשר לה"ה פחימא גבריאל ת"ז  079656237ו -פחימא מרטין ת"ז
 065460495רוכשי חלק מחלקה  92בגוש ( 5029לשעבר חלק ממגרש  ) 171שכ' נווה-
חוף ,בראשון-לציון.
לרשום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין.
 .13בקשה והסכמת מועצת עיריית ראשון-לציון לרישום הערת אזהרה
בגוש ( 5030חלק) מחלקה ( 68לשעבר מגרש  ) 65/67שכ' נווה-חוף ,בראשון-לציון
המועצה מתבקשת לאשר לה"ה ליאני מימון ת"ז  68549963ו -ליאני שרה ת"ז
 068673078רוכשי (חלק) מחלקה  68בגוש ( 5030לשעבר מגרש  ) 65/67שכ' נווה-חוף,
בראשון-לציון.
לרשום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין.
 .14בקשה והסכמת מועצת עיריית ראשון-לציון לרישום הערת אזהרה
בגוש  5029חלק מחלקה ( 92לשעבר חלק ממגרש  ) 171שכ' נווה-חוף ,בראשון-לציון
המועצה מתבקשת לאשר למר גליקרוב גרישה בעל דרכון אוסטרי מס' H 04391526
רוכש חלק מחלקה  92בגוש ( 5029לשעבר חלק ממגרש  ) 171שכ' נווה-חוף ,בראשון-
לציון.
לרשום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין.
 .15בקשה והסכמת מועצת עיריית ראשון-לציון לרישום הערת אזהרה
בגוש  5033חלקה  , 64באזור תעשיה חדש בראשון-לציון
המועצה מתבקשת לאשר לה"ה וסטריך אליהו ת"ז  10789964ו -לוי אורי 05373295
רוכשי חלקה  64בגוש  5033באזור התעשייה החדש ,בראשון-לציון.
לרשום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין.
מחליטים:

מאשרים (פה אחד) סעיפים  15 – 8הנ"ל.

אישורי מועצה:
בחירת ועדות המועצה
פקודת העיריות (נוסח חדש) פרק שמיני
ועדות כלליות/חובה:
המועצה מתבקשת לאשר "

א .הקמת ועדות המועצה המפורטות להלן.
ב .הרכבן הסיעתי,
ג .שמות החברים בועדות.
ד .יושבי ראש ומרכזי הועדות".

ועדת הנהלה:
על פי סעיף  147לפקודה
חברי הועדה – כל חברי הקואליציה למעט חברי ועדת הביקורת
 .1הועדה תמנה  18חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
רק בראשון
הירוקים
קדימה
הליכוד
ראשונים ביתנו
ש"ס
מפד"ל
חי
.2

4
3
3
2
3
2
1
1

להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק בראשון:
מר דב צור – ראה"ע – יו"ר ההנהלה.
.1
מר מוטי עג'מי – מ"מ ראה"ע.
.2
מר ציון כהן.
.3
מר אייל מושיוב.
.4
סיעת הירוקים:
מר גיל יודפת.
.1
גב' ליאל אבן זוהר בן דוד.
.2
גב' יפעת מאירוביץ יפת.
.3
סיעת קדימה:
מר איתן שלום.
.1
מר דורון אוזן.
.2
ד"ר אפי משה.
.3
סיעת הליכוד:
מר דוד ביטן – סגן ראה"ע
.1
מר שלמה גרינברג.
.2

סיעת ראשונים ביתנו:
מר ואדים קירפצ'וב – מ"מ ראה"ע.
.1
מר סורין גנות.
.2
סיעת ש"ס:
מר אריה כהן – סגן ראה"ע.
.1
מר שמואל ג'מיל.
.2
סיעת המפד"ל:
מר אלי יבלון.
.1
סיעת חי:
מר שמעון טרבלסי.
.1

.3

יו"ר הועדה –
מרכזת הועדה –

מר דב צור – ראה"ע
גב' חיה ברנפלד – סמנכ"ל העירייה

להלן ההצבעה:
בעד21 -
נגד/ -
(מר אסף דעבול)
נמנע1 -
חברת המועצה אסתר הבתם מקונן לא השתתפה בהצבעה
מאשרים (ברוב קולות)
מחליטים:

ועדת תמיכות:
*עפ"י סעיף  – 5נוהל למתן תמיכות של רשויות מקומיות.
 .1הועדה תמנה  5חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
1
מפד"ל
1
פז
1
ליכוד
1
ש"ס
1
ראשונים ביהדות

* חברי הועדה יבחרו מקרב חברי המועצה.
 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת המפד"ל:
מר אלי יבלון –.
.1

סיעת פז:
מר אסף דעבול
.1
מ"מ – מר רז קינסטליך.
סיעת הליכוד:
מר דוד ביטן – סגן ראה"ע
.1
מ"מ – מר שלמה גרינברג.
סיעת ש"ס:
מר שמואל ג'מיל – יו"ר.
.1
מ"מ -מר אריה כהן.
סיעת ראשונים ביהדות:
מר משה יהושע.
.1
 .3יו"ר הועדה  -מר שמואל ג'מיל
מרכז הועדה –
להלן ההצבעה:
בעד25 -
נגד/ -
(מר ספי ריבלין)0
נמנע1 -
מאשרים (ברוב קולות)
מחליטים:

ועדת חינוך :
על פי סעיף  149ט' לפקודת העיריות.
 .1הועדה תמנה  7חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
רק ראשון
קדימה -
זך -
הירוקים
חי
המפד"ל-

2
1
1
1
1
1

מנהל בית ספר יסודי
מנהל בית ספר על יסודי
יו"ר ועד הורים עירוני
יו"ר פרלמנט הנוער

 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
מר דב צור – ראה"ע – יו"ר הועדה.
.1
מר מוטי עג'מי – מ"מ ראה"ע.
.2
סיעת קדימה:
מר דורון אוזן.
.1

סיעת זך:
מר אבי דנינו
.1
סיעת הירוקים:
גב' ליאל אבן זוהר בן דוד ,עו"ד.
.1
סיעת חי:
מר שמעון טרבלסי.
.1
סיעת המפד"ל:
מר אלי יבלון.
.1
מנהל בית ספר יסודי – מר מנחם ויינבויים
מנהל בית ספר על יסודי ___________ -
יו"ר ועד הורים עירוני – מר אבי לוזמן.
יו"ר פרלמנט הנוער – גב' דניאל בובליל.
 .3יו"ר הועדה  -מר דב צור – ראש העירייה
מרכזת הועדה – גב' ציפי יעקובי
ראה"ע – מר דב צור הודיע ,כי בכוונתו לקים מועצת חינוך מורחבת בשיתוף כל חברי
המועצה ,ועדי ההורים ,אנשי חינוך ועוד.
להלן ההצבעה:
בעד20 -
נגד/ -
(ה"ה אסף דעבול ,ספי ריבלין ,אסתר הבתם מקונן ורז קינסטליך)
נמנע4 -
מאשרים (ברוב קולות)
מחליטים:

ועדת קליטה עירונית:
*עפ"י סעיף  149ה' לפקודה.
 .1הועדה תמנה  9חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
ראשונים ביתנו
קדימה-
פז
ראשון המתחדשת
זך
הליכוד
רק ראשון
________

2
1
1
1
1
1
1
1

 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת ראשונים ביתנו:
מר ואדים קירפצ'וב – מ"מ ראה"ע – יו"ר הועדה
.1
מ"מ -מר בנימין קליינר.
________________
.2

סיעת קדימה:
מר דימיטרי קסלר.
.1
סיעת פז:
גב' אסתר הבתם מקונן.
.1
סיעת ראשון המתחדשת:
מר מיכאל רייף.
.1
סיעת זך:
מר צבי קרפל
.1
סיעת הליכוד:
גב' גולדה ליפקין
.1
סיעת רק ראשון:
___________
.1
סיעת ___________
______________
.1
 .3יו"ר הועדה  -מר ואדים קירפצ'וב – מ"מ ראש העירייה
מרכזת הועדה -
מאשרים (פה אחד)

מחליטים:

ועדת רכש ובלאי:
*עפ"י תקנה  5לתקנות העיריות (הסדר רכישות ,ניהול מחסנים ,רישום וניהול טובין).
התשנ"ח – .1998
 .1הועדה תמנה  7חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
רק ראשון
קדימה
הליכוד
זך
הירוקים
ש"ס
חי

1
1
1
1
1
1
1

* חברי הועדה יבחרו מקרב חברי המועצה או עובדי עירייה.
 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
מר מוטי עג'מי מ"מ ראה"ע – יו"ר.
.1
סיעת קדימה:
מר דורון אוזן.
.1

סיעת הליכוד:
_________
.1
סיעת זך:
מר דוד ראובן.
.1
סיעת הירוקים:
מר גיל יודפת.
.1
סיעת ש"ס:
מר שמואל ג'מיל
.1
מ"מ אריה כהן – סגן ראה"ע.
סיעת חי:
מר שמעון טרבלסי.
.1
 .3יו"ר הועדה – מר מוטי עג'מי –מ"מ ראה"ע.
מרכזת הועדה – גב' גאולה נוי
מאשרים (פה אחד)

מחליטים:

ועדת ביטחון/מל"ח:
*עפ"י סעיפים  149ב' ו 162 -לפקודה.
 .1הועדה תמנה  9חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
רק ראשון
קדימה
הליכוד
ראשונים ביתנו
זך
ש"ס
הירוקים

2
1
1
2
1
1
1

* אין חובה למנות את חברי הועדה מקרב חברי המועצה
 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת ראשונים ביתנו:
מר סורין גנות – יו"ר.
.1
מ"מ -מר יצחק אבשלום.
סיעת רק ראשון:
מר משה קולונג'י.
.1
____________
.2
סיעת קדימה:
מר שלומי שרון.
.1
סיעת הליכוד:
_________
.1

סיעת זך:
מר יוסי אטיאס
.1
סיעת ש"ס:
מר משה גמארו
.1
סיעת הירוקים
מר שלמה כוכבי
.1
 .3יו"ר הועדה – מר סורין גנות.
מרכז הועדה – מר מאיר ברזילי
מאשרים (פה אחד)

מחליטים:

ועדת הנחות במסים ממ"ש/סטטוטורי:
* מכח סעיף  6לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה) התשנ"ג – .1993
 .1הועדה תמנה  7חברים.
מהם  3חברי מועצה,
גזבר העירייה ,מנהל מח' הרווחה ,מנהל מח' הגבייה והיועץ המשפטי
הרכב סיעתי
חי
פז
הליכוד

1
1
1

*גזבר העירייה
*מנהל מח' הרווחה
*מנהל מחלקת הגבייה
*היועץ המשפטי
נציגי הסיעות יבחרו מקרב חברי המועצה
*
להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
.2
סיעת חי:
מר שמעון טרבלסי – יו"ר.
.1
סיעת פז:
מר אסף דעבול.
.1
סיעת הליכוד:
מר דוד ביטן – סגן ראה"ע.
.1
מ"מ גזבר העירייה – מר ז'אק מוסרי
מנהל מח' רווחה – גב' רחל רבינוביץ.
נציג אגף הכנסות/ממ"ש – גב' מלכה תורג'מן.
יועץ משפטי – משרד עו"ד בר.
 .3יו"ר הועדה – מר שמעון טרבלסי.
מרכז הועדה – גב' שמחה פלד
מחליטים:

מאשרים (פה אחד)

ועדת הנחות במסים עמ"ת/עוסק זעיר:
* מכח סעיף  6לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה) התשנ"ג – .1993
 .1הועדה תמנה  7חברים.
מהם  3חברי מועצה,
גזבר העירייה ,מנהל מח' הרווחה ,מנהל מח' הגבייה והיועץ המשפטי
הרכב סיעתי
1
1
1

זך
של
ראשונים ביהדות
*גזבר העירייה
*מנהל מח' הרווחה
*מנהל מחלקת הגבייה
*היועץ המשפטי
*

נציגי הסיעות יבחרו מקרב חברי המועצה

 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת זך:
מר אבי דנינו – יו"ר
.1
סיעת של:
מר שלמה לוי.
.1
סיעת ראשונים ביהדות:
מר משה יהושע.
.1
מ"מ גזבר העירייה –
מנהל מח' רווחה –
נציג אגף הכנסות/עמ"ת –.
יועץ משפטי –

מר ז'אק מוסרי
גב' איריס בן גוב.
משרד עו"ד בר.

 .3יו"ר הועדה – מר אבי דנינו.
מרכזת הועדה  -גב' מרסל מליחי
מחליטים:

מאשרים (פה אחד)

ועדת ערר על קביעת ארנונה:
עפ"י סעיף  5לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) תשל"ו – 1976
"תמנה המועצה ועדת ערר אחת או יותר מבין בעלי הזכות להבחר כחברי המועצה
ואת היו"ר שלהן"
(להלן "ועדות הערר").

ממ"ש –(מגורים/מבנים/שטחים)
 .1הועדה תמנה  3חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי

*

קדימה
פז
ראשונים ביתנו

1
1
1

*מנהל אגף הכנסות
*מנהלת יח' שומה
*יועץ משפטי

1
1
1

חברי הועדה יבחרו מקרב בעלי הזכות להבחר כחברי המועצה

 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת קדימה:
_____________  -יו"ר.
.1
סיעת פז:
__________.
.1
סיעת ראשונים ביתנו:
מר איליה לוין.
.1
מנהל אגף הכנסות-
מנהלת יח' שומה -
יועץ משפטי-

מר חיים אהרוני
גב' חיה יזרסקי
משרד עו"ד בר

 .3יו"ר הועדה – __________.
מרכז הועדה – גב' שרי שמר
מחליטים:

מאשרים (פה אחד)

ועדת שימור אתרים:
עפ"י סעיף  10לתוספת הרביעית לחוק התכנון והבניה תשכ"ח –  1965יהא הרכב
הועדה כדלקמן:
 )1ראש הרשות או יושב ראש ועדת המשנה לתכנון ולבניה.
 )2חברי מועצת רשות.
 )3עובד הרשות הבקיא בענייני תכנון ובניה (שמינה ראה"ע).
* מי שמצוי בנושא שימור מבנים ואתרי התיישבות ...והוא יהיה בעל דעה מייעצת.
 .1הועדה תמנה  5חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
רק ראשון
פז
זך
ירוקים

1
1
1
1

*עובד הרשות
*בעל דעה מייעצת

1
1

 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
מר דב צור – ראש העירייה – יו"ר.
.1
סיעת פז:
מר ספי ריבלין.
.1
סיעת זך:
מר אבי דנינו.
.1
סיעת הירוקים:
גב' יפעת מאירוביץ יפת.
.1
עובד הרשות:
אינג' מירי ישראל – אדריכלית העיר.
בעל דעה מייעצת:
_______________
 .3יו"ר הועדה – מר דב צור – ראה"ע
מרכז הועדה – מר רפי גלנטה
מחליטים:

מאשרים (פה אחד)

ועדת חריגי מים מקרים סוציאליים:
סעיף  19ב' לחוק העזר לראשון לציון אספקת מים התשנ"ו –  1995מחייב הקמת ועדה
לחריגי מים שתדון בבקשות להפחתת חיובי תשלום בעד מים בהרכב כלהלן :שלושה
חברי המועצה שאחד מהם לפחות אינו חבר ועדת הנהלת העירייה ,גזבר העירייה,
מנהלת מחלקת הרווחה של העירייה ,מנהל מחלקת הגבייה של העירייה ,היועץ
המשפטי לעירייה.
 .1הועדה תמנה  7חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
1
1
1

קדימה
פז
חי
*גזבר העירייה
*מנהל מח' הרווחה
*מנהל מח' הגבייה
*היועץ המשפטי לעירייה

 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת קדימה:
ד"ר אפי משה– יו"ר.
.1
סיעת פז:
גב' אסתר אבתם מקונן.
.1
סיעת חי:
מר שמעון טרבלסי.
.1
מ"מ גזבר העירייה –
מנהל מח' רווחה –
מנהל מח' גבייה –
יועץ משפטי –

מר ז'אק מוסרי
גב' איריס בן גוב.
גב' מלכה תורג'מן
משרד עו"ד בר.

 .3יו"ר הועדה – ד"ר אפי משה
מרכז הועדה  -מר ליאור וייס/מני"ב
מחליטים:

מאשרים (פה אחד)

ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור:
עפ"י סעיף  149ח' לפקודת העיריות
 .1הועדה תמנה  3חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
של
ראשונים ביתנו – נציג ציבור
נציג המשפחות השכולות

1
1
1

 .2להלן פירוט שמות חברי הועדה על פי הרכב הסיעתי

.

סיעת של:
מר שלמה לוי
.1
סיעת ראשונים ביתנו:
גב' טץ ליליה – נציגת ציבור
.1
נציג משפחות שכולות-
מר דוד ראובן – חבר מועצה  -יו"ר.
.1
.3

מחליטים:

יו"ר הועדה -
מרכזת הועדה –

מר דוד ראובן.
________
מאשרים (פה אחד)

ועדת בטיחות בדרכים:
על פי סעיף  149ו' לפקודה
 .1הועדה תמנה  15חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
רק ראשון
קדימה
ראשונים ביתנו
זך
הירוקים
המפד"ל
*מהנדס העירייה
*מנהל אגף החינוך
*נציג החברה העירונית לביטחון
*נציג יח' תנועה
*נציג שר התחבורה
*נציג המשטרה
*נציג המועצה למניעת תאונות
*נציג התחבורה הציבורית

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
מר מוטי עג'מי – מ"מ ראש העירייה – יו"ר.
.1
סיעת קדימה :
ד"ר אפי משה.
.1
סיעת ראשונים ביתנו :
מר מיכאל אלשנסקי
.1
מר סורין גנות
.2
סיעת זך:
מר עמית דלאל
.1
סיעת הירוקים:
מר רונן מאירי.
.1
סיעת המפד"ל:
________________
.1
 .3יו"ר הועדה – מר מוטי עג'מי – מ"מ ראה"ע
מרכז הועדה – מר ניסים נחמני/החב' לביטחון וסדר ציבורי
מחליטים:

מאשרים (פה אחד)

ועדה לקידום מעמד הילד:
על פי סעיף  149ז' לפקודה
 .1הועדה תמנה  5חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
1
רק ראשון
1
פז
1
קדימה
1
הירוקים
1
ראשונים ביהדות
*ראש מינהל החינוך
*ראש מינהל הרווחה
*מנהל בי"ס בעיר
*נציג ארגון המורים העל יסודיים
*נציג מורי אגודת ישראל בעיר
*נציג הסתדרות המורים
*יו"ר מועצת התלמידים
*יו"ר ועד ההורים העירוני
*מפקד תחנת משטרה בעיר
*נציג תנועות הנוער בעיר
*נציג ארגון התנדבותי שעניינו
קידום ילדים
 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
___________.
.1
סיעת פז:
גב' אסתר הבתם מקונן
.1
מ"מ -מר ספי ריבלין.
סיעת קדימה:
ד"ר אפי משה.
.1
סיעת הירוקים:
גב' ליאל אבן זוהר בן דוד – יו"ר.
.1
סיעת ראשונים ביהדות:
מר משה יהושע.
.1
ראש מינהל החינוך -
*ראש מינהל הרווחה
*מנהל בי"ס בעיר
*נציג ארגון המורים העל יסודיים
*נציג מורי אגודת ישראל בעיר
*נציג הסתדרות המורים
*יו"ר מועצת התלמידים
*יו"ר ועד ההורים העירוני
*מפקד תחנת משטרה בעיר
*נציג תנועות הנוער בעיר
*נציג ארגון התנדבותי שעניינו קידום ילדים
 .3יו"ר הועדה –גב' ליאל אבן זוהר בן דוד
מרכז הועדה __________ -
מחליטים:

מאשרים (פה אחד)

ועדה למאבק בנגע הסמים :
עפ"י סעיף 149יא לפקודת העיריות יהא הרכב הועדה כדלקמן:
)1
)2
)3
)4
)5
)6

שלושה חברי מועצת רשות לכל היותר ,שאחד מהם יהיה היושב ראש.
מנהל אגף הרווחה או מנהל המחלקה לשירותים חברתיים.
מנהל מחלקת חינוך.
שני נציגי ציבור ,שיבחר ראש העירייה באישור המועצה.
מנהל בית ספר בתחום שיפוטה ל העירייה ,שניתן בו חינוך על יסודי ,שימנה מנהל
מחלת חינוך.
נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים שימנה המנהל הכללי של הרשות..

 .1הועדה תמנה  9חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
ראשונים ביתנו
פז
הליכוד

1
1
1

מנהל אגף הרווחה
מנהל מח' החינוך
נציגי ציבור
מנהל בית ספר על יסודי
נציג הרשות הלאומית למלחמה
בסמים

1
1
2
1
1

 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת ראשונים ביתנו:
מר ואדים קירפצ'וב – מ"מ ראה"ע – יו"ר.
.1
סיעת פז:
מר ספי ריבלין.
.1
מ"מ – מר רז קינסטליך
סיעת הליכוד:
________
.1
מנהל אגף הרווחה -
מנהל מח' החינוך -
נציגי ציבור -
מנהל בית ספר על יסודי -
נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים-

גב' נעמי אחימור

מר ולדיסלב איבנוב

 .3יו"ר הועדה – מר ואדים קירפצ'וב – מ"מ ראה"ע
מרכז הועדה – מר צדוק לוי.
מחליטים:

מאשרים (פה אחד)

ועדה לאיכות הסביבה:
עפ"י סעיף  49י לפקודת העיריות (נוסח חדש):
"(א) המועצה תבחר ועדה לאיכות הסביבה שתפקידה ליזום ולתכנן פעילות בתחומים
הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה ולהבטחת פיתוח ושימוש בני קיימא של הסביבה;
הועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרות.
(ב) חברי הועדה יהיו":
לדיוני הועדה יוזמן דרך קבע נציג אירגון ארצי.
 .1הועדה תמנה  4חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
הירוקים
קדימה
פז
זך

1
1
1
1

*נציג ציבור

2

 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת הירוקים:
גב' יפעת מאירוביץ יפת – יו"ר.
.1
מ"מ -מר גיל יודפת.
סיעת קדימה:
מר דורון אוזן.
.1
מ"מ – ד"ר אפי משה
סיעת פז:
מר אסף דעבול
.1
מ"מ – מר רז קינסטליך
סיעת זך:
מר דוד ראובן.
.1
נציגי ציבור:
גב' עפרה פלג
.1
גב' אילנה ברימה
.2
 .3יו"ר הועדה – גב' יפעת מאירוביץ יפת
מרכז הועדה _______________ -

מחליטים:

מאשרים (פה אחד)

מנוי חברי דירקטוריון לחברה העירונית לתרבות ,ספורט
ונופש בע"מ:
על פי סעיף  249א' לפקודת העיריות (נוסח חדש) ,תשכ"ד 1964 -
"מספר חברי הדירקטוריון בחברה יהיה חמישה עשר (.")15
"הדירקטורים יתמנו ע"י עיריית ראשון לציון כמחזיקת רוב המניות המוצאות של
החברה".
"ראש עיריית ראשון לציון ימונה כדירקטור וישמש כיושב ראש הדירקטוריון"
 .1הדירקטוריון ימנה  13חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
חברי מועצה:
רק ראשון
קדימה
פז
הירוקים
ראשונים ביהדות
הליכוד
נציגי ציבור:
רק ראשון
פז
ראשונים ביתנו
זך
ש"ס
מפד"ל

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

שלושה עובדי עירייה בכירים
מנכ"ל העירייה  -גב' אהבה לב
סמנכ"ל העירייה – גב' חיה ברנפלד
גזבר העירייה – מר הרצל יוספיה
 .2להלן פירוט שמות בדירקטורים בדירקטוריון עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
מר דב צור ראה"ע – יו"ר הדירקטוריון
.1
_____________  -נציג ציבור
.2
סיעת קדימה:
מר איתן שלום.
.1
סיעת פז:
מר ספי ריבלין.
.1
מר גיא בסר – נציג ציבור.
.2
סיעת הירוקים:
מר גיל יודפת
.1
סיעת ראשונים ביהדות:
מר משה יהושע.
.1

סיעת ראשונים ביתנו:
מר ארתור קזייב – נציג ציבור.
.1
סיעת זך:
מר רמי חדד – נציג ציבור.
.1
סיעת ש"ס:
מר מיכאל סינואני  -נציג ציבור.
.1
סיעת המפד"ל:
__________– נציג ציבור.
.1
סיעת הליכוד:
מר דוד ביטן – סגן ראה"ע
.1
 3עובדי עירייה בכירים:
מנכ"ל העירייה – גב' אהבה לב
.1
סמנכ"ל העירייה – גב' חיה ברנפלד.
.2
גזבר העירייה – מר הרצל יוספיה.
.3

 .3יו"ר הדירקטוריון – מר דב צור – ראה"ע
מרכז הדירקטוריון – מר אלי פולק – מנכ"ל החברה העירונית לתרבות

מחליטים:

מאשרים (פה אחד)

מנוי חברי דירקטוריון לחברה הכלכלית ראשון לציון בע"מ:
על פי סעיף  249א' לפקודת העיריות (נוסח חדש) ,תשכ"ד 1964 -
"מספר חברי הדירקטוריון בחברה יהיה חמישה עשר (.")15
"הדירקטורים יתמנו ע"י עיריית ראשון לציון כמחזיקת רוב המניות המוצאות של
החברה".
"ראש עיריית ראשון לציון ימונה כדירקטור וישמש כיושב ראש הדירקטוריון"
 .1הדירקטוריון ימנה  16חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
חברי מועצה:
רק ראשון
קדימה
זך
חי
פז
נציגי ציבור:
רק ראשון
קדימה
ליכוד
ראשונים ביתנו
ירוקים
ש"ס
של
ראשון המתחדשת

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

 3עובדי עירייה בכירים
מנכ"ל העירייה – גב' אהבה לב
מהנדסת העירייה – אינג' סימה קושניר
ס/גזבר העירייה – גב' שרונה וייזל
 .2להלן פירוט שמות בדירקטורים בדירקטוריון עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
מר דב צור ראה"ע – יו"ר הדירקטוריון
.1
מר יוסי שניר  -נציג ציבור
.2
סיעת קדימה:
מרדורון אוזן.
.1
מר יעקב וסטשניידר – נציג ציבור.
.2
סיעת זך:
מר דוד ראובן
.1
סיעת חי:
מר שמעון טרבלסי.
.1
סיעת פז:
מר רז קינסטליך
.1
סיעת הליכוד:
מר מרדכי רוחם -נציג ציבור
.1

סיעת ראשונים ביתנו:
מר אלכס מגידוב – נציג ציבור.
.1
סיעת הירוקים:
גב' רויטל שכטר – נציגת ציבור.
.1
סיעת ש"ס:
מר חיים כהן – נציג ציבור.
.1
סיעת של:
מר שלמה דוד – נציג ציבור.
.1
סיעת ראשון המתחדשת:
עו"ד שי כהן – נציג ציבור
.1
 3עובדי עירייה בכירים:
מנכ"ל העירייה – גב' אהבה לב
.1
מהנדסת העירייה – אינג' סימה קושניר.
.2
ס/גזבר העירייה –גב' שרונה וייזל.
.3

 .3יו"ר הדירקטוריון – מר דב צור – ראש העירייה.
מרכז הדירקטוריון – מר רמי דואני – מנכ"ל החברה הכלכלית

מחליטים:

מאשרים (פה אחד)

מנוי חברי דירקטוריון לחברת מני"ב:
"מספר חברי הדירקטוריון בחברה יהיה תשעה (.")9
"הדירקטורים יתמנו ע"י עיריית ראשון לציון כמחזיקת רוב המניות המוצאות של
החברה".
" ראש עיריית ראשון לציון ימונה כדירקטור וישמש כיושב ראש הדירקטוריון"
 .1הדירקטוריון ימנה  9חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי

.2

חברי מועצה:
רק ראשון
ש"ס

1
1

נציגי ציבור:
קדימה
פז
זך
ירוקים

1
1
1
1

*שלושה עובדי עירייה בכירים
מהנדסת העירייה – אינג' סימה קושניר
ס/גזבר העירייה – גב' שרונה וייזל
יועצת משפטית – עו"ד עפרה יעקב
להלן פירוט שמות הדירקטורים עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:

סיעת רק ראשון:
מר דב צור – ראש העירייה.
.1
סיעת ש"ס:
מר אריה כהן – סגן ראש העירייה.
.1
סיעת קדימה:
מר יאיר ביטון – נציג ציבור.
.1
סיעת פז:
עו"ד יוסי אלקריף – נציג ציבור.
.1
סיעת זך:
מר מוטי צמרינסקי  -נציג ציבור.
.1
סיעת הירוקים:
מר יונה איש שלום – נציגת ציבור.
.1
 3עובדי עירייה בכירים:
מהנדסת העירייה – אינג' סימה קושניר
.1
ס/גזבר העירייה – גב' שרונה וייזל
.2
יועצת משפטית – עו"ד עפרה יעקב
.3
 .3יו"ר הדירקטוריון – מר דב צור – ראש העירייה
מרכז הדירקטוריון – מר דני לב – מנכ"ל מני"ב
מחליטים:

מאשרים (פה אחד)

מנוי חברי דירקטוריון החברה לביטחון
על פי תקנון החברה ,לא יקטן מספרי חברי הדירקטוריון מ 5 -ולא יעלה על  9חברים.
הרכב הדירקטוריון שימונה הינו כדלקמן:
א .יושב ראש הדירקטוריון – ראש העירייה.
ב .חברי הדירקטוריון:
 -1/3חברי מועצת העירייה;
)1
 -1/3מבין סגל העובדים הבכיר של העירייה;
)2
 -1/3נציגי ציבור ,מבין תושבי העיר ראשון לציון.
)3
אחד מבין חברי המועצה שימונו כחברי דירקטוריון החברה ,לכל הפחות ,אמור להיות
מקרב חברי המועצה שאינם נמנים על חברי הקואליציה.
 .1הדירקטוריון ימנה  9חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
חברי מועצה:
1
רק ראשון-
1
פז
1
ראשונים ביתנו
נציגי ציבור
רק ראשון
הליכוד
הירוקים

1
1
1
3

.2

שלושה עובדי עירייה בכירים
סמנכ"ל כ"א – מר איתן דורון
יועצת משפטית – עו"ד עפרה יעקב
נציג הגזברות – מר גדעון פרוז'נסקי
להלן פירוט שמות הדירקטורים עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
מר דב צור – ראש העירייה.
.1
מר אריק קנה  -נציג ציבור
.2
סיעת פז:
מר אסף דעבול.
.1
סיעת ראשונים ביתנו:
מר סורין גנות.
.1
סיעת הליכוד:
מר שמשון סלם -נציג ציבור
.1
סיעת הירוקים:
מר זאב נווה  -נציג ציבור
.1
שלושה עובדי עירייה בכירים:
סמנכ"ל כ"א – מר איתן דורון
.1
יועצת משפטית – עו"ד עפרה יעקב
.2
נציג הגזברות – מר גדעון פרוז'נסקי
.3
 .3יו"ר הדירקטוריון  -מר דב צור – ראש העירייה
מרכז הדירקטוריון – מר אבי כהן – מנכ"ל החברה לביטחון
מחליטים:

מאשרים (פה אחד)

ועדת תחבורה ותנועה:
 .1הועדה תמנה  11חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
רק ראשון
קדימה
פז
ליכוד
ראשונים ביתנו
זך
הירוקים
של
חי
________

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
מר רפי עמית
.1
מר צביקה עירוני
.2
סיעת קדימה:
מר יוסי לחמי.
.1
סיעת פז:
__________
.1
סיעת הליכוד:
מר שלמה גרינברג – יו"ר.
.1
סיעת ראשונים ביתנו:
מר מיכאל אלשנסקי.
.1
סיעת זך:
___________
.1
סיעת הירוקים:
מר רונן מאירי.
.1
סיעת של:
מר שלמה לוי
.1
סיעת חי:
מר שמעון טרבלסי.
.1
סיעת ___________
_____________
.1
 .3יו"ר הועדה – מר שלמה גרינברג
מרכזת הועדה – גב' ענת פינקלשטיין
מחליטים:

מאשרים (פה אחד)

ועדת שרותי רווחה:
 .1הועדה תמנה  9חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
קדימה
פז
הליכוד
זך
הירוקים
חי
ראשונים ביהדות
מפד"ל
ש"ס

1
1
1
1
1
1
1
1
1

 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת קדימה:
מר יוסף סביר – יו"ר.
.1
סיעת פז:
_____________
.1
סיעת הליכוד:
____________
.1
סיעת זך:
מר אלי יום טוב
.1
סיעת הירוקים:
גב' איטל בציר אלשיך.
.1
סיעת חי:
___________
.1
סיעת ראשונים ביהדות:
___________
.1
סיעת המפד"ל:
__________
.1
סיעת ש"ס:
_________
.1
 .3יו"ר הועדה – מר יוסף סביר.
מרכזת הועדה – גב' אילנה כהן/מינהל הרווחה

מחליטים:

מאשרים (פה אחד)

ועדת קריאת שמות לרחובות והנצחה:
.1

הועדה תמנה  9חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
רק ראשון
קדימה
פז
זך
הירוקים
ש"ס
המפד"ל
ראשונים ביתנו
הליכוד

1
1
1
1
1
1
1
1
1

 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
_____________.
.1
סיעת קדימה:
מר ניסים אוזן.
.1
סיעת פז:
_____________
.1
סיעת זך:
מר רמי חדד
.1
סיעת הירוקים:
גב' שרה לנדא.
.1
סיעת ש"ס:
___________
.1
סיעת המפד"ל:
__________
.1
סיעת ראשונים ביתנו:
מר מנחם ויינבויים
.1
סיעת הליכוד:
__________
.1
 .3יו"ר הועדה – ___________.
מרכז הועדה – מר רפי גלנטה – מנהל אגף מורשת
מחליטים:

מאשרים (פה אחד)

ועדת ספורט:
 .1הועדה תמנה  9חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
רק ראשון
קדימה
פז
ליכוד
זך
הירוקים
המפד"ל

2
2
1
1
1
1
1

 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
_____________
.1
_____________
.2
סיעת קדימה:
מר איתן שלום – יו"ר
.1
גב' הדר פנקס.
.2
סיעת פז:
_____________
.1
סיעת הליכוד:
___________
.1
סיעת זך:
מר יוסי לוי
.1
סיעת הירוקים:
מר עופר פלין.
.1
סיעת המפד"ל:
__________
.1
 .3יו"ר הועדה – מר איתן שלום
מרכז הועדה _________ -
מחליטים:

מאשרים (פה אחד)

ועדת קשרי חוץ:
 .1הועדה תמנה  9חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
רק ראשון
קדימה
פז
ראשונים ביתנו
ראשון המתחדשת
הירוקים
מפד"ל
זך
__________

1
1
1
1
1
1
1

1
1

 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
ד"ר שמעון אוחיון.
.1
סיעת קדימה:
מר אבי עומרד.
.1
סיעת פז:
_____________
.1
סיעת ראשונים ביתנו:
מר אלכס מגידוב
.1
סיעת ראשון המתחדשת:
מר מיכאל רייף
.1
סיעת הירוקים:
מר גיל יודפת – יו"ר.
.1
סיעת המפד"ל:
__________
.1
סיעת זך:
גב' אתי טנג'י
.1
סיעת של:
מר שלמה לוי
.1
 .3יו"ר הועדה – מר גיל יודפת.
מרכז הועדה – מר יצחק אורן – מנהל קשרי חוץ.
מחליטים:

מאשרים (פה אחד)

ועדת נוער ,צעירים ותנועות נוער:
 .1הועדה תמנה  11חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
1
רק ראשון
1
קדימה
1
פז
1
הליכוד
1
ראשונים ביתנו
1
הירוקים
1
ש"ס
1
ראשון ביהדות
1
המפד"ל
1
זך
1
_________
 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
_____________.
.1
סיעת קדימה:
מר דורון אוזן – יו"ר.
.1
סיעת פז:
_____________
.1
סיעת הליכוד:
___________
.1
סיעת ראשונים ביתנו:
מר אלכס רוסובסקי
.1
סיעת הירוקים:
גב' ליאל אבן זוהר בן דוד.
.1
סיעת ש"ס:
______________
.1
סיעת ראשונים ביהדות:
___________
.1
סיעת המפד"ל:
__________
.1
סיעת זך:
מר נחום גילור
.1
סיעת __________
___________
.1
 .3יו"ר הועדה – מר דורון אוזן.
מרכז הועדה – גב' זהבה אושריאל/אגף הנוער
מחליטים:

מאשרים (פה אחד)

ועדה לבריאות הציבור:
 .1הועדה תמנה  5חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
רק ראשון
קדימה
ראשונים ביתנו
הירוקים
חי

1
1
1
1
1

 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
_________
.1
סיעת קדימה:
ד"ר ז'קלין פביאן.
.1
סיעת ראשונים ביתנו:
גב' אוולינה קפלן.
.1
סיעת הירוקים:
מר שלמה כוכבי – יו"ר.
.1
סיעת חי:
___________
.1
 .3יו"ר הועדה  -מר שלמה כוכבי
מרכז הועדה _________ -

מחליטים:

מאשרים (פה אחד)

ועדת שילוט:
 .1הועדה תמנה  11חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
רק ראשון
קדימה
פז
הליכוד
זך
הירוקים
ש"ס
של
ראשון המתחדשת
ראשונים ביתנו
__________

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
מר ציון כהן – יו"ר
.1
סיעת קדימה:
מר דורון אוזן.
.1
סיעת פז:
__________
.1
סיעת הליכוד:
___________
.1
סיעת זך:
מר שי זיתון
.1
סיעת הירוקים:
גב' יפעת מאירוביץ יפת.
.1
סיעת ש"ס:
_____________
.1
סיעת של:
מר שלמה לוי
.1
סיעת ראשון המתחדשת:
מר מיכאל רייף
.1
סיעת ראשונים ביתנו:
מר סורין גנות.
.1
סיעת ________
__________
.1
מוזמנים קבועים:
גזבר העירייה – מר ז'אק מוסרי
נציג מהנדס העיר __________
יועצת משפטית לעירייה – עו"ד עופרה יעקב.
מנהל אגף רישוי עסקים
מנהל אגף שילוט חוצות בחברה העירונית
 .3יו"ר הועדה – מר ציון כהן
מרכז הועדה – מר אייל יורביץ
מחליטים:

מאשרים (פה אחד)

ועדת חנייה:
 .1הועדה תמנה  7חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
רק ראשון
קדימה
פז
הליכוד
זך
ש"ס
של

1
1
1
1
1
1
1

*גזבר העירייה
*יועץ משפטי

1
1

 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
__________
.1
סיעת קדימה:
מר שמשון אשורי.
.1
סיעת פז:
__________
.1
סיעת הליכוד:
מר דוד ביטן – סגן ראה"ע – יו"ר
.1
סיעת זך:
מר ניסים כהן
.1
סיעת ש"ס:
מר אריה כהן – סגן ראה"ע
.1
סיעת של:
מר שלמה לוי
.1
"מ"מ גזבר העירייה – מר ז'אק מוסרי
*יועץ משפטי
 .3יו"ר הועדה – מר דוד ביטן – סגן ראה"ע
מרכז הועדה – ___________
מחליטים:

מאשרים (פה אחד)

ועדה לקרן מימון ביניים -שיפוצי בתים:
 .1הועדה תמנה  11חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
רק ראשון
קדימה
פז
הליכוד
ראשונים ביתנו
ראשון המתחדשת
זך
הירוקים
ש"ס
חי
ראשונים ביהדות

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
מר מוטי עג'מי – מ"מ ראה"ע – יו"ר
.1
סיעת קדימה:
מר זאב פרלשטיין.
.1
סיעת פז:
___________
.1
סיעת הליכוד:
_______________
.1
סיעת ראשונים ביתנו:
מר מקסים בביצקי
.1
סיעת ראשון המתחדשת:
מר מיכאל רייף
.1
סיעת זך:
מר דוד ראובן
.1
סיעת הירוקים:
מר אורן בלומנפלד.
.1
סיעת ש"ס:
_________
.1
סיעת חי:
מר שמעון טרבלסי.
.1
סיעת ראשונים ביתנו:
__________
.1
 .3יו"ר הועדה  -מר מוטי עג'מי – מ"מ ראה"ע
מרכז הועדה – מר צבי ברקוביץ
מחליטים:

מאשרים (פה אחד)

ועדת גמלאים:
 .1הועדה תמנה  7חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
קדימה
ראשונים ביתנו
זך
הירוקים
המפד"ל
רק ראשון
פז

1
1
1
1
1
1
1

 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת קדימה:
מר גדעון וויס.
.1
סיעת ראשונים ביתנו:
מר פרד פורמן.
.1
סיעת זך:
מר נחום חדד
.1
סיעת הירוקים:
מר שלמה כוכבי – יו"ר.
.1
סיעת המפד"ל:
___________
.1
סיעת רק ראשון:
_____________
.1
סיעת _________
____________
.1
 .3יו"ר הועדה – מר שלמה כוכבי
מרכז הועדה __________ -

מחליטים:

מאשרים (פה אחד)

ועדה מכינה להנחות במיסים:
 .1הועדה תמנה  11חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
1
רק ראשון
1
קדימה
1
פז
1
הליכוד
1
ראשונים ביתנו
1
זך
1
הירוקים
1
ש"ס
1
של
1
חי
1
ראשונים ביהדות
 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
מר אורי ירון
.1
סיעת קדימה:
מר אלי חי אוזן.
.1
סיעת פז:
_____________
.1
סיעת הליכוד:
_____________
.1
סיעת ראשונים ביתנו:
מר דימיטרי נחנביץ.
.1
סיעת זך:
מר יקיר קוצ'ינסקי
.1
סיעת הירוקים:
גב' איטל בציר אלשייך
.1
סיעת ש"ס:
גב' רות יוסף.
.1
סיעת של:
מר שלמה לוי.
.1
סיעת חי:
מר שמעון טרבלסי.
.1
סיעת ראשונים ביהדות:
מר משה יהושע.
.1
 .3יו"ר הועדה – גב' רות יוסף
מרכז הועדה – גב' שמחה פלד
מחליטים:

מאשרים (פה אחד)

ועדה לפיתוח כלכלי
 .1הועדה תמנה  7חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
רק ראשון
קדימה
המפד"ל
הירוקים
זך
פז
________

1
1
1
1
1
1
1

 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
__________
.1
סיעת קדימה:
ד"ר אפי משה – יו"ר.
.1
סיעת המפד"ל:
__________
.1
סיעת הירוקים:
מר עופר לוי
.1
סיעת זך:
__________
.1
סיעת פז:
_________
.1
סיעת ________
_________
.1
 .3יו"ר הועדה – ד"ר אפי משה
מרכז הועדה __________ -
מחליטים:

מאשרים (פה אחד)

ועדה לקידום מעמד האישה
 .1הועדה תמנה  7חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
רק ראשון
קדימה
פז
ראשונים ביתנו
זך
הירוקים
________

1
1
1
1
1
1
1

 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
___________
.1
סיעת קדימה:
גב' טלי גור.
.1
סיעת פז:
__________
.1
סיעת ראשונים ביתנו:
גב' ילנה סלובודקין.
.1
סיעת זך:
גב' אנט דוידובה
.1
סיעת הירוקים:
גב' ליאל אבן זוהר בן דוד – יו"ר.
.1
סיעת _________
__________
.1
 .3יו"ר הועדה – גב' ליאל אבן זוהר בן דוד
מרכז הועדה ______________ -
מחליטים:

מאשרים (פה אחד)

ועדה לנגישות לנכים
 .1הועדה תמנה  5חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
רק ראשון
קדימה
זך
חי
פז

1
1
1
1
1

 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
_________
.1
סיעת קדימה:
מר עדי אליאס.
.1
סיעת זך:
מר מוטי נגר.
.1
סיעת חי:
__________
.1
סיעת פז:
מר אסף דעבול
.1

 .3יו"ר הועדה  -מר אסף דעבול
מרכז הועדה ______________ -
מחליטים:

מאשרים (פה אחד)

חלופי גברי בועדת המכרזים
בישיבת מועצה חגיגית שלא מן המנין מס'  1/08אישרה המועצה הקמת ועדת מכרזים
יש לתקן בין חברי הועדה מטעם סיעת ש"ס כדלקמן:
במקום מר אריה כהן – סגן ראה"ע יתמנה כחבר בועדה חבר המועצה – מר שמואל ג'מיל.
מ"מ חבר בועדה יהיה מר אריה כהן – סגן ראה"ע ולא מר שמואל ג'מיל.
לפיכך הרכב ועדת המכרזים הינו כדלקמן:

 .7ועדת מכרזים:
*עפ"י סעיף  148לפקודה.
 .1הועדה תמנה  11חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
רק ראשון
קדימה
פז
ראשונים ביתנו
הירוקים
ש"ס
אתך בראשון
חי
ראשונים ביהדות
זך
*
.2

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

חברי הועדה יבחרו מקרב חברי המועצה.

להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
מר מוטי עג'מי – מ"מ ראה"ע.
.1
מר אייל מושיוב – חבר מועצה.
.2
סיעת קדימה:
מר דורון אוזן – חבר מועצה
.1
מ"מ מר איתן שלום – חבר מועצה
סיעת פז:
מר אסף דעבול – חבר מועצה
.1
מ"מ מר רז קינסטליך – חבר מועצה.
סיעת ראשונים ביתנו:
מר ואדים קירפצ'וב – סגן ראה"ע
.1
מ"מ מר סורין גנות – חבר מועצה.
סיעת הירוקים:
גב' יפעת מאירוביץ יפת – חברת מועצה.
.1
מ"מ – גב' ליאל אבן זוהר בן דוד
סיעת ש"ס:
מר שמואל ג'מיל – חבר מועצה.
.1
מ"מ  -מר אריה כהן – סגן ראה"ע
סיעת של ראשון:
מר שלמה לוי – חבר מועצה.
.1

סיעת חי:
מר שמעון טרבלסי – חבר מועצה.
.1
סיעת ראשונים ביהדות:
מר משה יהושע – חבר מועצה.
.1
סיעת זך:
מרדוד ראובן – חבר מועצה.
.1
מ"מ מר אבי דנינו – חבר מועצה
.3

יו"ר הועדה -
מרכזת הועדה –

מר מוטי עג'מי – מ"מ ראה"ע.
גב' ריקי פזמוני.
מאשרים (פה אחד)

מחליטים:

האצלת סמכויות ראש העירייה
.1

מבוא
1.1

פרק א' סעיף  126לפקודת העיריות (נוסח חדש) קובע -:
"(א) עירייה תפעל באמצעות ראש העירייה; אין בהוראה זו כדי
לפגוע בסמכויות המועצה לפי פקודה זו ,לפי חוק התכנון והבניה,
התשכ"ה –  – 1965או לפי כל דין אחר.
(ב) ראש העירייה יהיה אחראי לכך שהתפקידים שהוטלו על
העירייה בפקודה זו או כל דין אחר יבוצעו כראוי".

1.2

פרק ב' סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו
וכהונתם) התשל"ה –  1975קובע-:
"אצילות תפקידים וסמכויות של ראש הרשות
"ראש הרשות רשאי ,באישור המועצה ,לאצול מתפקידיו
וסמכויותיו לסגן ראש רשות או לחבר ועדת הנהלה כמשמעה
בפקודת העיריות או לעובד הרשות והכל דרך כלל או לענין
מסויים או לסוג עניינים מסויים; מילוי התפקידים והשימוש
בסמכויות כאמור לא יהיו כרוכים בתשלום שכר".

 .2האצלת סמכויות ראה"ע לחבר ההנהלה – מר ציון כהן
המועצה מתבקשת לאשר החלטת ראש העירייה להאציל מסמכויותיו לחבר
ההנהלה – מר ציון כהן לפעול:
א .בתחום תברואה וגינון.
ב .בתחום מינהל תפו"ח ,בשיתוף עם ראה"ע – מר דב צור.
ג .בתחום כח אדם ,בשיתוף עם ראה"ע – מר דב צור.
 .3האצלת סמכויות ראה"ע לחבר ההנהלה – מר אייל מושיוב
המועצה מתבקשת לאשר החלטת ראש העירייה להאציל מסמכויותיו לחבר
ההנהלה – מר אייל מושיוב לפעול:
בתיק חוף הים.

 .4האצלת סמכויות ראה"ע לממלא מקום ראש העירייה – מר ואדים קירפצ'וב
המועצה מתבקשת לאשר החלטת ראש העירייה להאציל מסמכויותיו לממלא מקום
ראה"ע  -מר ואדים קירפצ'וב לפעול:
בתחום תרבות לעולים.
 .5האצלת סמכויות ראה"ע לחבר ההנהלה – מר סורין גנות
המועצה מתבקשת לאשר החלטת ראש העירייה להאציל מסמכויותיו לחבר
ההנהלה – מר סורין גנות לפעול:
א .כראש רשות רישוי לענין חוק רישוי עסקים לפי סעיף 5א 1לחוק רשוי עסקים.
ב .בתיק רשוי עסקים לרבות-:
קיצור הליכי רשוי העסקים – תוך קיום מלא של החוק ,חוקי העזר
)1
ומדיניות ראש העירייה.
לחתום על רשיון עסק שעבר את ההליכים המחוייבים בחוק ,ולהיות רשות
)2
רישוי עסקים כמשמעה בחוק.
ג .בתחום ביטחון וסדר ציבורי.
 .6האצלת סמכויות ראה"ע לחבר ההנהלה – מר גיל יודפת
המועצה מתבקשת לאשר החלטת ראש העירייה להאציל מסמכויותיו לחבר
ההנהלה – מר גיל יודפת לפעול:
בתחום קשרי חוץ.
 .7האצלת סמכויות ראה"ע לחברת ההנהלה – גב' ליאל אבן זוהר בן דוד
המועצה מתבקשת לאשר החלטת ראש העירייה להאציל מסמכויותיו לחברת
ההנהלה – גב' ליאל אבן זוהר בן דוד לפעול:
בתחום החינוך בשיתוף עם ראה"ע – מר דב צור.
 .8האצלת סמכויות ראה"ע לחברת ההנהלה – גב' יפעת מאירוביץ יפת
המועצה מתבקשת לאשר החלטת ראש העירייה להאציל מסמכויותיו לחברת
ההנהלה –גב' יפעת מאירוביץ יפת לפעול:
בתחום איכות הסביבה ,ללא תברואה וגינון.
 .9האצלת סמכויות ראה"ע לחבר ההנהלה – מר שלמה גרינברג
המועצה מתבקשת לאשר החלטת ראש העירייה להאציל מסמכויותיו לחבר
ההנהלה – מר שלמה גרינברג לפעול:
בתחום תיק התחבורה.
 .10האצלת סמכויות ראה"ע לחבר ההנהלה – מר שמואל ג'מיל
המועצה מתבקשת לאשר החלטת ראש העירייה להאציל מסמכויותיו לחבר
ההנהלה – מר שמואל ג'מיל לפעול:
בתחום נכסים והקצאות.
 .11האצלת סמכויות ראה"ע לחבר ההנהלה – מר איתן שלום
המועצה מתבקשת לאשר החלטת ראש העירייה להאציל מסמכויותיו לחבר
ההנהלה – מר איתן שלום לפעול:
בתיק הספורט.

 .12האצלת סמכויות ראה"ע לחבר ההנהלה – מר דורון אוזן
המועצה מתבקשת לאשר החלטת ראש העירייה להאציל מסמכויותיו לחבר
ההנהלה – מר דורון אוזן לפעול:
בתיק צעירים ונוער ,בשיתוף עם ראה"ע – מר דב צור.
 .13האצלת סמכויות ראה"ע לחבר ההנהלה – ד"ר אפי משה
המועצה מתבקשת לאשר החלטת ראש העירייה להאציל מסמכויותיו לחבר
ההנהלה –ד"ר אפי משה לפעול:
בתחום פיתוח כלכלי ,בשיתוף עם ראה"ע – מר דב צור.
 .14האצלת סמכויות ראה"ע לחבר ההנהלה – מר אלי יבלון
המועצה מתבקשת לאשר החלטת ראש העירייה להאציל מסמכויותיו לחבר
ההנהלה – מר אלי יבלון לפעול:
א .בתיק החינוך הממלכתי דתי.
ב .בתחום התרבות התורנית ,בשיתוף עם ראה"ע – מר דב צור.
 .15האצלת סמכויות ראה"ע לחבר ההנהלה – מר שמעון טרבלסי
המועצה מתבקשת לאשר החלטת ראש העירייה להאציל מסמכויותיו לחבר
ההנהלה – מר שמעון טרבלסי לפעול:
א .בתחום הרווחה ,בשיתוף עם מ"מ ראה"ע – מר מוטי עג'מי.
ב .בתחום ביצוע תכנית שיקום פיזי וחברתי של שכונת רמת אליהו ,בשיתוף עם
ראה"ע – מר דב צור.

מחליטים:

מאשרים (פה אחד)
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דב צור
ראש העירייה

אהבה לב
מנכ"ל העירייה

