א' בשבט ,התשע"ד
 02ינואר 2014
00006214

עיריית ראשון לציון
המועצה ה15 -
לשכת מנכ"ל העירייה

קובץ החלטות מס' 8/14
של ישיבת מועצה מן המנין

שהתקיימה ביום רביעי,

כ"ט בטבת התשע"ד1.1.14 ,

בשעה 18:00

באולם המליאה/קומה  ,5בנין העירייה

משתתפים

דב צור  -ראה"ע ,מוטי עג'מי  -מ"מ ראה"ע ,דוד ביטן  -מ"מ ראה"ע ,רז
קינסטליך – סגן ראה"ע ,ציון כהן – סגן ראה"ע ,אריה כהן – סגן ראה"ע ,אייל
מושיוב – משנה לראה"ע ,דורון אוזן – משנה לראה"ע ,אבי דנינו – משנה
לראה"ע ,פרופ' תמי רונן ,איתן שלום ,אוהד אוזן ,עידן מזרחי ,אבי חיים ,יוסי
חממי ,יפת מנחם ,יצחק אבשלומוב ,קרן דנה ,שמעון טרבלסי ,אסף דעבול,
סורין גנות.

חסרים:

לימור גור ,משה לב הר ,יפעת מאירוביץ יפת ,ישראל מוטעי ,ליאל אבן זוהר בן
דוד ,מיכאל רייף ,אלי יבלון.,

נוכחים:

פרנקו גונן – מנכ"ל העירייה ,אלי יהלום – מהנדס העירייה ,יוסי כהן – גזבר
העירייה ,עו"ד אהובה קרוק-קורמן – היועצת המשפטית לעירייה ,שרונה וייזל
– ס/גזבר העירייה ,גלעד אברהמי – מנהל אגף נכסים ,טובה סער – מזכירת
מועצת עירייה ,עו"ד רועי בר -יועץ משפטי לעירייה.

הישיבה נפתחה בשעה.18:30 :

הצעות לסדר היום:
 .1של חבר המועצה – מר אסף דעבול מתאריך 16.12.13
תמ"א .38
בנושא:
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חבר המועצה – מר אסף דעבול – טען בהצעתו לסדר ,שקיבל תלונות רבות מתושבים על
חלק מהקבלנים המבצעים את הפרוייקטים של תמ"א  38ברחבי העיר  ,כמו תלונות על
ניתוק חשמל ,מים והגרוע מכל עזיבת קבלנים את הפרוייקט באמצע העבודה דבר הגורם
סבל לדיירים הממשיכים לגור באתר בניה.
הציע להקים ועדה שתכלול אנשי מקצוע כמו אדריכלים ,מהנדסים ,עורכי דין וחברי
מועצה ,שבסמכותם יהיה לפקח על פרוייקטים אלו ולתת מענה רלוונטי לתלונות
ושאלות התושבים בנושא תמ"א .38
ראה"ע – מר דב צור – הבעיה אכן מוכרת ונעשה נסיון להתמודד אתה .באופן אישי חושב
שזו בעיה של הכנסת שתיפטר בחקיקה .כל המקרים המוזכרים מוכרים בעירייה .סכום
הערבות הועלה במטרה ליצור איזו שהיא מסננת לקבלנים אולם לא בטוח שזה יעזור.
כיון שמר איתן שלום נכנס לנושא הזה עכשיו כמחזיק התיק ניתנה לו אורכה של חודש
לגבש פורמט של פתרון הבעיה.
מציע ,לתת לאיתן שלום תקופה קצרה של חודש ימים לבדוק הנושא ולהביא המלצותיו
למועצה בחודש פברואר ,אז גם יתקיים דיון.
לאור תשובת ראה"ע – מר דב צור הסיר מר אסף דעבול את הצעתו לסדר מסדר יום
המועצה.
תועלה לדיון במועצה בחודש פברואר.
.2

של חבר המועצה – מר סורין גנות מתאריך 19.12.13
הקלטת ישיבות הנהלה.
בנושא:
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חבר המועצה – מר סורין גנות הציע להקליט ולתמלל את ישיבות הנהלת העירייה
לדעתו הדבר יקדם את השקיפות לכלל חברי המועצה בפרט ולתושבי העיר בכלל,
אשר יהיו מודעים יותר לעמדות נציגיהם במועצת העיר.
השיב להצעה לסדר ראה"ע – מר דב צור .הציג את עמדת חברי ההנהלה הסבורים
שצריך להתקיים בישיבות ההנהלה דיון חופשי ,פתוח מבלי שמישהו יחשוש שמשהו
מדבריו יצוטטו.
גם הממשלה מקליטה את ישיבותיה אך לא מפרסמת את פרטי דברי השרים מאותם
סיבות והציע לחברי המועצה להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
להלן ההצבעה:
15
בעד-
2
נגד-
/
נמנע-
מחליטים:

)ה"ה אסף דעבול וסורין גנות(
מאשרים )ברוב קולות( הסרת ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.

דיון במכתבו של חבר המועצה – מר מאיר עקיבא מתאריך 23.12.13
משחקי מילים.
בנושא:
מצ"ב עותק המכתב.
מגיש ההצעה לסדר – מר מאיר עקיבא הסיר הנושא מסדר היום.

נושאים משפטיים:
.1

תיקון חוק העזר )שמירת הסדר והנקיון( בפרק "צעצועים מסוכנים"
המועצה מתבקשת לאשר התיקון לחוק העזר שמירת הסדר והנקיון בפרק "צעצועים
מסוכנים" ,ע"י הרחבת ההגדרות הקיימות של "אקדח" ו"תותח" וזאת לאור התרחבות
השימוש ב"צעצועים ממסוכנים העשויים לגרום לבהלה בקרב הציבור.
בשנת  2005הוצעה הצעה דומה למועצת העיר ואושרה על ידה ,אך לא אושרה ע"י משרד
הפנים משום שהתברר ,כי קיימת מחלוקת בינם לבין משרד המסחר והתעשיה ולבין
משרד הבריאות על עצם ההגדרה מהו "צעצוע מסוכן" ומי אמור בכלל לקבוע מהו ,שכן
המבחנים ל"מסוכן" שונים מבחינתם של כל אחד המשרדים הנ"ל וגם מבחינתו של מכון
התקנים.
לנושא זה של פיקוח על "צעצועים מסוכנים" ע"י הרשות המקומית ישנה פתיחות הרבה
יותר גדולה אצל משרד הפנים ,הרואה במילא ברשות המקומית כמי שאחראית בעיקר
לשמירת הסדר הציבורי בתחומה ומניעת בהלה בקרב ציבור תושביה.
יצויין עוד ,כי בכל שנה לקראת כל חג פורים נערכת ביקורת ע"י חבלני המשטרה
בעסקים בהם יש חדש כי נמכרים צעצועים מסוכנים כגון הנ"ל ונעשית על ידם תפיסה
של צעצועים אלו כדי למנוע את מכירתם לציבור.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק החוק.
מחליטים :

.2

מאשרים )פה אחד(

חברת העובדים "אולם הפועל" רח' רוטשילד  – 60הסכם למכירת חלק העירייה באולם
המועצה מתבקשת לאשר הסכם שנחתם בין העירייה לבין חברת העובדים לגבי מכירת
 25%זכויות העירייה ב"אולם הפועל" ,רח' רוטשילד  .60ראשון לציון.
האולם נבנה במימון משותף של העירייה וההסתדרות על פי הסכם משנת .1981
לאחר שמצבו הפיזי של האולם התדרדר קשות וההסתדרות לא נאותה לשקמו ,ביקשה
מהעירייה שתפרוש מהשותפות ותקבל את החזר השקעותיה.
על פי ההסכם המצ"ב חברת העובדים תשיב לעירייה את ההשקעות שהשקיעה העירייה
בהקמת אולם הספורט בסך של ) ₪ 750,000שבע מאות וחמישים אלף  (₪בתוך  30יום
מחתימת ההסכם על ידי הצדדים ובכפוף לכך ,שהעירייה תציג לחברת העובדים איושר
מועצת העירייה להסכם.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההסכם.
מכיוון ולדברי ההסבר לא צורף עותק השומה .הסיר ראה"ע – מר דב צור הנושא מסדר
היום.
יובא לדיון במועצה הבאה ,בלווי עותק ההסכם והשומה.

ענייני עובדים:
התקיימה הצבעה "אן בלוק לסעיפים  4 – 1להלן:
.1

מתן היתר לעבודה נוספת למר אבי אמיתי – נהג דחס/אגף תברואה:
המועצה מתבקשת לאשר מתן היתר לעבודה נוספת למר אבי אמיתי ,נהג דחס באגף
התברואה כדלקמן:
שם העובד-
מהות העבודה -
מקום העבודה-
גובה שכר משוער -
להלן ההצבעה:
16
בעד-
/
נגד-
2
נמנע-
מחליטים:

.2

אבי אמיתי;
תיקונים/שיפוצים
עצמאי )עוסק זעיר(
 ₪ 1,500 – 2,000לחודש.

)ה"ה אסף דעבול וסורין גנות(
מאשרים )ברוב קולות(

מר טל עומר – מדריך נוער/אגף הנוער
המועצהת מתבקשת לאשר מתן היתר לעבודה נוספת למר עומר טל ,מדריך נוער באגף
הנוער כדלקמן:
מר טל עומר;
שם העובד –
הופעות;
מהות העבודה -
בין השעות 20:00 – 23:00
שעות העבודה -
משתנה עד  ₪ 2,000לחודש.
גובה שכר משוער-
להלן ההצבעה:
16
בעד-
/
נגד-
2
נמנע-
מחליטים:

.3

)ה"ה אסף דעבול וסורין גנות(
מאשרים )ברוב קולות(

מר חג'ג' חיים – מינהל הכספים/היח' לגביית נכסים
המועצה מתבקשת לאשר מתן היתר לעבודה נוספת למר חיים חג'ג' – עובד היח' לגביית
נכסים/מינהל הכספים כדלקמן:
שם העובד -
מהות העבודה-
שעות העבודה -
גובה שכר משוער -
להלן ההצבעה:
16
בעד-
/
נגד-
2
נמנע-
מחליטים:

מר חיים חג'ג';
חוג כדורגל בי"ס רמז;
א.
רכז ספורט ליגת מקומות עבודה ברחובות;
ב.
בימים ג' ,ד' ו-ה' בין השעות ;17:00 – 19:00
כ ₪ 3,000 -לחודש.

)ה"ה אסף דעבול וסורין גנות(
מאשרים )ברוב קולות(

.4

מתן היתר לעבודה נוספת לעו"ס בהדרכת סטודנטים
ההנהלה התבקשה לאשר מתן היתר לעבודה נוספת לעובדות סוציאליות שיעסקו
בהדרכת סטודנטים לעבודה סוציאלית לפי הפירוט להלן:
(1

גב' דוד ליאורה  -עו"ס משפחה
גב' דוד ליאורה;
שם העובד-
הדרכת סטודנטים;
מהות העבודה -
יום בשבוע בין השעות  ;17:00 – 19:00במשרדי מרחב
שעות העבודה -
תיכון.
 ₪ 518לחודש.
גובה שכר משוער -

(2

גב' כהן ענת – עו"ס לחוק הנוער
גב' כהן ענת;
שם העובד-
הדרכת סטודנטים;
מהות העבודה -
יום א' בין השעות 14:30 – 16:00
שעות העבודה -
יום ב' בין השעות 18:30 – 19:00
במשרדי לשכת מרכז העיר.
 ₪ 700לחודש.
גובה שכר משוער -

(3

גב' מיכל עמר – עו"ס משפחות
גב' מיכל עמר;
שם העובד-
הדרכת סטודנטים;
מהות העבודה -
יומיים בשבוע בין השעות ;14:00 – 16:00
שעות העבודה -
בלשכת רווחה מזרח;
 ₪ 1,224ברוטו לסטודנט לחודש.
גובה שכר משוער -

(4

גב' ינאי רונית – עו"ס גיל הרך
גב' ינאי רונית;
שם העובד-
הדרכת סטודנטים;
מהות העבודה -
 4ימים בשבוע בין השעות ;15:00 – 16:00
שעות העבודה -
בלשכת רווחה מזרח;
 ₪ 1,224ברוטו לסטודנט לחודש.
גובה שכר משוער -

(5

גב' שניידר אילנה – עו"ס
גב' אינה שניידר;
שם העובד-
הדרכת סטודנטים;
מהות העבודה -
 5ימים בשבוע בין השעות ;15:00 – 15:30
שעות העבודה -
בלשכת רווחה מזרח;
 ₪ 1,800לחודש.
גובה שכר משוער -

(6

גב' שפירא אנה – עו"ס סמים
גב' אנה שפירא;
שם העובד-
הדרכת סטודנטים;
מהות העבודה -
יום ב' בין השעות ;11:30 – 13:30
שעות העבודה -
יום ה' בין השעות 14:00 – 16:00
במשרדי היח' לטיפול בנפגעי סמים;
 ₪ 840ברוטו לחודש.
גובה שכר משוער -

(7

גב' מזל-מלי בן משה – מנהלת המחלקה לעבודה קהילתית
גב' מזל -מלי בן משה;
שם העובד-
הדרכת סטודנטים;
מהות העבודה -
יום א' בין השעות ;16:00 – 18:00
שעות העבודה -
במשרדי המינהל לשילוב חברתי;
 ₪ 1,200ברוטו.
גובה שכר משוער -

(8

גב' בובר יוליה – עו"ס – המחלקה לטיפול בזקן ומשפחתו
גב' יוליה בובר;
שם העובד-
הדרכת סטודנטים;
מהות העבודה -
יום א' בין השעות ;15:30 – 16:15
שעות העבודה -
יום ב' בין השעות 17:00 – 18:00
יום ג' בין השעות 15:30 – 16:15
יום ד' בין השעות 15:30 – 16:15
יום ה' בין השעות 15:30 – 16:15
במשרדי המח' לטיפול בזקן ומשפחתו;
 ₪ 2,200ברוטו לחודש.
גובה שכר משוער -

(9

גב' קומיסרוב אלה – עו"ס – המחלקה לטיפול בזקן ומשפחתו
גב' אלה קומיסורוב;
שם העובד-
הדרכת סטודנטים;
מהות העבודה -
יום ב' בין השעות ;15:30 – 17:30
שעות העבודה -
יום ה' בין השעות 13:30 – 15:45
במשרדי היח' לטיפול בנפגעי סמים;
 ₪ 1,200ברוטו לסטודנט לחודש.
גובה שכר משוער -

(10

גב' טובה אלקובי – עו"ס – אגף תמיכה ושילוב
גב' טובה אלקובי;
שם העובד-
הדרכת סטודנטים;
מהות העבודה -
 4ימים בשבוע בין השעות ;13:30 – 14:30
שעות העבודה -
במשרדי אגף תמיכה ושילוב;
 ₪ 840ברוטו לחודש.
גובה שכר משוער -

(11

גב' תמנה הרי – עו"ס קידום נוער
גב' תמנה הרי;
שם העובד-
הדרכת סטודנטים;
מהות העבודה -
יומיים בשבוע בין השעות ;09:00 – 14:00
שעות העבודה -
במשרדי יח' קידום נוער;
כ ₪ 1,800 -ברוטו לחודש.
גובה שכר משוער -

(12

גב' מורן בן-דב – עו"ס/מרחב תיכון
גב' מורן בן דב;
שם העובד-
הדרכת סטודנטים;
מהות העבודה -
יום בשבוע בין השעות ;17:00 – 19:00
שעות העבודה -
במשרדי לשכת מרחב תיכון;
 ₪ 540ברוטו לחודש.
גובה שכר משוער -

(13

גב' מירב אשר – עו"ס – רכזת משפחתונים
גב' מירב אשר;
שם העובד-
הדרכת סטודנטים;
מהות העבודה -
יום א' בין השעות ;13:15 – 13:45
שעות העבודה -
יום ד' בין השעות 13:15 – 13:45
במשרדי לשכת רווחה מזרח;
 ₪ 1,300ברוטו לחודש.
גובה שכר משוער -

(14

גב' שלומית מילס – עו"ס חו"נ –קידום נוער
גב' שלומית מילס;
שם העובד-
הדרכת סטודנטים;
מהות העבודה -
יום בשבוע בין השעות ;14:00 – 16:00
שעות העבודה -
במשרדי אגף קידום נוער;
 ₪ 1,200ברוטו לחודש.
גובה שכר משוער -

(15

גב'רותי עמאר– עו"ס ויצ"ו נחלת יהודה
גב' שלומית מילס;
שם העובד-
הדרכת סטודנטים;
מהות העבודה -
יום בשבוע בין השעות ;08:15 – 12:15
שעות העבודה -
במשרדי אגף נוער וצעירים;
 ₪ 540ברוטו לחודש.
גובה שכר משוער -

.(16

גב' אזולאי שרה – עו"ס נערות
גב' שרה אזולאי;
שם העובד-
הנחיית סדנאות פסיכודרמה;
מהות העבודה -
יומיים בשבוע בין השעות 17:00 – 20:00
שעות העבודה -
כ"פרי לנסרית";
עדיין לא ידוע.
גובה שכר משוער-

(17

מר דן כהן סייג – עו"ס שקום נכויות וחינוך מיוחד
מר דן כהן סייג;
שם העובד-
טיפול התנהגותי-קוגנטיבי;
מהות העבודה -
יום בשבוע בין השעות 16:00 – 20:00
שעות העבודה -
ברמת גן;
כ ₪ 2,000 -ברוטו.
גובה שכר משוער-

(18

גב' עפרה פרידמן לוין – עו"ס נפגעות תקיפה מינית
גב' עפרה פרידמן לוין;
שם העובד-
*(טיפולים פרטניים;
מהות העבודה -
אחה"צ בין השעות 14:30 – 19:00
שעות העבודה -
יום שישי בין השעות 08:00 – 12:00
בבית;
לא קבוע.
גובה שכר משוער-
*( לא תעסוק בטיפולים פרטניים עם מטופלים באגף הרווחה בראשל"צ

להלן ההצבעה:
16
בעד-
/
נגד-
2
נמנע-
מחליטים:

)ה"ה אסף דעבול וסורין גנות(
מאשרים )ברוב קולות(

.5

מינוי מר שלומי קונסטנטין למנהל ארנונה מגורים
על פי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית( התשל"ו – ,976
בהתאם לסעיף  2לחוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית( התשלו –
 ,1976מתבקשת המועצה לאשר מנוי מר שלומי קונסנטין ,ת.ז ,054596937 .למנהל
ארנונה מגורים ,נוסף על תפקידו כמנהל ארנונה עמ"ת )עסקים ,מסחר ותעשייה ,לרבות
מלאכה( ,לענין החוק האמור.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד(

אישורי מועצה:
.1

אישור ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מתאריך - 26.12.13
חלוקת תמיכה  2/12לקבוצות הספורט.
המועצה מתבקש לאשר ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית
מישיבתה מתאריך  26.12.13בנושא :חלוקת תמיכה  2/12לקבוצות הספורט.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הפרוטוקול.
מחליטים:

.2

מאשרים )פה אחד(

חלופי גברי בועדת השקעות -בחירת משקיפים לועדה
המועצה התבקשה לאשר בחירת חברי מועצה ה"ה אבי דנינו – משנה לראה"ע ויוסי
חממי כמשקיפים בועדת השקעות במקומו של ד"ר אפי משה.
מחליטים:

.3

מאשרים )פה אחד(

חלופי גברי בדירקטוריון החברה העירונית:
המועצה התבקשה לאשר חלופי גברי בדירקטוריון החברה העירונית כדלקמן:
א .חבר המועצה מר מיכאל רייף מתמנה כדירקטור בחברה העירונית במקומו של חבר
המועצה מר איתן שלום.
ב .הגב' איילת אליאב מהתנועה החברתית הירוקה מתמנה כדירקטורית בחברה העירונית
כנציגת ציבור במקומו של מר ברוניסלב ברקן מסיעת ראשון לכולם.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד(

.4

הקמת ועדת מועצה לבחינת המשמעויות הכספיות הנובעות מהתאמת ההנחות
הסוציאליות שאושרו ע"י המועצה לאלו הקבועות בתקנות
בהמשך לישיבת מועצה מס'  2/13בנושא :אישור צו הארנונה לשנת  ,2014מתבקשת
המועצה לאשר הקמת ועדת מועצה לבחינת המשמעויות הכספיות הנובעות מהתאמת
ההנחות הסוציאליות שאושרו ע"י המועצה לאלו הקבועות בתקנון.
להלן הרכב הועדה:
ליאל אבן זהר בן דוד ,יפעת מאירוביץ יפת ,אוהד אוזן ,אייל מושיוב – משנה לראה"ע,
שמעון טרבלסי ואסף דעבול.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים:

 .5אישור הרכב ועדות המועצה/ועדות חובה
המועצה התבקשה לאשר :א .הקמת ועדות החובה;
ב .הרכבן הסיעתי ;
ג .שמות החברים בועדות.
ד .יו"ר הועדות ומרכזי הועדות".

ועדת חינוך :
על פי סעיף  149ט' לפקודת העיריות.
 .1הועדה תמנה  7חברי מועצה ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
רק ראשון
התנועה החברתית הירוקה-
ל.ה.ב למען הצעירים בראשון
דרך חדשה עם הירוקים
פז
הבית היהודי-

2
1
1
1
1
1

מנהל בית ספר יסודי
מנהל בית ספר על יסודי
יו"ר ועד הורים עירוני
יו"ר פרלמנט הנוער
 . 2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
מר דב צור – ראש העירייה – יו"ר,
.1
פרופ' תמי רונן.
.2
סיעת דרך חדשה עם הירוקים:
גב' ליאל אבן זהר בן דוד
.1
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
מר אוהד אוזן
.1

סיעת ל.ה.ב למען הצעירים בראשון:
מר ישראל מוטעי.
.1
מ"מ -מר דורון אוזן – משנה לראה"ע
סיעת פז:
מר אסף דעבול.
.1
מ"מ – מר סורין גנות
סיעת הבית היהודי:
מר אלי יבלון.
.1
 .3יו"ר הועדה -
מרכז הועדה –

ראה"ע  -מר דב צור.
גב' טובה סער.

ועדת תמיכות ציבורית :
 .1הועדה תמנה  7חברי מועצה ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
התנועה החברתית הירוקה
הצעירים  +הירוקים
ש"ס
ל.ה.ב למען הצעירים בראשון
פז
הבית היהודי -יו"ר
חי

1
1
1
1
1
1
1

 . 2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
מר אוהד אוזן
.1
מ"מ – מר איתן שלום.
סיעת הצעירים  +הירוקים:
מר עידן מזרחי
.1
סיעת ש"ס:
מר אריה כהן – סגן ראה"ע.
.1
סיעת ל.ה.ב למען הצעירים בראשון:
מר דורון אוזן – משנה לראה"ע.
.1
מ"מ -מר ישראל מוטעי.
סיעת פז:
מר אסף דעבול.
.1
מ"מ – מר סורין גנות
סיעת הבית היהודי:
מר אלי יבלון – יו"ר.
.1

סיעת חי:
מר שמעון טרבלסי
.1
 .3יו"ר הועדה -
מרכז הועדה –

מר אלי יבלון.
גב' חנה שדה.

ועדת קליטה עירונית:
*עפ"י סעיף  149ה' לפקודה.
 .1הועדה תמנה  11חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
2
רק ראשון
דרך חדשה עם הירוקים-יו"ר 2
1
הירוקים  +הצעירים
2
ראשון לכולם
1
ראשון ביתנו
1
הבית היהודי
1
יש עתיד
1
פז
* אין חובה למנות את חברי הועדה מקרב חברי המועצה
 . 2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
מר אריה אברמוביץ,
.1
גב' לאה זלוטניק
.2
סיעת דרך חדשה עם הירוקים:
מר יפת מנחם – יו"ר
.1
מר ולרי מולצ'ניקוב.
.2
סיעת הירוקים  +הצעירים:
גב' יעל ברקן.
.1
סיעת פז:
מר ולד קפוסטין
.1
מ"מ -מר אלשנסקי מיכאל.
סיעת הבית היהודי:
גב' רות ורלינצקי.
.1
סיעת ראשון לכולם:
מר מיכאל רייף.
.1
מר פבל מוסין
.2
סיעת ראשון ביתנו:
מר אלכס בבושקין.
.1

סיעת יש עתיד:
גב' אוליסיה מושקוביץ.
.1
 .3יו"ר הועדה -
מרכז הועדה –

מר יפת מנחם.
גב' יפה וקנין.

ועדת ביטחון:
*עפ"י סעיפים  149ב' לפקודה.
 .1הועדה תמנה  9חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
רק ראשון
התנועה החברתית הירוקה
הירוקים  +הצעירים
דרך חדשה עם הירוקים
פז
ראשון ביתנו
*

3
1
2
1
1
1

אין חובה למנות את חברי הועדה מקרב חברי המועצה

 . 2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
מר עמי בלטר,
.1
מר אורי פרג,
.2
מר יוסי ראובני.
.3
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
מר שלומי לוי
.1
מ"מ – מר איתמר דורפמן.
סיעת דרך חדשה עם הירוקים:
מר יוסי סגיאן.
.1
סיעת הירוקים  +הצעירים:
מר עידן מזרחי  -יו"ר.
.1
מר רפאל מעוז – מ"מ יו"ר הועדה.
.2
סיעת פז:
מר שחר אורגד.
.1
מ"מ – מר דני גולדברג.
סיעת ראשון ביתנו:
מר אדי נובק.
.1
 .3יו"ר הועדה -
מרכז הועדה –

מר עידן מזרחי.
מר גיל רוטשילד/החברה לביטחון.

ועדת מל"ח:
*עפ"י סעיפים  149א' לפקודה.
 .1הועדה תמנה  11חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
3
רק ראשון – יו"ר
1
התנועה החברתית הירוקה
1
הירוקים  +הצעירים
1
דרך חדשה עם הירוקים
1
שס
ל.ה.ב למען הצעירים בראשון 1
1
פז
1
ראשון ביתנו
1
יש עתיד
* אין חובה למנות את חברי הועדה מקרב חברי המועצה
 . 2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
מר דב צור – ראה"ע  -יו"ר,
.1
מר דוד ברדה,
.2
מר שאול סיטון.
.3
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
מר איתמר דורפמן.
.1
סיעת הירוקים  +הצעירים:
מר טירן שמר
.1
סיעת דרך חדשה עם הירוקים:
ד"ר אברהם חולי.
.1
סיעת ש"ס:
_______________.
.1
סיעת ל.ה.ב למען הצעירים בראשון:
מר ישראל מוטעי.
.1
מ"מ – מר דורון אוזן – משנה לראה"ע.
סיעת פז:
מר ניסים כנפו
.1
מ"מ – מר סורין גנות.
סיעת ראשון ביתנו:
מר יורם פרץ.
.1
סיעת יש עתיד:
מר נדב ארז.
.1
 .3יו"ר הועדה -
מרכז הועדה –

מר דב צור – ראה"ע..
מר אדי נורנברג/החברה לביטחון.

ועדת הנחות במסים:
* מכח סעיף  6לתקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחות מארנונה( התשנ"ג – .1993
 .1הועדה תמנה  7חברים.
מהם  3חברי מועצה,
גזבר העירייה ,מנהל מח' הרווחה ,מנהל מח' הגבייה והיועץ המשפטי
הרכב סיעתי
רק ראשון – יו"ר
התנועה החברתית הירוקה
פז

1
1
1

*גזבר העירייה
*מנהל מח' הרווחה
*מנהל מחלקת הגבייה
*היועץ המשפטי
*

נציגי הסיעות יבחרו מקרב חברי המועצה

 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
מר אייל מושיוב – משנה לראה"ע  -יו"ר.
.1
מ"מ – מר ציון כהן – סגן ראה"ע – מ"מ יו"ר הועדה.
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
מר איתן שלום.
.1
מ"מ – מר אוהד אוזן
סיעת פז:
מר סורין גנות.
.1
מ"מ – מר אסף דעבול.

מ"מ גזבר העירייה –
מנהל מח' רווחה –
נציג אגף הכנסות–
יועץ משפטי –

מר גדי גרייף
גב' רחל שלם
מר שלומי קונסטנטין/גב' אורלי שרעבי
משרד עו"ד בר.

 .3יו"ר הועדה – מר אייל מושיוב – משנה לראה"ע.
מרכזת הועדה – גב' שמחה פלד

ועדת שימור אתרים:
עפ"י סעיף  10לתוספת הרביעית לחוק התכנון והבניה תשכ"ח –  1965יהא הרכב הועדה
כדלקמן:
 (1ראש הרשות או יושב ראש ועדת המשנה לתכנון ולבניה.
 (2חברי מועצת רשות.
 (3עובד הרשות הבקיא בענייני תכנון ובניה )שמינה ראה"ע(.
* מי שמצוי בנושא שימור מבנים ואתרי התיישבות ...והוא יהיה בעל דעה מייעצת.

 .1הועדה תמנה  9חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
2
רק ראשון
1
התנועה החברתית הירוקה
1
הירוקים  +הצעירים
1
דרך חדשה עם הירוקים
1
הליכוד
1
פז
1
זך
ל.ה.ב למען הצעירים בראשון 1
1
*עובד הרשות
1
*בעל דעה מייעצת
 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
מר דב צור – ראש העירייה – יו"ר
.1
מר ציון כהן – סגן ראה"ע.
.2
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
גב' יפעת מאירוביץ יפת.
.1
מ"מ – מר אוהד אוזן.
סיעת הירוקים  +הצעירים
מר רז קינסטליך –סגן ראה"ע.
.1
סיעת דרך חדשה עם הירוקים:
גב' ליאל אבן זוהר בן דוד
.1
סיעת הליכוד:
מר דוד ביטן – מ"מ ראה"ע
.1
סיעת פז:
מר סורין גנות.
.1
מ"מ – מר אסף דעבול.
סיעת זך:
מר אבי דנינו – משנה לראה"ע.
.1
סיעת ל.ה.ב .למען הצעירים בראשון:
מר דורון אוזן – משנה לראה"ע.
.1
מ"מ – מר ישראל מוטעי.
עובד הרשות:
אבנר אקרמן– אדריכל העיר,
_______________
בעל דעה מייעצת -
 .3יו"ר הועדה – מר דב צור – ראה"ע
מרכזת הועדה – גב' נועה פלג

ועדת חריגי מים מקרים סוציאליים:
סעיף  19ב' לחוק העזר לראשון לציון אספקת מים התשנ"ו –  1995מחייב הקמת ועדה
לחריגי מים שתדון בבקשות להפחתת חיובי תשלום בעד מים בהרכב כלהלן :שלושה חברי
המועצה שאחד מהם לפחות אינו חבר ועדת הנהלת העירייה ,גזבר העירייה ,מנהלת
מחלקת הרווחה של העירייה ,מנהל מחלקת הגבייה של העירייה ,היועץ המשפטי לעירייה.

 .1הועדה תמנה  7חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
רק ראשון
הירוקים  +הצעירים-יו"ר
פז

1
1
1

*גזבר העירייה
*מנהל מח' הרווחה
*מנהל מח' הגבייה
*היועץ המשפטי לעירייה
 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
מר ציון כהן – סגן ראה"ע.
.1
סיעת הירוקים  +הצעירים:
מר אבי חיים  -יו"ר.
.1
סיעת פז :
מר אסף דעבול.
.1
מ"מ – מר סורין גנות.
נציג גזבר העירייה –
מנהל מח' רווחה –
מנהל מח' גבייה –
יועץ משפטי –

מר גדי גרייף
גב' איריס בן גוב– עו"ס
גב' אורלי שרעבי
משרד עו"ד בר.

 .3יו"ר הועדה – מר אבי חיים
מרכזת הועדה  -גב' חני הובר

ועדה למאבק בנגע הסמים :
עפ"י סעיף 149יא לפקודת העיריות יהא הרכב הועדה כדלקמן:
(1
(2
(3
(4
(5
(6

שלושה חברי מועצת רשות לכל היותר ,שאחד מהם יהיה היושב ראש.
מנהל אגף הרווחה או מנהל המחלקה לשירותים חברתיים.
מנהל מחלקת חינוך.
שני נציגי ציבור ,שיבחר ראש העירייה באישור המועצה.
מנהל בית ספר בתחום שיפוטה של העירייה ,שניתן בו חינוך על יסודי ,שימנה
מנהל מחלקת חינוך.
נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים שימנה המנהל הכללי של הרשות.

 .1הועדה תמנה  5חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
רק ראשון
התנועה החברתית הירוקה
הירוקים  +הצעירים – יו"ר
דרך חדשה עם הירוקים -ציבור
יש עתיד  -ציבור

1
1
1
1
1

מנהל אגף הרווחה -
מנהל מח' החינוך -מר ניסים כהן
מנהל בית ספר על יסודי-גב' אתי אדר
נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים

1
1
1
1

 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
מר אייל מושיוב – משנה לראה"ע.
.1
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
גב' יפעת מאירוביץ יפת.
.1
מ"מ – מר אוהד אוזן
סיעת הירוקים  +הצעירים:
מר רז קינסטליך –סגן ראה"ע -יו"ר
.1
סיעת דרך חדשה עם הירוקים:
גב' אירית גבאי ,עו"ס -נציגת ציבור
.1
סיעת יש עתיד:
גב' טניה צלקין  -נציגת ציבור
.1
מנהל אגף הרווחה – גב' אילנה כהן
מנהל מח' החינוך – מר ניסים כהן
מנהל בית ספר על יסודי – גב' אתי אדר
נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים-
 .3יו"ר הועדה – מר רז קינסטליך – סגן ראה"ע
מרכז הועדה – מר דוד בן שושן.

ועדת בטיחות בדרכים:
על פי סעיף  149ו' לפקודה
 .1הועדה תמנה  7חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
רק ראשון
התנועה החברתית הירוקה
דרך חדשה עם הירוקים-
יש עתיד – יו"ר
פז
ל.ה.ב למען הצעירים בראשון
ראשון לכולם
*מהנדס העירייה
*מנהל אגף החינוך
*נציג החברה העירונית לביטחון
*נציג יח' תנועה
*נציג שר התחבורה
*נציג המשטרה
*נציג המועצה למניעת תאונות
*נציג התחבורה הציבורית

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
גב' יהודית גליק – נציגת שכונה.
.1
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
מר איציק ביטון – נציג שכונה.
.1
סיעת דרך חדשה עם הירוקים:
מר יונה איש שלום – נציג שכונה
.1
סיעת יש עתיד:
גב' קרן דנה  -יו"ר.
.1
סיעת פז:
מר אבי אייזנר –נציג שכונה.
.1
מ"מ -מר דני גולדברג.
סיעת ל.ה.ב למען הצעירים בראשון:
מר ישראל מוטעי – מ"מ יו"ר הועדה.
.1
סיעת ראשון לכולם:
____________________
.1
 .3יו"ר הועדה –גב' קרן דנה
מרכז הועדה – מר ניסים נחמני/החב' לביטחון

ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור:
עפ"י סעיף  149ח' לפקודת העיריות
 .1הועדה תמנה  3חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
רק ראשון– נציג ציבור
התנועה החברתי הירוקה – יו"ר
זך  -נציג המשפחות השכולות

1
1
1

 .2להלן פירוט שמות חברי הועדה על פי הרכב הסיעתי
סיעת רק ראשון:
מר יוסי ישראלי  -נציג ציבור.
.1
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
מר איתן שלום – יו"ר.
.1
מ"מ – גב' יפעת מאירוביץ יפת
סיעת זך:
מר דוד ראובן – נציג המשפחות השכולות.
.1
 .3יו"ר הועדה – מר איתן שלום.
מרכזת הועדה – גב' גלית כחלון

ועדה לקידום מעמד הילד:
על פי סעיף  149ז' לפקודה
 .1הועדה תמנה  11חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט
הרכב סיעתי
רק ראשון
התנועה החברתית הירוקה
הירוקים  +הצעירים
דרך חדשה עם הירוקים – יו"ר
ראשון ביתנו
פז
הבית היהודי
ל.ה.ב למען הצעירים בראשון
*ראש מינהל החינוך
*ראש מינהל הרווחה
*מנהל בי"ס בעיר
*נציג ארגון המורים העל יסודיים
*נציג מורי אגודת ישראל בעיר
*נציג הסתדרות המורים
*יו"ר מועצת התלמידים
*יו"ר ועד ההורים העירוני
*מפקד תחנת משטרה בעיר
*נציג תנועות הנוער בעיר
*נציג ארגון התנדבותי שעניינו
קידום ילדים

להלן:
3
1
1
2
1
1
1
1

 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
גב' לימור גור.
.1
גב' זהבה קירז'נר.
.2
גב' בלהה פורת.
.3
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
גב' טלי בריל.
.1
מ"מ – מר אמיר דמארי
סיעת הירוקים  +הצעירים:
גב' סיון מעוז
.1
סיעת ראשון ביתנו:
גב' מילה ספיבק.
.1
סיעת דרך חדשה עם הירוקים:
גב' ליאל אבן זוהר בן דוד – יו"ר,
.1
גב' שרון פאפו
.2
סיעת פז:
גב' יוליה שנקר.
.1
מ"מ – מר יונתן ברברשטיין.
סיעת הבית היהודי:
ד"ר יעקב )קובי( יבלון.
.1
סיעת ל.ה.ב למען הצעירים בראשון:
גב' מיכל ארקוסין.
.1
מ"מ – גב' סיגל רבין.

ראש מינהל החינוך -
*ראש מינהל הרווחה – גב' בתיה ונונו
*מנהל בי"ס בעיר
*נציג ארגון המורים העל יסודיים
*נציג מורי אגודת ישראל בעיר
*נציג הסתדרות המורים
*יו"ר מועצת התלמידים
*יו"ר ועד ההורים העירוני
*מפקד תחנת משטרה בעיר
*נציג תנועות הנוער בעיר
*נציג ארגון התנדבותי שעניינו קידום ילדים
 .3יו"ר הועדה –
מרכז הועדה –

גב' ליאל אבן זוהר בן דוד
גב' גלי ברק

ועדה לאיכות

הסביבה:

עפ"י סעיף  149י לפקודת העיריות )נוסח חדש(:
")א( המועצה תבחר ועדה לאיכות הסביבה שתפקידה ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים
לשמירה על איכות הסביבה ולהבטחת פיתוח ושימוש בני קיימא של הסביבה; הועדה תגיש
לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרות.
)ב( חברי הועדה יהיו":
לדיוני הועדה יוזמן דרך קבע נציג אירגון ארצי.
.1

הועדה תמנה  4חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
התנועה החברתית הירוקה
דרך חדשה עם הירוקים
ל.ה.ב למען הצעירים בראשון
פז

1
1
1
1

*נציגי ציבור
רק ראשון
הירוקים  +הצעירים

1
1

 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
גב' יפעת מאירוביץ יפת – יו"ר.
.1
.

סיעת דרך חדשה עם הירוקים
מר יפת מנחם.
.1
מ"מ – גב' ליאל אבן זהר בן דוד.
סיעת ל.ה.ב למען הצעירים בראשון:
מר דורון אוזן – משנה לראה"ע
.1
מ"מ – מר ישראל מוטעי
סיעת פז:
מר סורין גנות.
.1
מ"מ – מר אסף דעבול
נציגי ציבור:
רק ראשון  -גב' עפרה פלג) ,נציגת ארגון ארצי(
.1
הירוקים  +הצעירים – גב' ציפי דיק.
.2
 .3יו"ר הועדה – גב' יפעת מאירוביץ יפת
מרכזת הועדה – גב' מאיה שפירא

ועדה למיגור אלימות:
*עפ"י תיקון  122לפקודת העיריות מיום  ,17.2.11הרכב הועדה יהא כדלקמן:
 (1ראש העירייה או סגנו שהוא ממלא מקומו הקבוע;
 (2מנכ"ל העירייה;
 (3מנהל אגף החינוך;
 (4מנהל אגף הפיקוח בעירייה;
 (5מנהל הביטחון בעירייה;
 (6מנהל אגף הרווחה או מנהל המחלקה לשירותים חברתיים בעירייה;
 (7היועץ לענייני אזרחים ותיקים בעירייה;
 (8נציג אחד או יותר של משטרת ישראל כפי שיקבע מפקד המרחב שבתחום סמכותו
נמצאת העירייה;
 (9שני חברי מועצה לכל היותר;
 (10חברים נוספים ובין השאר נציגי ארגונים העוסקים בזכיות נפגעי עבירה.
 .1הועדה תמנה  11חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
3
רק ראשון
1
דרך חדשה עם הירוקים
1
הירוקים  +הצעירים
1
ל.ה.ב למען הצעירים בראשון
1
התנועה החברתית הירוקה
1
הירוקים  +הצעירים
1
ראשון ביתנו
1
יש עתיד
1
פז
1
מנכ"ל העירייה
1
מנהל אגף הרווחה
1
מנהל מח' החינוך
1
מנכ"ל החברה לביטחון
1
משטרת ישראל
1
נציג ארגון נגה
 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
מר מוטי עג'מי – מ"מ ראה"ע  -יו"ר;
.1
גב' אודליה שר זגורי –
.2
מר דב ביץ –
.3
סיעת דרך חדשה עם הירוקים:
מר אילן בהירי –
.1
סיעת הירוקים  +הצעירים:
מר מיקי אלון.
.1
סיעת ל.ה.ב למען הצעירים בראשון:
מר אייל בז'רנו.
.1
מ"מ – גב' יפעת אוזן.
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
מר אמיר דמארי
.1

סיעת ראשון ביתנו:
מר אביגדור זלצינגר
.1
סיעת יש עתיד:
גב' טניה צלקין.
.1
סיעת פז:
מר דני גולדברג.
.1
מ"מ  -מר שי רושו.
נציגי העירייה:
 .1מר פרנקו גונן – מנכ"ל העירייה,

מ'9547097 -
נייד0546728966 -

 .1ד"ר שוש נחום ,ראש מינהל החינוך,

מ' 9547432/7480
נייד0546728948 -

 .1גב' נעמי אחימור – ראש המינהל לשילוב חברתי,

מ'9689801/08 -
נייד0546728100 -

 .1מר מוטי נחמני – מנכ"ל החברה לביטחון

מ' 9484023-
נייד057788401 -

 .1משטרת ישראל:
שיר גולוס –מ"מ ראש משרד קהילה משטרה
דוד מדר – קצין הנוער
 .1נציג ארגון נגה___________
 .3יו"ר הועדה – מר מוטי עג'מי – מ"מ ראה"ע
מרכזת הועדה – גב' ציפי יעקובי.

מ' – 9609551
נייד 0506275379-
נייד 0506273115-

ועדת תחבורה ותנועה:
 .1הועדה תמנה  13חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
3
רק ראשון
1
התנועה החברתית הירוקה
1
הירוקים  +הצעירים
1
ליכוד
1
דרך חדשה עם הירוקים
ל.ה.ב למען הצעירים בראשון – יו"ר 2
1
ראשון ביתנו
1
הבית היהודי
1
זך
1
פז
אין חובה למנות את חברי הועדה מקרב חברי המועצה
*
 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
מר רפי עמית;
.1
מר צביקה עירוני;
.2
מר מוטי פררה
.3
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
מר יוסי לחמי.
.1
סיעת הירוקים  +הצעירים
מר יעקב גולן
.1
סיעת הליכוד:
מר חנן אלדר
.1
סיעת דרך חדשה עם הירוקים:
מר מייק גטנר.
.1
סיעת ל.ה.ב למען הצעירים בראשון:
מר ישראל מוטעי – יו"ר.
.1
מר אופיר אוזן.
.2
סיעת ראשון ביתנו:
מר אמיר רוטקובסקי
.1
סיעת הבית היהודי:
גב' גלי סגיס.
.1
סיעת זך:
מר יגאל ברוש
.1
סיעת פז:
מר משה פוטרמן.
.1
מ"מ מר אלשנסקי מיכאל.
 .3יו"ר הועדה – מר ישראל מוטעי
מרכזת הועדה – גב' ענת פינקלשטיין

ועדה מכינה להנחות במיסים:
 .1הועדה תמנה  13חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
2
רק ראשון
1
התנועה החברתית הירוקה
1
הליכוד
1
הירוקים  +הצעירים
2
ל.ה.ב למען הצעירים בראשון
1
ראשונים ביתנו
1
זך – יו"ר
1
ראשון לכולם
1
הבית היהודי
1
יש עתיד
1
פז
אין חובה למנות את חברי הועדה מקרב חברי המועצה
*
 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
מר דודי גוטליב.
.1
מר דב קובנסיאנו.
.2
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
מר אוהד אוזן.
.1
מ"מ – מר איתן שלום
סיעת הליכוד:
מר שלומי בשביץ.
.1
סיעת הירוקים  +הצעירים:
מר שלמה גברא.
.1
סיעת ל.ה.ב למען הצעירים בראשון:
מר יעקב מוסרי.
.1
מר אופיר אוזן
.2
מ"מ – מר שלומי שרון.
סיעת ראשונים ביתנו:
גב' שושי ארביב.
.1
סיעת זך:
 .1מר אבי דנינו – משנה לראה"ע – יו"ר.
מ"מ – מר יהושע דנינו.
סיעת ראשון לכולם:
גב' מריאנה גליקמן.
.1
סיעת הבית היהודי:
מר אשר העליון.
.1
סיעת יש עתיד:
מר אריק קרוגליק.
.1
סיעת פז:
מר מיכאל אלשנסקי.
.1
מ"מ –מר רוברט יונג.
 .3יו"ר הועדה – מר אבי דנינו – משנה לראה"ע.
מרכז הועדה – גב' שמחה פלד

ועדת שרותי רווחה:
 .1הועדה תמנה  13חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
3
רק ראשון – יו"ר
1
התנועה החברתית הירוקה
1
הירוקים  +הצעירים
1
דרך חדשה עם הירוקים
1
הליכוד
1
ראשון ביתנו
1
הבית היהודי
1
זך
1
יש עתיד
1
חי
1
פז
* אין חובה למנות את חברי הועדה מקרב חברי המועצה
 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
פרופ' תמי רונן  -יו"ר.
.1
מר עוזי חיימוביץ.
.2
מר אלי רפיד
.3
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
מר דסה רדעי.
.1
סיעת הירוקים  +הצעירים:
גב' דניה לב.
.1
סיעת דרך חדשה עם הירוקים:
מר אורן פלד.
.1
סיעת הליכוד:
מר יוסי גולן.
.1
סיעת ראשון ביתנו:
מר יאסו זללו.
.1
סיעת הבית היהודי:
מר חנן פוקר
.1
סיעת זך:
מר דוד בוצ'צ'ו
.1
סיעת יש עתיד:
מר נדב ארז.
.1
סיעת חי:
מר שמעון טרבלסי
.1
סיעת פז:
מר אמנון אוביץ.
.1
מ"מ – גב' מאיה בן משה.
.3

יו"ר הועדה  -פרופ' תמי רונן
מרכזת הועדה – גב' אילנה כהן

ועדת קריאת שמות לרחובות והנצחה:
 .1הועדה תמנה  11חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
2
רק ראשון
1
התנועה החברתית הירוקה
1
הירוקים  +הצעירים
1
הליכוד – יו"ר
1
ש"ס
1
דרך חדשה עם הירוקים
1
ל.ה.ב למען הצעירים בראשון
1
ראשון ביתנו
1
הבית היהודי
1
זך
* אין חובה למנות את חברי הועדה מקרב חברי המועצה
 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
מר ג'קי גקסון.
.1
______________.
.2
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
מר ניסים אוזן.
.1
סיעת הירוקים  +הצעירים:
גב' אליס חיון.
.1
סיעת הליכוד:
מר יוסי חממי -יו"ר.
.1
מ"מ – מר דוד ביטן – מ"מ ראה"ע
סיעת ש"ס:
מר שרון גושן.
.1
סיעת דרך חדשה עם הירוקים:
גב' תרצה גבע.
.1
סיעת ל.ה.ב למען הצעירים בראשון:
מר אבישי מנחם.
.1
סיעת ראשון ביתנו:
מר אבי לנקרי.
.1
סיעת הבית היהודי:
מר חיים דינר.
.1
סיעת זך:
גב' דינה לוין.
.1
 .3יו"ר הועדה – מר יוסי חממי
מרכזת הועדה – גב' נאוה קסלר

ועדת ספורט:
 .1הועדה תמנה  15חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
3
רק ראשון
2
התנועה החברתית הירוקה-יו"ר
1
הירוקים  +הצעירים
1
ליכוד
1
שס
1
דרך חדשה עם הירוקים
1
ל.ה.ב למען הצעירים בראשון
1
ראשון לכולם
1
ראשון ביתנו
1
הבית היהודי
1
יש עתיד
1
פז
* אין חובה למנות את חברי הועדה מקרב חברי המועצה
 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
מר ארז מור.
.1
מר מישל חלימי
.2
מר פרנקו חיים
.3
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
מר איתן שלום – יו"ר.
.1
מר איתי מתתיהו
.2
סיעת הירוקים  +הצעירים:
מר ניר זיסמן.
.1
סיעת הליכוד:
מר ניר מנחם.
.1
סיעת ש"ס:
מר גל נבו.
.1
סיעת דרך חדשה עם הירוקים:
גב' חביבה מלניק.
.1
סיעת ל.ה.ב למען הצעירים בראשון:
מר אלעד פורמן.
.1
מ"מ – מר שלומי שרון.
סיעת ראשון לכולם:
מר יבגני קלושין.
.1
סיעת ראשון ביתנו:
מר מיכאל שימין.
.1
סיעת הבית היהודי:
מר אוהד שטראוס.
.1
סיעת יש עתיד:
מר צביקה זמר.
.1
סיעת פז:
מר גבי ביטרן..
.1
מ"מ – מר אבי לוזמן.
 .3יו"ר הועדה –מר איתן שלום
מרכז הועדה – גב' גלית כחלון

ועדת קשרי חוץ:
.1

הועדה תמנה  13חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
1
רק ראשון
1
הליכוד
1
התנועה החברתית הירוק
1
הירוקים  +הצעירים
1
ש"ס
1
דרך חדשה עם הירוקים
2
ל.ה.ב למען הצעירים בראשון
1
ראשון לכולם – יו"ר
1
זך
1
יש עתיד
1
חי
1
פז
אין חובה למנות את חברי הועדה מקרב חברי המועצה
*
 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
מר אייל מושיוב – משנה לראה"ע.
.1
סיעת הליכוד:
מר אריאל בולשטיין.
.1
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
גב' יפעת מאירוביץ יפת.
.1
סיעת הירוקים  +הצעירים:
מר אביב שדה.
.1
סיעת ש"ס:
מר יעקב וסטשניידר.
.1
סיעת דרך חדשה עם הירוקים:
גב' ציפי שטרק.
.1
סיעת ל.ה.ב למען הצעירים בראשון:
מר רותם קקון.
.1
מ"מ – מר גיל יודפת.
סיעת ראשון לכולם:
מר מיכאל רייף – יו"ר
.1
מר בוריס שפטובסקי.
.2
סיעת זך:
גב' ליאורה אורינגר.
.1
סיעת יש עתיד:
גב' רונית קזז.
.1
סיעת ראשון ביתנו:
מר אלכס מגידוב.
.1
סיעת פז:
מר יצחק פינקו.
.1
מ"מ – מר צבי לזרוביץ.
 .3יו"ר הועדה –מר מיכאל רייף
מרכז הועדה – גב' אינגריד יעקובי

ועדה לקרן מימון ביניים -שיפוצי בתים:
 .1הועדה תמנה  13חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
2
רק ראשון
התנועה החברתית הירוקה – יו"ר 1
1
הירוקים  +הצעירים
1
ש"ס
1
דרך חדשה עם הירוקים
1
ל.ה.ב למען הצעירים בראשון
1
ראשון ביתנו
1
הבית היהודי
1
זך
1
יש עתיד
1
חי
1
פז
* אין חובה למנות את חברי הועדה מקרב חברי המועצה
 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
עו"ד עדי כלפון
.1
מר אייל לשם.
.2
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
מר איתן שלום – יו"ר.
.1
סיעת הירוקים  +הצעירים:
מר מור סעיד.
.1
סיעת ש"ס:
מר יעקב גולן.
.1
סיעת דרך חדשה עם הירוקים:
רו"ח עינת דלומי-לוי.
.1
סיעת ל.ה.ב למען הצעירים בראשון:
מר איציק אוזן.
.1
מ"מ -גב' סיגל רבין.
סיעת ראשון ביתנו:
מר מקס בביצקי.
.1
סיעת הבית היהודי:
מר יקותיאל אורן.
.1
סיעת זך:
מר יקיר קונצ'ינצקי.
.1
סיעת יש עתיד:
מר ג'קי ביבס.
.1
סיעת חי:
מר שמעון טרבלסי.
.1
סיעת פז:
מר רוברט יונג.
.1
מ"מ – מר מיכאל אולשנסקי.
.3

יו"ר הועדה – מר איתן שלום
מרכז הועדה – מר צביקה ברקוביץ

ועדת נוער ,צעירים ותנועות נוער:
.1

הועדה תמנה  11חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
2
רק ראשון
1
התנועה החברתית הירוקה
1
הירוקים  +הצעירים
1
הליכוד
1
ש"ס
1
דרך חדשה עם הירוקים
ל.ה.ב למען הצעירים בראשון – יו"ר 1
1
הבית היהודי
1
זך
1
יש עתיד

* אין חובה למנות את חברי הועדה מקרב חברי המועצה
 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
מר גיא שריקי.
.1
גב' מיטל טרגרמן.
.2
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
מר יונתן ברבנשטיין.
.1
סיעת הירוקים  +הצעירים:
מר עידן מזרחי.
.1
סיעת הליכוד:
מר גיא לוי.
.1
סיעת ש"ס:
מר בניהו יום טוב.
.1
סיעת דרך חדשה עם הירוקים:
גב' בר לפיד.
.1
סיעת ל.ה.ב למען הצעירים בראשון:
מר דורון אוזן – משנה לראה"ע  -יו"ר.
.1
סיעת הבית היהודי:
מר נועם חדד.
.1
סיעת זך:
מר איתי מתתיהו.
.1
סיעת יש עתיד:
מר אדם סגל.
.1
 .3יו"ר הועדה –מר דורון אוזן – משנה לראה"ע
מרכז הועדה – גב' זהבה אושריאל.

ועדת שילוט:
 .1הועדה תמנה  11חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
רק ראשון
התנועה החברתית הירוקה
הירוקים  +הצעירים
הליכוד
דרך חדשה עם הירוקים
ל.ה.ב למען הצעירים בראשון
ראשון לכולם
זך
יש עתיד
פז

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
מר ציון כהן – סגן ראה"ע  -יו"ר.
.1
מר אייל מושיוב – משנה לראה"ע – מ"מ יו"ר הועדה.
.2
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
מר איתן שלום.
.1
מ"מ – גב' יפעת מאירוביץ יפת.
סיעת הירוקים  +הצעירים:
מר רז קינסטליך – סגן ראה"ע.
.1
סיעת הליכוד:
מר דוד ביטן – מ"מ ראה"ע.
.1
סיעת דרך חדשה עם הירוקים:
מר יפת מנחם.
.1
סיעת ל.ה.ב למען הצעירים בראשון:
מר ישראל מוטעי.
.1
מ"מ -מר דורון אוזן – משנה לראה"ע.
סיעת ראשון לכולם:
מר מיכאל רייף.
.1
סיעת זך:
מר אבי דנינו.
.1
סיעת יש עתיד:
גב' קרן דנה.
.1
סיעת פז:
מר אסף דעבול.
.1
מ"מ – מר סורין גנות.
 .3יו"ר הועדה –מר ציון כהן –סגן ראה"ע
מרכז הועדה – מר אייל יורביץ

ועדה לקידום מעמד האישה
 .1הועדה תמנה  13חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
4
רק ראשון – יו"ר
1
התנועה החברתית הירוקה
1
הירוקים  +הצעירים
1
הליכוד
1
דרך חדשה עם הירוקים
1
ל.ה.ב למען הצעירים בראשון
1
ראשון ביתנו
1
הבית היהודי
1
יש עתיד
1
פז
אין חובה למנות את חברי הועדה מקרב חברי המועצה
*
סיעת רק ראשון:
גב' לימור גור  -יו"ר.
.1
גב' רינת פליישר;
.2
גב' שרית ירחי;
.3
גב' הדר שרוני.
.4
סיעת הירוקים  +הצעירים:
גב' ציפי דיק.
.1
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
גב' ליאת סלמון.
.1
סיעת הליכוד:
גב' גרציה קשתי.
.1
סיעת דרך חדשה עם הירוקים:
גב' ענבל שני גרינברג.
.1
סיעת ל.ה.ב למען הצעירים בראשון:
גב' ענת מסורי.
.1
מ"מ – גב' ורד כהן.
סיעת ראשון ביתנו:
גב' נעמי זלצינגר.
.1
סיעת הבית היהודי:
גב' בת אל חג'בי.
.1
סיעת יש עתיד:
גב' חגית צומר.
.1
סיעת פז:
גב' מאיה בן משה.
.1
מ"מ -גב' יוליה שנקר.
 .3יו"ר הועדה – גב' לימור גור
מרכז הועדה –גב' סינטיה בן יעיש.

ועדה לנגישות לנכים
 .1הועדה תמנה  7חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
רק ראשון
התנועה החברתית הירוקה
הירוקים  +הצעירים
דרך חדשה עם הירוקים
זך
ל.ה.ב למען הצעירים בראשון
פז

1
1
1
1
1
1
1

* אין חובה למנות את חברי הועדה מקרב חברי המועצה
 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
מר מוטי עג'מי – מ"מ ראה"ע – יו"ר.
.1
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
מר אוהד אוזן.
.1
מ"מ – גב' יפעת מאירוביץ יפת.
סיעת הירוקים  +הצעירים:
גב' ענבר פרנס.
.1
סיעת דרך חדשה עם הירוקים:
מר רועי יגנה.
.1
סיעת זך:
מר מוטי נגר.
.1
סיעת ל.ה.ב למען הצעירים בראשון:
מר שלמה מימון.
.1
מ"מ -מר דימיטרי קסלר.
סיעת פז:
מר מנשה לוי.
.1
מ"מ – מר משה פוטרמן.
 .3יו"ר הועדה  -מר מוטי עג'מי – מ"מ ראה"ע.
מרכזת הועדה – גב' איילה ורון

ועדה לפיתוח כלכלי
 .1הועדה תמנה  11חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
3
רק ראשון
1
התנועה החברתית הירוקה
1
הליכוד
1
הירוקים  +הצעירים
1
דרך חדשה עם הירוקים – יו"ר
1
ל.ה.ב למען הצעירים בראשון
1
זך
1
הבית היהודי
1
חי
* אין חובה למנות את חברי הועדה מקרב חברי המועצה
 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
מר אהרון אברך;
.1
רו"ח חיים מאיר;
.2
גב' מעין פלח.
.3
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
עו"ד דיקלה בוכניק כהן.
.1
סיעת הליכוד:
גב' מורן נסיר.
.1
סיעת הירוקים  +הצעירים:
מר לירן נקש.
.1
סיעת דרך חדשה עם הירוקים:
גב' ליאל אבן-זהר בן דוד -יו"ר.
.1
סיעת ל.ה.ב למען הצעירים בראשון:
מר אליהו חי אוזן.
.1
סיעת זך:
עו"ד מעין כהן.
.1
סיעת הבית היהודי:
מר צביקה אטלס.
.1
סיעת חי:
מר שמעון טרבלסי.
.1
 .3יו"ר הועדה  -גב' ליאל אבן-זהר בן דוד
מרכז הועדה –גב' שוש מוסן.

ועדת גמלאים:
 .1הועדה תמנה  11חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
3
רק ראשון
2
התנועה החברתית הירוקה
1
הירוקים  +הצעירים
1
דרך חדשה עם הירוקים-יו"ר
ל.ה.ב – למען הצעירים בראשון 1
1
הבית היהודי
1
זך
1
יש עתיד
* אין חובה למנות את חברי הועדה מקרב חברי המועצה
 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
גב' חנה פרץ;
.1
מר אלי איזנקוט;
.2
מר צביקה מילרד.
.3
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
גב' יונה פרי.
.1
מר ראובן קורמן
.2
סיעת הירוקים  +הצעירים:
גב' דינה שלו.
.1
סיעת דרך חדשה עם הירוקים:
מר יפת מנחם -יו"ר.
.1
מ"מ – מר יעקב רוטשילד
סיעת ל.ה.ב למען הצעירים בראשון:
מר גיל יודפת.
.1
סיעת הבית היהודי:
מר יעקב ברקוביץ.
.1
סיעת זך:
גב' הדס אלכורת.
.1
סיעת יש עתיד:
מר אברהם טל-רגב.
.1
 .3יו"ר הועדה  -מר יפת מנחם
מרכזת הועדה – גב' יפה וקנין

מנוי נציגי העירייה בהנהלת מרכז הנופש והספורט
של ההסתדרות:
ביום  27.11.86נחתם בין העירייה לבין החברה למרכזי תרבות וספורט לעובד ולמשפחתו
בע"מ חוזה ,לפיו העמידה העירייה שטח קרקע )חלקות  198 ,196 ,192בגוש  (5025של כ-
 36דונם לצורך הקמת קאנטרי קלאב של ההסתדרות.
עפ"י הוראות החוזה בין העירייה לחברה ,מורכבת הנהלת הקאנטרי קלאב מ 21 -חברים,
אשר  10מהם מתמנים ע"י העירייה 10 ,ע"י הנהלת החברה ונציג  1מוסכם ע"י שני
הצדדים.
מובאים בזה לאישור נציגי העירייה בהנהלת מרכז הנופש והספורט של ההסתדרות עפ"י
ההרכב הסיעתי כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
1
רק ראשון
1
התנועה החברתית הירוקה
2
הירוקים  +הצעירים – יו"ר
1
הליכוד
1
ל.ה.ב למען הצעירים בראשון
1
הבית היהודי
1
זך
1
חי
1
פז
 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
מר ערן לבקוביץ.
.1
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
מר אלי חג'בי.
.1
סיעת הירוקים  +הצעירים:
מר אבי חיים  -יו"ר
.1
מר מיקי אלון – מ"מ יו"ר הועדה.
.2
סיעת הליכוד:
מר אייל לוי
.1
סיעת ל.ה.ב למען הצעירים בראשון:
מר דורון אוזן – משנה לראה"ע.
.1
סיעת הבית היהודי:
מר יהונתן סדרס.
.1
סיעת זך:
__________________
.1
סיעת חי:
מר יעקב קרקובסקי.
.1
סיעת פז:
מר זיו פוליטי.
.1
מ"מ – מר אבי אייזנר.
 .3יו"ר הועדה  -מר אבי חיים
מרכז הועדה  -גב' מירית סיטון

ועדה לבריאות הציבור:
 .1הועדה תמנה  7חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
* אין חובה למנות את חברי הועדה מקרב חברי המועצה
הרכב סיעתי
רק ראשון
התנועה החברתית הירוקה
הירוקים  +הצעירים – יו"ר
הליכוד
יש עתיד
פז

2
1
1
1
1
1

 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון.
מר שחר דניאל.
.1
גב' רות אליעזר
.2
סיעת התנועה החברתית הירוקה
גב' יפעת מאירוביץ יפת -יו"ר.
.1
סיעת הירוקים  +הצעירים:
גב' אגטה ציגלר
.1
סיעת הליכוד:
גב' דינה סילנר
.1
:.
.1

גב' אוליסיה מושקוביץ.

סיעת פז:
מר אבי לוזמן.
.1
מ"מ – מר ולד קפוסקין.
 .3יו"ר הועדה – גב' יפעת מאירוביץ יפת
מרכז הועדה – גב' כוכי נדב

ועדת מסורת:
 .1הועדה תמנה  9חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
3
רק ראשון
התנועה החברתית הירוקה – יו"ר 1
1
הירוקים  +הצעירים
1
הליכוד
1
ל.ה.ב למען הצעירים בראשון
1
הבית היהודי
1
חי
1
ש"ס
1
פז
* אין חובה למנות את חברי הועדה מקרב חברי המועצה
 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
מר פיני איזק;
.1
מר אבי בן שבת;
.2
מר אברהם נאווי.
.3
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
מר אוהד אוזן – יו"ר.
.1
סיעת הירוקים  +הצעירים:
מר אבי סולומון
.1
סיעת הליכוד:
מר עמוס ג'רופי.
.1
סיעת ל.ה.ב למען הצעירים בראשון:
מר מיכאל סיטבון.
.1
סיעת הבית היהודי:
מר אשר גוטמן.
.1
סיעת חי:
מר שמעון טרבלסי.
.1
סיעת ש"ס:
מר אלי מזרחי.
.1
סיעת פז:
מר ג'ורג' בורגיל.
.1
.3

יו"ר הועדה – מר אוהד אוזן
מרכז הועדה  -גב' יפית אלפסי.

ועדת חנייה:
 .1הועדה תמנה  9חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
רק ראשון
התנועה החברתית הירוקה
הירוקים  +הצעירים
דרך חדשה עם הירוקים
ל.ה.ב למען הצעירים בראשון-יו"ר
יש עתיד
פז

3
1
1
1
1
1
1
1

* אין חובה למנות את חברי הועדה מקרב חברי המועצה
 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
גב' אביבית זרקון.
.1
מר תומר קייזמן.
.2
מר יוגב בן אברהם.
.3
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
גב' יפעת מאירוביץ יפת.
.1
סיעת הירוקים +הצעירים:
מר חן בן שבת.
.1
סיעת דרך חדשה עם הירוקים:
מר אלון גרינפלד.
.1
סיעת ל.ה.ב למען הצעירים בראשון:
מר דורון אוזן – משנה לראה"ע  -יו"ר.
.1
סיעת יש עתיד:
גב' רונית קזז.
.1
סיעת פז:
מר קזז יום טוב.
.1
מ"מ – מר משה פוטרמן.
 .3יו"ר הועדה – מר דורון אוזן – משנה לראה"ע.
מרכז הועדה – עו"ד אייל רייך – מנהל אגף הכנסות וגביה.

ועדת שירות והסברה:
 .1הועדה תמנה  5חברים ע"פ הרכב הסיעות כמפורט להלן:
הרכב סיעתי
רק ראשון
התנועה החברתית הירוקה
הירוקים  +הצעירים
דרך חדשה עם הירוקים
יש עתיד

1
1
1
1
1

 .2להלן פירוט שמות החברים בועדה עפ"י ההרכב הסיעתי דלעיל:
סיעת רק ראשון:
גב' לימור גור – יו"ר.
.1
סיעת התנועה החברתית הירוקה:
_________________
.1
סיעת הירוקים  +הצעירים:
גב' גל אלבז.
.1
סיעת דרך חדשה עם הירוקים:
גב' דניאלה שפירא.
.1
סיעת יש עתיד:
מר תומר מואב.
.1
.3

יו"ר הועדה – גב' לימור גור
מרכזת הועדה –גב' סינטיה בן יעיש.

מחליטים :מאשרים )פה אחד(:

א .הקמת ועדות החובה;
ב .הרכבן הסיעתי ;
ג .שמות החברים בועדות.
ד .יו"ר הועדות ומרכזי הועדות".

הישיבה הסתיימה בשעה19:50 :

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה

דב צור
ראש העירייה

