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עיריית ראשון לציון
לשכת מנכ"ל העירייה
המועצה ה14 -

קובץ החלטות מס' 7/09
של ישיבת מועצה מן המנין
שהתקיימה ביום חמישי ,כ"ג באדר התשס"ט19.3.09 ,

בשעה 20:00

באולם המליאה/קומה  ,5בנין העירייה

משתתפים

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

חסרים:

מוטי עג'מי  -מ"מ ראה"ע ,אריה כהן – סגן ראה"ע.

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 תפו"ח ,דורון גלבוע – מ"מ ראש המינהל
לאיה"ס ,שרונה וייזל – ס/גזבר העירייה ,טובה סער – מרכזת מועצת
העירייה ,אלי פולק – מנכ"ל החברה העירונית ,עו"ד רועי בר – יועץ
משפטי לעירייה.

הישיבה נפתחה בשעה 20:20

ש א י ל ת א
של חבר המועצה – מר אסף דעבול מתאריך 22.2.09
מר קורקובסקי יעקב.
בנושא:
לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק השאילתא ותשובת ראה"ע – מר דב צור.
השיב לשאילתא – חבר המועצה ד"ר אפי משה.

הצעות לסדר היום:
 .1של חבר המועצה מר אסף דעבול מתאריך 1.1.09
שיקום ופיתוח שכ' רמת אליהו
בנושא:
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
השיב להצעה לסדר – חבר המועצה מר שמעון טרבלסי והציע לחברי המועצה להסיר
ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
בהתייחס לתשובה הציע מר אסף דעבול לראש העירייה – מר דב צור ,כי אם תוגש
תכנית מפורטת לשיקום רמת אליהו לאישור המועצה ,הוא יצביע ויתמוך בתכנית.
ראש העירייה – מר דב צור הסביר ,כי הטיפול בשיקום רמת אליהו יהיה בכמה
מישורים:
א .תקציב הפיתוח שיוגש למועצה בעוד כחודשיים כולל בתוכו השקעות ברמת
אליהו.
ב .העירייה נמצאת במו"מ עם המכללה למינהל להעברת החוג לעיצוב של המכללה
לרמת אליהו – דבר שישפר את הרכב האוכלוסייה ופני השכונה.
ג .קיימות תוכניות בנוי שונות לרמת אליהו והן יוצגו במליאת בניין עיר.
לאור התייחסות ראש העירייה – מר דב צור ,הודיע חבר המועצה – מר אסף דעבול,
כי הוא מסיר הצעתו לסדר מסדר יום המועצה ,אך שומר לעצמו את הזכות להעלותה
בשנית בעוד שלושה חודשים ,במידה ולא יהיה שבע רצון מהתכניות לשיקום רמת
אליהו.
 .2של חבר המועצה מר אסף דעבול מתאריך 19.1.09
בית הכנסת ברחוב דרור 31
בנושא:
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
השיב להצעה לסדר ראה"ע – מר דב צור והציע להעביר הנושא לבדיקת ועדת מועצה
בהשתתפות סגן ראה"ע – עו"ד דוד ביטן וחבר המועצה –עו"ד סורין גנות.
מחליטים :מאשרים (פה אחד) העברת הנושא לבדיקת ועדת מועצה כאמור לעיל.

 .3של חבר המועצה מר אסף דעבול מתאריך 25.1.09
התנהלות הכספים בעמותה "עירוני ראשל"צ בכדורגל"
בנושא:
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
השיב להצעה לסדר סגן ראה"ע – מר דוד ביטן .בתשובתו הציע לחברי המועצה להסיר
ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
התקיימה הצבעה האם להעלות ההצעה לסדר לדיון במועצה.
להלן ההצבעה:
4
בעד-
18
נגד-
(מר רז קינסטליך)
1
נמנע-
מחליטים :מאשרים (ברוב קולות) להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
(ה"ה אסף דעבול ,ספי ריבלין ,הבטם מקונן וגיל יודפת)

חבר המועצה – מר רז קינסטליך נימק הימנעותו .נימוקי ההימנעות בפרוטוקול המלא.
 .4של חבר המועצה – מר שלמה לוי מתאריך 31.12.09
ביטול תשלום אגרת חניה בחוף הים.
בנושא:
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
השיב להצעה לסדר חבר המועצה – עו"ד סורין גנות .בתשובתו הציע לחברי המועצה
להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
התקיימה הצבעה האם להעלות ההצעה לסדר לדיון במועצה.
להלן ההצבעה:
6
בעד-

(ה"ה אסף דעבול ,ספי ריבלין ,הבטם מקונן ,דוד ראובן ,אבי דנינו
ושלמה לוי)

13
נגד-
(מר רז קינסטליך)
1
נמנע-
מחליטים :מאשרים (ברוב קולות) להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
חבר המועצה – מר רז קינסטליך נימק הימנעותו .נימוקי ההימנעות בפרוטוקול המלא.
 .6של חבר המועצה  -מר רז קינסטליך מתאריך 16.2.09
שינוי תשלום הארנונה למספרות.
בנושא:
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
השיב להצעה לסדר – ראה"ע – מר דב צור .בתשובתו הציע לחברי המועצה להסיר
ההצבעה לסדר מסדר יום המועצה.
התקיימה הצבעה האם להעלות ההצעה לסדר לדיון במועצה.
להלן ההצבעה:
7
בעד-

(ה"ה רז קינסטליך ,אסף דעבול ,ספי ריבלין ,הבטם מקונן ,אבי
דנינו ,שלמה לוי ודוד ראובן)

17
נגד-
/
נמנע-
מחליטים :מאשרים (ברוב קולות) להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.

הודעות אישיות של חברי מועצה:
א .מ"מ ראה"ע – מר ודים קירפיצ'וב ביקש להסיר מסדר היום נושא חלופי הגברי
בדירקטוריון החברה לביטחון וסדר ציבורי.
ב .חבר המועצה מר סורין גנות ,הודיע לפי סעיף  ,39כי לבקשת מ"מ ראה"ע ויו"ר סיעת
"ישראל ביתנו" – מר ודים קירפיצ'וב ,הוא מוסר מכתב לראש העירייה ובו מודיע על
הקמת סיעת חדשה "ראשון של איכות".
הקמת הסיעה החדשה מפצלת ל 2 -חלקים שווים את סיעת "ישראל ביתנו" ,כאשר
הוא ימשיך לפעול במסגרת סיעת "ראשון של איכות" וודים קירפיצ'וב ימשיך לפעול,
בשלב זה ,כחבר בודד בסיעת "ראשונים ביתנו".
ג .חבר המועצה – מר מיכאל רייף הודיע ,כי הוא מוסר לראש העירייה מכתב המודיע על
הצטרפותו לסיעת "ישראל ביתנו".
מ"מ ראה"ע – מר ודים קירפיצ'וב וחבר המועצה – מר מיכאל רייף עזבו הישיבה.
 .5של חבר המועצה  -מר רז קינסטליך מתאריך 1.2.09
בדיקת עובדים במסגרות ציבוריות טרם העסקתם.
בנושא:
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
השיב להצעה לסדר – ראה"ע מר דב צור והסביר ,כי לאור המגבלות החוקיות
הקיימות בנושא זה אין המשטרה נוהגת למסור מידע .כמו כן עפ"י הוראת החוק
אסור לבקש תעודת יושר ממועמדים לעבודה.
עו"ד רועי בר – יועץ משפטי לעירייה הציע ,כי תתקיים פגישה בין ראש העירייה לבין
מפקד המשטרה ,בפגישה יוצגו בפניו הדילמות בפניהן עומדת העירייה בנושאים אלו
ותיבחן עמדת המשטרה באם תוכל לסייע ומהן המגבלות החלות עליה במקרים אלו.
תוצאות הבדיקה יובאו למועצה.
לאור זאת הסיר חבר המועצה – מר רז קינסטליך את הצעתו לסדר מסדר יום
המועצה.
 .7של חבר המועצה  -מר שלמה לוי מתאריך 23.9.09
ענייני עובדים.
בנושא:
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
ראה"ע – מר דב צור העמיד להצבעה קיום דיון בהצעה לסדר.
מחליטים :

מאשרים (פה אחד) קיום דיון בהצעה לסדר.

התנהל דיון במהלכו הציעו חברי המועצה דרכים לפתרון הבעיה.
בתום  4שעות מתחילת הישיבה העמיד ראה"ע – מר דב צור לאישור המועצה המשך
הישיבה עד לסיום הדיון בכל הנושאים בסדר היום.
להלן ההצבעה:
17
בעד-
(ה"ה ספי ריבלין ,רז קינסטליך ,אבי דנינו ושלמה לוי)
4
נגד-
(ה"ה ליאל אבן זוהר בן דוד ויפעת מאירוביץ יפת)
2
נמנע-
מחליטים :מאשרים (ברוב קולות) המשך הישיבה עד לסיום הדיון בכל הנושאים שעל
סדר היום.

מגיש ההצעה לסדר – מר שלמה לוי הציע לפתור הבעיה ,ע"י שינוי חקיקה ,בעזרת
הקשרים הפוליטיים שיש לחברי המועצה עם הממשלה החדשה.
ראה"ע  -מר דב צור הציע לחברי המועצה לארגן פגישה אצל הממונה על השכר
בהשתתפות כל חברי המועצה .בפגישה תוצג בפני הממונה עמדת העירייה ,כולל
האפש רות העומדת בפני העירייה לפעול במישור הפוליטי .לאור תגובת הממונה
תשקול העירייה את המשך דרכה בנושא.
להלן ההצבעה:
15
בעד-
/
נגד-
(ה"ה ליאל אבן זוהר בן דוד ויפעת מאירוביץ יפת)
2
נמנע-
מחליטים :מאשרים (ברוב קולות) הצעת ראה"ע – מר דב צור לארגון פגישה עם
הממונה על השכר בהשתתפות כל חברי המועצה.

נושא שעלה שלא על סדר היום:
 .8הצעה לסדר של חבר המועצה מר דוד ראובן מתאריך 9.2.09
פטור מאגרות בניה ופיתוח עבור בניית ממ"דים
בנושא:
לדירות שנבנו לפני שנת .1993
מחליטים :מאשרים (פה אחד) קבלת ההצעה לסדר ,יש לתקן חוקי העזר המתאימים
בנושא מים וביוב באמצעות דירקטוריון מני"ב ולהעביר לאישור הגורמים
המוסמכים.

תקציבים בלתי רגילים:
 .1אישור תב"ר בסך  ₪ 700,000לסריקת ארכיוני העירייה/אמרכלות והנהלה.
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך  ₪ 700,000לסריקת ארכיוני העירייה/אמרכלות
והנהלה.
הביצוע כולל :סריקת מסמכים ,הערכת החומר והחזרתו לעירייה.
מקור מימון – היטל השבחה.

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

מאשרים (פה אחד)

 .2אישור תוספת תב"ר בסך  ₪ 200,000לעבודות בינוי לסגירת הסככה לעדה האתיופית
רח' בן צבי ברמת אליהו.
המועצה מתבקשת לאשר תוספת תב"ר בסך של  ₪ 200,000לביצוע עבודות בינוי
לסגירת הסככה לעדה האתיופית ברח' בן צבי ברמת אליהו.
הביצוע כולל :עבודות פירוק (מסגרות) ,עבודות קירוי (מסגרות) ,עבודות בידוד
והתקנת חלונות הזזה  +שונות.
מקור מימון – קרן נדל"ן.

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

מחליטים :

 .3אישור תב"ר בסך  ₪ 762,300לתכנון וביצוע גן ילדים בשכונת נעורים,
רח' תנועות הנוער.
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך  ₪ 762,715לתכנון וביצוע גן ילדים בשטח של 125
מ"ר ,בשכונת נעורים ,גוש  3939חלקה  ,455רח' תנועות הנוער.
הערה :התשלום לחברה הכלכלית יהיה רק לאחר התשלום שיתקבל ממשרד החינוך.
מקור מימון:

משרד החינוך-
עירייה/קרן נדל"ן-

₪ 602,715
₪ 159,585

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

מאשרים (פה אחד)

 .4אישור תוספת תב"ר בסך של  ₪ 608,248לתכנון וביצוע אולם ספורט
בבי"ס היסודי מישור הנוף ,גוש  6288חלקה  ,139רח' גיבשטיין.
המועצה מתבקשת לאשר תוספת תב"ר בסך של  ₪ 608,248לתכנון וביצוע אולם
ספורט בביה"ס היסודי "מישור הנוף" ,גוש  6288חלקה  ,139רח' גיבשטיין ,שכ' מישור
הנוף.
מקור מימון – קרן נדל"ן.

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

מאשרים (פה אחד)

 .5אישור תב"ר בסך  ₪ 1,617,000לתכנון הרחבת כביש  –4311אזור תעשיה מעויין שורק.
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך של  ₪ 1,617,000לתכנון הרחבת כביש  ,4311אזור
התעשייה מעוין שורק.
הביצוע כולל :תכנון ,מדידה ,רמזורים ,תנועה ,הסדרי צמתים תכנון פיזי ,פיתוח
סביבתי ,תאורת רחוב ,מים ,ניקוז וביוב.
מקור מימון – תשתיות על

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק התב"ר.
ראש העירייה – מר דב צור ביקש אישור החברים להעלות לדיון ,במקום התב"ר המוצג
לעיל ,תב"ר חדש בסך של  ₪ 16,516,500לתכנון וביצוע הרחבת כביש .4311
מחליטים :מאשרים (פה אחד) העלאה לסדר היום תב"ר חדש בסך של ₪ 16.516,000
לתכנון וביצוע הרחבת כביש . 4311
 .5אישור תב"ר בסך של  16,516,500לתיכנון וביצוע הרחבת כביש ,4311
איזור התעשיה מעויין שורק
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך של  ₪ 16,516,500לתכנון וביצוע הרחבת כביש
 4311כולל החלפת תשתיות,הקמת רמזורים ,הסדרי צמתים ,תאורת רחוב ופיתוח
סביבתי.
מקור מימון – תשתיות על.
התנהל דיון במהלכו הסביר ראש העירייה ,כי למרות הסכם קודם בין העירייה לבין
משרד התחבורה בו התחייב משרד התחבורה לממן  70%מעלות הכביש והעירייה
 ,30%ביקש משרד התחבורה לשנות את תנאי המימון ל 50% -משרד התחבורה ו50% -
עיריית ראשל"צ.
למרות הדחיפות בסלילת הכביש ,דחתה העירייה את הצעת משרד התחבורה מהחשש,
כי הסכמה מצידה תהווה תקדים גם במקומות אחרים .לאחר דיון ממושך הגיעו
העירייה ומשרד התחבורה לסיכום כדלקמן:
 50%מעלות הכביש  -משרד התחבורה.
 14%מעלות הכביש –ממ"י (מוצג בתב"ר כמימון של העירייה ,ההחזר דרך היטלי
שיווק הקרקעות של ממ"י) .
 30%-36%מהעלות – עיריית ראשל"צ.
סלילת הכביש תתבצע ע"י חב' נתיבי איילון.
מחליטים :מאשרים (פה אחד) תב"ר בסך  ₪ 16,516,500לתכנון וביצוע הרחבת כביש
.4311

ענייני עובדים:
 .1מתן היתר לעבודת חוץ – עו"ד יונת דיין – מנהלת אגף הכנסות עמ"ת.
המועצה מתבקשת לאשר מתן היתר לעבודת חוץ לעו"ד יונת דיין – מנהלת אגף
הכנסות/עמ"ת.
מהות העבודה – דירקטורית בדירקטוריון תאגיד המים של יבנה.
מקום העבודה – יבנה.
תקופת העסקה – תלוי בקיום ישיבת הדירקטוריון.
גובה שכר לחודש -כמה מאות  ₪החזר הוצאות (תלוי בקיום ישיבות הדירקטוריון).

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הבקשה.
מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

נושאים משפטיים
 .1חתימת חוזה עם חברת בזק ,מתן רשות שימוש במגרש ברח' מרילנד.
המועצה מתבקשת לאשר חתימת חוזה רשות המתיר לחברת "בזק" להמשיך
ולהשתמש במגרש בשטח  341מ"ר גוש  3947חלקה ( 74חלק) בשטח רח' מרילנד
מדרום לביה"ס הארצי לכבאות.
החוזה המקורי הסתיים ב 1 -בינואר  2007וראש העירייה הקודם סירב להאריכו.
הסתבר כי המגרש המשמש להצבת מרכזיה זמנית חיוני לתפעול מערכת הטלפוניה
ובזק לא יכלו לפנותו.
הוכנה שומה חדשה ששולמה לשנים  2008 ,2007ו 2009 -ואין מניעה להמשיך וליתן
רשות שימוש במגרש שייעודו שב"צ לתקופה נוספת של  3שנים עם אופציה לעירייה
להאריכו ב 12 -חודש נוספים מ 31 -בדצמבר  2009במידה ובזק יהיו זקוקים למגרש
והעירייה תוכל להאריך את מתן הרשות.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק הערכה שמאית  +מפה עם סימון המגרש.
מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

 .2שינוי מיקום תחנת מוניות "איחוד מוניות והסעות הקניונים בע"מ"
בבדיקה אקראית של אגף נכסי מקרקעין מול הנהלת מוניות הקניונים הוברר ,כי
המוניות ביקשו מועדת תחבורה בשנת  2005לשנות את מיקום החניות שהוקצו להם
במפרץ חניה ברחוב פלטין ולהקצות במקומם  3מקומות חניה לתחנת מוניות לנסיעות
מיוחדות במפרץ החניה ברחוב משה לוי .הבקשה ומיקום מקומות החנייה עבור
התחנה נקבעו ובאושרו ע"י ועדת תחבורה עירונית.
אגף נכסי מקרקעין לא עודכן בשינוי והארכות ההסכם נעשו במועדן על החניות ברחוב
פלטין.
לפיכך מתבקשת המועצה לאשר בקשת "איחוד מוניות והסעות הקניונים בע"מ" לבטל
 2חניות לתחנת מוניות לנסיעות מיוחדות במפרץ חניה ברחוב פלטין ולהקצות

במקומן  3מקומות חניה לתחנת מונות לנסיעות מיוחדות במפרץ החניה ברחוב משה
לוי וזאת ממועד אישור ועדת התחבורה מחודש יוני .2005
יש לציין ,כי לשינוי המיקום יש גם משמעות כלכלית ,שכן המיקום החדש מוערך
בסכום גבוה יותר מהמיקום הקודם.
כיום משלמים ברחוב פלטין סך של  + ₪ 6,240מע"מ נכון ליום 1.11.07
עם התחנה ייחתם חוזה לשנה עם אופצייה לחידוש ההסכם ל 4 -תקופות הארכה
נוספות.
התמורה עפ"י הערכת שמאי העירייה.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
א .עותק הערכת שמאי קודמת וחדשה.
ב .מפה עם סימון מפרץ החנייה.
ג .עותק פרוטוקול ועדת תנועה מרכזית.
מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

 .3חדוש חוזה חכירה עם חברת הוט  -מגרשים למרכזיות לטלוויזיה בכבלים
העירייה חתמה ב 3 -באפריל  1997על חוזה לפיו הוחכרו לחברת גוונים – כיום חברת
הוט  4מגרשים ,אחד כולל חדר בנוי בשטחים של  20- 15מ"ר לתקופה של  12שנה,
תוקף החוזה יפוג בתאריך .12.3.09
לעירייה יש אופציה מאושרת להארכת החוזה ב 24 -שנים נוספות כפי שאושר במועצה
.98/96
חברת הוט ביקשה לממש את האופציה ל 24 -שנים נוספות עם שנוי בחוזה לפיו תוכל
להשתמש באתרים גם לצורכי טלפוניה ואינטרנט.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר חתימת חוזה חדש הכולל תוספת שמושים
לטלפוניה ואינטרנט עפ"י שומה חדשה .יצויין ,כי עפ"י חוו"ד שמאי מטעם העירייה,
המחיר החדש כולל בתוכו את שווי השימושים החדשים.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
א .עותק שומה  +תוספת לשומה.
ב .עותק קיטוע מועצה מס'  98/06ו.93/97 -
מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

 .4י.ר.א.ב שירותי נוי – תחנת המעבר בראשון לציון -הארכת המכרז
המועצה מתבקשת לאשר המלצת ועדת המכרזים מישיבתה מיום שני ,כ"ב בשבט
התשס"ט 16.2.09 ,ולאשר לחברת י.ר.א.ב שירותי נוי תשלום עבור תחנת המעבר
בראשון לציון עפ"י הפירוט הבא:
 ₪ 97לטון עד סוף נוב' .2008
 ₪ 99לטון מדצמ'  2008עד סוף מאי .2009
(עדכון מרכיב השינוע לפי מדד הובלה)
בנוסף ,א .יקוזז היטל הטמנה בגין  25%מההסכם בגין אי מחזור.
ב .הקבלן יחזיר התחנה לכשירות עפ"י דרישות העירייה ומשרד איכות
הסביבה.

ג .כתנאי לתשלום ,הקבלן ידרש לחתום על הסכם ולהסתלק מתביעות כנגד
העירייה.
ד .אם הקבלן לא יקבל את ההסדר הנ"ל – ישולם הסכום שאינו שנוי
במחלוקת עפ"י תנאי המכרז בקיזוז דרישות העירייה.
התנהל דיון במהלכו ציין עו"ד אחיקם שוסטר ,כי התשלום הנ"ל וההסכם שאמור
להיחתם עם החברה על פיו ,הינם מכוח זכייתה במכרז  47/01שפורסם ע"י העירייה
ובמסגרת האופציה הקבוע בהסכם שנחתם על פיו .עו"ד שוסטר התייחס לעדכון
התמורה בגין רכיב השינוע לפי מדד ההובלה ולא לפי המדד הכללי הקבוע בהסכם,
נוכח השינויים הדרסטיים שחלו בתשומות הרלוונטיות מאז נערך המכרז ,אותם לא
ניתן היה לצפות במועד הגשת ההצעות למכרז .בנוסף הסב עו"ד שוסטר את תשומת
לב חברי המועצה לכך שההחלטה מותנית בתנאים וכי בכל מקרה ,אף אם לא תקבל
יראב את תנאים אלה ,נדרשת המועצה לאשר תשלום הסכום שאינו שנוי במחלוקת
עפ"י תנאי המכרז ובקיזוז דרישות העירייה.
גב' שרונה וייזל ,סגנית הגזבר הסבירה כיצד נעשה התחשיב הכלכלי .במסגרת ההצעה
למכרז יש חלוקה לרכיבי המחיר שהציע יראב .במסגרת התחשיב נעשתה הצמדה של
רכיב השינוע בלבד למדד תשומות ההובלה ,לפי מועדי עדכון התורה הקבועים
בהסכם.
חברי המועצה ביקשו להוסיף שני תיקונים:
ההסתלקות מכל התביעות של י.ר.אב היא בנושא תחנת המעבר בלבד.
א.
הסכום המאושר במועצה הינו לצורכי מו"מ עם הקבלן ,אם הקבלן לא יקבל
ב.
את תנאי העירייה אזי כל טענות העירייה יעמדו כנגדו ,כאילו לא ניתן
האישור.
חבר המועצה מר אסף דעבול ביקש שהמועצה תאשר הקמת ועדת מועצה פוליטית
לבדיקת התהליכים שהיו לכל אורך הדרך בנושא זה ,כדי שניתן יהיה להפיק לקחים
לעתיד.
התקיימו הצבעות על ההצעות הנ"ל:
א.

הצעת חבר המועצה – מר אסף דעבול:
(ה"ה אסף דעבול ,הבטם מקונון וגיל יודפת)
בעד3 -
11
נגד-
(ה"ה ליאל אבן זוהר בן דוד ,יפעת מאירוביץ יפת ,דוד
נמנע4 -
ראובן ושלמה לוי)

ב.

הצעת החלטה כפי שמופיעה בדברי ההסבר בצירוף שני התיקונים לעיל:
בעד18 -
/
נגד-
(מר שלמה לוי)
נמנע1 -
מחליטים:

מאשרים (ברוב קולות) ההסדר המוצע עם י.ר.א.ב כפי
שמופיע בדברי ההסבר בצירוף שני התיקונים:
ההסתלקות מכל התביעות של י.ר.אב היא
א.
בנושא תחנת המעבר בלבד.
הסכום המאושר במועצה הינו לצורכי מו"מ עם
ב.
הקבלן אם הקבלן לא יקבל את תנאי העירייה
אזי כל טענות העירייה יעמדו כנגדו ,כאילו לא ניתן
האישור.

 .5אספקת גז לאנדרטת השואה – אישור לניהול מו"מ
בועדת המכרזים בישיבתה מיום שני ,2.3.09 ,בפתיחת המכרז שבנדון ,התקבלה הצעה
אחת  +אומדן המינהל .להצעה לא צורפה ערבות ,אך צורפה פנייה לועדה חתומה ע"י
מר אריה שטקל – מנהל האגף המסחרי של חברת אמישראגז בו מסר כי לאחר עיון
בתנאי המכרז ,בדיקת העלויות ונתונים שהתקבלו נמצא כי קיימת אי ודאות באשר
להחזר השקעתם וכמות צריכת הגז במהלך תקופת ההסכם ,אי לכך אין ביכולתם
להגיש את המכרז.
כמו כן צורפה טיוטת הסכם מקדמית לצורך מו"מ בדבר אספקה והתקנת המערכת
הנדרשת לאספקת הגפ"מ והזרמתו המתייחס למכלול הציוד ,החומרים והאביזרים.
נוכח כישלון המכרז ,מתבקשת המועצה לאשר ניהול מו"מ עם חברות שעיסוקן בתחום
ללא מכרז.
כמו כן מתבקשת המועצה להסמיך את ועדת המכרזים לבחור זכיין בהתאם לתוצאות
המו"מ.

לקראת הישיבה הופצה לעיון החברים החלטת הועדה ואישור רה"ע.
מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

 .6ניהול תיקי השקעות
המועצה מתבקשת לאשר להשקיע את חלק מעודפי הכספים של העירייה באמצעות 7
מנהלי תיקים ,בשלב ראשון כדלקמן:
אפסילון ,כלל פיננסים ,איילון ,פורמולה ,אקסלנס ,פעילים ופסגות.
מנהלי תיקים אלו נבחרו לאחר שגזבר העירייה – מר הרצל יוספיה ראיין  10מנהלי
תיקים.
כל מנהל תיק יקבל עד  20מליון  ₪כאשר מידת הצלחתו תיבחן כעבור  4 – 3חודשים.
דמי הניהול יהיו לא יותר מ 0.2% -לנפח זה של השקעה.
 5חשבונות הבנק שייפתחו ינוהלו בבל"ל ע"ש העירייה ולמנהלי התיקים תינתן
הרשאה לפעול בתוך החשבון בלבד.
מיותר לציין ,שאפיקי ההשקעה יהיו אלה שאושרו ע"י משרד הפנים למעט השקעה
באג"ח קונצרני בשלב זה.
מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

 .7חידוש הסכם שכירות ,אולם ברח' ויניק פינת הבן הראשון
עם עמותת בית אבות איחוד עולי בולגריה
המועצה מתבקשת לאשר חידוש הסכם עם עמותת בית אבות איחוד עולי בולגריה
לשכירת אולם ברח' ויניק פינת הבן הראשון ,גוש  3926חלקות  826/823ובשטח של כ-
 342מ"ר לשימוש כמועדון קשישים.
תקופת השכירות הינה ל 12 -חודשים החל מתאריך  29.11.2008ובתוספת אופציה בת
 12חודשים נוספים .כל זאת עד לתאריך .29.11.2010
קיים אישור לשימוש חורג באולם וכל זאת עד לתאריך  .29.11.2009העמותה תדאג
להגיש בקשה לאישור שימוש חורג באולם מאת הרשויות המוסמכות וכל זאת לפני
תום תקופת האישור הקיים.
השכירות – ללא תמורה.
העירייה תהיה אחראית לנקיון האולם ותישא בהוצאות אחזקת הטלפון .כמו כן תישא
העירייה בעלות הוצאות החשמל והמים בסך של  ₪ 1,000לחודש.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הסכם שכירות.
להלן ההצבעה:
14
בעד-
/
נגד-
(מר שלמה לוי)
1
נמנע-
מחליטים :מאשרים (ברוב קולות)

 .8הסכם שכירות מתחם "ביתנו" ברמת אליהו – תיקון דמי שכירות חודשיים
המועצה מתבקשת לאשר תיקון דמי שכירות חודשיים עבור שכירות משרדים ברח'
זלמן שניאור ( 23מתחם "ביתנו") ברמת אליהו עבור  5יחידת הגביה/גזברות ואגף
שיל"ת ,בשטח של כ 430 -מ"ר ,וזאת עפ"י דרישת חברת העובדים.
דמי שכירות חודשיים הינם בסך של  ₪ 8,000לחודש ובתוספת מע"מ כחוק ,לתקופה
של  12חודשים החל מתאריך .01.01.2009

לקראת הישיבה הופצה לעיון דרישת חב' העובדים לדמי שכירות  +עותק ההסכם.
מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

 .9חידוש הסכם רשות שימוש בקרקע עירונית עם קופ"ח הכלכלית,
רח' הארגמן  ,10שכ' נווה חוף
המועצה מתבקשת לאשר חידוש הסכם רשות שימוש לקופ"ח כללית בקרקע עירונית,
רח' הארגמן  ,10שכ' נווה חוף ,גוש  5029חלק מחלקה  66ובשטח של  110מ"ר.
ההקצאה לתקופה של  24חודשים ובתוספת  3אופציות בנות כל אחת ובסה"כ לתקופה
של  5שנים חסר יום.
סך התמורה השנתית הינה בסך של  ₪ 34,760ובתוספת מע"מ כחוק ,זאת לאחר בדיקה

ותאום עם גזבר העירייה.
סך התמורה מחושבת לפי  $ 8,276ולפי שער דולר יציג של  ₪ 4.2לכול .$ 1

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הסכם הרשות.
להלן ההצבעה:
14
בעד-
/
נגד-
(מר שלמה לוי)
1
נמנע-
מחליטים :מאשרים (ברוב קולות)
 .10הסכם שכירות אולם בבית כנסת אברהם אבינו למועדון קשישים ,רח' נחמה 17
בשל סיום הסכם שכירות מועדון קשישים אשר פעל בבית ויצ"ו ברח' איתמר בן אבי,
מתבקשת המועצה לאשר הסכם שירות עם משפחת פרנקו בעלי בית הכנסת אברהם
אבינו להשכרת אולם בשטח של  322מ"ר ,ברח' נחמה  ,17גוש  3932חלקה  ,71לצורך
פעילות עבור מועדון קשישים.
תקופת הסכם הינה ל 12 -חודשים ובתופסת אופציה בת  12חודשים נוספים ,בסה"כ
 24חודשים.
דמי שכירות חודשיים בסך .₪ 1,500
הוצאות חשמל ,טלפון ,מים וכד' יחולו על העירייה.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הסכם השכירות.
מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

 .11חתימת הסכם מוניות אביעוז – רח' עין הקורא 14
המועצה מתבקשת לאשר העמדת מבנה ומשטח מקורה בשטח של כ 14 -מ"ר המשמש
כמשרד תחנת מוניות ו 3 -מקומות חניה ,ברח' עין הקורא  ,4גוש  3933חלקה  89ו215 -
(חלק) שהועמדו לרשות מוניות אביעוז.
עם התחנה יחתם חוזה ל 5 -תקופות של  12חודש בתמורה עפ"י קביעת שמאי
העירייה בסך של  ₪ 22,800לשנה  +מע"מ צמוד למדד.
התקופות יתחילו עם אישור המועצה והחוזה מותנה בקבלת היתר בניה כחוק.
יצויין ,כי בשנת  2001אישרה המועצה לחתום חוזה עם התחנה .למרות דרישות רבות
מצד אגף נכסי המקרקעין והתראות מצד אגף רישוי עסקים לא חתמה על ההסכם בשל
החיוב ,שהינו סטנדרטי לכל התחנות לערוך ביטוח ולהביא ערבות בנקאית על סך
.₪ 10,000
כעת מלאה התחנה את כל הדרישות וניתן להביא הבקשה לאישור.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
א .אישור מועצה קודם.
ב .שומה עבור דמי השימוש.
ג .מפה עם סימון מפרץ החניה.
ד .עותק הסכם רשות.
מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

 .12סוקר עמותה לפיתוח הכדורגל והספורט בראשל"צ
העברת תשלום בסך של ₪ 1,350,000
המועצה מתבקשת לאשר תשלום לעמותת סוקר ,עמותה לפיתוח הכדורגל והספורט
בראשל"צ בסך של  ₪ 1,350,000מתקציב  2009בהתאם להסכם עם העמותה הנ"ל.
הסכום ישולם מתקציב הספורט ובהתאם לתשלומים שנקבעו בהסכם.
מהסכום המאושר יועברו ישירות לחברה העירונית סך של  ₪ 300,000בגין דמי שימוש
בהתאם להסכם – הסכום יופחת מהתשלום האחרון.
הסכום של  ₪ 216,667שאושרו ושולמו לעמותה בחודש פברואר  2009הינו חלק
מהאישור הנ"ל.
להלן ההצבעה:
14
בעד-
/
נגד-
(מר איתן שלום)
1
נמנע-
חבר המועצה – מר אלי יבלון לא השתתף בהצבעה
מחליטים :מאשרים (ברוב קולות) העברת תשלום בסך של  ₪ 1,350,000לעמותה
לפיתוח הכדורגל והספורט בראשל"צ
 .13תיקון החלטת מועצה מס'  44/05מתאריך – 6.7.05
מכירת זכויות בעלות במבנה תעשייתי ברח' משה שרת .10
המועצה מתבקשת לאשר תיקון החלטת מועצה מס'  44/05מישיבתה מיום 6.7.05
בנושא :מכירת זכויות בעלות במבנה תעשייתי ברח' משה שרת .10
בהחלטה זו נקבע ,כי זכויות העירייה במהנה תעשייתי ברח' משה שרת יימכרו למר
שמעון אסולין.
מר אסולין התמודד במכרז  21/05ועל מסמכי המכרז חתם בשם" :אסולין שמעון ו/או
חברה בבעלותו" דא עקא ,אישור המועצה מס'  44/05מאפשר את רכישת הזכויות למר
שמעון אסולין בלבד.
לפיכך יש לתקן ההחלטה כך שתאושר מכירת זכויות הבעלות במבנה תעשייתי ברחוב
משה שרת  10למר שמעון אסולין ,ת.ז  050347301ו/או לחברת ש.אסולין בנייה
וחיפויים בע"מ ,ח.פ 513407833 .הנמצאת בבעלותו של שמעון אסולין.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק קיטוע החלטת מועצה מס' .44/05
מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

 .14אישרור עקרוני – תכנית ותקציב לפיתוח ושיקום מתחם רחוב רוטשילד,
מרח' הרצל ועד כיכר המייסדים ,לצורך הגשה למשרד הפנים
דברי הסבר:
אזורי המסחר העירונים זקוקים לחידוש כדי ליצור עוגן לחידוש עירוני ,כדי לנצל היטב
תשתיות קיימות ובכדי לבסס תרבות עירונית חיונית ולא פחות בכדי להתחרות
במרכזי המסחר הפרבריים והכפריים .מתוך הכרה כי חידוש המסחר העירוני הינו
תנאי הכרחי להחייאתם מחדש של מרכזי הערים מבקש משרד הפנים לקדם יוזמה
שמטרתה לעודד ולסייע לרשויות מקומיות עירוניות ולקהילת העסקים המקומית,
ליצור את המסגרת האירגונית שתאפשר פעולות מתואמות לחידוש העסקים ולשיפור
איכותו של המרחב הציבורי.

על בסיס הניסיון בארץ ובעולם ,ובהמשך להמלצות ועדה בין משרדית לפיתוח
ושיקום מרכזי ערים מבוססת היוזמה הנידונה על שיטת "המתחמים לשיפור עסקים"
הידועה בכינויה ) BID (Business Improvement Districtעפ"י עקרונות שיטה זו
נדרשת הקמתה של מסגרת אירגונית במתחם גיאוגרפי מוגדר המבוססת על שיתוף
פעולה בין הרשות המקומית לקהילת העסקים וזאת לצורך מימוש מטרות החידוש.
רשויות מקומיות העומדות בתנאי הסף המפורטים במסמכי משרד הפנים נדרשות
להגיש הצעות לתכניות פעולה אשר יכללו בין היתר ,פרטים הנוגעים להגדרת המתחם,
יצירת המסגרת האירגונית והניהולית והגדרת מטרותיה ותכנית עבודה.
לאחר בחינת ההצעות יבחרו בשלב א' ארבע הצעות שיזכו בסיוע ממשלתי למימון
הכנת תכנית פעולה מפורטת .מבין הצעות אלה יבחרו בתום שלב א' שתי הצעות
שיקודמו לשלב ב' ויזכו בסיוע תקציבי למימושן.
בשלב ב' ולצורך מימוש תכניות הפעולה המפורטת ,יתחייב המשרד להשקיע במתחם
שהוגדר סכום המותאם לסכום שיושקע ע"י הארגון והרשות המקומית עד לסכום של
 6.25מליון  ,₪ובלבד שהסכום לא יקטן מ 10% -ולא יותר מ 6.25 -מליון ..₪
יוזמה זו של משרד הפנים עולה ממילא בקנה אחד עם הכוונות שלנו לחדש את מרכז
העיר.
התכנית המוצעת לאישור ,בכדי להגישה למשרד הפנים ,כוללת את רחוב רוטשילד
מרח' הרצל ועד כיכר המייסדים .המתחם הינו חלק ממרכז העיר ,בעל נגישות קיימת
ומתוכננת גבוהה יחסית ,מכיל בתוכו מבנים ואתרים רבים לשימור ונמצא על מפת
התיירות של העיר .המתחם הוא קצהו המזרחי של ציר מסחרי ,תרבותי ,מנהלי ראשי
שבקצהו האחד בית כנסת הגדול ובקצהו השני קריית הלאום .בעבר היווה המדרחוב
והמשכו אבן שואבת לתושבי העיר והסביבה .כיום המתחם איבד מהאטרקטיביות שלו
עקב התפתחות העיר מערבה ויצירת מרכזי מסחר מתחרים רבים ,היקף הפעילות
המסחרית בו פחת ,נוצר כאוס תכנוני (חוסר אחידות  /התאמה בחזיתות ,בשילוט
וכדומה).
.1
.2

.3
.4

התכנית המוצעת המצ"ב מציגה עקרונות לשיקום המתחם ביניהם:
שיקום פיזי של המתחם (כולל שיקום ושימור מבנים היסטוריים יצירת שפת רחוב
אחידה ,שיקום חזיתות ,הטמנת תשתיות הסדרת תאורה וגינון ,פיתוח כולל ועוד).
ניהול המתחם כמתחם סגור ע"י חברה עירונית/כלכלית קיימת או ע"י כזו שתקום
לצורך העניין" .החברה המנהלת" תדאג לשיתופי פעולה בין הגורמים העירוניים
למסחריים ,לשמירה על ניקיון המתחם אחזקתו וביטחון בתחומו ,יזום ארועים ,
פירסום ושיווק המתחם מיתוגו וסיוע במשיכת עסקים התואמים את אופיו העתידי.
תיירות  -הפיכת המתחם לאבן שואבת מבחינה תיירותית.
שיווק – יצירת מערך שיווקי למדרחוב ומיתוגו כמתחם איכותי וייחודי.
הערכת עלויות ראשונית לשיקום המתחם המתייחסת לפיתוח  ,ריהוט רחוב ,תאורה
צמחיה ,הטמנת תשתיות ,שיפוץ חזיתות מבנים ופיתוח חצרות פנימיות הינה כ-
 16,500,000ש"ח .סכום זה כולל עפ"י המתווה של משרד הפנים גביה של סכום מסויים
מבעלי העסקים והמבנים ,אף כי אין חובה לרשות לעשות כך ,וכן כולל השתתפות
משרד הפנים והעירייה.
לשם הגשת התכנית למשרד הפנים מתבקשת המועצה לאשר:

 .1אישור עקרוני לתכנית ,כולל התקציב המוצג בה .במידה וההצעה תאושר תהיה
השתתפות משרד הפנים בסכום של עד  6.25מליון  ₪לפי קריטריונים שיקבעו ע"י
משרד הפנים ,אולם לא פחות מ 10% -מהתקציב המאושר.

 .2אישור עקרוני להפעלת חברה עירונית קיימת לקידום הנושא או לחילופין הקמת
חברה עירונית ייעודית לנושא.
הנושא אושר ( פה אחד) בסבב טלפוני שנערך בין כל חברי המועצה ומובא לאישרור
מחדש במסגרת ישיבת המועצה
מחליטים :

מאשררים (פה אחד)

 .15בקשה והסכמת מועצת עיריית ראשון-לציון לרישום משכנתא מדרגה
ראשונה בלשכת רישום המקרקעין בגוש  5030חלקה ( 69לשעבר 5030
חלקה  1מגרש  ) 66/68רח' מרדכי היהודי  7שכ' נווה-חוף ,בראשון-לציון
המועצה מתבקשת לאשר לה"ה בניאורישוילי יוסף ת"ז  046267696ו -בניאורישוילי
יאה ת"ז  311787501רוכשי חלקה ( 69חלק) (לשעבר גוש  5030חלקה  1מגרש ) 66/68
רח ' מרדכי היהודי  7שכ' נווה-חוף ,בראשון-לציון ,לרשום משכנתא מדרגה ראשונה
בלשכת רישום המקרקעין עד לסך של ( ₪ 1,386,000מיליון שלש מאות שמונים ושש
אלף  ) ₪לטובת בנק מזרחי טפחות בע"מ ,סניף ברקת נתניה.
מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

אישורי מועצה:

 .1חלופי גברי מטעם סיעת קדימה בדירקטוריון החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ.
המועצה מתבקשת לאשר חלופי גברי מטעם סיעת קדימה בדירקטוריון החברה
הכלכלית לראשון לציון בע"מ כדלקמן:
מר רחמים יוסף מתמנה כדירקטור בדירקטוריון החברה הכלכלית במקומו של עו"ד
יעקב וסטשניידר.
ראה"ע – מר דב צור מסר ,כי התקבל צו מניעה כנגד חלופי הגברי ולכן אין אפשרות
לדון בנושא.

 .2חלופי גברי בועדת כספים
המועצה מתבקשת לאשר חלופי גברי בועדת הכספים כדלקמן:
חבר המועצה מר שלמה לוי יחליף את חבר המועצה – מר אבי דנינו כחבר בועדת
הכספים.
מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

 .3חלופי גברי בועדה מכינה להנחות במיסים
המועצה מתבקשת לאשר חלופי גברי בועדה מכינה להנחות במיסים מטעם סיעת
פז כדלקמן:
במקום מר משה פוטרמן יתמנה כחבר בועדה מר זאב לנגזם.
מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

 .4חלופי גברי בדירקטוריון החברה לביטחון וסדר ציבורי בע"מ
המועצה מבקשת לאשר חלופי גברי בדירקטוריון החברה לביטחון וסדר ציבורי מטעם
סיעת ראשונים ביתנו כדלקמן:
מ"מ ראה"ע  -מר ודים קירפיצ'וב מתמנה כדירקטור בדירקטוריון החברה לביטחון
וסדר ציבורי במקומו של חבר המועצה – מר סורין גנות.
לבקשת מ"מ ראה"ע – מר ודים קירפיצ'וב הוסר הנושא מסדר יום המועצה.
 .5קריאת שמות לרחובות במתחם צוריאל
המועצה מתבקשת לאשר המלצת ועדת שמות רחובות מישיבתה מס'  3/2008מתאריך
 6.10.08לתת שם רחוב לרחובות במתחם צוריאל ע"ש גרעיני ההתיישבות שקיבלו
הכשרתם בראשון לציון טרם קום המדינה כדלקמן:
ההתיישבות ,חצור ,נירים ,עין דור ,ההכשרות ,עין הנציב ,מענית ,נצר סירני ,בתלם.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק הפרוטוקול  +מפה עם סימון הרחובות.
סגן ראה"ע – מר דוד ביטן לא השתתף בהצבעה
מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

 .6אישור ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מתאריך 1.3.09
חלוקת תקציב תמיכות לתנועות הנוער.
בנושא:
המועצה מתבקשת לאשר ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית
מתאריך  5.3.09בנושא :חלוקת תקציב תמיכות לתנועות הנוער.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הפרוטוקול.
מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

 .7אישור ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מתאריך 5.3.09
חלוקת מקדמות תמיכות במוסדות ספורט לחודשים מרץ-אפריל .2009
בנושא:
המועצה מתבקשת לאשר ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית
מתאריך  5.3.09בנושא :חלוקת מקדמות תמיכות במוסדות ספורט לחודשים מרץ –
אפריל .2009

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הפרוטוקול.

התנהל דיון במהלכו עידכן חבר המועצה ויו"ר ועדת ספורט – מר איתן שלום על
העברת סכום של  ₪ 20,000מהחברה העירונית למועדון ספורט שיכון המזרח.
סגן ראה"ע – מר דוד ביטן הוסיף ,כי יש למחוק בטבלה את התמיכה לסוקר/עמותה
לקידום כדורגל וספורט בראשל"צ ,מכיוון והעברת הכספים לסוקר אושרה בפרק
נושאים משפטיים.
כמו כן ביקש למחוק מהטבלה את שורת שיקול דעת והישגים מכיוון ומדובר על
מקדמות ובמקדמות לא ניתן לתת כספים בגין שיקול דעת והישגים.
התקיימה הצבעה:
חבר המועצה – מר איתן שלום לא השתתף בהצבעה.
מחליטים:

מאשרים (פה אחד)

 .8אישור ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מתאריך 12.3.09
ופרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך 18.3.09
חלוקת כספי קמחא דפיסחא לשנת .2009
בנושא:
המועצה מתבקשת לאשר ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית
מתאריך  12.3.09ופרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך  18.3.09בנושא :חלוקת כספי
קמחא דפיסחא לשנת .2009

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הפרוטוקולים.
התנהל דיון במהלכו ביקש ראה"ע – מר דב צור לתקן בסעיף  4לפרוטוקול הועדה
המקצועית כדלקמן:
במקום המילה "אברכים" יש לרשום "לנזקקים צורכי בד"צ".
עו"ד רועי בר – יועץ משפטי לעירייה עידכן לגבי סעיף  – 2תמיכות למקבץ דיור,
התמיכה תועבר דרך עמותת הורים שמתנדביה יעבירו את הסלים ,אולם אם אין
לעמותה אישור על ניהול ספרים כחוק יועבר הנושא לעמותה אחרת ,שתומלץ ע"י
לשכת מנכ"ל העירייה.
מחליטים :מאשרים (פה אחד) ההחלטות הכלולות בפרוטוקולי ועדות התמיכות
בתוספת התיקונים הר"מ.

הישיבה הסתיימה בשעה02:50 :

טובה סער
מרכזת מועצת העירייה

דב צור
ראש העירייה

