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עיריית ראשון לציון
המועצה ה15 -
לשכת מנכ"ל העירייה

קובץ החלטות מס' 79/16
של ישיבת מועצה מן המנין
שהתקיימה יום רביעי ,ג' תשרי התשע"ז5.10.16 ,
בשעה 19:00
באולם המליאה/קומה  ,5בנין העירייה

משתתפים

דב צור  -ראה"ע ,מוטי עג'מי  -מ"מ ראה"ע ,רז קינסטליך – מ"מ ראה"ע ,ציון
כהן – סגן ראה"ע ,איתן שלום – סגן ראה"ע ,יוסי חממי – סגן ראה"ע ,דורון
אוזן – משנה לראה"ע ,פרופ' תמי רונן ,לימור גור ,משה לב הר ,יפעת
מאירוביץ יפת ,אוהד אוזן ,עידן מזרחי ,אבי חיים ,אייל לוי ,ישראל מוטעי,
יצחק אבשלומוב ,קרן דנה ,מיכל קלדרון ,ליאל אבן זוהר בן דוד ,אסף דעבול,
סורין גנות ,מאיר עקיבא.

חסרים:

אייל מושיוב – משנה לראה"ע ,אבי דנינו – משנה לראה"ע ,מיכאל רייף,
אריה כהן ,שמעון טרבלסי ,יפת מנחם,

נוכחים:

פרנקו גונן – מנכ"ל העירייה ,יוסי כהן – גזבר העירייה ,קיריל קוזיול – מהנדס
העירייה ,עו"ד אינסה גולדנברג לוי – היועצת המשפטית לעירייה ,מאיה זיו
שפלטר – מבקרת העירייה ,שלומי קונסטנטין – מנהל אגף גבייה ,טובה סער
– מזכירת מועצת עירייה ,אלי פולק – מנכ"ל החברה העירונית.

הישיבה נפתחה בשעה.19:16 :

בפתח הישיבה עדכנה חברת המועצה – הגב' לימור גור את חברי המועצה,

בדבר חודש המודעות לסרטן השד החל בחודש אוקטובר ,והציגה בפני
הנוכחים נתונים בנושא.

הצעות לסדר היום:
.1

של חבר המועצה  -מר מאיר עקיבא מתאריך 24.7.16
הטבות לתושבי שיכון המזרח בבריכות עירוניות ברחבי העיר.
בנושא:
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
לדברי מגיש ההצעה לסדר מר מאיר עקיבא – הנושא סודר ולכן ביקש להוריד ההצעה
לסדר מסדר יום המועצה.

.2

של חבר המועצה  -מר מאיר עקיבא מתאריך 26.7.16
סגירת היכל התרבות בשבת
בנושא:
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חבר המועצה – מר מאיר עקיבא טען בהצעתו לסדר ,שהיכל התרבות פותח מזה זמן רב
את שעריו בשבת לפעילות המתחזה כ "פעילות תרבותית" וחוברת כמוקד פנאי לתרבות
המסחר הפעילים אף בשבת ,כגון חנויות ,פיצוציות ,מסעדות וכן עסקים אחרים הפתוחים
אף הם ביום קדוש זה.
לדבריו ,יש צורך להשאיר את היכל התרבות סגור בשבתות מאחר וההיכל הוא מוסד
ציבורי .כך נדאג שיום השבת יהיה באמת יום מנוחה המוקדש לבילוי ,תרבות ופנאי.
ה דבר עדיף לטעמו מתרבות הקניות שהתפתחה כאן בשבתות .בנוסף לכך היקף
הפעילות בשבת בהיכל התרבות משקפת את המציאות .באחרונה ראינו כי מוקד
"הפנאי" קורא להמרת הדת בפעילותה של כת עדי יהוה.
לפיכך הוא מציע בהצעתו לסדר ,לסגור את היכל התרבות בשבתות ולא לקיים כל
פעילו ת בו .במידה ויתקיימו פעילויות בהיכל יש להחיל עליו קנס כ"שווה בין שווים".
מר מאיר עקיבא – פתיחת היכל התרבו בשבת מהווה עבירה על חוק שעות העבודה
והמנוחה ,האוסר על עבודה בשבת .אם רוצים לפתוח את היכל התרבות בשבת יש צורך
קודם לתקן החוק .יתכן וראה"ע אינו מודע אולם פנו אליו עובדים בהיכל התרבות
הטוענים שמכריחים אותם לעבוד בשבת .לדבריהם זהו תנאי סף בקבלה לעבודה .לטענו
זו כפיה חילונית.
ראה"ע – מר דב צור – גם בבתי הכנסת החזן מקבל שכר עבור פועלו בשבת .זה פרופר
עבודה בשבת .לא שמע את עקיבא פונה אליו בהצעה לסדר לסגור את בתי הכנסת הללו.
מבקש מעקיבא להעביר לו את רשימות העובדים המועסקים בשבת בהיכל התרבות והוא
יבדוק הנושא.
את היכל התרבות לא מפעילה העירייה בשבת ע"י עובדי עירייה אלא דרך גורמים
חיצוניים המפעילים את ההיכל בשבת .אם אכן עובדים בשבת עובדי עירייה ומופר חוק
כלשהו הוא מעוניין לבדוק זאת.
החוק מסדיר בסדרה של הנחיות שעובד המקבל יום נוחה חלופי באמצע השבוע עובד
בזבת .דבר זה מקובל בהרבה גופים ויש הסדר כזה בחוק .אין מחוקת על כך שאסור לכפות
על עובד לעבוד בשבת.

לפיכך חושב שהצעה זו לא ראויה ולכן מציע להסירה מסדר היום.
להלן ההצבעה:
14
בעד -
/
נגד-
/
נמנע-
הערה  -חבר המועצה – מר מאיר עקיבא לא השתתף בהצבעה.
מחליטים :מאשרים (פה אחד) להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
.4

הצעה לסדר של חבר המועצה – מר מאיר עקיבא מתאריך 18.8.16
תרבות השכר.
בנושא:
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חבר המועצה – מר מאיר עקיבא הלין בהצעתו לסדר על העובדה ,שחלק נכבד מתקציב
תרבות הדיור מחולק ל 6 -עובדים בתרבות הדיור כשכר.
בנוסף ,הוברר לו כי למנהל תרבות הדיור חוזה העסקה מוגן עוד מתקופת ראש העירייה
הקודם ,מאיר ניצן.
לפיכך הוא מבקש שהמועצה:
א .תבטל את החוזה המוגן של מנהל תרבות הדיור.
ב .תבטל את ניהול תרבות הדיור במתכונת הנוכחית ותקבע ,שהיא תנוהל מעתה ע"י
שתי פקידות ובמשכורת שמניחה את הדעת.
ראה"ע – מר דב צור – חושב שמה שמאיר עקיבא עשה בהצעתו לסדר זו עבירה על
החוק .מקבל לעיונו מסמכים העוסקים בדברים שהם צנעת הפרט כמו גובה משכורתו של
עובד עירייה ,שאינו יכול לעמוד ולהגן נגד דבריו וזה לא הוגן .עקיבא עושה זאת בעקביות
פעם אחר פעם ,כאילו שיש לו משהו אישי נגד אותו עובד וזה גובל בשערורייה.
העובד מקבל את השכר הזה מכיוון שמישהו בזמנו קבע שזו המשכורת שלו .זה עבר
אישור מועצה ,כולל אישור משרד הפנים.
מ"מ ראה"ע – מר רז קינסטליך  -אינו מבין את עקיבא .ממתי דנים בכאלו נושאים ,איך
הוא נכנס לבן אדם לדברים אישיים? לא מקובל ולא יפה .לא מקובל לרדת לכזו רזולוציה.
להיכנס לכיס של עובדים וכל זה מאד לא נעים לכל היושבים כאן.
סגן ראה"ע – מר איתן שלום – מדובר בעובדים טובים מאד .זה לא הוגן .הזמין את
עקיבא לבוא ולסייר בתרבות הדיור ולראות איך הם עובדים.
מר ישראל מוטעי – מציע לעקיבא להסתובב בעיר ולראות מה הם עושים ואז להגיד תודה
על מה שהם עושים בעיר הזאת.
מר משה לבהר – אם לטענת עקיבא נעשו דברים לא חוקיים שילך למשטרה.
מר מאיר עקיבא – לא ניתן להמשיך ולהגן על העובדים הללו .צריכים להבין שמצד אחד
מגנים על עובדים אולם יש גם צד שני וזה הגנה על הציבור המשלם את המשכורות הללו.
חושב שלא מתפקידו להיות השוטר הרע אלא המועצה צריכה להפעיל את סמכותה
ולהצביע על ביטול ההסכם עם העובד ולחתום עמו על הסכם חדש.
ראה"ע – מר דב צור – חושב שלא ראוי לדון בעניינים הנוגעים לצנעת הפרט של עובדים
פה .גם לא בנושא זה ולכן מציע לחרבי המועצה להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה

להלן ההצבעה:

(ראה"ע – דב צור ,מ"מ ראה"ע מוטי עג'מי ורז קינסטליך ,סגני ראה"ע
18
בעד-
ציון כהן ,איתן שלום ויוסי חממי משנה לראה"ע – דורון אוזן ,חברי
המועצה ה"ה פרופ' תמי רונן ,לימור גור ,משה לבהר ,קרן דנה ,אוהד
אוזן ,יפעת מאירוביץ יפת ,יצחק אבשלומוב ,ישראל מוטעי ,מיכל
קלדרון ,אבי חיים ועידן מזרחי)
(ה"ה מאיר עקיבא ואסף דעבול)
2
נגד -
(ה"ה ליאל אבן זהר בן דוד וסורין גנות)
2
נמנע -
מחליטים :מאשרים (ברוב קולות) להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
חברי המועצה ה"ה לימור גור ,קרן דנה ומאיר עקיבא עזבו הישיבה.
משנה לראה"ע – מר דו רון אוזן וחברי המועצה ה"ה אבי חיים ,עידן מזרחי וליאל אבן זהר בן
דוד יצאו מהישיבה.
חבר המועצה – מר אייל לוי הצטרף לישיבה.
.3

של חבר המועצה  -מר אסף דעבול מתאריך 1.8.16
שינוי שיטת המדידה מברוטו ברוטו לשיטת נטו נטו.
בנושא:
לקראת הישיבה צורף לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חבר המועצה – מר אסף דעבול טען בהצעתו לסדר ,שלאור המצב הכלכלי ההולך ומחמיר
בארץ ולמרות המחאה החברתית יכולה העירייה להיטיב עם תושבי העיר באמצעות
הקלה בתשלום הארנונה על ידי שינוי שיטת המדידה מ"-ברוטו ברוטו" ל" -נטו" ,כדוגמת
עיריית ת"א וערים אחרות בארץ.
לפיכך הוא מציע ,שהמועצה תאשר הפחתת חיוב בארנונה למגורים ולעסקים באופן
משמעותי ע"י שינוי שיטת המדידה מ"ברוטו ברוטו לשיטת המדידה נטו כהגדרתה בצו
הארנונה ולהטיל על מינהל הכספים להכין תיקון לצו הארנונה הנוגע בדבר.
גזבר העירייה – מר יוסי כהן  -בסופו של דבר זו אשליה שניתן בשנוי שיטה להפחית את
עלות הארנונה מהסיבה הפשוטה ,שהחוק מחייב אותך ,בסה"כ ,להישאר באותה רמת
הכנסה נתונה .זאת אומרת הנטל פשוט ישתנה בין הנישומים השונים אולם סך כל
הכנסות הארנונה לא ישתנה .בכל מקרה יש צורך לפנות בבקשה להפחתה חריגה למשרד
הפנים ,דבר שניתן לעשות זאת גם במסגרת השיטה הקיימת.
בלי שום קשר ,בסופו של דבר אם נסתכל העירייה כרגע מסיימת את תקציב  2016ברמה
מאוזנת .את תקציב  2015סיימה עם עודף של כ 450 -אלף ש"ח ,כלומר התחושה הזו
שאפשר להפחית בהכנסות מארנונה נסמכת על תחושת אושר מדומה ,עיריית ראשון
לציון לא באמת עשירה עד כדי כך ,ולכן אין מקום לעשות את השוני המבוקש על ידי
אסף .מה גם ,שברגע שנעשה את השנוי בשיטת המדידה נגלה אילו עיוותים מהלך כזה
יגרום .התעריפים ,במקרה כזה ,יהיו חייבים להשתנות כדי שסה"כ ההכנסות ישאר אותו
דבר ,ישארו זהות וזאת עפ"י הנחיות משרד הפנים.
היועצת המשפטית לעירייה  -עו"ד אינסה גולדנברג לוי  -נכון להיום ,עפ"י פסיקת בית
המשפט בבג"צ ארנפרויד כנגד עיריית יבנה ,לא ניתן לשנות את שיטת המדידה גם לא
בפניה לשרי הפנים והאוצר .משפטית זה דבר שלא ניתן לעשות וזה המצב כיום.
ביקשה להבהיר שלא אמרה ששיטת "נטו-נטו" אינה חוקית אלא אמרה ששינוי שיטת
המדידה לאור ההקפאה והלכת בית המשפט העליון היא בלתי אפשרית ,גם לא בסמכות
שרי הפנים והאוצר .השנוי הוא בלתי אפשרי .בקשה לדיון נוסף בנושא נדחתה גם היא ע"י
בי המשפטי העליון.
מר אסף דעבול – פונה בעיקר לחברי המועצה נבחרו ע"י הציבור ולכן הם צריכים לפחות

לנסות להצביע על שנוי השיטה ולפנות למשרד הפנים .אולי גם ללכת לבג"צ נגד משרד
הפנים .חושב שברגע שיש מספר רשויות המחייבות בשיטת "נטו נטו" בית המשפט לא
יוכל להפלות את ראשון לציון ולכן פונה לחברי המועצה להצביע על פי צו מצפונם ולא פי
חלוקה לקואליציה/אופוזיציה.
יתכן ויפנה לבדו לבג"צ.
ראה"ע – מר דב צור הציע לחברי המועצה להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
להלן ההצבעה:
14
בעד-

(ראה"ע – דב צור ,מ"מ ראה"ע מוטי עג'מי ורז קינסטליך ,סגני ראה"ע
ציון כהן ,איתן שלום ויוסי חממי וחברי המועצה ה"ה פרופ' תמי רונן,
משה לבהר ,אוהד אוזן ,יפעת מאירוביץ יפת ,אייל לוי ,יצחק
אבשלומוב ,ישראל מוטעי ומיכל קלדרון),
(ה"ה אסף דעבול וסורין גנות)

2
נגד -
/
נמנע -
מחליטים :מאשרים (ברוב קולות) להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.

נושאים משפטיים:
 .1אישור מועצה לתכנית איחוד וחלוקה  -שב"צ רחוב תש"ח תכנית רצ/מק1/32/5/1/
מדובר במקרקעין בגוש  3924חלקות 19-20 :בשדרות תש"ח.
בחלקות חלה תכנית רצ 32/5/1/אשר קבעה את השטח למוסדות ציבור ודרך-
להרחבת בי"ס.
העיריה הגיעה להסכמה עם בעלי הקרקע לחלוקת השטח ביניהם .על רקע זה ,קודמה
התכנית הנוכחית לאיחוד וחלוקה .יצויין שבמסגרת ההסכמה הוחלט כי התכנית
תאפשר הוספת שימושים המותרים עפ"י סעיף  188לחוק התכנון והבנייה.
התכנית מציעה איחוד וחלוקה של החלקות ל 2-מגרשים :תא שטח  101בשטח של
 6,351מ"ר יוקצה לעירייה ,תא השטח  100בשטח של  6,359מ"ר יוקצה למש' קורן
כמו-כן ,התכנית קובעת קווי בניין ומספר קומות ב 2-המגרשים ,ותוספת שטחי בניה
למגרש השב"צ.
התכנית אושרה להפקדה ע"י הועדה המקומית ביום .6.3.16
הואיל וע"פ הפסיקה מדובר בעסקה במקרקעין ,נדרש אישור מועצת העירייה לקידום
והפקדת התכנית ,מתבקשת המועצה לאשר תכנית האיחוד והחלוקה כמפורט לעיל.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק פרוטוקול ועדת המשנה.
מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

משנה לראה"ע – מר דורון אוזן וחברי המועצה ה"ה ליאל אבן זהר בן דוד ועידן מזרחי חזרו
לישיבה.
 .2אישור הסכמי פשרה:
א .אישור הסכמי פשרה חריגי מים עפ"י סעיף  339לפקודת העיריות
המועצה מתבקשת לאשר הסדרי הפשרה המפורטים בטבלה המצ"ב ,בהתאם להמלצת
ועדת חריגי מים העירונית.
הואיל ומצם הסוציו אקונומי של החייבים בכי רע ובשל אי יכולתם לעמוד בפירעון
מלוא החוב לעירייה וביקשו לערוך הסדר כולל בקשר לתשלום החוב בעירייה.

החובות הינם חובות בגין אגרת ביוב ומים עד לשנת .2001
בהתאם לכל המוזכר לעיר ניתנו המלצות אלו.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הטבלה.
ב .אישור הסכמי פשרה למגורים בארנונה עפ"י סעיף  339לפקודת העיריות
המועצה מתבקשת לאשר הסדרי הפשרה המפורטים בטבלה המצ"ב ,אשר נחתמו
בהסכמי פשרה ע"י ראש העירייה ,גזבר העירייה והיועמ"ש בהתאם להמלצת ועדת
הפשרות העירונית
בעבר הסמכות למחיקת חובות היתה נתונה למשרד הפנים וכיום העירייה כעיר איתנה
מוסמכת למחוק חובות עפ"י החלטת מועצת העירייה ,לאחר המלצת ועדת הפשרות.
העירייה פעלה כנגד כל הנישומים בהליכי גבייה המוקנים לה בדין לשם גביית החוב.
והואיל ומצבם הסוציו אקונומי של החייבים בכי רע ובשל אי יכולתם לעמוד בפירעון
מלוא החוב לעירייה וביקשו לערוך הסדר כולל בקשר לתשלום החוב בעירייה בשל
מצם הקשה ומצוקתם הכלכלית/רפואית.
יצויין כי לכל המקרים נערכה פע"י נוהל הוועדה חקירה כלכלית סמויה וגלויה וכי כל
סכומי הפשרה שולמו עוד טרם הבאתם לאישור המועצה .כל ההסכמים והתשלומים
הינם בכפוף לאישור מועצת העירייה.
בהתאם לכל המוזכר לעיל ניתנו המלצות אלו.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הטבלה.
ג .אישור הסכמי פשרה למגורים בארנונה עפ"י סעיף  339לפקודת העיריות
המועצה מתבקשת לאשר הסדרי הפשרה המפורטים בטבלה המצ"ב ,אשר נחתמו
בהסכמי פשרה ע"י ראש העירייה ,גזבר העירייה והיועמ"ש בהתאם להמלצת ועדת
הפשרות העירונית
בעבר הסמכות למחיקת חובות היתה נתונה למשרד הפנים וכיום העירייה כעיר איתנה
מוסמכת למחוק חובות עפ"י החלטת מועצת העירייה ,לאחר המלצת ועדת הפשרות.
העירייה פעלה כנגד כל הנישומים בהליכי גבייה המוקנים לה בדין לשם גביית החוב.
והואיל ומצבם הסוציו אקונומי של החייבים בכי רע ובשל אי יכולתם לעמוד בפירעון
מלוא החוב לעירייה וביקשו לערוך הסדר כולל בקשר לתשלום החוב בעירייה בשל
מצם הקשה ומצוקתם הכלכלית/רפואית.
יצויין כי לכל המקרים נערכה פע"י נוהל הוועדה חקירה כלכלית סמויה וגלויה וכי כל
סכומי הפשרה שולמו עוד טרם הבאתם לאישור המועצה .כל ההסכמים והתשלומים
הינם בכפוף לאישור מועצת העירייה.
בהתאם לכל המוזכר לעיל ניתנו המלצות אלו.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הטבלה.
מחליטים:

מאשרים (פה אחד) את כל הסכמי הפשרה הנ"ל

ענייני עובדים:
חבר המועצה – מר משה לבהר יצא מהישיבה.
חבר המועצה מר אבי חיים חזר לישיבה.
 .1מתן היתר לעבודה נוספת מר ליבוביץ שרון – רפרנט מחשוב
המועצה מתבקשת לאשר מתן היתר לעבודה נוספת למר שרון ליבוביץ ,רפרנט מיחשוב
כדלקמן:
הנחיה/הוראה למורים;
מהות העבודה -
מרכזי פסג"ה ברחובות ובקריית גת;
מקום העבודה -
יומיים בשבוע בין השעות ;16:00 – 19:00
שעות העבודה -
 ₪ 2,500ברוטו לחודש.
גובה שכר משוער -
מאשרים (פה אחד)

מחליטים :

אישורי מועצה:
חברי המועצה ה"ה פרופ' תמי רונן ,יפעת מאירוביץ יפת ואסף דעבול יצאו מהישיבה
 .1מנוי חבר ההנהלה – מר אריה כהן כמשנה לראה"ע
המועצה מתבקשת לאשר החלטת ראה"ע -מר דב צור ולמנות את חבר ההנהלה -
מר אריה כהן כמשנה לראה"ע ללא שכר.
להלן ההצבעה:
14
בעד-

(ראה"ע – דב צור ,מ"מ ראה"ע מוטי עג'מי ורז קינסטליך ,סגני ראה"ע
ציון כהן ,איתן שלום ויוסי חממי ,משנה לראה"ע – דורון אוזן וחברי
המועצה ה"ה אוהד אוזן ,אייל לוי ,יצחק אבשלומוב ,ישראל מוטעי,
אבי חיים ,עידן מזרחי ומיכל קלדרון),

הערה – חברי המועצה ה"ה אסף דעבול וליאל אבן זהר בן דוד לא השתתפו בהצבעה.
מחליטים :מאשרים (פה אחד).

 .2מנוי הגב' אורלי שרעבי כנציגת גזבר העירייה בועדת הנחות במקומה של
עו"ד יעל אללוף כהן שיוצאת לחופשת לידה.
לנוכח יציאתה הצפויה של מנהלת אגף השומה ,יעל אללוף לחופשת לידה בקרוב ,ומתוקף
זאת שהיא אושרה במועצת העירייה כנציגת גזבר העירייה בוועדת ההנחות של העירייה,
מתבקשת המועצה לאשר את מינויה של העובדת אורלי שרעבי כנציגת גזבר העירייה
למשך תקופת היעדרותה של יעל אלאלוף.
מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

 .3אישור המלצת ועדת הנצחה שהתקיימה בסבב טלפוני ,בתאריך ,19.4.16
המועצה מתבקשת לאשר ההמלצה הכלולוה בפרוטוקול הועדה לקריאת שמות לרחובות
והנצחה ,שנערכה בסבב טלפוני בתאריך ,19.4.16
הנצחת משפחת מדליה במבנה ההיסטורי במתחם בית הספר "חביב" (המכונה
בנושא:
בית השרת).
הבקשה הוגשה ע"י בית לעברית – חב' עירונית לתועלת הציבור בע"מ
משפחת מדליה היתה מהראשונים בבית המושבה ,אשר פעלה ליסודה ובנייתה.
המבנה המדובר היה בבעלותה של משפחת מדליה עד אשר מסרה אותו למועצה לטובת
הרחבת בית הספר "חביב".
כיום משמש המבנה כמטה ההקמה של הבית לעברית וכמשרד החברה.
להלן תוצאות הסבב הטלפוני:
 סגן רה"ע ויו"ר הועדהמר יוסי חממי
 חבר הועדהמר ג'קי ג'קסון
 חבר הועדהמר יצחק לורנס
 חבר הועדהמר נסים אוזן
 חברת הועדהגב' הילה נדב
 חבר הועדהמר שרון גושן
 חברת הועדהגב' תרצה גבע
מר אבישי מנחם  -חבר הועדה
 חבר הועדהמר אבי לנקרי
 חבר הועדהמר חיים דינר
גב' דינה לוין

 -חבר הועדה

מאשר
מאשר
מאשר
נמנע
מאשרת
מאשר
מאשרת
מאשר
מאשר
לא ניתן היה להשיגו בעת הסבב
הטלפוני
מאשרת

הבקשה אושרה ברוב של חברי הועדה.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק הפרוטוקול והחומר הנלווה.
מחליטים :

מאשרים (פה אחד)

הובא כתוספת לסדר היום:
חלופי גברי בדירקטוריון חברת ייזום ראשון בע"מ
המועצה מתבקשת לאשר חלופי גברי בדירקטוריון חברת "ייזום ראשון בע"מ" כדלקמן:
גב' אפרת אברמוביץ מתמנה כדירקטורית בחב' "ייזום ראשון בע"מ" במקומה של גב' רוית
נונא שלא אושרה ע"י הועדה.
מחליטים

:

מאשרים (פה אחד)

הובא לידיעת חברי המועצה:
תצהיר ניגוד עניינים – סגן ראה"ע -מר יוסי חממי
לאור הנחיית משרד הפנים מצ"ב לידיעת חברי המועצה תצהירו של סגן ראה"ע – מר יוסי
חממי בדבר ניגוד עניינים

הישיבה הסתיימה בשעה20:25 :

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה

דב צור
ראש העירייה

