כ"ה ניסן תשס"ט
 19אפריל 2009

עיריית ראשון לציון
לשכת מנכ"ל העירייה
המועצה ה14 -

קובץ החלטות מס' 10/09
של ישיבת מועצה מן המנין
שהתקיימה ביום רביעי ,כ"ח בניסן התשס"ט22.4.09 ,

בשעה 19:30

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 ,ציון כהן ,אייל
מושיוב ,סורין גנות ,גיל יודפת ,ליאל אבן זוהר בן דוד ,יפעת מאירוביץ
יפת ,איתן שלום ,דורון אוזן ,אפי משה ,אלי יבלון ,שמואל ג'מיל ,שמעון
טרבלסי ,אסתר הבטם מקונן ,אבי דנינו ,דוד ראובן ,שלמה לוי ,משה
יהושע מיכאל רייף.

חסרים:

שלמה גרינברג ,אסף דעבול ,ספי ריבלין ,רז קינסטליך.

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 ,דוד אלימלך – יועץ ראה"ע ,ישראל מוטעי – ראש מינהל תפו"ח,
נעמי אחימור -ראש המינהל לשילוב חברתי ,אראלה ישראלי – ראש מינהל
החינוך ,טובה סער – מרכזת מועצת העירייה ,אלי פולק – מנכ"ל
החברה העירונית ,מוטי נחמני – מנכ"ל החברה לביטחון ,עו"ד רועי בר –
יועץ משפטי לעירייה.

הישיבה נפתחה בשעה 19:16

לפני פתיחת ישיבת המועצה העניק ראש העירייה – מר דב צור תעודות הוקרה ל 2 -פקחי
החברה לביטחון וסדר ציבורי – אורן לוי ושי חסיד ,על גבורתם ואומץ ליבם בהצלת חיי
אדם ,בדלקה שהשתוללה בבנין מגורים ברח' סטפן וייז בעיר.

ש א י ל ת א
של חבר המועצה – מר דוד ראובן מתאריך 4.3.09
עובדי חברת כוח אדם.
בנושא:
מצ"ב עותק השאילתא ותשובת חבר המועצה  -מר ציון כהן.
השיב לשאילתא חבר המועצה ומחזיק תיק כ"א – מר ציון כהן.

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

מצ"ב עותק ההצעה לסדר.

בשל היעדר מגיש ההצעה לסדר חבר המועצה מר אסף דעבול – נדחה הדיון בהצעה
לסדר.
 .2של חברת המועצה הגב' הבטם מקונן מתאריך 9.3.09
מיפוי תוכניות לקהילה האתיופית בישוב.
בנושא:

לקראת הישיבה הופץ לעיון עותק ההצעה לסדר.

התקיימה הצבעה האם לקיים דיון בהצעה לסדר
מחליטים :

מאשרים (פה אחד) קיום דיון בהצעה לסדר.

התקיים דיון בהצעה לסדר במסגרתו מסר ראש העירייה – מר דב צור ,כי הצרכים
לאוכלוסיה האתיופית ממופים וידועים .ביקש לאפשר להנהלה העירייה לבצע מדיניות
של אפליה מתקנת לטובת תלמידים יוצאי אתיופיה וביקש מחברת המועצה הגב'
אסתר הבטם מקונן להסיר הצעתה לסדר מסדר יום המועצה.
חברת המועצה – הגב' א .הבטם מקונן ביקשה להעמיד להצבעה הצעת ההחלטה כפי
שמופיעה בהצעה לסדר  -קיום סקר למיפוי צרכים ותוכניות לקהילה האתיופית.
להלן ההצבעה:
5
בעד-

(ה"ה א.הבטם מקונן ,משה יהושע ,דוד ראובן ,אבי דנינו ושלמה
לוי)

14
נגד-
/
נמנע-
מחליטים :מאשרים (ברוב קולות) דחיית ההצעה לסדר.

 .3של חבר המועצה – מר רז קינסטליך מתאריך 15.3.09
חגיגות יום עצמאות.
בנושא:

מצ"ב עותק ההצעה לסדר.

 .4של חבר המועצה – מר רז קינסטליך מתאריך 16.3.09
שימוש באופניים.
בנושא:

מצ"ב עותק ההצעה לסדר.

ראש העירייה – מר דב צור מסר ,כי חבר המועצה מר רז קינסטליך ביקש לדחות הדיון
בהצעותיו לסדר בשל שהייתו בחו"ל.

ראש העירייה – מר דב צור ביקש אישור חברי המועצה להעלות לדיון נושא שלא על סדר
היום :אישור תב"ר בסך  ₪ 720,000לתכנון וביצוע גן ילדים חדש בשכונת נעורים.
מחליטים:

מאשרים (פה אחד) העלאת התב"ר לתכנון וביצוע גן ילדים חדש בשכונת
נעורים.

אישור תב"ר בסך  ₪ 720,000לגן ילדים (חדש) בשכונת נעורים,
רח' תנועת הנוער פינת רח' בני עקיבא
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך של  ₪ 720,000,לתכנון וביצוע גן ילדים (חדש)
בשכונת נעורים – רח' תנועת הנוער פינת רח' בני עקיבא ,גוש  3939חלקה  453או .454
מקור מימון – קרן נדל"ן.

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

מאשרים (פה אחד)

נושא נוסף שלא על סדר היום:
העתקת בית המשפט לענייני משפחה מראשון לציון לפתח תקווה
חברת המועצה – עו"ד ליאל אבן זוהר עידכנה את חברי המועצה ,כי בימים אלו מגבשת
הנהלת בתי המשפט החלטה להעברת בית המשפט לענייני משפחה מראשון לציון לפתח
תקווה .דבר זה רע לעיר ,רע לאיזור ורע לאוכלוסיה המשתמשת בשירותי בית המשפט.
ביקשה מחברי המועצה הסכמתם ,שהמועצה תצהיר הצהרה המבקשת ,כי בית המשפט
לענייני משפחה ישאר בראשון לציון.

התנהל דיון בסופו נוסחה ע"י ראש העירייה – מר דב צור הצעת החלטה כדלקמן:
יישלח מכתב בשם ראה"ע וחברי המועצה לשר המשפטים ,בבקשה לבטל את ההחלטה
להעביר את בית המשפט לענייני משפחה מראשון לציון לפתח תקווה.
במקביל ,יפנו חברי המועצה לשרים ולחברי כנסת בנסיון למנוע את רוע הגזרה.
מחליטים:

מאשרים (פה אחד) משלוח מכתב בשם ראה"ע וחברי המועצה לשר
המשפטים ,בבקשה לבטל ההחלטה להעברת בית המשפט לענייני משפחה
מראשל"צ לפ"ת.

תקציבים בלתי רגילים:

 .1אישור תב"ר בסך  ₪ 1,100,000לייעול וחסכון בהשקיית גינון ציבורי
ההנהלה התבקשה לאשר תב"ר בסך  ₪ 1,100,000לייעול וחסכון בהשקיית גינון
ציבורי.
הביצוע כולל הפרדות מערכת השקייה והחלפת ראשי מערכת שקועים לרבות
מיחשובם.
מקור מימון – השתתפות ממשלה/רשות המים-
עירייה/היטל השבחה-

₪ 238,468
₪ 861,532

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

מאשרים (פה אחד)

 .2אישור תב"ר בסך  ₪ 465,000למעויין שורק – נזקים בתאורת רחוב.
ההנהלה התבקשה לאשר תב"ר בסך  ₪ 465,000עבור תיקון נזקים בתאורת רחוב
במעויין שורק.
הביצוע כולל השלמת אביזרי חשמל ,השלמת כבלי חשמל ועבודות קבלניות.
מקור מימון – תשתיות על.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק התב"ר.
להלן ההצבעה:
19
בעד-
/
נגד-
(ה"ה דוד ראובן ושלמה לוי)
2
נמנע-
חבר המועצה מר משה יהושע לא השתתף בהצבעה.
מחליטים :מאשרים (ברוב קולות)

נושאים משפטיים:
 .1החכרת שטח להשלמת פינות מגרשים בכל העיר
דברי הסבר:
מעת לעת נדרשת העירייה לטפל בבקשת בעלי מגרשים פינתיים במקומות שבתב"ע
הוסדר רדיוס.
במגרשים אלה החניה מסומנת כך שחלקה על המדרכה ודרושה השלמת שטח
להסדרתו כרבוע רגולרי.
בעבר היתה התחייבות ושומה .כיום השומה לא רלוונטית .לפיכך הוכן הסכם חדש עם
שומה עדכנית.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר החוזה הסטנדרטי והשומה ,כך שיחול על כל
העיר ויאושר למגרשים ספציפיים ,בכפוף לאישור ועדת המשנה לתכנון ובניה והיתר
בניה כחוק.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
הסכם עקרוני לחלקות מתאימות בכל העיר.
עותק שומה לכל העיר.
מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

אישורי מועצה:
הועלו להצבעה "אן בלוק" סעיפים 5 – 1להלן:
 .1האצלת סמכויות ראה"ע – מר דב צור למ"מ ראה"ע – מר ודים קירפיצ'וב
המועצה מתבקשת לאשר החלטת ראש העירייה להאציל מסמכויותיו למ"מ ראה"ע -
מר ודים קירפיצ'וב 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.
 .2האצלת סמכויות ראה"ע לחבר ההנהלה – עו"ד סורין גנות
המועצה מתבקשת לאשר החלטת ראש העירייה להאציל מסמכויותיו לחבר ההנהלה
– עו"ד סורין גנות לפעול:
בתיק האגף המשפטי.

 .3מנוי חבר המועצה מר מיכאל רייף כחבר בועדת הנהלה
המועצה מתבקשת לאשר מנוי חבר המועצה מר מיכאל רייף מסיעת "ראשונים ביתנו"
כחבר בועדת הנהלה.

 .4האצלת סמכויות ראה"ע לחבר ההנהלה – מר מיכאל רייף
המועצה מתבקשת לאשר החלטת ראה"ע להאציל מסמכויותיו לחבר ההנהלה – מר
מיכאל רייף לפעול:
בתיק התיירות ,כולל מוזיאון אגם ופרוייקט "פארק אגמים" (עד להקמת חברה עירונית
"פארק אגמים") ,בשיתוף עם ראה"ע – מר דב צור.

 .5חלופי גברי בדירקטוריון החברה לביטחון וסדר ציבורי בע"מ
המועצה מתבקשת לאשר חילופי גברי בדירקטוריון החברה לביטחון וסדר ציבורי
בע"מ כדלקמן:
א .מר יצחק אבשלומוב מתמנה כדירקטור בדירקטוריון החברה לביטחון וסדר ציבורי
כנציג ציבור מטעם סיעת ראשונים ביתנו במקומו של עו"ד שמשון סלם מטעם
סיעת הליכוד.
ב .החל מחודש אוגוסט ( 2011כעבור  28חודשים) יתמנה עו"ד שמשון סלם כדירקטור
בדירקטוריון החברה לביטחון וסדר ציבורי בע"מ כנציג ציבור מטעם סיעת הליכוד
במקומו של מר אריק קנה מסיעת רק ראשון ,המפסיק כהונתו בדירקטוריון.

מחליטים

:

מאשרים (פה אחד) סעיפים  5 – 1הנ"ל

הישיבה הסתיימה בשעה20:30 :

טובה סער
מרכזת מועצת העירייה

דב צור
ראש העירייה

כ"ט ניסן תשס"ט
 23אפריל 2009

להלן קיטוע החלטת מועצה מן המנין מס'  10/09מתאריך  22.4.09בפרק תקציבים בלתי
רגילים:

 .1אישור תב"ר בסך  ₪ 1,100,000לייעול וחסכון בהשקיית גינון ציבורי
ההנהלה התבקשה לאשר תב"ר בסך  ₪ 1,100,000לייעול וחסכון בהשקיית גינון
ציבורי.
הביצוע כולל הפרדות מערכת השקייה והחלפת ראשי מערכת שקועים לרבות
מיחשובם.
מקור מימון – השתתפות ממשלה/רשות המים-
עירייה/היטל השבחה-

₪ 238,468
₪ 861,532

לקראת הישיבה הופץ עותק התב"ר.

מחליטים :

מאשרים (פה אחד)
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להלן קיטוע החלטת מועצה מן המנין מס'  10/09מתאריך  22.4.09בפרק תקציבים בלתי
רגילים:

 .2אישור תב"ר בסך  ₪ 465,000למעויין שורק – נזקים בתאורת רחוב.
ההנהלה התבקשה לאשר תב"ר בסך  ₪ 465,000עבור תיקון נזקים בתאורת רחוב
במעויין שורק.
הביצוע כולל השלמת אביזרי חשמל ,השלמת כבלי חשמל ועבודות קבלניות.
מקור מימון – תשתיות על.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק התב"ר.

להלן ההצבעה:
19
בעד-
/
נגד-
(ה"ה דוד ראובן ושלמה לוי)
2
נמנע-
חבר המועצה מר משה יהושע לא השתתף בהצבעה.
מחליטים :מאשרים (ברוב קולות)

כ"ט ניסן תשס"ט
 23אפריל 2009

להלן קיטוע החלטת מועצה מן המנין מס'  10/09מתאריך  22.4.09בפרק תקציבים בלתי
רגילים:

 .3אישור תב"ר בסך  ₪ 720,000לתכנון וביצוע גן ילדים (חדש) בשכונת נערים
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך של  ₪ 720,000,לתכנון וביצוע גן ילדים (חדש)
בשכונת נעורים – רח' תנועת הנוער פינת רח' בני עקיבא ,גוש  3939חלקה  453או
.454
מקור מימון – קרן נדל"ן.

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

מאשרים (פה אחד)

