כ"ו אייר תשס"ט
 20מאי 2009

עיריית ראשון לציון
לשכת מנכ"ל העירייה
המועצה ה14 -

קובץ החלטות מס' 12/09
של ישיבת מועצה מן המנין
שהתקיימה ביום רביעי ,י"ט באייר התשס"ט13.5.09 ,

בשעה 19:30

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 ,ציון כהן ,אייל מושיוב ,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 ,אסתר הבטם מקונן ,אבי
דנינו ,דוד ראובן ,שלמה לוי ,משה יהושע.

חסרים:

ודים קירפיצ'וב – מ"מ ראה"ע ,סורין גנות ,שלמה גרינברג ,אלי יבלון,
רז קינסטליך ,מיכאל רייף.

נוכחים:

אהבה לב – מנכ"ל העירייה ,חיה ברנפלד – סמנכ"ל העירייה ,הרצל יוספיה
– גזבר העירייה ,איתן דורון – סמנכ"ל כ"א ,דוד אלימלך – יועץ ראה"ע,
ישראל מוטעי – ראש מינהל שפ"ע ,אריאלה ישראלי – ראש מינהל
החינוך ,דורון גלבוע – מ"מ ראש מינהל איה"ס ,צבי מילשטיין – מנהל
אגף איכות הסביבה ,טובה סער – מרכזת מועצת העירייה ,מר אלי פולק –
מנכ"ל החברה העירונית ,עו"ד אופיר ארגמן– יועץ משפטי לעירייה.

הישיבה נפתחה בשעה 19:50

בפתח הישיבה נערך טקס הענקת תעודות הוקרה וחלוקת מלגות לחמישה חיילים
מצטייני הנשיא תושבי ראשון לציון – החיילים הם:
סגן ד"ר דרוין עמית חיל רפואה
סמ"ר דיעי אלירז חיל שיריון
סמל אנדריי חז'ין חיל שיריון
סמל חג'בי אליהו חיל לוגיסטיקה
רב"ט נגסט קאסה משטרה צבאית

הצעות לסדר היום:
 .1של חבר המועצה – מר אסף דעבול מתאריך 3.09.
סגירת אזורי רישום במגמת ביוטכנולוגיה.
בנושא:

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.

השיב להצעה לסדר – ראה"ע – מר דב צור .הסביר ,כי מטרתו המרכזית היא לפתוח
פתיחה מבוקרת של איזורי הרישום לתחרות הוגנת של המקיפים ,תחרות שאינה
קיימת כיום ,ע"י השוואת התנאים בין כל המקיפים בעיר (כמות תלמידים וחלוקת
איכויות תלמידים שווה).
לפיכך מציע לחברי המועצה להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
להלן ההצבעה:
(ה"ה אסף דעבול ,ספי ריבלין ,הבטם מקונן ,דוד ראובן ואבי דנינו)
5
בעד-
10
נגד-
/
נמנע-
מחליטים :מאשרים (ברוב קולות) להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.

 .4של חבר המועצה – מר אסף דעבול מתאריך 16.3.09
לוחות מודעות בעיר.
בנושא:

מצ"ב עותק ההצעה לסדר.

התקיימה הצבעה בעד דיון בהצעה לסדר:
מחליטים:

מאשרים (פה אחד) קיום דיון בהצבעה לסדר.

מר אסף דעבול ביקש לאשר התקנת לוחות מודעות ברחבי העיר לרווחת התושבים.
השיבה להצעה לסדר – חברת המועצה הגב' ליאל אבן זוהר בן דוד .מסרה ,כי הצעתו
של מר אסף דעבול מקובלת על הנהלת העירייה ,תיערך בדיקה ברחבי העיר ובכל
מקום שחסרים לוחות מודעות תוסיף העירייה לוחות מודעות לרווחת התושבים.
התקיימה ההצבעה:
מחליטים:

מאשרים (פה אחד) קבלת ההצעה לסדר

חברת המועצה הגב' ליאל אבן זוהר בן דוד ביקשה מחבר המועצה – מר אסף דעבול
לדחות הדיון בהצעתו לסדר בנושא חוות הגז לישיבת המועצה הבאה וזאת בשל היעדרות
חברת המועצה ומחזיקת תיק איכות הסביבה – הגב' יפעת מאירוביץ יפת ,הפותחת היום
את מועדון הסרט הירוק.
לאור הסכמת חבר המועצה – מר אסף דעבול תידחה ההצעה לסדר בנושא חוות הגז
לישיבת המועצה הבאה ולא תיכלל במנין ההצעות לסדר במועצה הבאה.
 .5של חבר המועצה מר אסף דעבול מתאריך 29.3.09
חוות הגז באזור התעשייה הישן בראשון לציון.
בנושא:

מצ"ב עותק ההצעה לסדר.

בשל היעדרות חבר המועצה מר רז קינסטליך נדחה הדיון בהצעות לסדר שהגיש.
 .2של חבר המועצה – מר רז קינסטליך מתאריך 15.3.09
חגיגות יום עצמאות.
בנושא:

מצ"ב עותק ההצעה לסדר.

 .3של חבר המועצה – מר רז קינסטליך מתאריך 16.3.09
שימוש באופניים.
בנושא:

מצ"ב עותק ההצעה לסדר.

 .6הצעה לסדר של חבר המועצה – מר רז קינסטליך מתאריך 30.3.09
תיקי אוכל לילדי ביה"ס.
בנושא:

מצ"ב עותק ההצעה לסדר.

ענייני עובדים:
 .1אישור העסקת הגב' אריאלה ישראלי – ראש מינהל החינוך.
ההנהלה התבקשה לאשר העסקתה של ראש מינהל החינוך – הגב' אריאלה ישראלי
בחוזה בכירים ,עפ"י אישור משרד הפנים.
סמנכ"ל כ"א – מר איתן דורון עידכן באשר לתנאי העסקה –  70%משכר מנכ"ל בשנה
הראשונה 75% ,משכר מנכ"ל מהשנה השניה ואילך.
מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

 .2אישור חוזה העסקת מר שלום ברדה –מזכיר לסגן ומ"מ ראה"ע  -מר מוטי עג'מי
המועצה מתבקשת לאשר חוזה העסקת מר שלום ברדה ,מזכיר בשכר לסגן ומ"מ
ראה"ע – מר מוטי עג'מי בחוזה בכירים  30% - 20%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.
מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

חברת המועצה הגב' יפעת מאירוביץ יפת הצטרפה לישיבה.
 .3הסמכת עו"ד אבשלום טל
המועצה מתבקשת לאשר הסמכת עו"ד אבשלום טל,עובד עירייה במינהל הכספים,
לייצג את העירייה בהגשת תביעות משפטיות נגד חייבים שלא הסדירו את חובם בגין
שירותי רווחה במינהל לשילוב חברתי.
יצויין ,כי עד כה ההליך המשפטי לגביית החובות הנ"ל נעשה באמצעות משרדי עורכי
דין חיצוניים ,דבר שגרם לחייב הוצאות נוספות בגין שכ"ט עו"ד והקשה על החייבים
בהסדרת תשלום החוב.
על מנת לחסוך מהחייבים תשלום הוצאות שכ"ט עורכי דין ,מתבקשת הסמכת עו"ד
אבשלום טל לייצג את העירייה בהגשת תביעות משפטיות נגד חייבים עבור שירותי
רווחה במינהל לשילוב חברתי.
מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

חברת המועצה  -הגב' ליאל אבן זוהר בן דוד עזבה הישיבה.
 .4העסקת תחזוקנים בבחינות בגרות.
המועצה מתבקשת לאשר מתן היתר להעסקת תחזוקני בתי הספר התיכוניים,
באמצעות חברת "תיגבור" (זכיינית של משרד החינוך) ,לצורך ביצוע עבודות
אדמיניסטרטיביות בבחינות הבגרות.
הבקשה להיתר מתבקשת בשל העובדה ,כי תחזוקני בתי הספר התיכוניים הינם עובדי
עירייה במשרה מלאה.
מדובר באישור לתשלום עבור ימי בחינות הבגרות בבתי הספר התיכוניים .סה"כ 5
שעות עבודה בכל פעם לפי תעריף קבוע.
כדי לא ליצור כפל תשלום ,בימים בהם תתקיימנה בחינות הבגרות בבוקר ,יהיה
התחזוקן ביום חופש ויועסק על ידי חברת "תיגבור".
בימים בהם בחינות הבגרות תתקיימנה בשעות אחר הצהריים ,יעבוד התחזוקן בבוקר
בבית הספר ואחה"צ יועסק ע"י חברת "תיגבור".
מחליטים:

מאשרים (פה אחד)

התקיימה הצבעה "אן בלוק" לסעיפים  10 – 5להלן:

 .5מתן היתר לעבודה נוספת – הגב' קרן ליבוביץ – מנהלת לשכת ראש מינהל
איה"ס/מפעילה ומפיקת אירועים.
המועצה מתבקשת לאשר לגב' קרן ליבוביץ – מנהלת לשכת ראש מינהל איכות
הסביבה ,מתן היתר לעבודה נוספת כמפעילה ומפיקה של אירועים
מקום העבודה  -חב' "אור הפקות" – חב' הפקות אחרועים
שעות בעבודה  -בין השעות .24:00 – 17:00
שכר חודשי – כ. ₪ 1,000 -

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הבקשה.
 .6מתן היתר לעבודה נוספת  -גב' ליאת עברי – עו"ס קהילתית/מינהל הרווחה
בהנחיית קורסים לנערות בסיכון.
המועצה מתבקשת לאשר לגב' ליאת עברי – עו"ס קהילתית/מינהל הרווחה
מתן היתר לעבודה נוספת בהנחיית קורסים לנערות בסיכון.
מקום העבודה – אוניברסיטת תל אביב.
שעות העבודה – משעה 18:00 – 16:00
שכר חודשי  -כ.₪ 1,000 -

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הבקשה.

 .7גב' רוקח מזל/מלי – מזכירה/אגף עמ"ת בהפקת חינות וארועים.
המועצה מתבקשת לאשר גב' רוקח מזל/מלי – מזכירה/אגף עמ"ת מתן היתר לעבודה
נוספת בהפקת חינות וארועים
מקום העבודה – בבית
שעות העבודה – מדי פעם אחרי שעות העבודה בעירייה.
לפי ארוע.
שכר חודשי -

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הבקשה.

 .8מר בסון אייל – מפנה אשפה/מינהל איה"ס בתיקון מכונות כביסה
המועצה מתבקשת לאשר למר בסון אייל – מפנה אשפה/מינהל איה"ס מתן היתר
לעבודה נוספת בתיקון מכונות כביסה
מקום העבודה – עצמאי
שעות העבודה – משעה 19:00 – 16:00
שכר חודשי  -כ.₪ 1,000 -

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הבקשה.

 .9מר זרנקוב סרגיי – אב בית ראשי/לבורנט מחשבים כאחראי תחזוקת מחשבים
המועצה מתבקשת לאשר למר זרנקוב סרגיי – אב בית ראשי/לבורנט מחשבים מתן
היתר לעבודה נוספת כאחראי תחזוקת מחשבים
מקום העבודה – כפר הנוער עיינות.
שעות העבודה – ביום החופשי בין השעות 16:00 – 08:00
שכר חודשי  -כ.₪ 1,000 -

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הבקשה.
 .10מתן היתר לעבודה נוספת למר חורי אבי ,נהג מיחזור/אגף איכות הסביבה כקצין
בטיחות בתחנת מוניות ברחובות
המועצה מתבקשת לאשר למר חורי אבי ,נהג מיחזור/אגף איכות הסביבה מתן היתר
לעבודה נוספת כקצין בטיחות בתחנת מוניות ברחובות
מקום העבודה – א.ח .קצין בטיחות ברחובות
שעות העבודה – אחרי שעות העבודה.
 כ.₪ 10,000 -שכר שנתי

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הבקשה.
מאשרים (פה אחד) סעיפים  10 – 5הנ"ל

מחליטים:

חבר המועצה – מר משה יהושע הצטרף לישיבה.

תקציבים בלתי רגילים:
בקשה לשינוי מקורות המימון לתב"ר שיקום כבישים ומדרכות
המועצה מתבקשת לאשר שינוי מקורות המימון לתב"ר שיקום כבישים ומדרכות בתכנית
הפיתוח הרב-שנתית לשנים  ,2009 – 2007בהיקף שנתי של ( ₪ 15,000,000סעיף 73
בתוכנית הפיתוח).
במקום מקורות מימון כמפורט:
.₪ 14,200,000
א .היטל כבישים -
ב .משרד התחבורה ₪ 800,000 -
צריך להיות –
מקור מימון  -היטל כבישים .₪ 15,000,000 -

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הבקשה.
הערה :עותק שנוי מקורות המימון לתב"ר הופץ לחברי המועצה בתאריך .3.5.09
מחליטים

:

מאשרים (פה אחד)

חבר המועצה – מר שמואל ג'מיל הצטרף לישיבה.

נושאים משפטיים:
 .1הצעת חוק העזר לראשון לציון (ביוב) (תיקון) התשס"ב – 2002
דברי הסבר:
חוק העזר המתוקן נועד להחיל את המלצת הועדה לחריגי מים ,הפועלת מכוח חוק
עזר לראשון לציון (אספקת מים) ,התשנ"ו – ( – 1995להלן" :חוק עזר אספקת מים"),
גם על אגרת ביוב ולהסמיך את מועצת העירייה ליתן הנחה באגרת ביוב על סמך
המלצותיה של הועדה לחריגי מים.
הועדה לחריגים מים הפועלת מכוח חוק עזר אספקת מים מוסמכת להמליץ בפני
מועצת העירייה על מתן הנחות באגרת מים ומועצת העירייה מוסמכת לאשר הנחות
באגרת מים על יסוד המלצות הועדה או בשיעור אחר שיקבע על ידה.
החיוב באגרת ביוב,הינו תוצאה של החיוב באגרת מים והוא נגזר מצריכת המים בנכס.
בנסיבות התקיימות נוצר עיוות מאחר שהועדה לחריגי מים מוסמכת להמליץ עלמתן
הנחוה באגרת מים אך אין גוף מקביל המוסמך להמליץ על הנחה באגרת ביוב ,שהינה
למעשה פעולה יוצא של החיוב באגרת מים.
מכיוון ששני החיובים הללו שלובים זה בזה קיים צידוק להחיל את המלצות הועדה
לחריגי מים הפועלת מכוח חוק העזר אספקת מים ,גם על החיוב באגרת ביוב על פי
חוק עזר לראשון לציון (ביוב) ,התשנ"ה –  – 1995ולהסמיך את מועצת העירייה ליתן
הנחה באגרת ביוב על סמך המלצות אלו.
לפיכך מתבקשת המועצה לאשר את הצעת חוק העזר לראשון לציון (ביוב) (תיקון)
התשס"ב –  ,2002בנוסחו על פי הצעת תיקון חוק העזר המצ"ב.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק חוק העזר.
הערה:

עותק חוק העזר הופץ לחברי המועצה בתאריך .3.5.09

התנהל דיון במהלכו ביקש חבר המועצה – ד"ר אפי משה להוסיף להחלטה הצעת
החלטה נוספת כדלקמן:
חייב שזכה להנחה באגרת צריכת מים וביקש להסדיר את חובו ,אולם אין אפשרות
לתת לו הנחה על חוב ב אגרת ביוב ,יוקפאו כל הליכי הגבייה ביחס לחלק החוב
באגרת ביוב המועד להנחה לפי התיקון המוצע בחוק העזר ,וזאת עד לקבלת החלטה
סופית ממשרד הפנים ,והכל בכפוף לכל דין.
מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

 .2הסכם שכירות קרקע – בנו מסעודה ,עבור הפעלת קיוסק.
המועצה מתבקשת לאשר הארכת הסכם שכירות קרקע והגדלת שטח הקרקע
מ 7 -מ"ר ל 15 -מ"ר ,עם ה"ה אלברט ומסעודה בנו (ממפוני השוק העירוני) ,ברח'
סחרוב ,גוש  6825חלקה  ,6עבור הפעלת קיוסק ,לתקופה של  5שנים חסר יום.
דמי השכירות –  ₪ 7,000לשנה  +מע"מ כחוק עפ"י הערכת השמאי ,מר אורי כהן.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
א .עותק הערכת שמאי
ב .עותק הסכם קודם.
התנהל דיון במהלכו ביקש חבר המועצה –מר אבי דנינו להפחית את סכום השכירות
ל ₪ 5,000 -לשנה במקום  ₪ 7,000לשנה.
ראה"ע – מר דב צור השיב ,כי במידה ותתקבל פניה מהשוכרים יישקל הנושא בחיוב,
ללא צורך להביא הנושא בשנית למועצה.
מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

 .3חידוש הסכם שכירות דירת מעבר לנשים נפגעות תקיפה מינית.
המועצה מתבקשת לאשר חידוש הסכם שכירות קוטג' בן  6חדרים  +גינה בשכ' נווה
חוף ,גוש  5037חלקה  ,18/1המשמשת כדירת מעבר לנשים נפגעות תקיפה מינית,
ממשפחת ריחני ,לתקופה של  12חודשים ובתוספת אופציה בת  12חודשים נוספים,
וכל זאת החל מתאריך  15.5.09תום סיום ההסכם.
דמי שכירות חודשיים –  $ 1,300כערכם בש"ח עפ"י השעה היציג הידוע של הדולר
במועד החתימה על החוזה.
התקציב מגיע ממשרד הרווחה.
העי רייה תישא בכל התשלומים כגון :תשלומי מיסים ,ועד בית ,חשמל ,מים ,טלפון,
גז ,אחזקת גינה ועוד.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הסכם קודם.
מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

 .4חידוש הסכם שכירות לדירת מעבר לנשים מוכות.
המועצה מתבקשת לאשר חידוש הסכם שכירות לדירה בת  3.5חדרים המשמשת
כדירת מעבר לנשים מוכות ,לתקופה של  12חודשים ובתוספת אופציה בת 12
חודשים נוספים ,וכל זאת החל מתאריך  30.6.2009תום סיום ההסכם.
דמי שכירות חודשיים – .₪ 2,800
העירייה תישא בכל התשלומים כגון :תשלומים מיסים ,ועד בית ,חשמל ,מים ,טלפון,
גז וכו'.

לקראת הישיבה הופצה לעיון החברים הסכמת המשכיר להמשך שכירות
מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

 .5אישור ההסכם עם המועצה לארץ ישראל יפה.
המועצה מתבקשת לאשר ההסכם עם המועצה לארץ ישראל יפה החל מתאריך
 1.1.2008ועד  ,31.12.08ובתוספת  4תקופות נוספות בנות  12חודשים כל אחת ,ובסה"כ
לתקופה של  5שנים חסר יום.
המועצה לארץ ישראל יפה עוסקת בפעילות ,שנועדה להשריש בישראל את היחס לנוף
ולשמירתו ,יוזמת פרויקטים שונים ,שנועדו לשפר ולקדם את חזותן של הרשויות
המקומיות בישראל ,תוך שיתוף פעולה עם המשרד לאיכות הסביבה.
במסגרת ההסכם תעמיד המועצה לרשות העירייה רכזת ,אשר תפעל בהתאם לקבוע
בתכנית העבודה (נספח ב' להסכם).
העירייה תעמיד לרשות הרכזת משרד ובו ציוד משרדי והמועצה תישא בתשלום
הוצאות חשמל בשיעור של  ₪ 500לשנה ,בגין חלקה היחסי של הרכזת בצריכת
החשמל.
כן תתקין המועצה במשרד קו טלפון על שמה ולשימושה ותישא בהוצאות עבורו,
לרבות עלויות התקנתו ותשלום עבור השיחות.
בתמורה למתן השירותים נשוא הסכם זה ,תשלם העירייה למועצה סך של ₪ 36,000
לשנה.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק ההסכם  +נספחים א'-ד'.
מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

התקיימה הצבעה "אן בלוק" לסעיפים  6-9להלן
.6

אישור צו לתפיסת מגרש ברחוב בלפור  -ירושלים לצורך גינון וחניה עפ"י חוק
הרשויות המקומיות (שימוש ארעי במגרשים ריקים) התשמ"ז.
המועצה מתבקשת לאשר צו תפיסה זמני עפ"י חוק הרשויות המקומיות (שימוש ארעי
במגרשים ריקים) התשמ"ז –  ,1987לצורך תפיסת מגרש ברחוב ירושלים פינת רח'
בלפור לצורך גינון וחניה.
המגרש ברח' בלפור ,גוש  3931חלקה  41בשטח  1,600מ"ר הינו ריק והעירייה תבצע בו
פעולת גינון וחניה לרווחת תושבי האיזור וזאת מכוח סעיף  2לחוק.
עפ"י החוק העירייה מתחייבת ,כי כאשר ינתן לבעל המגרש היתר לעבודה מותרת,
יתבטל הצו לשימוש ארעי ורשאי בעל המגרש להסיר מהמשטח כל דבר שניטע ,נסלל
או הוקם במגרש.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק הצו ונסח טאבו.

.7

אישור צו לתפיסת מגרש ברחוב טיומקין לצורך חניה עפ"י חוק הרשויות
המקומיות (שימוש ארעי במגרשים ריקים) התשמ"ז.
המועצה מתבקשת לאשר צו תפיסה זמני עפ"י חוק הרשויות המקומיות (שימוש ארעי
במגרשים ריקים) התשמ"ז –  ,1987לצורך תפיסת מגרש ברחוב טיומקין לצורך חניה.
המגרש ברח' טיומקין ,גוש  3925חלקה  274בשטח  780מ"ר הינו ריק והעירייה ביצעה
בו פעולת חניה לרווחת תושבי האיזור וזאת מכוח סעיף  2לחוק.
הצו הינו ל 5 -שנים ויפוג ביום  ,4.8.09ויש לחדשו ל 5 -שנים נוספות אם העירייה
רוצה להמשיך ולהחזיק את המגרש לצורך חניה לרווחת תושבי האיזור.

.8

אישור צו לתפיסת מגרש ברח' דמארי לצורך חניה ע"י חוק הרשויות המקומיות
(שימוש ארעי במגרשים ריקים) התשמ"ז.
המועצה מתבקשת לאשר צו תפיסה זמני עפ"י חוק הרשויות המקומיות (שימוש ארעי
במגרשים ריקים) התשמ"ז –  ,1987לצורך תפיסת מגרשים ברחוב דמארי לצורך חניה.
המגרשים ברח' דמארי  ,11גוש  3937חלקה  81ששטחה  481מ"ר וחלקה  82רחוב
דמארי  13ששטחה הרשום כ 479 -מ"ר הינם ריקים.
הבעלות נרשמה בשנת  1936ע"ש לוריא אוה יסידס ללא מספר פספורט וללא תנועות
נוספות (מצ"ב נסח טאבו).

 9.אישור תפיסת מגרש ברחוב ירושלים פינת הגדוד העברי  ,גוש  3931חלקה ,40
לצורך חנייה עפ"י חוק הרשויות המקומיות (שימוש ארעי במגרשים ריקים).
המועצה מתבקשת לאשר צו תפיסה זמני עפ"י חוק הרשויות המקומיות (שימוש ארעי
במגרשים ריקים) התשמ"ז –  1987לצורך תפיסת מגרש ברחוב ירושלים פינת רחוב
הגדוד העברי ,גוש  3931חלקה .40
המגרש אינו פנוי שכן בנוי עליו בית ישן אך בעלי המגרש נתנו הסכמת לתפיסה .שטח
המגרש הינו כ 1 -דנם בבעלות עפ"י נסח טאבו המצ"ב.
כל הזכויות לבעלי הקרקע והתחייבויות העירייה עפ"י החוק תקפות.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק נסח הטאבו.
מחליטים :

מאשרים (פה אחד) סעיפים  9 – 6הנ"ל

אישורי מועצה:
 .1אישור ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת חריגי מים מקרים סוציאליים
מתאריך .5.4.09
המועצה מתבקשת לאשר ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת חריגי מים מקרים
סוציאליים מתאריך 5.4.09

בועדה נדונו  27מקרים בסכום כולל של  ₪ 815,392בחוב מים ובסכום כולל של
 ₪ 255,548בחוב ביוב.
מקרה אחד נדחה וב 26 -מקרים המליצה הועדה על מתן הנחות בגין יתרת חוב במים
בסכום כולל של  ₪ 616,161ועל מתן הנחות בביוב בסכום כולל של .₪ 196,871

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הפרוטוקול.
מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

התקיימה הצבעה "אן בלוק" לסעיפים  4 – 2להלן:
 .2הנצחת ירח יעקובי ז"ל – כיכר בצומת הרחובות הפלמ"ח -נווה ציון -חיים בן
אפרים/שכ' ראשונים.
המועצה מתבקשת לאשר הנצחת ירח יעקובי ז"ל בכיכר חדשה שהוקמה בצומת
הרחובות הפלמ"ח-נווה ציון-חיים בן אפרים בשכונת ראשונים.
המיקום החדש מקובל על המשפחה.

לקראת הישיבה הופצה לעיון החברים מפת השטח.
מחליטים:

מאשרים (פה אחד)

 .3הנצחת שוטרי תחנת משטרת ראשל"צ אשר נפלו על משמרתם
ממ"ר שפלה – תנ"צ שומרוני שמעון ביקש מראש העירייה – מר דב צור ,כי
העירייה תנציח את שוטרי תחנת משטרת ראשון אשר נפלו על משמרתם.
ההנהלה בישיבתה מס'  17/09הציעה ,כי הכיכר בצומת הרחובות כצנלסון-בן גוריון
תיקרא – כיכר השוטרים.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר ,כי הכיכר בצומת הרחובות כצנלסון – בן
גוריון תיקרא – כיכר השוטרים.

לקראת הישיבה הופצה לעיון החברים מפת השטח.
 .4אישור ההחלטות הכלולות בפרוטוקול הועדה לקריאת שמות לרחובות והנצחה מס'
 2/09מתאריך :23.3.09
א .קריאת גן בכפר אריה ע"ש הרב אהרון חג'בי ז"ל.
המועצה מתבקשת לאשר המלצת הועדה לקריאת שמות והנצחה לקרוא לגן ברח'
סעדיה גאון ,בשכ' כפר אריה ע"ש הרב אהרון חג'בי ז"ל.
הרב אהרון חג'בי ז"ל עלה ארצה בשנת  ,1952הקדיש חייו לעיסוק מתמיד בצרכי
הציבור.
כיו"ר הועד בכפר אריה דאג להתיישבות חוקית במקום ובעזרת ועדות הכנסת
שינה יעוד הקרקע מאזור תעשיה להתישבות ודאג לתשתיות חשמל ,מים וכבישים
בכפר.
שירת במשמר האזרחי בראשון לציון במשך  30שנה.
נפטר בתאריך .5.12.07

ב .הנצחת הגננת שרה ביברמן ז"ל על לוח הנצחה במבנה שישמש גן ילדים וכיום
מועדון הגימלאים ברח' שיבת ציון.
המועצה מתבקשת לאשר המלצת הועדה לקריאת שמות והנצחה להנציח את
הג ננת שרה ביברמן ז"ל על לוח הנצחה במבנה ששימש גן ילדים וכיום מועדון
הגימלאים ברח' שיבת ציון .22
שרה ביברמן היתה גננת בגן הילדים ששכן ברח' שיבת ציון 22
בין השנים .1950 – 1937
הודות למאמציה זכו הילדים למבנה הולם לגן בשכונה.
התנדבה לפעילות קהילתי במקום.
מחליטים :
.5

מאשרים (פה אחד) סעיפים  4 - 2הנ"ל

הקמת ועדת שירות ערעור ליציאה לפנסיה מוקדמת
המועצה מתבקשת לאשר הרכב ועדת שירות ערעור ליציאה לפנסיה מוקדמת ,לפי
סעיף ( 18ד) לחוק שרות המדינה (גמלאות) התש"ל –  ,1970לצורך דיון בערעור עובדים
שהוצאו לפנסיה מוקדמת.
להלן הרכב הועדה:
 6עובדי עירייה בכירים:
 .1גב' אהבה לב
 .2גב' חיה ברנפלד
 .3מר הרצל יוספיה
 .4מר איתן דורון
 .5מר ישראל מוטעי
 .6גב' ורד דלל

– מנכ"ל העירייה
– סמנכ"ל העירייה
– גזבר העירייה
– סמנכ"ל וראש מינהל אמרכלות
– ראש מינהל שפ"ע
– מ"מ מנהלת אגף משאבי אנוש.

 7אישי ציבור:
 .1מר דוד אלימלך
 .2מר ססי אוזון
 .3עו"ד נועם קוטאי
 .4מר יהושע דנינו
 .5עו"ד שמשון סאלם
_____________ .6
_____________ .7

– איש ציבור
– איש ציבור
– איש ציבור
 איש ציבור– איש ציבור.
 איש ציבור/סיעת קדימה -איש ציבור/סיעת הירוקים

מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

 .6אישור הרכב ועדת רכש ובלאי
עפ"י החלטת בג"צ וחוזר מנכ"ל  1/2009נקבע ,כי ועדת רכש ובלאי תהא ועדה בדרג
מקצועי בלבד ולא נבחרי ציבור.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר הרכב ועדת רכש ובלאי כדלקמן:
מנכ"ל העירייה – הגב' אהבה לב
גזבר העירייה – מר הרצל יוספיה
יועץ משפטי – משרד בר.
מרכזת הועדה – הגב' גאולה נוי
מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

 .7אישור ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מיום 7.5.09
ובפרוטוקול ועדת המשנה לתמיכות מתאריך .10.5.09
המועצה מתבקשת לאשר ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית
מיום .7.5.09

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק הפרוטוקול  ,התייחסות ועדת משנה
לתמיכות מיום  ,10/5/09וכן טבלה מעודכנת עם תיקונים שונים בטור" שיקול דעת
והישגים ".15%
התנהל דיון במהלכו העלו חברי המועצה הצעות לשינויים נוספים בטור "שיקול דעת
והישגים  "15%בטבלת התפלגות התמיכות בספורט כדלקמן:
 .1להעביר  45,000ש"ח בטור "שיקול דעת והישגים  "15%מעמותת הפועל רמת אליהו
(כדורגל) לטובת עמותת הפועל רמת אליהו (טניס).
 .2להוסיף רזרבה של  20,000ש"ח לתקציב התמיכות בספורט .הסכום שברזרבה מיועד
לעמותת הפועל רמת אליהו (כדורגל) ,ויוקצה לה עפ"י שיקול דעתו ואישורו של יו"ר
ועדת הספורט  -מר איתן שלום ,לאחר שיבחן את פעילות העמותה ואת צרכיה,
ובכפוף לאישור התוספת התקציבית לתקציב התמיכות בספורט.
הצ עות חברי המועצה מקובלות על חברי הוועדה המקצועית לתמיכות ,שנכחו בישיבה,
ולפיכך הוחלט כלהלן:
 .1לאשר את הצעת התבחינים לתמיכות בספורט בנוסח המצורף לפרוטוקול הוועדה
המקצועית לתמיכות מיום .7.5.09
 .2לאשר את טבלת התפלגות התמיכות בספורט לשנת  ,2009בהתאם לנוסח המעודכן
דלעיל ,ובכפוף לשינויים המוצעים ע"י חברי המועצה .טבלה מתוקנת לאחר יישום
התיקונים הנ"ל מצ"ב להחלטה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
המועצה רשמה לפניה הערת היועמ"ש וגזבר העירייה בדבר התחייבות העירייה לבקרה
התקציבית לתמיכה בסכום כולל בסך  4מיליון ש"ח בעמותת מכבי ראשון לציון
כדורסל בשנת ."2009
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