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 . 1דיווח ראש העיר.

מר ישראל גל :

ערב טוב .קצת עדכונים לחבר י המועצה .כפי

שקראתם גם בעיתונות ,הגענו לפתרון תחבורתי כולל עם גני תקווה ,כולל
מאבק על פתיחת המחלף לכביש  , 103שהם יעבדו איתנו ביחד ,כולל פתיחת
דרך האילנות מכיוון גת ,רימון ,כפר מע" ש למשאיות ,מה שסגור היום .כולל
מימון של משרד התחבורה ,סלילת הכביש עם מעבר תת קרקעי על ידינו .אם
זה לא מעניין אני לא אעדכן ,אני יכול ישר לעבור לסעיפים .רק אחר כך אל
תגידו שאתם לא יודעים ולא שמעתם.

גב' קניסטר כוכבה :

רגע ,אתה מתחיל בלי ציזר?

מר ישראל גל :

האמת היא שציזר לא ראיתי אותו כבר כל כך הרבה

זמן ,שאני לא יודע .הוא לא היה ב אף אירוע ולא שום דבר.

מר שי דבורה :

תיכף הוא יבוא.

מר ישראל גל :

בקיצור ,הגענו להסכם תחבורתי כולל עם כל

הפרטים שלו שפורסמו גם באתר האינטרנט העירוני ,גם בכל המקומות .אני
מקווה שבהחלט נצליח ליישם בסופו של דבר את כל מה שיש שם בהסכם .אם
נצליח ,אז הפתרון הת חבורתי יהיה בהחלט פתרון תחבורתי הולם לכל האזור.
הגענו שבוע שעבר להסדר עם סמי מצלאווי ,בעניין הבניין האחרון של שאול
המלך .היה כעס גדול מאוד במשך חודשים רבים ,אם לא מעבר לכך ,שנים
רבות ,על כך שהשכונה לא מסתיימת .בניין אחד נשאר עומד שלד מזה
כשנתיים .בניין שנ י לא הורסים אותו .בניין שלישי חצי הרוס .המקלט לא
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גמרו אותו ,לא היתה גינה קהילתית .הגענו להסדר כולל ששם גם גמרנו את
ההשבחה שהוא אמור לשלם .ומכספי ההשבחה ייבנו את החניון התת קרקעי
שיהיה לרווחת הציבור ,וייבנו את גן הילדים שמעליו ,כולל קומה נוספת
למועדון בשכונ ה .הגינה תורחב ,הבניין האחרון הוא ישלים אותו .היום נחתם
היתר הבנייה ,וההסכם נחתם לפני כשבוע ,ובכך אני מקווה שאנחנו בעוד שנה,
שנה וחצי ,נראה את השכונה הזאת שלמה לחלוטין ,כאשר פרויקט פינוי  -בינוי
מלא ,נגמר מתחילתו ועד סופו .הבניין ייהרס עד מחצית חודש יולי סופ ית .אני
מקווה שגם עד אז נוציא אישורים ,נהרוס את המקלט ,כדי שיוכלו להרחיב את
הגינה באופן כללי.

מר יעקובי ירון :

אבל קודם צריך לחפור ח ניון תת ק רקעי?

מר ישראל גל :

אחרי שייהרס הבניין ,אז יחפרו את החניון ,כי הוא

צריך לעמוד איפה שההריסה של הבניין.

גב' אלע ני הס זוהר:

כמה קומות הולכים לבנות שם?

מר ישראל גל :

אותו בניין ,עם עוד  1קומות יותר .ה  1 -קומות שהיה

שם בניין באמצע ,עולה לבניין למעלה .זה הסיכום.

מר נפתלי כהן :

כמה סך הכל קומות?

מר ישראל גל :

סך הכל קומות? נדמה לי שהבניינים שם ,לפי מיטב

זיכרוני הם  37קומות ,אז זה  31קומות .זה עוד  1קומות של ה  1 -קומות
שלמטה ,עולים למעלה .סיימנו את חגיגות יום העצמאות ,את ערבי הזיכרון.
מי שהיה היה .אני רוצה להודות כאן בשמכם וגם בשמי כמובן ,לכל אלה
שעסקו במלאכה ,כל מחלקות העירייה ,המתנ"ס בעיקרון שלקח את כל
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הפעילות ,את כל התכנים .האירועים היו מוצלחים ,ככה זה לטעמי לפחות .ומי
שהיה – בהחלט ראה את זה ,מי שלא היה – לא היה .אבל אני מודה כאן בשם
כולנו לכל הצוות ,לכל העובדים שעשו על המלאכה .היו ימים מורכבים
ועמוסים.

גב' ארבל ליאת:

אני יכולה לבקש משהו?

מר ישראל גל :

כן.

גב' ארבל ליאת:

יש לי פנייה לגיל .באמת האירועים של המתנ"ס

זוכים להרבה מאוד השתתפות מצד התושבים .וכל שנה אנחנו רואים את זה גם
ביום הזיכרון ,שאין מספיק כיסאות לשבת .השנה זה היה ממש  -ממש עמוס,
ויחסית מעט מאוד אנשים ישבו .מה שאני מבקשת ,אם אפשר לקראת שנה
הבאה ,לבדו ק אפשרות להוסיף כיסאות.

מר ישראל גל :

אוקיי ,תודה.

מר מיכלס גיל :

שם בטח לא היה פחות כיסאות.

גב' אלעני הס זוהר:

יש יותר תושבים.

גב' ארבל ליאת:

ביחס למספר האנשים שהגיעו .העיר גדלה ,באמת

מגיעים הרבה אנשים ,וזה ראוי לציון .אז אם אפשר לבחון אפשרות להג דיל את
מספר הכיסאות.

גב' בומגרטן אלונה:

אבל גיל ...חברי מועצה שלא הגיעו .הציבור הרחב

לא מגיע למקום ש...
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מר מיכלס גיל :

לא יודע ,אני ישבתי מאחורה.

מר שי דבורה :

הוא לא צריך את הדברים האלה.

מר נפתלי כהן :

הוא ירד לעם.

מר שי דבורה :

כן ,בדיוק .גיל לא מחפש את זה.

גב' בומגרטן אלונה:

אני חושבת שליאת צודקת.

מר ישראל גל :

יש  1,777כיסאות שמפוזרים ביום הזיכרון.

גב' ארבל ליאת:

לשמחתנו יש ביקוש ,אז צריך לראות אם אפשר

להתאים את מספר הכיסאות.

מר שי דבורה :

כיסאות אני מניח שלא חסר.

מר ישראל גל :

אוק יי ,התקבל.

 . 2דיווח מבקר העירייה.

מר ישראל גל :

מבקר העירייה התבקש לבדוק  4דברים ,על ידי

מועצת העיר ,אז הוא מחזיר גם את הדברים האלה ,לפחות אחד מהם הוא
השלים עכשיו ,את הבא הוא ישלים בהמשך .להזכירכם ,מועצת העיר ביקשה
ממנו  4דברים לבדוק .אחד זה היה סיפור ח ב"ד ,שאת זה הוא בתהליך .על ידי
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האופוזיציה ,דרך אגב 4 ,הבקשות ,לא על ידי הקואליציה .והסיפור הנוסף זה
הנושא של עדי מעוז ,אז בבקשה ,שאת זה הוא השלים ביניים.

מר ניר אבנון :

בדיווח קודם כל רציתי לדווח על עוד  4נושאים ,סך

הכל  1נושאים קצרים .ראשית ,הוגש הדו"ח השנתי של הביקורת לשנת 4731
לפני כחודש ,על פי החוק ,סוף חודש מרץ .הדו"ח בשלב זה הוא אסור לפרסום
עדיין .הוגש לראש העיר ולוועדת הביקורת .ראש העיר צריך על פי החוק
להעביר את ההערות שלו לוועדת הביקורת .ועדת הביקורת צריכה לקיים דיון
בדו"ח ,והיא מעבירה את סיכומיה למועצת העיר ,לצורך קיום דיון במועצת
העיר .זה השלב שגם הדו"ח למעשה הוא כבר מותר לפרסום .הוא יועבר לכל
חברי מועצת העיר ,הוא יפורסם באינטרנט ,הוא יהיה שם באופן קבוע ויופצו
העתקים גם בעירייה ,יהיו בספרייה הציבורית עותקים וכדומה.
כמו כן ,לפני כשבוע הגשתי גם את הדו"ח השנתי של הכובע השני ,הממונה על
תלונות הציבור בעירייה .הדו"ח הזה הוגש גם כרגע לראש העיר ולוועדת
הביקורת ,אבל ממש בהקדם אני אכרוך אותו בצורה מסודרת בבית דפוס ,ואז
הוא למעשה יפורסם ויופץ .אין איתו בעיה של מניעת פרסום או משהו כזה .זה
לגבי הדו"חות האלה .ו כמו שאתם זוכרים ,התבקשתי בזמנו לערוך בדיקה של
תלונות שהתייחסות למכרז על נושא מינוי מנהל אגף חירום ,ביטחון ופיקוח,
עדי מעוז כמו שאמר ישראל .אני הודעתי פה גם במועצה שאני אבדוק את
המכרז הזה.
הגשתי את הדו"ח למעשה לפני מספר ימים לראש העיר .הוא דו"ח שבשלב הזה
ה וא אסור בפרסום .אבל בכל זאת ,אני מצאתי לנכון לעשות איזשהו דיווח
כללי על השורה התחתונה ,בלי להיכנס לגופם של כל הפרטים .ובעיקרון,
התלונות עסקו ב  1 -אלמנטים עיקריים .היתה טענה שעדי לא מתאים לתפקידו
מבחינת עמידה בדרישות .היתה טענה נוספת שהוא פסול מלקיים את תפקי דו
בשל נסיבות עזיבת מקום עבודה קודם .והנושא השלישי ,הנושא של הזיקה
הפוליטית לראש העיר ,בהיותו פעיל בבחירות האחרונות.
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הבדיקה שלי היתה בדיקת עומק של כל תהליך המכרז ,החל מהפרסום שלו,
דרך מינוי ועדת הבחינה ,התפקוד של הוועדה ,הדיונים ,הפרוטוקולים,
השיקולים .וכ מובן הדברים הנוספים שהיו בתלונה עד סיום התהליך .מבחינת
החלק הראשון של התאמה לתפקיד ,עדי עמד בכל דרישות התפקיד
הפורמאליים .אלה אגב דרישות שהן לא דר ישות שהעירייה בעצמה בחרה
אותם ,אלא ישנן הנחיות ברורות של משרד הפנים לגבי התפקיד הספציפי הזה
ומה הדרישות שאמורו ת להיות .והוא בהח לט עמד בדרישות ואפילו מעבר לכך
מבחינת התארים וכו'.
מבחינת נושא נסיבות עזיבת מקום עבודה קודם ,שוב ,מתוך כל המידע
שיכולתי לבדוק ,ושהגיע אליי ,אם זה מהתלונות עצמן ,אם זה מפי עדי עצמו,
וניסיתי לקבל מידע גם ממקום העבודה הקודם שלו ,בסך הכל ,מכל מה שאני
יכול לסכם ממה שיכולתי לבדוק ,אין שום ראיה שיכולה להביא למסקנה שהוא
פסול לתפקידו ,או שהוא נמצא אשם או אחראי לאיזשהו מחדל או מעשה שיש
בו כדי לפסול אותו מתפקידו .שוב ,אני לא יכול להיכנס פה לכל הפרטים ,אבל
בעיקרון הנושאים הם בעיניי לפחות ,לא מונעים את היכולת שלו גם להתמודד
לתפקיד ,גם למלא אותו.

גב' ארבל ליאת:

מה זאת אומרת אתה לא יכול להיכנס לכל הפרטים?

מה המשמעות של האמירה הזאת?

מר ישראל גל :

הוא הלך לדואר ובדק ,ואין...

גב' ארבל ליאת:

לא ,זה לא מה שהוא אמר .הוא אמר שהוא לא יכול

להיכנס לכל הפרטי ם .על המשפט הזה אני רוצה -

מר נפתלי כהן :

יש פה צנעת הפרט ,תסלחי לי.
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גב' אלעני הס זוהר:

מה זה צנעת הפרט?

גב' ארבל ליאת:

לך קוראים המבקר?

מר ישראל גל :

סליחה ,סליחה.

גב' ארבל ליאת:

מה אתה קופץ?

גב' אלעני הס זוהר:

מה הבעיה?

מר ישראל גל :

גב' ז והר ,אני אסביר לך .המנהיגים שלך ,שני ים

שאינם פה ,מינו פה מישהו שהיה דליבר של כספים .אף אחד לא ביקש כלום.

גב' אלעני הס זוהר:

סליחה ,אם ביקשו לבדוק משהו ,הוא עונה...

מר ישראל גל :

זוהר ,נאה לבדוק קודם כל בבית איך מיניתם...

ואחר כך להסתכל במראה.

גב' ארב ל ליאת:

אני ביקשתי הבהרה...

מר ישראל גל :

אבל תענה מה הכוונה שאתה לא יכול לפרט.

מר ניר אבנון :

אוקיי .אני לא חושב שמועצת העיר ,בשלב הזה ,שזה

דו"ח ביקורת שהוא עדיין מה שנקרא במהלך שנת עבודה ,הוא לא דו"ח שנתי
שמובא במועדו על פי החוק למועצת העיר .הוא עדי ין לא נדון בוועדת
הביקורת ,עדיין אפילו לא התקבלו התייחסויות שלו כדו"ח סופי מהגורמים
שצריכים להגיב עליו .לכן זה דו"ח שלא מקיימים בו דיון פומבי במועצת עיר.
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מר ישראל גל :

רגע ,אמרו לך בדואר שאסור לו לעבוד? יש...

בדואר?

מר ניר אבנון :

אמרתי ,אין שום ראיה ע ל איזשהו מעשה או מחדל

שלא שמונעים ממנו לשמש בתפקידו .זה מה שאני יכול לומר .התחום השלישי,
שמדבר על הזיקה הפוליטית שלו ,היות וזו סוגיה שהיא מאוד משפטית
במהותה ,אני ביקשתי את חוות הדעת של היועצת המשפטית לשעבר ,זה היה
בדיוק בתפר .והמסקנה ,שוב ,היא מסרה לי חוות דעת מלומדת של כמה
עמודים ,מלומדת ומנומקת ,שהשורה התחתונה שלה היא בעצם שרק בשל
הזיקה הפוליטית ,למעשה היועצת המשפטית קבעה שפסילת עדי בשל הזיקה
הפוליטית שלו והמעורבות שלו ,היא מנוגדת לחוק יסוד חופש העיסוק ,ואין
שום סיבה לעשות את זה .לכן הוא רשאי ,למעשה גם אם אדם עם זיקה
פוליטית ,סך הכל זה לא פוסל אותו מאותו רגע להיות מועמד לתפקידים.

גב' קניסטר כוכבה :

הוא לא צריך להיענש.

גב' בומגרטן אלונה:

אדון מבקר ,אני רציתי לשאול אותך שאלה .כשמינו

הקודמים את שלום שרף ,מישהו ביקש ממך לבדוק את הזיקות שלו ואת הכל?

גב' אר בל ליאת:

אני ,אני.

מר ניר אבנון :

נעשתה בדיקה ,בהחלט.

גב' ארבל ליאת:

אני ביקשתי ,דרך אגב.

מר עמי כחלון :

עכשיו אני מבין למה ציזר לא פה .לא ידעתי ,לא
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ראיתי .עכשיו אני מבין למה הוא לא פה.

גב' ארבל ליאת:

אני ביקשתי בתוך העניין ,אני ביקשתי גם בקדנצי ה

הקודמת.

גב' בומגרטן אלונה:

ישראל ,שפכו פה את דמו של מישהו לשווא .לא

שאלתם שאלות על שלום שרף אפילו שאלה קטנה.

גב' אלעני הס זוהר:

אני לא יודעת על מה את מדברת .אני לא הייתי פה.

 ...לשאול שאלות .למה לא?

גב' בומגרטן אלונה:

לשאול שאלות צריך לשאול גם כש . ..את חדשה פה,

הפוסל במומו פוסל .עוד פעם אני חוזרת ,שמי שמרוחה לו חמאה על הראש,
שלא ייצא לשמש .מינו כאן מינוי פוליטי לא ראוי ,את שלום שרף  ,בלי שאף
אחד שאל שאלה .ליאת צודקת ,היא באה עם תמונות ועם כתבות על שלום
שרף.

מר ישראל גל :

ליאת היחידה שאמרה את זה.

גב' בומגרטן אלונה:

היחידה ,היחידה שאמרה את זה.

גב' ארבל ליאת:

נכון ,גם בפעם הקודמת.

גב' בומגרטן אלונה:

חשפה את הכל ,ששלום שרף היה גם אצל ציזר וגם

אצל נשרי .ובכל זאת מינו אותו .וציזר לא שאל שום שאלות .הוא חפר את עדי
מעוז חפירות...
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מר מיכלס גיל :

אבל המינוי הפוליטי הזה היה בדיליי של  0שנים.

גב' בומגרטן אלונה:

 0שנים ,אתה צודק.

מר מיכלס גיל :

הוא היה אז פעיל של ציזר.

מר ישראל גל :

נכון.

מר עמי כחלון :

למרות הכל ,אני חושב שיש אנשים טובים מאוד ,גם

אם הם פעילים פוליטיים.

גב' בומגרטן אלונה:

נכון.

מר מיכלס גיל :

מישהו צריך לעשות את העבודה הזאת ,מה זה משנה

מי.

גב' בומגרטן אלונה:

שפכו את דמו לשווא .צריך לבקש התנצלות.

מר ישראל גל :

מי ,ציזר?

גב' בומגרטן אלונה:

ודאי.

מר נפתלי כהן :

סליחה ,מאחר ובאמת ,אני לא מכיר את עדי מעוז

באופן אישי .ואני אומ ר את זה לפרוטוקול .סליחה ,אני רוצה לדבר ,אני
ברשות דיבור ,נכון ישראל? אני רוצה לבדוק את כל אלה שנכנסו ב  1 -שנים
האחרונות לפני הבחירות .ואנחנו נמצא ש  07% -שנכנסו במינויים פוליטיים,
ואין שום איסור מבחינה חוקית .אבל להטיל פגם בבן אדם ,אדוני המבקר ,אני
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חושב שמן הדין ,ומכובד באמת ,איך אומרים ,אין ...להודות -

גב' ארבל ליאת:

למה אתה פונה למבקר? הוא עושה את העבודה שלו.

מר נפתלי כהן :

ולבקש סליחה מחברי המועצה שהטילו דופי בבן

אדם על לא עוול בכפו.

גב' ארבל ליאת:

עבודה ציבורית לגיטימית ביותר.

גב' בומגרטן אלונה:

ישראל ,כל הכבוד לך שאתה ...לבדוק את זה .מה

שהיה שלא היה לנו בקדנציה הקודמת.

גב' ארבל ליאת:

אני עשיתי את זה בקדנציה הקודמת.

גב' בומגרטן אלונה:

לא בדקו ולא עשו כלום .יש לנו ראש עיר ,כל הכבוד

לו שנתן למבקר לבדוק ,כמו שביקשו .גם כשזה ציזר.

מר נפתלי כהן :

כשליאת ביקשה לא בדקו.

גב' בומגרטן אלונה:

ליאת ביקשה לא בדקו?

גב' ארבל ליאת:

המבקר לא צריך את האישור של ראש העירייה

לעשות...

גב' בומגרטן אלונה:

אבל ראש העירייה לא נתן לו לבדוק ,ואת היית

בסדר גמור ,את ביקשת לבדוק.
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גב' ארבל ליאת:

אני ביקשתי פעם ק ודמת ,ואני מבקשת גם עכשיו.

איפה שנראה לי מינוי לא טוב.

מר ישראל גל :

על כל פנים ,הוא בדק את כל ה מכרז על בוריו ,על

הכישורים שלו ,על המבחנים שנעשו .דרך אגב ,מבחנים ...הרבה יותר ...ממה
שהיה בעבר .לא בעבר הרחוק ר חוק ששם בכלל היה מדובר על תביעה ...אבל
קצת התק דמנו עם השנים ,המבחנים הרבה יותר רציניים.

גב' ארבל ליאת:

ניר עבר מבחנים רציניים לפני שהוא נכנס.

מר ישראל גל :

עמי ,רצית להגיד עוד משהו?

מר עמי כחלון :

לא ,לא ,לא.

מר ישראל גל :

תודה רבה ,אני מודה לך.

 . 3אישור תב"ר צמד גני ילדים ברח' סעדיה גאון ,ע"ס  2.2מיליון . ₪

מר ישראל גל :

אנחנו עוברים לסעיף אישור תב"רים .צמד גני ילדים

ברח' סעדיה גאון 4.0 ,מיליון . ₪

גב' ארבל ליאת:

שאלה ,זה הולך לשרת את הילדים בפסגת אונו או

בוותיקה?

מר ישראל גל :

פסגת אונו ,רח' ...יש מצוקה אמיתית לגבי גני

ילדים באזור פסגת אונו .הרבה גם בזכות שכונת מגדלת המים ורח' הדובדבן.
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אם היום בודקים את רח' הדובדבן ומגדל המים ...וזה גם נותן מענה בפסגת
אונו.

גב' ארבל ליאת:

אז זה מה שאני שואלת .הגנים למעשה באים לשרת

את פסגת אונו?

מר ישראל גל :

הג נים בסופו של יום ,אזורי הרישום ,אנחנו רוצים

להשלים גם את החוסרים שעדיין קיימים בנושא של טרכטנברג .זו המשמעות.

גב' ארבל ליאת:

איזה גנים יהיו? מה זה טרום  -טרום ,טרום ,חובה?

מר ישראל גל :

אנחנו משלמים ,יש לנו חוסר בכל שלושת הגילאים

האלה .במיוחד כשאנחנו מוציאים את החטיבות הצעירות ,כמו שרון מלכ ה
אמר.

גב' בומגרטן אלונה:

אדוני ראש העיר ,יש לי משחק פלייאוף תחתון של

דור העתיד ,ואנחנו נלחמים על חיינו בליגה.

מר ישראל גל :

אז תפסיקי לדבר כל כך הרבה.

מר גדי לייכטר:

אני יכולה ללכת עם איציק למשחק? זה ב 47:77 -

מתחיל המשחק.

מר מיכלס גיל :

לא .אם את הולכת ,אני הולך .את אמרת שאת לא

מתקזזת איתי ,אין דבר כזה.

מר ישראל גל :

משוחררת .את רוצה שנעשה הצבעה? יאללה לכי.
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מר מיכלס גיל :

אל תבואי אליי בטענות אם ההחלטות לא יעברו.

גב' בומגרטן אלונה:

אני רוצה שהיועץ המשפטי ייתן חוות דעת.

מר ישראל גל :

יאללה ,נו ,תני להצביע.

גב' בומגרטן אלונה:

טוב ,ההצבעה הזאת ואני הולכת.

גב' אלעני הס זוהר:

רציתי לשאול לגבי הצמד גנים שדיברתם עליהם.

השאלה אם השכונה לא קטנה מידיי ,ואם הרחובות שם ,יש שם רחובות
הולנדיים .השאלה אם זה לא מהווה בעיה לאנשים שיבואו לגנים וימלאו אותם
אחר כך.

מר ישראל גל :

תראי ,אנחנו ישבנו עם השכונה ,עם חלק מהשכנים

לפחות ,והצענו להם את האלטרנטיבות האחרות שאנחנו נמצאים במצוקה.
ההעדפה שלהם היתה גני ילדים על בסיס האלטרנטיבות האחרות .יש שם שטח
חום שהוא צריך לבוא לכסות על החוסרים שלנו בשטחי ציבור רבים ,ה חל
מבתי כנסת ועד מועדונים לבנות במצוקה ,ועד למועדונים לקידום ועד
למועדונים אחרים ,מועדונים חברתיים .יש מצוקה אמיתית .על הדברים ששמו
להם על השולחן ,הם העדיפו את גני הילדים.

גב' אלעני הס זוהר:

אז שאלתם את התושבים?

מר ישראל גל :

השכנים ,בוודאי .לא הלכתי לכ ל אלה שגרים בצד

השני ,אבל אני אומר ,אלה שצמודים .אוקיי ,אפשר לאשר? מי בעד? פה אחד.
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החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר תב"ר צמד גני ילדים ברח' סעדיה גאון,
ע"ס  2.2מיליון . ₪

בעד

פה אחד.

 . 4אישור תב"ר צמד גני ילדים ברח' רש"י וקומה נוספת ע"ס  4.3מיליון . ₪

מר ישראל גל :

אישור צמד גני ילדים ברח' רש"י .זה יותר כסף כמו

שאתם רואים ,כי אנחנו בונים קומה שנייה פה למועדון אנוש ,שהוא כרגע
נמצא .אנחנו בונים את הקומה השנייה למועדון אנוש ,שתהיה פה קומה שנייה
בתוך גן הילדים.

גב' ארבל ליאת:

אז אנוש עוברים למעלה?

מר י שראל גל :

כן ,ולמטה שני גני הילדים .אז בגלל זה גם...

גב' ארבל ליאת:

אנוש יקבלו מקום יותר גדול בזכות זה?

מר ישראל גל :

הוא יהיה יותר חדש.

(מדברים ביחד)
גב' ארבל ליאת:

אני לא שומעת כלום ,אני מצטערת.

מר גדי לייכטר:

במטרים זה יהיה טיפה יותר גדול ,אב ל הם עולים

לקומה שנייה.

גב' ארבל ליאת:

בסדר ,אבל לפחות יהיה להם מקום יותר...
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מר רון מלכה:

יש מעלית.

מר גדי לייכטר:

כמובן שיש להם מעלית ,נגישות.

מר ישראל גל :

בגלל זה זה יותר יקר.

גב' ארבל ליאת:

כניסות נפר דות?

מר גדי לייכטר:

הכניסה נפרדת ,מ אגר מצד אחד ,זה מצד שני .עוד

דבר לעניין הזה .נכון שכתוב  1.1מיליון ,אבל בשבוע הבא אני נמצא בישיבה
בביטוח לאומי ...ביחד ,ואנחנו נראה כמה ביטוח לאומי יסייעו בעניין הזה.

גב' ארבל ליאת:

ואנוש הארצי לא תורמים?

מר גדי לייכטר:

לא ,הם מקבלים את הכסף מביטוח.

גב' ארבל ליאת:

לא ,הם בעצמם.

מר גדי לייכטר:

מעצמם לא ,הם תמיד משנוררים.

גב' ארבל ליאת:

כמה צפוי להיות מביטוח לאומי על פי הערכה?

מר גדי לייכטר:

אני מקווה להוציא את ה . 377 % -

גב' ארבל ליאת:

אה ,אוקיי.

מר גרשון טוסק:

לא את ה  1 377 % -מיליון ,את כל הקומה ה שנייה.
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גב' ארבל ליאת:

ה  377 % -של הקומה השנייה.

מר עמי כחלון :

אני אסביר .היתה ישיבה עם הצוות המקצועי,

ובמקרה גם אני יו"ר אנוש ,ועקרונית דרשנו חד משמעית שתהיה 377%
השתתפות על כל הקומה השנייה ,כולל הגינות ,כולל כל מה שהיה אביזרים
בפנים .והעיריי ה גם עוזרת במקביל בזמן שבע"ה נהרוס ,ויהיה מקום חלופי.
הלכו לראות את הצוות של אנוש המקומי ,כולל המנכ"לית הארצית ,לראות
את המקום עם גדי .וקיבלו מקום טוב ,וגם יש נגישות לאוטובוסים .שורה
תחתונה ,הרעיון הזה הולך טוב .אני מאמין שכן נוציא את רוב התקציב המלא
מביטו ח לאומי .מה שגדי אמר ,הם יש להם עוד דברים ,אני מאמין שבסופו של
תהליך הם כן יכולים לקחת.

מר ישראל גל :

אנחנו נשתדל להוציא ...מביטוח לאומי.

מר יעקובי ירון :

זה מקום שיש בו כרגע...

מר עמי כחלון :

כן ,כן.

מר גדי לייכטר:

הורסים את המבנה הקיים ובונים.

מר גרשון טוסק:

אנחנו כרגע העברנו כאילו מקרנות הרשות ,כי

המשא ומתן טרם הבשיל ,גדי יהיה שם ביום ראשון .ברגע שאנחנו מוצאים את
הסכום ,את התב"ר כבר מוציאים ,הסכום המלא של ביטוח לאומי ...בעירייה.

מר עמי כחלון :

בינתיים בשביל לא לעצ ור ,אז מתקדמים בגדול,

בתכנו נים וכל מה שצריך.
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מר ישראל גל :

החלטה :

טוב ,אפשר לאשר? פה אחד.

הוחלט פה אחד לאשר אישור תב"ר צמד גני ילדים ברח' רש"י
וקומה נוספת ע"ס  4.3מיליון . ₪

בעד

פה אחד.

 . 2הגדלת תב"ר  2224עבודות בינוי עוז לתמורה ע"ס  333אש"ח.

מר ישראל גל :

הגדלת תב"ר עוז לתמ ורה  . ₪ 177,777אנחנו מפנים

את המכללה לצילום .נכון ,זה זה גדי?

גב' ארבל ליאת:

 ₪ 177,777עבודות?

מר ישראל גל :

לא ,להכשיר את כל הסיפור שם.

מר גדי לייכטר:

אל תשכחו שאנחנו בעצם חוץ מהמכללה צריכים

להכשיר שם .אני אתן עוד מילה וחצי בעניין .מאחר ושז"ר הישן משמש את
התיכון היום ויש שם כיתות ,ואנחנו הולכים לפרסם את המכרז ...שז"ר הישן,
אנחנו הולכים לתת מענה לכיתות ,שהיום ,כדי לאשר את השיפוץ ,אז זה לא
רק חדר המורים וזה שינוי בתוך התיכון.

מר שי דבורה :

אז למה לא יהיה נפרד? למה עשית ביחד?

מר גדי לייכטר:

אני או מר ,חלק מהכיתות שהיום בשז"ר הישן לשנת

הלימודים הבאה ,כדי לאפשר שיפוץ המבנה ,צריך להוציא אותם .אז לכן
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אנחנו מסדרים במקום אחד ,נשפץ והכל יהיה בסדר.

גב' הרציקוביץ יעל:

אבל זה סעיף  , 0שיפוצי קיץ.

מר גדי לייכטר:

לא ,לא ,זה משהו אחר.

גב' ארבל ליאת:

זה נר אה לך סכום סופי ,או שזה עוד צפוי לגדול?

גב' הרציקוביץ יעל:

זה סכום מטורף.

מר גדי לייכטר:

זה סופי ,אבל יכול להיות שאנחנו נעשה איזה שינוי.

זו הערכה ראשונית.

גב' ארבל ליאת:

ולכן אני שואלת.

גב' הרציקוביץ יעל:

שינוי זה לגדול או לקטון.

גב' ארבל ליאת:

אף פעם לא לקטון ,אין דבר כזה.

מר גדי לייכטר:

אין תב"ר שהוא קטן.

מר ישראל גל :

אפשר לאשר? מי בעד? פה אחד.

גב' הרציקוביץ יעל:

אני נמנעת .זה נראה לי סכום באמת גבוה.

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר הגדלת תב"ר  2224עבודות בינוי עוז
לתמורה ע"ס  333אש"ח.
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ב עד ( ) 33

ישראל גל ,גיל מיכלס ,ירון יעקבי ,משה דאלי ,כהן נפתלי,
כוכבה קניסטר ,עמי כחלון ,רון מלכה ,

אלעני הס זהר ,ליאת

ארבל ,שי דבורה.
נגד ( ) 7
נמנע ( ) 3

יעל הרציקוביץ.

 . 6הגדלת תב"ר  2232בית הקשיש עבודות קבלניות (בית אורנשטיין) ע"ס
 11.2מיליון ,מקורות מימון 1.2 ,מיליון דולר  -תרומה –  2.223מיליון ש"ח ,
 6.223מיליון – רשות.

מר ישראל גל :

סעיף  , 6גדי ,תריץ.

מר גדי לייכטר:

אם אתם זוכרים ,לפני מספר ישיבות המועצה

אישרה את הסכם התרומה על סך  3.0מיליון דולר.

מר ישראל גל :

שהיתה גאווה ,אפילו שלא א ני הבאתי.

מר גדי לייכטר:

בהסכם עצמו והתנאים ,ומישהו זוכר ,התנאים של

התורם ,שאנחנו כבר נאשר את התב"ר .לכן התב"ר הזה מובא פה לאישור ,ואז
הוא יוכל גם להעביר את כספי התרומה .אנחנו כרגע ,היעד שלנו לגמור את
הכל עד דצמבר  . 4730מכיוון שזו ההתנייה שלו .הבן אדם מ אוד מבוגר ,והוא
רוצה עוד בחייו להגיע .ולכן אנחנו מריצים את זה.

גב' אלעני הס זוהר:

אנחנו בעד.

41

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר 41/41

מר ישראל גל :

כן ,מי בעד?

מר גדי לייכטר:

מה אתכם ,אתם מצביעים? אני אגיד .בעד :נפתלי,

דאלי ,יעקובי ,מיכלס ,יעל ,זוהר ,כוכבה  ,עמי ,רון וישראל .מי נגד? אין.
נ מנעים? שי וליאת.

גב' ארבל ליאת:

אנחנו

נמנעים

בגלל

ההליכים

המשפטיים

שמתקיימים כרגע.
מר רון מלכה:

איזה הליכים משפטיים מתקיימים?

מר ישראל גל :

ינקוביץ' תובעת שם.

מר שי דבורה :

יש שם הליכים משפטיים .שכנים ,זה ,בלגן.

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר גדלת תב"ר  2232בית הקשיש עבודות
קבלניות (בית אורנשטיין) ע"ס  11.2מיליון ,מקורות מימון1.2 ,
מיליון דולר  -תרומה –  2.223מיליון ש"ח  6.223 ,מיליון ש"ח –
רשות.

בעד ( ) 37

ישראל גל ,גיל מיכלס ,ירון יעקבי ,משה דאלי ,כהן נפתלי,
כוכבה קניסטר ,עמי כחלון ,רון מלכ ה  ,אלעני הס זהר ,יעל
הרציקוביץ.

נגד ( ) 7
נמנע ( ) 4

ליאת ארבל ,שי דבורה.

 . 7הגדלת תב"ר שיפוצי קיץ  2312בסך  222אש"ח ,הכספים התקבלו במשרד
החינוך.
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מר גדי לייכטר:

סעיף  – 0הגדלת תב"ר שיפוצי קיץ .כמו שאמרנו,

אנחנו קיבלנו כסף ממשרד החינוך .אנחנו רוצים לשנות את מקורות המימון.

גב' ארבל ליאת:

מה זאת אומרת? זה עניין טכני?

מר גדי לייכטר:

כן.

מר גרשון טוסק:

 4734זה כבר הסתיים.

גב' ארבל ליאת:

אני רואה.

מר גרשון טוסק:

קיבלנו כסף ממשרד החינוך.

מר גדי לייכטר:

מי בעד הס עיף הזה ,הגדלת תב"ר?

גב' ארבל ליאת:

מישהו יגיד למשרד החינוך לא?

מר גדי לייכטר:

פה אחד.

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר שיפוצי קיץ  2312בסך 222
אש"ח ,הכספים התקבלו במשרד החינוך.

בעד

פה אחד.

 . 8אישור החלפת שמות בוועדות העירייה:
א .ועדת הנו ער והצעירים :הגב' יעל הרציקוביץ במקום עודד וייס.
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ב .ועדת מלגות :דוד אלוש במקום רונן מלמוד.

מר גדי לייכטר:

אישור החלפת שמות בוועדות העירייה .ועדת הנוער

והצעירים ,גב' יעל הרציקוביץ במקום עודד וייס .ועדת מלגות ,דוד אלוש
במקום רונן מלמוד .יש הערות? מי בעד? פה אחד.

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר החלפת שמות בוועדות העירייה :
א .ועדת הנוער והצעירים :הגב' יעל הרציקוביץ במקום עודד
וייס.
ב .ועדת מלגות :דוד אלוש במקום רונן מלמוד.

בעד

פה אחד.

 . 2אישור הסמכת מפקח אריק מרטן ת.ז. 322684834 .

מר גדי לייכטר:

אישור הסמכת מפקח אריק מרטן ,זה מנהל הפיקוח

החדש .הוא מנהל הפיקוח ,זו ההסמכה שלו.

מר שי דבורה :

רק יש לי בבקשה שאלה .אני קראתי שנתתם לו שם

אפשרות חיפוש כמו שוטר .אם הוא פקח ,איך הוא שוטר? זה לא הגיוני .איך
ניתן לו הסמכה שהוא י כול לראות מישהו ברחוב ולעשות עליו חיפוש? או שהוא
פקח ,או שהוא שוטר .חבר'ה .זה משיק לנקודות לא טובות אני חושב .יש
בפיקוח הזה שנתנו לו ,שמסמי כים אותו היום ,אז מעבר לאפשרויות של חוקי
עזר שהוא יכול ,אתה יודע ,חוק זה וזה .במקרה הזה אני ראיתי שנתנו לו
סמכות של ש וטר.

מר שי דבורה :

למה לא? הוא פקח.
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גב' אלעני הס זוהר:

הוא עבר הכשרה?

עו"ד אלון רום:

נותנים סמכויות לפקח ,כאשר הוראות החוק של

פקודת סדר הדין הפלילי וסמכויות שונות שמופיעות בדברי חקיקה ,כוללות גם
כן התייחסות שפקח יוכל בדברים ספציפיים לטפל .רק לשם דוג מא ,רוצים
לעקוב אחרי בן אדם ,להגיד לו 'תעצור רגע אחד ,תן לנו פרטים' .סמכויות
כאלה אין לכל אזרח .לצורך כך ,בזמן שממנים פקח ,אומרים שיש לך גם
סמכויות בחוק המורה .אין לזה משמעות מהבחינה הזאת ש הפקח לא ...סמכות
שהוא יכול לעצור בן אדם ,הוא יכול להשתמש בזה מעבר ל מה שיש בו .הוא
עדיין נשאר פקח.

מר שי דבורה :

הוא יכול לעכב.

גב' הרציקוביץ יעל:

איפה זה כתוב? איזה סעיף?

עו"ד אלון רום:

כדי שהוא יוכל לבצע את תפקידו כהלכה ,צריך

להסמיך אותו ,ל ...הוראת החוק כפי שזה כתוב.

מר יעקובי ירון :

כלב ברחוב נגיד עושה צרכים ,זה גם?

עו"ד אלון רום:

דברים שכאלה בדיוק אין לו סמכות .לא לתפוס את

הכלב ,לא להגיד לבעלים 'עצור רגע ,תמתין ,תן את הפרטים שלך' .אין לו
סמכויות.
(מדברים ביחד)
גב' ארבל ליאת:

למה? כתוב פה מעצר וחיפוש.
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עו"ד אלון רום:

מעצר וחיפוש .בתוך המעצר וחיפוש ,ישנן ס מכויות

ספציפיות .זאת אומרת ,אותו אדם לא יכול להיכנס .הפקח לא יכול להיכנס
לבית ,לדפ וק ולהגיד 'אני הולך לבצע חיפוש' .אבל אם אדם עובר בפניו עבירה,
אינני יודע ,לוקח בקבוקי וודקה ,שם אותם בשדה ,מחביא אותם וכדומה ,הוא
יכול לתפוס את הבקבוקים .לצורך ביצוע תפקידו כ פקח ,יש השקה מסוימת
בין הפקודה והוראות החוק ,לבין אותם דברים.

מר שי דבורה :

אני לא שמעתי על דבר כזה.

גב' ארבל ליאת:

איך שמים סייגים?

עו"ד אלון רום:

הסייגים...

גב' ארבל ליאת:

לא ,תראה ,כתוב ככה "להשתמש בסמכויות הנתונות

לשוטר בחוק סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש נוסח חדש)  . 3262אין פה חלק
מהחוק ,אין פה סעיפים .זה אומר שאם כרגע אנחנו מסמיכים אותו ,באמת
כמו ששי אומר ,זה כל החוק.

מר מיכלס גיל :

אבל בחוק יש הסכמה לפקח ולשוטר...

מר שי דבורה :

אז פקח – תסמיך אותו כפקח בלי הסעיף הזה.

עו"ד אלון רום:

לר וב הפקודות הספציפיות יש התייחסות לגורמי

אכיפה שונים שמשתמשים בזה ,ומדובר בסעיפים שונים .מובן שאין לו כוח
לעצור אדם.

גב' ארבל ליאת:

איפה זה מצוין?
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עו"ד אלון רום:

אני מסביר לך .הדברים האלה נמצאים בקורלציה

מתוקף הגדרה של תפקידו כפקח ,ולא צריך להגדיר .ש וטר הוא שוטר .דרך
אגב ,גם שוטר בחופשה זה משהו אחר .קצין ,רב פקד ,יש לו סמכויות נוספות.
הדברים האלה מופיעים בפקודת המשטרה .כאשר בעצם מועצת העיר מסמיכה
אותו לפעול מתוקף אותם דינים כלליים רק לשם ביצוע תפקידו .גם לא צריך
לומר את זה ,הדברים ברורים.

מר שי דבור ה :

אגב ,אלון ,אני רוצה לומר שמה שאתה אומר ,אז

היה אפשר למנות אותו כפקח ,בלי הדבר הספציפי הזה .לפי מה שאתה אומר,
אם יש משמעות ,איזשהו פקח ,ויש סמכויות לאפשר לו להיות פקח ,אז אין
צורך לאפשר לו או להעניק לו סמכויות יתר.

עו"ד אלון רום:

בפירוש לא כך אמרתי .אני אסביר עוד פעם אחת.

מינוי כפקח  , 377%אבל כאשר פקח נתקל בס יטואציה שבה הוא צריך לבקש
פרטים ממישהו ,ואותו אחד מסרב ,לא רוצה לתת לו פרטים ,יש לו סמכות
עיכוב .סמכות העיכוב נובעת מהוראות...

מר שי דבורה :

 ...יכול לעכב.

מר ישראל גל :

רגע ,הוא היום מנהל הפי קוח ,הוא לא קיבל הסמכה

גם לעבוד כמפקח .כל הפקחים חייבים הסמכה של מועצת העיר.

מר שי דבורה :

כן ,נכון ,מקבל את זה .אין בעיה עם זה.

גב' ארבל ליאת:

לא ,מדובר פה ,האם אנחנו מעניקים לו סמכויות של

שוטר ,זאת השאלה .אם תקרא את ההתחלה של ההסכמה שלו...
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מר שי ד בורה :

אפשר לשנות את זה.

עו"ד אלון רום:

 ...סמכויות של שוטר .אין הכ וונה שהוא הופך

להיות שוטר .אין לכם סמכות להקנות לו סמכויות .יש לכם סמכות להקנות לו
לצורך ביצוע תפקידו כפקח.

מר עמי כחלון :

רשום אישור הסמכת מפקח.

גב' ארבל ליאת:

לא בסדר יום.

מר שי דבורה :

לא ,תראה למעלה.

(מדברים ביחד)
מר גדי לייכטר:

מי בעד? נפתלי ,דאלי ,יעקובי ,מיכלס ,יעל ,זוהר,

כוכבה ,עמי ,רון וישראל .מי נגד? אין .מי נמנע? שי וליאת.

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר הסמכת מפקח אריק מרטן ת.ז.
. 322684834

בעד ( ) 37

ישראל גל ,גיל מיכלס  ,ירון יעקבי ,משה דאלי ,כהן נפתלי,
כוכבה קניסטר ,עמי כחלון ,רון מלכה ,אלעני הס זהר ,יעל
הרציקוביץ.

נגד ( ) 7
נמנע ( ) 4

ליאת ארבל ,שי דבורה.

 . 13החלפת שמות במתנ"ס כדלקמן :מאי שמואלסון במקום טל גולדשטיין
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(מחוץ לסדר היום).

מר ישראל גל :

לא היה בסדר היום ,אבל גם לנו יש להחליף חבר

בעמותה ,אם לא אכפת לכם .אם לא ,נעשה את זה בישיבה הבאה.

מר שי דבורה :

מר ישראל גל :

לא ,לא ,לא .אין בעיה ,תעשה .תגיד.

אז

במתנ"ס,

במקום

טל

הול ד שטיין,

מאיה

שמואלסון .זה אושר פה אחד?

מר גד י לייכטר:

החלטה :

ההחלפה ,פה אחד.

הוחלט פה אחד לאשר החלפת שמות במתנ"ס כדלקמן :מאי
שמואלסון במקום טל ג ולדשטיין .

בעד

פה אחד.

מר שי דבורה :

גיל? 46 ,

מר מיכלס גיל :

כן.

מר שי דבורה :

בבקשה ,יש לך דקה .קח דקה שלי גם.

מר מיכלס גיל :

אדוני ראש העיר ,כ ל אחד מאלה שיושבים פה,

מחברי המועצה ,הזיעו קשות כדי לקבל את הזכות לייצג את התושבים שלנו
במועצת העיר ובכלל .זה מאוד צורם את העין ,לא רק לי ,אלא להרבה מאוד
תושבים שפנו אליי ,שבאירועים ממלכתיים ,כמו עצרת יום השואה ועצרת יום
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הזיכרון,לא כל חברי המועצה מגיעים .א ז אני יודע שאולי יש איזה חבר מועצה
שהולך לאיזה טקס אח .אבל יש לי הרגשה שזה לא כך לגבי כולם .ואני חושב
שראוי שתהיה התייצבות פה אחד ,וזה לא שייך לאופוזיציה או קואליציה.
אנחנו רוצים שהציבור יכבד אותנו בתור חברי מועצה ,והדבר הראשון שאנחנו
צריכים להתייצב פה אחד בשורה אחת לאירועים האלה.

מר עמי כחלון :

מי לא היה? אני לא זוכר.

מר מיכלס גיל :

לא חשוב מי לא היה .מי שלא היה ,יודע.

מר שי דבורה :

מי היה תגיד.

מר ישראל גל :

הטקסים האלה יש להם חשיבות ,ובהחלט ...לא רק

שבקואליציה.

גב' ארבל ליאת:

זה לא קשור לקואלי ציה  -אופוזיציה.

מר עמי כחלון :

אני אענה לך בקצרה .כל אחד עם סיבותיו הוא למה

הוא מגיע או למה הוא לא מגיע .זכותו כנבחר ציבור ,לא אמרו לו 'אתה חייב
להגיע'.

מר ישראל גל :

לא ,זה לא דיון למה.

מר מיכלס גיל :

זה לא דיון.

גב' אלעני הס זוהר:

זו דעתו.
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מר מי כלס גיל :

הדברים האלה נקבעים הרבה זמן לפני.

מר עמי כחלון :

איזה סעיף אתה העלית? איזה מספר סעיף?

מר רון מלכה:

מי לא היה? אני לא זוכר

סיום הישיבה !

_______________
ישראל גל
ראש העירייה

______________
גדי לייכטר
מנכ"ל העירייה
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קובץ החלטות
 . 3אישו ר תב"ר צמד גני ילדים ברח' סעדיה גאון ,ע"ס  2.2מיליון . ₪

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר תב"ר צמד גני ילדים ברח' סעדיה גאון,
ע"ס  2.2מיליון . ₪

בעד

פה אחד.

 . 4אישור תב"ר צמד גני ילדים ברח' רש"י וקומה נוספת ע"ס  4.3מיליון . ₪

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר אישור תב"ר צמד גני ילדים ברח' רש"י
וקומה נוספת ע"ס  4.3מיליון . ₪

בעד

פה אחד.

 . 2הגדלת תב"ר  2224עבודות בינוי עוז לתמורה ע"ס  333אש"ח.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות לאשר הגדלת תב"ר  2224עבודות בינוי עוז
לתמורה ע"ס  333אש"ח.

בעד ( ) 33

ישראל גל ,גיל מיכלס ,ירון יעקבי ,מ שה דאלי ,כהן נפתלי,
כוכבה קניסטר ,עמי כחלון ,רון מלכה,

אלעני הס זהר ,ליאת

ארבל ,שי דבורה.
נגד ( ) 7
נמנע ( ) 3

יעל הרציקוביץ.

 . 6הגדלת תב"ר  2232בית הקשיש עבודות קבלניות (בית אורנשטיין) ע"ס
 11.2מיליון ,מקורות מימון 1.2 ,מיליון דולר  -תרומה – (  2.223מיליון , ) ₪
 6.223מיליון –

רשות.
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החלטה:

הוחלט ברוב קולות לאשר גדלת תב"ר  2232בית הקשיש עבודות
קבלניות (בית אורנשטיין) ע"ס  11.2מיליון ,מקורות מימון1.2 ,
מיליון דולר  -תרומה –  2.223מיליון ש"ח  6.223 ,מיליון –
רשות.

בעד ( ) 37

ישראל גל ,גיל מיכלס ,י רון יעקבי ,משה דאלי ,כהן נפתלי,
כוכבה קניסטר ,עמי כחלון ,רון מלכה ,אלעני הס זהר ,יעל
הרציקוביץ.

נגד ( ) 7
נמנע ( ) 4

ליאת ארבל ,שי דבורה.

 . 7הגדלת תב"ר שיפוצי קיץ  2312בסך  222אש"ח ,הכספים התקבלו במשרד
החינוך.

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר שיפוצי קיץ  2312בסך 222
אש"ח ,הכספים התקבלו במשרד החינוך.

בעד

פה אחד.

 . 8אישור החלפת שמות בוועדות העירייה:
א .ועדת הנוער והצעירים :הגב' יעל הרציקוביץ במקום עודד וייס.
ב .ועדת מלגות :דוד אלוש במקום רונן מלמוד.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר החלפת שמות בוועדות העירייה:
א .ועדת הנוער והצעירים :הגב' יעל הרציקוביץ במקום עודד
וייס.
ב .ועדת מלגות :דוד אלוש במקום רונן מלמוד.

בעד

פה אחד.
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 . 2אישור הסמכת מפקח אריק מרטן ת.ז. 322684834 .

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר הסמכת מפקח אריק מרטן ת.ז.
. 322684834

בעד ( ) 37

ישראל גל ,גיל מיכלס ,ירון יעקבי ,משה דאלי ,כהן נפתלי,
כוכבה קניסטר ,עמי כחלון ,רון מלכה ,אלעני הס זהר ,יעל
הרציקוביץ.

נגד ( ) 7
נמנע ( ) 4

ליאת ארבל ,שי דבורה.

 . 13החלפת שמות במתנ"ס כדלקמן :מאי שמואלסון במקום טל גולדשטיין
(מחוץ לסדר היום).

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר החלפת שמות במתנ"ס כדלקמן :מאי
שמואלסון במקום טל גו לדשטיין.

בעד

פה אחד.

_____________ __
ישראל גל
ראש העירייה

______________
גדי לייכטר
מנכ"ל העירייה
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