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 : יוםהסדר 

 
זו יינתן מענה לשאילתה של חבר המועצה רז שגיא בנושא:  בתחילת ישיבה 

 הפעלת היכל התרבות העירוני )קימרלינג(.
 
אישרה מועצת העיר את מינויו של חבר המועצה  26/12/2018רקע: ביום  .1

במסגרת  3/6/2021עומר שכטר כסגן ראש עיר ראשון בשכר עד ליום 
הסכם רוטציה לחילופי סגנים. בהחלטת המועצה צויין כי המינוי 

עוד צויין כ י עם סיום הכהונה והאצלת הסמכויות הם עד למועד הנ"ל, 
יובא למועצת העיר אישור מינויו של חבר המועצה עדי אביני כסגן ראש 

 עיר בשכר.  
    :  אי לכך מתבקשת מועצת העיר לאשר המינוי כדלקמן

אישור מינוי חבר המועצה עדי אביני כסגן ראש עיר בשכר לפי סעיף  .א
לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות  1א15וסעיף  15
במקום חבר  4/6/2021, החל מיום 1975-גניו וכהונתם תשל"הוס

המועצה עומר שכטר המסיים כהונתו כסגן ראש העירייה בשכר ביום 
3/6/2021 . 

ן  .ב להאציל לחבר המועצה עדי אביני את סמכויות ראש העיר לעניי
אסטרטגיה כלכלית, חינוך ממלכתי דתי ומורשת ישראל החל 

תפקע מאליה עם נטילת הסמכויות הזכות לשכר  4/6/2021מתאריך 
 על ידי ראש העיר.

אישור מינוי חבר המועצה עומר שכטר כמחזיק תיק חינוך ממלכתי  .ג
 .4/6/2021)למעט חינוך ממלכתי דתי( החל מתאריך 

  
אביני  אישור מינוי העסקת אוראל רוני כעוזרת לסגן ראש העיר עדי .2

משכר מנכ"ל, בהתאם לאישור  %40-%30בהתאם להסכם שכר בכירים 
 .משרד הפנים

 
 .2021אישור מתן תמיכות לשנת .  3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4/5/2021מיום  48/14 פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'

4 
 

 

 
 
4 .:  אישור התכניות כמפורט להלן

; גוש 13חלק מחלקה  5494גוש  - 5ב הגליל רחו 0494120-418תכנית  א.
כחלק מבעלי הקרקע להצטרף  48חלק מחלקה אישור המועצה כ 5507

 לתכנית כמגישה ואישורה להחלפת שטחים.
מטרת תכנית זו הינה החלפת שטחים בין שטח מגורים לשצ"פ בבעלות  -הסבר 

דות דיור. העירייה וזאת בכדי לייצר מגרש בעל גאומטריה המאפשרת בניית יחי
בנוסף מטרת התכנית הינה קביעת הוראות בדבר איחוד וחלוקה, תוספת שטחי 

 בניה, תוספת יחידת דיור, קביעת זיקת הנאה והריסת מבנים.
, החלטת 19/03/2017התכנית נדונה לראשונה בתאריך  -השתלשלות התכנית 

ה בשנית התכנית נדונ 25/03/2018הועדה היתה להפקיד בכפוף לתנאים.  בתאריך 
התקבלה החלטה  06/10/2019והתקבלה החלטה להפקיד בכפוף לתנאים. בתאריך 

התקבלה החלטה לשוב ולדון  17/11/2019לשוב ולדון לאחר סיור בשטח. בתאריך 
התכנית נדונה פעם נוספת  27/11/2019לאחר שמיעת דברי השכן. בתאריך 

השכן. בתאריך והתקבלה החלטה לדחות את הדיון להפקדה בו תישמע עמדת 
, התכנית נדונה והוחלט להפקידה בכפוף לתנאים ובהם נדרש אישור 02/02/2020

מועצה להצטרף לתכנית כמגישה ואישורה להחלפת שטחים בהתאם למסמך שמאי 
 עדכני.  

חלק מחלקה  4271גוש  - 18רחוב שלמה המלך  0817999-418תכנית  ב.
לתכנית כמגישה  כחלק מבעלי הקרקע להצטרףאישור המועצה  245

 ואישורה לזיקת הנאה בשטח ציבורי.
מטרת תכנית זו הסדרת גישה לרכב והולכי רגל דרך שצ"פ לצורך מעבר  –הסבר 

 למגרש מגורים באמצעות זיקת הנאה.
. התכנית נדונה בוועדה מקומיתהתכנית הינה בסמכות ועדה  –השתלשלות התכנית 

 לדחותה.  והוחלט  16/11/2020המקומית לתו"ב בתאריך 
והוחלט   22/02/2021התכנית נדונה בוועדה המקומית לתו"ב  בשנית בתאריך 

להמליץ להפקידה בכפוף לתנאים ובהם אישור מועצת העיר כבעלי הקרקע למבוקש 
  להגשת תכנית בשמה.

 
נ .5 ציגי ציבור בעמותה אישור מינוי טובה טירונש כדירקטורית מקרב 

יונה ברק, ובכפוף  לשירותים חברתיים בתום תקופת כהונתה של ד"ר 
 לאישור הוועדה לבדיקת מינויים של דירקטורים בתאגידים עירוניים.
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, ישיבת מועצה מן המניין 48/14ערב טוב ישיבת מועצה  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

ראש העיר, ישי אדוארד, עומר שכטר, עדי אביני, . משתתפים 19:00שעה  4/5/21תאריך 

דורון אמסלם, עופר גבאי, יעקב אדמוני, ד"ר פנחסי, רז שגיא, משה בן טובים, חנוך עוז, בני 

בנגה בית אור. סדר היום תחילת הישיבה זו ינתן מענה לשאילתה של חבר המועצה רז שגיא. 

 לינג.רהפעלת היכל התרבות העירונית קמ

 :  אני לפני זה ארצה לומר כמה דברים בפתח הישיבה. אש העיר, רשלום בן משה

 לא קיבלנו את המענה לתשובה פיזית. :שגיא, חבר מועצה רז

חבצלת תחלקי להם. אני מבקש לומר כמה דברים בפתח  :אש העירשלום בן משה, ר

הישיבה. אנחנו נמצאים בשבוע אבל של המקרה הטראגי האסון הגדול שקרה בצפון אני 

עריך שכולם שנמצאים כאן היו לפחות פעם או פעמיים או יותר בהר מירון מכירים את מ

קדושת המקום שבעצם הוא מזה שנים רבות מאוד, עשרות שנים עוד בתחילת המאה 

הקודמת ועדו לפני זה, מקום מקודש ליהדות מקום קבורתו של רבי שמעון בר יוחאי שהוא 

המזעזעים ושמענו את הקולות האיומים, וראינו זה שכתב את הזוהר וראינו את המראות 

את הלוויות, אנחנו קודם כל אני בשמכם שולח מכם לכל המשפחות לשמחתי המשפחה 

האחרונה הצליחו לזהות סוף סוף את הבנים שלהם אז כל המשפחות השכולות אנחנו 

מנחמים אותם באבלם וכל החולים והפצועים מאחלים להם רפואה שלמה, אבל מאחלים 

לנו כמדינה באמת ובתמים שבמקום שימשיכו לעסוק בזה יש לנו הרבה פרשנים והרבה 

ביקורות והרבה אחראים והרבה אשמים שהמדינה תיקח את העניין הזה בכל הרצינות 

הראויה ותמנה מערכת שתבחן את כל הדבר הזה, מתחילתו ועד סופו לא רק את המשטרה 

. דבר אחד כולנו יודעים שיש אירוע מסוים ולא רק את העמותות יש שם אוסף של דברים

יש גורם אחד שהוא אחראי, אין הרבה גורמים, יש גורם אחד שהוא אחראי.  במקום מסוים

שנה בערך  20אני רוצה לומר לכם מידע אישי שלפני אחרי האסון שהיה בערד, נדמה לי לפני 

נים והרבה החלטות חברה בערד, כתוצאה מזה היו הרבה דיו 5או  3נהרגו שם אני חושב 

יכוחים שהיו בין ווכדומה וקבעו שיהיה משרד אחד או גורם ממשלתי אחד שיהיה אחראי, הו

משרדי הממשלה אמרו משרד התרבות כי זה עניין תרבותי, אמרו משרד התרבות מה פתאום 

יודע לעשות את זה. אמרו משרד הפנים הרי כל אירוע כזה הוא בזירה או בגזרה של  אני לא

מקומית אז העניין הוא מוניצפאלי, אמר שר הפנים אני לא יכול לעסוק בזה בסוף כפו  רשות



 4/5/2021מיום  48/14 פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'

6 
 

 

על המשטרה ואמרו מעתה ואילך יש קביעה חד משמעית שאירועים המוניים הם באחריות 

המשטרה, ובמשטרה יש מישהו שהוא זה שצריך ללוות את הכל. אני חוזר על מה שלכם 

ולל כך שיש בו מעל כך וכך אנשים צריך להביא את זה אירוע כ פקקתברור לגמרי כל אירוע 

כך וכך ימים, צריך להביא למשטרה כאן, המשטרה בודקת היא ממליצה, מעבירה את זה 

למחוז, המחוז מעביר את זה הלאה, עכשיו אירוע כזה גדול הוא מגיע לרמה של המפכ"ל 

יש מבצעים אז יש אני בטוח שההליך הזה היה, כמו בצבא ש שהמפכ"ל צריך לאשר אותו

רמה של אלוף הפיקוד יש הערכת מבצעים ואחרי זה הרמטכ"ל, ואחרי הרמטכ"ל ואירועים 

שר את זה. עכשיו כשאנחנו שומעים את הדברים האלה אמסוימים ראש הממשלה בעצמו מ

לכן אנחנו מאוד מוטרדים לכן אני מאוד מקווה שיקבלו החלטה מהר, ימנו קוראים לזה 

תית, או ועדה ממלכתית כזו או אחרת שתבחן את הכל באופן יסודי ועדה חקירה ממלכ

ותבטיח שזה לא יקרה יותר אני מאוד מקווה לכולנו. לכולנו. עכשיו לשאילתה. מישהו מכם 

 רוצה להתייחס לחלק הזה בבקשה.

אני רוצה לשאול שאלה לגבי התקציב, שאילתה ששאלתי שאלה  :שגיא, חבר מועצה רז

 בתקציב וכאן אנחנו.₪ ליון קטנה מכיוון שיש מ

 :  חצי מזה מותנה.אש העירשלום בן משה, ר

 הכל מותנה למעשה. :, גזבר העירייהרחבעם חיים

 : יש לי שאלת הבנה המפעיל הזה שמוציאים אליו מכרז., חבר מועצהבני בנגה בית אור

 :  היזם הוא יזם.אש העירשלום בן משה, ר

א יזם כלום רוצים שהוא יפעיל את אחת התרבות, : הוא ל, חבר מועצהבני בנגה בית אור

שיפעיל את היכל התרבות ראיתי שהוא מקבל זכויות  המדינה יזמה את היכל התרבות. זה

להפעיל בית קפה בסדר גמור, איזה עוד זכויות מה סגנון ההפעלה שלו, הוא מפעיל והוא 

מנהל את ההופעות מקבל תשלום קבוע כל חודש מהעירייה על זה שהוא מפעיל? או שהוא 

 וההכנסות של ההופעות הם הכנסות שלו? מה זה היזם הזה איזה זכויות יש לו?

:  אני אתן לך תשובה היזם הזה שיבחר במסגרת המכרז, צריך אש העירשלום בן משה, ר

להפעיל את היכל התרבות לדאוג לשווק את האירועים שלו ללכת לכל המקומות שבהם יש 

לרשויות, לחברות עובדים למשרדים כאלה ואחרים כדי שיבואו מישהו שמתעניין, ללכת 

 וימלאו את האולם הזה כדי שיהיה בו קונגרסים ואספות, 
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 : זה החובות שלו מה הזכויות שלו?, חבר מועצהבני בנגה בית אור

 :  שיהיו אירועים ההכנסות הם שלו, ההוצאות הם שלו.אש העירשלום בן משה, ר

: הוא מנהל את האירועים הוא יוזם אותם על פי התכנית מועצה, חבר בני בנגה בית אור

 הכסף שלו? ,שהעירייה תיתן לו, הוא יוזם והוא גובה את הכסף

 :  נכון, נכון.אש העירשלום בן משה, ר

 : והוא משלם לעירייה שכר דירה או שהוא לא משלם כלום?, חבר מועצהבני בנגה בית אור

 לא משלם כלום.  :  לא, הואאש העירשלום בן משה, ר

 : ארנונה., יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

:  ארנונה הוא משלם. אני אגיד לך בנגה ככה באמת באופן הכי אש העירשלום בן משה, ר

פתוח תראה, הטבע של התרבות מטבעו התרבות הוא לא מכניס, תרבות זה הוצאה, זה 

ץ כולל האולם שנמצא בפתח השקעה והוצאה, בדקנו חלק מהאולמות שנמצאים ברחבי האר

מקומות ישיבה הוא רוב השנה פעיל גם ביום וגם  840תקווה שהוא אולם גדול מאוד יש בו 

בלילה, יש שם מערכת שעובדת חזק מאוד, בסוף כל שנה אחרי שהוא הוציא את כל 

 3 –ל  2.5קיון ולכל המערכות וכדומה הוא מקבל מהעירייה בין יההוצאות, לעובדים ולנ

בשנה כדי לסבסד אותו זאת אומרת עם כל הפעילות הרחבה שהוא עושה העירייה ₪ ן מיליו

אלף תושבים ובאים אליהם מראש העין ומכל  250משקיעה בו וזה פתח תקווה שיש להם 

מקומות ישיבה, עוד לא התחיל את הפעילות שלו הוא  630האזור, אצלנו האולם שלנו הוא 

קנות לו קהל בתוך תחרות שיש, זאת אומרת יש פה צריך לקנות לו מוניטין הוא צריך ל

הרבה עבודה של שיווק ומכירה גדולה מאוד, ואם עכשיו חלילה מי שיעשה את זה לא יעשה 

 את זה מספיק טוב זה על חשבונו יהיה הוא יצטרך לשאת בהוצאות.

 : בפתח תקווה אני יותר בקיא מאשר היכל התרבות שלנו,, חבר מועצהבני בנגה בית אור

בגלל ספקטור שליוויתי אותו שם הוא בנה את זה והוא היה יו"ר בהתחלה ואני הייתי מאוד 

מעודכן. עכשיו המספרים שאתה אמרת הם נכונים. האם הוא רשאי ליזום לעשות לפתח כל 

 מיני כנסים כאלה או שזה רק תרבות?
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סים, להביא כל :  כן, כן אמרתי קודם ללכת לחברות, להביא כנאש העירשלום בן משה, ר

דבר שאפשר להביא הנה. רז לפתיחה שלך אני רוצה בכל זאת כתבתי לך את זה בזה אבל 

את זה כי אתה השתמשת במושגים שהם מקובלים שהאולם הזה הוא חשוב שאני אדגיש 

כאבן שאין לה הופכין ופיל לבן, עכשיו כדי לדייק את העניין אתה בחור מדויק הרי, כדי 

פיל לבן יכול להיות או שבכלל לא נבנה ונשאר לא בנוי לגמרי או אחרי שבנו לדייק את העניין 

 –אותו לא מאכלסים אותו ואין הופעות ואין כלום. האולם הזה שהתחילה הבניה שלו ב 

המועצה החליטה שהיא מחלקת את המכרז הזה לשני  2012 –ראית כתבתי לכם ב  2012

ד לבנות ללכת לחברה חיצונית שהיא תבנה חלקים שלב ראשון לבנות את השלד ובתום השל

את היתר וכו' וכו', פירטתי לכם מתי היה המכרז מתי יסתיים השלד, ושהשלד יסתיים ופה 

לא כתבתי כדי לא להטעות אבל אני אגיד לכם מה קרה, בתום השלד שאנחנו רצינו להביא 

ך ומורכב וגם חברה חיצונית אחרת, שתבוא ותיקח את השלב השני שהוא הרבה יותר מסוב

יותר יקר הרבה יותר יקר, החברה ביקשה לעשות צילום לבניין, צילום רנטגן, שמנו את 

המשכ"ל עם אנשי מקצוע צילמנו את הבניין והתברר שבצילום הפנימי שלא רואים 

שכבר מכוסה בטיח ובאבנים החומר שהוא חומר נגד בעירה שהם שמו שם  שהקונסטרוקציה

 במפרט איזה חומר לעשות מכיוון שהוא לא תקני, הוא לא תקני, ויש להם 

 : חומר ציפוי הקורות שהיה אמור להיות טרמי ועם כיבוי ..., חבר מועצהבני בנגה בית אור

כתוצאה מזה אמרנו לחברה רבותיי כיוון שלא עשיתם את זה על  :אש העירשלום בן משה, ר

היה ₪ ליון ייתה בערך מיהפי המפרט הטכני אתם עכשיו צריכים לשאת בהוצאה, ההוצאה 

איתם שנה שלמה ויכוחים ומשפטים כמעט משפטים בסוף הודענו להם אם אתם לא תעשו 

את הפעולה אתם אנחנו ניקח את הערבות הבנקאית שלכם, ונעשה אנחנו את זה והם קיבלו 

המכרז יצא התחילה העבודה, ולשמחתי השיתופית  2017 –את זה. ולכן עד השלב הזה ב 

העבודה, היא סיימה את העבודה והיא סיימה את העבודה. צריך להגיד ביושר  לקחה את

שלפני שהיא סיימה את העבודה כבר שנה מראש התחלנו לבדוק, שנה מראש, מכיוון 

שהנושא הזה הוא חשוב, מכיוון שהנושא הוא חשוב. רז תן לי לסיים, תן לי לסיים נעבור גם 

 להצבעה.

כל כך לא מרוכז כי לא איכפת מהשאילתה כי הכל פוליטיקה  אדוני :, חבר מועצהניעדי אבי

 אם הוא רוצה ללכת להצבעה בואו ניגש להצבעה הכל בסדר. 
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 קיבלתי תשובה.  :שגיא, חבר מועצה רז

 : על פי הכללים התשובה צריכה להיכתב.אש העירשלום בן משה, ר

רבות: בהמשך מענה לשאילתה בנושא הפעלת היכל הת :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 לפנייתך שבנדון הריני להשיבך הרקע.

 אין צורך קראנו. :שגיא, חבר מועצה רז

 :  לא צריך להקריא את התשובה פרומה?אש העירשלום בן משה, ר

 : צריך להקריא. בדרך כלל אתה מתעקש., יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

סיום  11/2014בניית שלד,  תחילת 2012אוקיי רקע דצמבר  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

מכרז שלב ב' על פי התכנון  3/2017יים, והתחשבנות סופית ותיקוני ליק 12/2016בניית שלד, 

מסירת  2/2021הוקם צוות לבחינת אופן הפעלת ההיכל,  1/2020זכתה חברת שיתופית, 

 ההיכל על ידי הקבלן לעירייה. כעת הטענה כי בוצעו ניסיונות עקרים להפעלת ההיכל

משוללת כל יסוד. הפעלת היכל התרבות מהווה אבן דרך משמעותית לעיר, אין ספק כי 

מפעיל ההיכל נדרש למוניטין ניסיון מקצועי, יכולת כלכלית וכן נדרשת השקעה כספית מצד 

העירייה כל זאת כדי שתושבי העיר יהנו ממיטב האירועים וההופעות, בימים אלה אנו 

כל שיהיו, אנו מודעים לקושי בקבלת הצעות בתחום נמצאים בהליך קבלת ההצעות כ

התרבות בתקופת משבר הקורונה ומקווים שמאחר ואנחנו נמצאים בתקופה שלאחר 

הקורונה כן יוגשו הצעות. במידה ולא יוגשו הצעות למכרז היכל התרבות יופעל על ידי 

ם נמצא מזה החברה העירונית שתיערך לגיוס מנהל מקצועי מתאים להיכל. אציין כי האול

כחודשיים בהרצה וכבר מתקיימים בו אירועי תרבות וכן מתוכננים בו מספר אירועים 

נוספים בחודשים הקרובים כפי שפורסם לכלל הציבור. מובהר כי מנגנון בחירת ועדת 

הרפרטואר טרם נקבע אבל אולם בהחלט הכוונה היא שהועדה תכלול אנשי ציבור ותרבות 

יר. בהתאם לתחשיבים והערכות הכלכליות ידרשו הוצאות שייצגו את כלל תושבי הע

לשנה, מאחר ומדובר בשנה הראשונה תוקצב ליתר ביטחון בסך ₪ אלף  500לסבסוד של 

 בסעיף מותנה. תודה.₪ מיליון 
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:  לסיום במידה ולא יבחר יזם, מי שיפעיל את האולם הזה תהיה אש העירשלום בן משה, ר

היא תעשה עבודה טובה מאוד אם היא תגייס את אנשי החברה העירונית ואני בטוח ש

המקצוע. אנחנו לשאלתך אנחנו נצא והחברה העירונית תצא ותבחר מנהל לאולם שהוא יהיה 

 מנהל ההיכל וכל הפעילות תעשה במסגרת החברה העירונית.

מיכל, עומר רצון ומשה בן  והצטרפ 19:10 –אני מציין שב  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 ים. טוב

 
אישרה מועצת העיר את מינויו של חבר המועצה  26/12/2018רקע: ביום  .1

במסגרת  3/6/2021עומר שכטר כסגן ראש עיר ראשון בשכר עד ליום 
הסכם רוטציה לחילופי סגנים. בהחלטת המועצה צויין כי המינוי 
עוד צויין כי עם סיום הכהונה  והאצלת הסמכויות הם עד למועד הנ"ל, 

עצת העיר אישור מינויו של חבר המועצה עדי אביני כסגן ראש יובא למו
 עיר בשכר.  

    :  אי לכך מתבקשת מועצת העיר לאשר המינוי כדלקמן
אישור מינוי חבר המועצה עדי אביני כסגן ראש עיר בשכר לפי סעיף   .א

לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות  1א15וסעיף  15
במקום חבר  4/6/2021החל מיום  ,1975-וסגניו וכהונתם תשל"ה

המועצה עומר שכטר המסיים כהונתו כסגן ראש העירייה בשכר ביום 
3/6/2021 . 

ן   .ב להאציל לחבר המועצה עדי אביני את סמכויות ראש העיר לעניי
אסטרטגיה כלכלית, חינוך ממלכתי דתי ומורשת ישראל החל 

כויות הזכות לשכר תפקע מאליה עם נטילת הסמ 4/6/2021מתאריך 
 על ידי ראש העיר.

אישור מינוי חבר המועצה עומר שכטר כמחזיק תיק חינוך ממלכתי   .ג
 ____________.4/6/2021)למעט חינוך ממלכתי דתי( החל מתאריך 

 

אישרה מועצת העיר את מינויו של חבר  26/12/2018רקע: ביום  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

. במסגרת הסכם 3/6/2021בשכר עד ליום  המועצה עומר שכטר כסגן ראש העיר ראשון

רוטציה לחילופי סגנים, בהחלטת המועצה צוין כי המינוי והאצלת הסמכויות הם עד למועד 

הנ"ל. עוד צוין כי עד סיום הכהונה יובא למועצת העיר אישור מינויו של חבר המועצה עדי 

וי כדלקמן: א. אביני כסגן ראש העיר בשכר. אי לכך מתבקשת מועצת העיר לאשר המינ

 1א  15, וסעיף 15בשכר על פי סעיף אישור מינוי חבר המועצה עדי אביני הסגן ראש העיר 

, החל מיום 1975לחוק הרשויות המקומיות בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם תשל"ה 

במקום חבר מועצה עומר שכטר המסיים כהונתו כסגן ראש העירייה בשכר ביום  4/6/2021

להאציל לחבר המועצה עדי אביני את סמכויות ראש העיר לעניין אסטרטגיה  . ב.3/6/2021

, הזכות לשכר תפקע 4/6/2021כלכלית, חינוך ממלכתי דתי, במורשת ישראל החל מתאריך 
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יות על ידי ראש העיר. ג. אישור מינוי חבר המועצה עומר שכטר ומאליה עם נטילת הסמכ

 . 4/6/2021מלכתי דתי( החל מתאריך כמחזיק תיק חינוך ממלכתי )למעט חינוך מ

 מה זה אסטרטגיה כלכלית. :שגיא, חבר מועצה רז

הרעיון הוא שעדי יעזור לנו להרחיב את כל מעגל ההכנסות  :, גזבר העירייהרחבעם חיים

של העירייה, למשל ישנם תקציבים של משרדי ממשלה שהם מיועדים והם מיועדים בעיקר 

אותם, צריך לדעת איפה הם נמצאים, צריך להגיש בקשות לרשויות שמתפתחות צריך לאתר 

צריך לפנות וזה חלק מהתפקיד של עדי, בין השאר הם יהיו במידה ויהיו קולות קוראים 

שלא הגיעו אלינו או נעדרו מאיתנו. גיוס תרומות כולל מחו"ל במידה ואפשר למצוא כי היום 

על ידי תרומות במיוחד מחו"ל ישנם פרויקטים רבים ומבנים רבים שאפשר להקים אותם 

עושות שת"פים טובים ואתה ש ושת"פ עם המגזר השלישי כל העמותות למיניהם, יש רשויות

 ככה מרחיב את כל מעגל ההכנסות שלך.

ת אלייך אם אני אני זוכר נכון אולי ייש לי עוד שאלה פרומה שמופנ :שגיא, חבר מועצה רז

חזיק באחת מארבעת התיקים המרכזיים בעירייה אני לא זוכר נכון, סגן ראש עיר צריך לה

 רווחה, שפ"ע חינוך או הנדסה אני טועה?

 : אני לא מכירה את זה. , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 :  אין דבר כזה.אש העירשלום בן משה, ר

: מה שאמר רחבעם זה דברים חשובים מאוד אבל בין זה לבין , חבר מועצהבני בנגה בית אור

ה כלכלית אין קשר, המונח לא מתאים. זה פעילות מאוד חשובה לעשות אותה אסטרטגי

 ממדרגה ראשונה אין מה לדבר זאת לא אסטרטגיה.

:  בוא נאמר שהמונח הזה הוא אולי לא כל כך מתאים מדייק אם ראש העירשלום בן משה, 

 יהיה צורך נדייק אותו מה שחשוב זה התוכן שלו.

אנחנו לא מבינים את התוכן שלום כי אסטרטגיה  :מועצה אדיב, חברת פנחסי בדיוכד"ר 

 כלכלית זה משהו אחר.

 :  אבל התייחסתי למה שאמר בנגה.אש העירשלום בן משה, ר

קודם כל גיוס תרומות אנחנו לא כל כך מצליחים   :ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חברת מועצה

חות שלו בגיוס תרומות זה יודעת אני לא מכירה את עדי לעומק אבל מה ההתמ להבין אני לא

פונקציה, זה עבודה זה מישהו שבאמת עושה דבר כזה, דבר שני גם גיוס של קולות קוראים 
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 בואו עם כל הכבוד יש פקידות ששמים יודעים.

 לא התכוונתי לשוטף. :, גזבר העירייהרחבעם חיים

ם לעשות את חברה איתור של קולות קוראים יודעי  :ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חברת מועצה

זה יש מנגנונים יש כל הזמן רוצים להבין את הנפח של התיק אנחנו לא נגד אנחנו רוצים 

 להבין מה הנפח של התיק שמקבל עדי כדי לקבל סגן בשכר.

 : הוא מקבל סגן שכר בהיותו סגן ראש העיר לחינוך נקודה. אש העירשלום בן משה, ר

 דתי בלבד. חינוך  :ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חברת מועצה

 :  סליחה חינוך ומורשת ישראל בנוסף לזה. אש העירשלום בן משה, ר

 לא חינוך מלא, חינוך דתי. :ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חברת מועצה

מן הראוי בדרך כלל סגנים בשכר בדרך כלל מחזיקים את תיק  :, חבר מועצהדורון אמסלם

הכי חשוב לנו צריך להתעסק בהם החינוך הכללי, למה מהסיבה הפשוטה שילדינו זה הדבר 

א' עד ת'. אז אולי במעמד הזה אולי אפשר להעביר לו את תיק החינוך שימשיך  –כל היום מ 

להתעסק בזה כל היום, חינוך חשוב. אני חושב שזה הגיוני גם. חינוך ממלכתי דתי או חינוך 

 כללי כי חינוך כללי חולש על הכל ביחד.

 לא גם לפני זה, זה לא היה.:  לא אש העירשלום בן משה, ר

עומר שכטר אתה מוכן את החינוך הכללי להעביר אליו כי סגן  :, חבר מועצהדורון אמסלם

 ראש עיר אני חושב שהוא אמור להיות אמון על התיק העיקרי על החינוך הכללי.

 :  סליחה, סליחה דקה. אש העירשלום בן משה, ר

 ושב.זה הגיוני אני ח :, חבר מועצהדורון אמסלם

: גם לפני זה היה סגן ראש העיר שכטר לממלכתי, ועדי היה אש העירשלום בן משה, ר

 ממלכתי דתי ומורשת ישראל.

גם לפני כן אבל עכשיו הוא סגן ראש עיר, סגן ראש עיר הוא  :, חבר מועצהדורון אמסלם

ינוך מי אני חושב שאיש כזה צריך להיות אמון על הח 24/7נקרא סגן ראש עיר עובד בעירייה 

 אם לא החינוך שלנו.

 :  הוא אמון על החינוך.אש העירשלום בן משה, ר

 חינוך ממלכתי דתי, החינוך הכללי הוא יותר מגבש. :, חבר מועצהדורון אמסלם
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אני אציג כמה דברים אחד האישור של הגזבר הוא רק לחצי שנה,  :, חבר מועצהחנוך עוז

 האם לא נדרש אישור לכל התקופה? 

יהיה גם כן אישור. היום  2022ברגע שמאשרים את תקציב  :, גזבר העירייהחייםרחבעם 

 .22אין לי אפשרות מבחינת תקציב לאשר את תקציב 

זה תקציב מאושר אני יודע שהוא מאושר כי הצבענו עליו מתחילת  :, חבר מועצהחנוך עוז

שצופה אתה  השנה, נכון, השאלה אם אישור גזבר העירייה לא צריך להיות אישור כזה

וחצי הבאות, שנתיים אחורה לפי הכנסות אני לא בטוח כי אין היגיון באישור גזבר  שנתיים

 לחצי שנה, אנחנו לא צריכים את האישור שלך כי זה עבר תקציב.

הסוגיה פה על אף שזה רשום בספר התקציב השאלה אם  רחבעם חיים, גזבר העירייה:

 ל להיות שזה רשום אבל אין לה הכנסות.הרשות המקומית יכולה לממש את זה, יכו

 אבל המינוי צריך להיות לשנתיים וחצי. :חנוך עוז, חבר מועצה

הוא נועד לשנה השוטפת,  הסגןאז אני אומר לך המינוי של  רחבעם חיים, גזבר העירייה:

 שנה הבאה במידה ומועצת העיר תחליט למשל שהיא לא מאשרת את התקציב יש בעיה.

 לא יהיה לסגנים שכר? :מועצהחנוך עוז, חבר 

 אם לא תאשרו לא. רחבעם חיים, גזבר העירייה:

 : אתה הצבעת על זה אמסלם וכולם הצביעו על זה.אש העירשלום בן משה, ר

 עקרונית. :, חבר מועצהדורון אמסלם

 :  עקרונית יש ממלכתי דתי יש ממלכתי.אש העירשלום בן משה, ר

שיו שבעצם בכל שנת תקציב אנחנו מאשרים את אתה אומר עכ :, חבר מועצהחנוך עוז

יב בינואר ואנשים פה צהסגנים מחדש, את השכר שלהם דהיינו אם שלום מביא את התק

 מחליטים לא להצביע על שני סעיפים של השכר לא יהיה להם שכר.

 סביר מאוד שלא.  :, גזבר העירייהרחבעם חיים

 7 –ל  זה₪ אלף  370שאלת הבהרה : אני רוצה לשאול , חבר מועצהבני בנגה בית אור

 חודשים זה עלות שכר או שזה שכר?

 עלות שכר. :, גזבר העירייהרחבעם חיים
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 :  עלות שכר. עלות מעביד.אש העירשלום בן משה, ר

את כותבת  2יש לי שאלה שניה פרומה בחוות דעת שלך בסעיף  :, חבר מועצהחנוך עוז

 לחוק הרשויות מהקומיות.  20הוראות סעיף  בהתאם לאמור בתצהירו של עדי אביני ולפי

 .120: סעיף , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

הוא זה שמסביר  20המשכתי כבר אני לא חושב שסעיף  120לא סעיף  :, חבר מועצהחנוך עוז

מדבר על השהייה וזה יכול להיות שיש לך טעות סופר תבדקי את  20סעיף  26את .. זה רק 

 זה.

 : בסדר., יועמ"ש העירייהפורתעו"ד פרומה 

עוד שאלה שאנחנו רוצים להביא לעדי אביני שכר אני חושב  :, חבר מועצהחנוך עוז

שמבחינה הגיונית מה שאומרים שאם בן אדם מקבל שכר צריך שיהיה לו עבודה. אני רוצה 

לשאול אותך שאלה זה לא רק להביא לו את השכר צריך להביא לו עבודה זה לא מינוי 

 טי.פולי

 : זה לא טעות זה בסדר., יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

חברי מועצה וצריך לנצל את כספי הציבור  17אני מדבר שיושבים פה  :, חבר מועצהחנוך עוז

אני צריך לתת לו את הכסף  המשכורת שלו זה כספי ציבור הישיבה פה זה כספי ציבור אז אם

י אין בעיה אבל צריך לתת לו עבודה, למה בלי הזה בגלל שזה שיקול פוליטי או קואליציונ

עבודה. להוסיף לו שאת מוסיפה לו פרומה ואת אומרת פה שיהיה לו האצלת סמכויות לעניין 

אסטרטגיה כלכלית אני לא חושב ורחבעם יתקן אותי אם אני טועה, האם אסטרטגיה 

 כלכלית רחבעם מתוקצבת השנה? תקצבנו אגף כזה, תקצבנו נושא כזה לא.

 מה יש לתקצב.  :, גזבר העירייהרחבעם חיים

 :  הוא הסביר לך שהוא אמור להביא כספים לא להוציא.ראש העירשלום בן משה, 

אין לזה תוכן אמיתי. יוכי דיברה בתחילת הקדנציה היא רצתה  :, חבר מועצהחנוך עוז

ן היום להיות בקואליציה ודיברה על תיק של אסטרטגיה ואגף לא עשיתם עם זה כלום. אי

שום דבר. שלום אין היום שוב דבר פרקטי במילים האלה. אני חושב שאם הייתם נותנים לו 

 גם את החינוך לא צריכה להיות בעיה.
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ראש העיר אני בכלל אם יורשה לי אני רוצה לברך דווקא על  :, חבר מועצהעומר רצון

הצבענו בתחילת הבחירה ועל מימוש הסכמים קואליציוניים אני מופתע קצת מהשאלות 

הקדנציה על מסלול אם זה מורחב קצר היה לנו זמן להגיד. לי יש ביקורת פנימית ואנחנו 

נעלה את זה בהנהלה פנימית אצלנו בישיבה של חברי הקואליציה, אני חושב שהסכמים 

צריך לממש את ההסכמים ולדאוג  שבקואליציהקואליציוניים צריך לממש אותם וכל מי 

עדי הוא  מש אותה לעדי אני מאחל הצלחה זה חלק מהסכם קואליציוני,שהסיעה השניה תמ

לא הבעיה ואני לא חושב שיש משהו אישי חלילה נגד עדי ואני אשמח שבאותה מידה שאנחנו 

ראש העיר יודע לקיים הסכמים קואליציוניים לחיצת יד  באדיקותמקיימים היום ואתה 

לאורך וכל הסיעות שנמצאות בקואליציה שלך היא חשובה ואני מקווה שזה יקרה לרוחב ו

 שיהיה בהצלחה עדי.

אני רוצה לברך האמת אחרי שיעבור אני מקווה שזה יעבור, אני  :, חבר מועצהדורון אמסלם

רוצה לברך אין קשר לכל השאלות שלנו וכל השאלות הן לא שאלות חלילה הן מה שנקרא 

 אסטרטגיה כדין מה שנקרא.

 היה לי ספק דורון. לא :, חבר מועצהעדי אביני

באמת אני מאחל שההסכמים הקואליציוניים ימומשו כמו  :, חבר מועצהדורון אמסלם

הזה שהוא רחב וחשוב לנו באמת לדעת שזה יקרה שראש העיר יגיד  יהקואליציונההסכם 

מצביעים אנחנו  נחנושכל ההסכמים הקואליציוניים ימומשו יצהיר את הדבר הזה לפני שא

 המועצה קואליציה בעיקר.נשמח כל חברי 

 : הסכם קואליציוני צריך לממש.אש העירשלום בן משה, ר

זה גם איזה שהיא מניעה לכהונה שצריך  20: סעיף , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

בחוות הדעת, והכל בסדר גם  להיבדק ואני החתמתי אותו על תצהיר אגב כמו שכתבתי

ההאצלה וגם הליך המינוי אני מזכירה שאנחנו במימוש הסכם רוטציה שאושר בתחילת 

 הקדנציה.

 אז מה זה רלבנטי הסעיף זה סתם להבנה מה רלבנטי הסעיף? :, חבר מועצהחנוך עוז

 לעניין: בעצם מה שאני צריכה לומר בהיבט הזה , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

אצלת סמכויות כי האצלת סמכויות אין שכר זה דבר אחד, שעל זה דיברנו והנושא השני זה ה

 שבעצם אין מניעה שבדין לכהונה. למשל שהבן אדם תושב העיר כל מיני דברים מהסוג
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 הזה בין היתר גם הסעיף הזה. 

רון וגם דו 19:20 –אני גם מציין שמר בני אנניה הצטרף ב  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 ראש העיר? אמסלם. אנחנו עושים הצבעה על כל הסעיפים ביחד סעיפים א,ב,ג.

 : בעד.ראש העירשלום בן משה, 

 : ישי?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, ס/מ"מ ראש העירישי אדוארד

 : עומר?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, סגן ראש העירעומר שכטר

 : עדי?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהעדי אביני

 : מיכל?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :סופרין דיסטניק, חברת מועצה מיכל

 : שלום?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהשלום מעוז

 : דורון?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהדורון אמסלם

 : עופר?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהגבאיעופר 

 : עומר רצון?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהעומר רצון

 : בני?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהבני אנניה

 : אדמוני?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהיעקב אדמוני

 : רז?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהרז שגיא

 : משה?אילן הררי, מנכ"ל העירייה
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 : בעד., חבר מועצהמשה בן טובים

 : יוכי?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :אדיב, חברת מועצה פנחסי בדיוכד"ר 

 : חנוך?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהחנוך עוז

 : בנגה?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד עם הרבה איחולי הצלחה אני בטוח שנרוויח מזה. :, חבר מועצהבני בנגה בית אור

 
 1החלטה מס' 

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הסעיפים המפורטים : בסדר היום 1סעיף 
 להלן:

וסעיף  15מינוי חבר המועצה עדי אביני כסגן ראש עיר בשכר לפי סעיף א. 
 לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם 1א15
במקום חבר המועצה עומר שכטר  4/6/2021החל מיום  (1975-של"הת

 . 3/6/2021המסיים כהונתו כסגן ראש העירייה בשכר ביום 
ראש העיר לעניין  להאציל לחבר המועצה עדי אביני את סמכויותב. 

אסטרטגיה כלכלית, חינוך ממלכתי דתי ומורשת ישראל החל מתאריך 
ה עם נטילת הסמכויות על ידי ראש הזכות לשכר תפקע מאלי 4/6/2021

 העיר.
)למעט חינוך ג.  מינוי חבר המועצה עומר שכטר כמחזיק תיק חינוך ממלכתי 

 .4/6/2021ממלכתי דתי( החל מתאריך 
 

 ( שלום בן משה, ישי אדוארד, עומר שכטר, עדי אביני, מיכל סופרין דיסטניק, 16: )בעד
 רצון, בני אנניה, יעקב אדמני, רז שגיא, שלום מעוז, דורון אמסלם, עופר גבאי, עומר 

 משה בן טובים, ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חנוך עוז, בני בנגה בית אור.

 

אני יכול משפט אני חשבתי בהתחלה שאני אומר דברים אבל  :, חבר מועצהעדי אביני

החלטתי שעדיף להיות בגדר אמור מעט ועשה הרבה אז עדיף שהעשייה תדבר, אני רוצה 

ת לחברים על האמון, אני רוצה להודות יותר לחברים היותר קרובים שבאמת סייעו להודו

, בהזדמנות זו אני רוצה להודות להוריי, אבי ז"ל אמי מאודועזרו תודה רבה אני מעריך 

 ואשתי שעוזרים לי הרבה תודה רבה.
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י  .2 אישור מינוי העסקת אוראל רוני כעוזרת לסגן ראש העיר עדי אבינ

משכר מנכ"ל, בהתאם לאישור  30%-40%להסכם שכר בכירים  בהתאם
 משרד הפנים___________________________________________

 

אישור מינוי העסקת אוראל רוני נמצאת פה, אוראל שלום  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 משכר 40%עד  30%ני בהתאם להסכם שכר בכירים אי כעוזרת לסגן ראש העיר עדי אביבו

 מנכ"ל בהתאם לאישור משרד הפנים. אוראל תציגי את עצמך במספר משפטים בקשה.

אני בוגרת ... ניסיון ויעוץ  29אני עובדת, אוראל רוני בת  29שמי אוראל רוני, בת  :אוראל רוני

אסטרטגי, ארגוני כלכלי. ניסיון בתחום הנדל"ן גם. יש לי תואר ראשון בראיית חשבון, תואר 

 ים אסטרטגיה ויזמות. שני במנהל עסק

 איפה למדת? :אדיב, חברת מועצה פנחסי בדיוכד"ר 

 בקריה אקדמית אונו.  אני גרה בראש העין. :אוראל רוני

: אני רק אציין שהיא עומדת בדרישות שבקובץ , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 תפקידים של משרד הפנים ומילאה שאלות ניגוד עניינים ונמצא תקין.

 ראש העיר? .2אנחנו נעלה להצבעה סעיף  :, מנכ"ל העירייהרריאילן ה

 : בעד.אש העירשלום בן משה, ר

 : ישי?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, ס/מ"מ ראש העירישי אדוארד

 : עומר?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, סגן ראש העירעומר שכטר

 : עדי?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :מועצה, חבר עדי אביני

 : מיכל?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :סופרין דיסטניק, חברת מועצה מיכל

 : שלום?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חברת מועצהשלום מעוז

 : דורון?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהדורון אמסלם



 4/5/2021מיום  48/14 פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'

19 
 

 

 : עופר?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהעופר גבאי

 : עומר רצון?מנכ"ל העירייה י,אילן הרר

 בעד. :, חבר מועצהעומר רצון

 : בני?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהבני אנניה

 : אדמוני?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהיעקב אדמוני

 : רז?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהרז שגיא

 : משה? יצא. יוכי?, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 בעד. :אדיב, חברת מועצה פנחסי בדיוכד"ר 

 : חנוך?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהחנוך עוז

 : בנגה?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 .: בעד, חבר מועצהבני בנגה בית אור

 
 2החלטה מס' 

ני מימליאת המועצה מאשרת פה אחד בסדר היום:  2סעיף  נוי העסקת אוראל רו
 30%-40%כעוזרת לסגן ראש העיר עדי אביני בהתאם להסכם שכר בכירים 

 משכר מנכ"ל, בהתאם לאישור משרד הפנים.
 

 שלום בן משה, ישי אדוארד, עומר שכטר, עדי אביני, מיכל סופרין דיסטניק( 15: )בעד
 עקב אדמוני, רז שגיא,שלום מעוז, דורון אמסלם, עופר גבאי, עומר רצון, בני אנניה, י

 ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חנוך עוז, בני בנגה בית אור.
 ( משה בן טובים.1: )יצא
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 .2021אישור מתן תמיכות לשנת  .3
 

 . היועצת המשפטית בקשה.2021אישור מתן תמיכות לשנת  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

ן בפרוטוקול צוין שהיה צריך : אני רק רוצה לציי, יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

להשלים בדיקה לגבי עמותות שהן פעילות והשימוש בכספי התמיכות שניתנו בעבר תקין 

הבדיקה הושלמה ועדכנה אותי היום מרגלית שאחראית על התחום הזה שהבדיקה הושלמה 

והכל נמצא תקין. לגבי התמיכות עצמן יש לכם את הכל אם יש לכם שאלות או אם אתם 

 אני יכולה לסקור את זה.רוצים 

לפני האישור אני רוצה לציין בקשה משנה שעברה להקדים את  : , חבר מועצהבני אנניה

 התמיכות על מנת שהתנועות נוער והגופים יקבלו את זה בשתי פעימות פעימה אחת עכשיו.

 : בדיוק זאת  הכוונה., יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

ו הקדמנו את האישור של ועדת התמיכות כדי שנוכל השנה : אנחנאש העירשלום בן משה, ר

 להקדים גם את התמיכות לעמותות בשתי פעימות כפי שסוכם.

 דבר שעוזר מאוד לתנועות נוער. :, חבר מועצהבני אנניה

 : גם לתנועות נוער וגם לאחרים.אש העירשלום בן משה, ר

מלגות של נשימה לאני חייב התייחסות גם באותה  :, סגן ראש העירעומר שכטר

כל הדברים האחרים אני לא מבין  פורטאים המצטיינים כל דקה עם זה לא מקדם אתהס

למה בד בבד לא מביאים את כל השאר ביחד לאישור, מלגות לספורטאים מצטיינים את 

 נותנת לשנה קודמת. 

 : מלגות לא צריך לאשר. צריך לבצע., יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

יוצא קול קורא עכשיו. אני לא נותן ציונים לעצמנו אבל  :מנכ"ל העירייה, אילן הררי

 הקדמנו בשנה ותודה.

 : יש מישהו בניגוד עניינים שצריך לפצל הצבעות?, יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 כרגיל אדמוני. :, חבר מועצהיעקב אדמוני

 אפשר הצבעה אחת אין פירוט של העמותות. :, חבר מועצהחנוך עוז

 : רק את זה להוציא החוצה., יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 )יעקב אדמוני יצא(
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 . ראש העיר?3תמיכות סעיף  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 : בעד.אש העירשלום בן משה, ר

 : ישי?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, ס/מ"מ ראש העירישי אדוארד

 : עומר?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, סגן ראש העירשכטרעומר 

 : עדי?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהעדי אביני

 : מיכל?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :דיסטניק, חברת מועצה סופרין מיכל

 : שלום?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהשלום מעוז

 : דורון?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהדורון אמסלם

 : עופר?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהעופר גבאי

 : עומר רצון?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהעומר רצון

 : בני?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהבני אנניה

 : רז?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהרז שגיא

 : יוכי?לן הררי, מנכ"ל העירייהאי

 בעד. :אדיב, חברת מועצה פנחסי בדיוכד"ר 

 : חנוך?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד :, חבר מועצהחנוך עוז

 : בנגה?אילן הררי, מנכ"ל העירייה
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 : בעד., חבר מועצהבני בנגה בית אור
 
 

 3החלטה מס' 
 .2021לשנת תמיכות מליאת המועצה מאשרת פה אחד מתן  בסדר היום:  3סעיף 

 
 ( שלום בן משה, ישי אדוארד, עומר שכטר, עדי אביני, מיכל סופרין דיסטניק14: )בעד

 ד"ר יוכבד פנחסי  שלום מעוז, דורון אמסלם, עופר גבאי, עומר רצון, בני אנניה, רז שגיא,
 אדיב, חנוך עוז, בני בנגה בית אור.

 משה בן טובים.יעקב אדמוני, ( 2: )ויצא

 אדמוני חזר()יעקב 
 
 
חלק מחלקה  5494גוש  - 5רחוב הגליל  418-0494120תכנית אישור  א.. 4

כחלק מבעלי הקרקע  48חלק מחלקה אישור המועצה כ 5507; גוש 13
 _____________נית כמגישה ואישורה להחלפת שטחיםלהצטרף לתכ

 

 עלי הקרקע: יש שני נושאים שבאים למליאת המועצה כב, מהנדס העירייהמשה לורברבום

עדת משנה, ומכיוון וינית כלומר זה שני נושאים שעברו התקבלה החלטה בומבחינה קני

ותיכף ניגש לכל אחד ואחד לגופו של עניין, זה מובא לאישור מועצת העיר על שני דברים א' 

ב' שמועצת העיר תצטרף כמגישה כיוון שאנחנו הבעלים. אני  –לאישור כבעלי הקרקע ו 

ענבל חלקכם מכירים אותה מנהלת מחלקת תכנון עיר, והיא תציג לכם את  רוצה להציג את

 הבקשות.

התכנית הראשונה  ברחוב הגליל תכנית שהמטרה  :, מנהלת מח' תכנוןמניסטרסקי ענבל

שלה בעצם החלפת שטחים בין שטח ציבורי לשטח למגורים, אפשר לראות כאן את המצב 

קופית הבאה בעצם אנחנו מדברים על השטח, המאושר לעומת המצב המוצע, ואם נעביר לש

ות בעצם את המצב המאושר לעומת המצב המוצע. בעצם יפותיכף נראה לכל אורך השק

אנחנו מדברים על משולש שנמצא בצד ימין מסומן בירוק במקום התכלת שמופיע בצפון 

של המגרש אנחנו עושים הצרחה של השטחים, כאן בשקופית הבאה נוכל לראות את הסימון 

השטח. כאן אנחנו רואים את החלק שמדגים את החלפת שטחים מדובר באותו גודל שטח, 

מ"ר, כל מה שנדרש כאן לאישור המועצה כמגישת התכנית והאישור על הצרחת  703של 

השטחים. אחד התנאים של התכנית להפקדה היה דו"ח שמאי בדו"ח השמאי אפשר לראות 

 ם של התכנית של דו"ח השמאי בשטח מה התכניות את טבלת ההקצאות. אלו נתונים טכניי
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התקפות ומה מותר לעשות, וכאן למעשה טבלת ההקצאות שמראה שהעירייה לא נפגעת 

 מהתכנית הזאת מההחלפה של השטחים.

: לא מפסידה ולא נפגעת. ההיפך המיקום של השצ"פ בחלק אש העירשלום בן משה, ר

 ניצול שלו מבחינת נגישות יותר טובה.העליון הוא הרבה יותר טוב מבחינת יכולת 

 : תצביעו עכשיו., יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

יש לי רק דבר אחד קטן אני יכול להצר על זה שמשכו פה את  :, חבר מועצהחנוך עוז

שלות של התכנית אני רואה שפעמיים אישרנו לו את זה להאנשים יותר מידי לפי השת

 27/11 –גם ב  17/11, גם 6/10 –א יודע למה היה צריך גם ב , ל2018 –ו  2017 –להפקדה ב 

 זה טרטור של הבן אדם. 2/2 –וגם ב 

 תה התנגדות אפילו יותר מזה. יצאנו גם לשטח שם.יהי :, ס/מ"מ ראש העירישי אדוארד

 אני חושב שצריך לאשר את זה וזהו. :, חבר מועצהחנוך עוז

 ש העיר?רא א. 4אוקיי  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 : בעד.אש העירשלום בן משה, ר

 : ישי?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, ס/מ"מ ראש העירישי אדוארד

 : עומר?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, סגן ראש העירעומר שכטר

 : עדי?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהעדי אביני

 : מיכל?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :דיסטניק, חברת מועצה סופרין מיכל

 : שלום?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהשלום מעוז

 : דורון?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהדורון אמסלם

 : עופר?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהעופר גבאי
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 : עומר רצון?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהרצוןעומר 

 : בני?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהבני אנניה

 : אדמוני?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהיעקב אדמוני

 : רז?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהרז שגיא

 : יוכי?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :מועצה אדיב, חברת פנחסי בדיוכד"ר 

 : חנוך?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהחנוך עוז

 : בנגה?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 : בעד., חבר מועצהבני בנגה בית אור
 
 
 

 4החלטה מס' 
רחוב  0494120-418תכנית מליאת המועצה מאשרת פה אחד  א' בסדר היום: 4סעיף 

חלק אישור המועצה כ 5507גוש ; 13חלק מחלקה  5494גוש  - 5הגליל 
כחלק מבעלי הקרקע להצטרף לתכנית כמגישה ואישורה  48מחלקה 

 להחלפת שטחים.
 ( שלום בן משה, ישי אדוארד, עומר שכטר, עדי אביני, מיכל סופרין דיסטניק15: )בעד

 שלום מעוז, דורון אמסלם, עופר גבאי, עומר רצון, בני אנניה, יעקב אדמוני, רז שגיא,
 יוכבד פנחסי אדיב, חנוך עוז, בני בנגה בית אור.ד"ר 
 ( משה בן טובים.1: )יצא
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חלק מחלקה  4271גוש  - 18רחוב שלמה המלך  418-0817999תכנית  ב.. 4

כחלק מבעלי הקרקע להצטרף לתכנית כמגישה אישור המועצה  245
 ________________________ואישורה לזיקת הנאה בשטח ציבורי.

 

ב' גם פה בעצם אישור המועצה נדרש  4סעיף  :מניסטרסקי, מנהלת מח' תכנון עיר ענבל

כהצטרפות למגישה ואישור זיקת הנאה בשטח ציבורי, מדובר בזיקת הנאה ברחוב שלמה 

המלך, אנחנו רואים את המצב הקיים אין להם אפשרות גישה מכיוון אחר וכאן את הסימון 

ך ונדרש אישור המועצה כמגישת התכנית ואישור של זיקת הנאה בעצם ברחוב שלמה המל

 זיקת הנאה בשטח ציבורי.

 את לא אומרת שעשינו אישור לתחילת השצ"פ בפעם שעברה. :, חבר מועצהחנוך עוז

בחלקו של הרחוב  10באה משם זה חלק מהרחוב. כל רנ /  10כל רנ /  :, חבר מועצהעומר רצון

 כבר אישרנו.

כבר פעמיים אושר מעבר של זיקת הנאה ברחוב  :תכנון עירענבל מניסטרסקי, מנהלת מח' 

 שלמה המלך.

נסעתי לשם לראות את המקום אז קודם אני חושב שיש שם לכל  :, חבר מועצהרז שגיא

אורך השורה יש שם תקלה, זה שטח שלנו אבל שמנו אישרנו את הבניה של הבית הזה כשיש 

בתים אחרים, הדבר  3אין מצב יש שם  לו רק יציאה אחת הוא לא יכול לחזור חזרה פנימה

השני גם זה שאנחנו נותנים לו זיקה זה אומר שאם נרצה להרחיב למשל הולך להיות שם עד 

כמה שאני זוכר בתכניות בשלמה המלך הולך להיות ציר נת"צ, האם שיהיה לנו נת"צ ברור 

ו עוד פעם שזיקת הנאה תתקצר כי השביל יתקצר, אם נצטרך להרחיב את השטח נקצר אות

 זה לא הופך להיות שלו כל הדברים האלה ברורים?

 זה זיקת הנאה זה שלנו ואנחנו נותנים לו לעבור שם. :, ס/מ"מ ראש העירישי אדוארד

כדי שהוא יוכל להגיע ובכל מקרה מכיוון : זה זיקת מעבר בלבד אש העירשלום בן משה, ר

 א ידרש לפיתוח מתאים וכו'.שמדובר בציר מרכזי וחשוב הוא יצטרך בפיתוח שהוא הו

 .  ראש העיר?ב' 4 :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 : בעד.אש העירשלום בן משה, ר

 : ישי?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, ס/מ"מ ראש העירישי אדוארד
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 : עומר?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

במתווה העתידי  בעד. הערה לפני הצבעה חייב לאפשר הרי יש :, סגן ראש העירעומר שכטר

 של הרחוב נת"צ ושביל אופניים.

 זה לא יפגע בזה. :, ס/מ"מ ראש העירישי אדוארד

 : עדי?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהעדי אביני

 : מיכל?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :דיסטניק, חברת מועצה מיכל סופרין

 : שלום?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהזשלום מעו

 : דורון?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהדורון אמסלם

 : עופר?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהעופר גבאי

 : עומר רצון?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהעומר רצון

 : בני?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהבני אנניה

 : רז?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהרז שגיא

 : יוכי?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :אדיב, חברת מועצה פנחסי בדיוכד"ר 

 : חנוךאילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהחנוך עוז

 : בנגה?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 : בעד., חברת מועצהבני בנגה בית אור
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 5החלטה מס' 

ב  0817999-418תכנית מליאת המועצה מאשרת פה אחד  ' בסדר היום:ב 4סעיף  רחו
כחלק מבעלי אישור המועצה  245חלק מחלקה  4271גוש  - 18שלמה המלך 

ואישורה לזיקת הנאה בשטח ציבורי.  הקרקע להצטרף לתכנית כמגישה 
 

 י אביני, מיכל סופרין דיסטניק( שלום בן משה, ישי אדוארד, עומר שכטר, עד14: )בעד
ד"ר יוכבד פנחסי  שלום מעוז, דורון אמסלם, עופר גבאי, עומר רצון, בני אנניה, רז שגיא,

 אדיב, חנוך עוז, בני בנגה בית אור.
 , משה בן טובים.יעקב אדמוני( 2ו: )יצא

 

 בהצלחה לענבל. :, חבר מועצהחנוך עוז

נו ממודיעין היא תותחית והיא מנהלת את ענבל באה אלי :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

התכנון והיא לא מחליפה את אפרת היא מנהלת מחלקת התכנון של העירייה ונאחל לה 

 בהצלחה. היא מנהלת המחלקה לא מנהלת האגף.

שנים הייתי במחלקת  9אני באתי ממודיעין  :ענבל מניסטרסקי, מנהלת מח' תכנון עיר

ד, מאוד רחב של נושאים בנושא של פרוגרמות, מבנה תכנון במודיעין עסקתי במגוון מאו

ציבור, בדיקת תכניות הגיע הזמן שלנות הגעתי לראש העין ואני חושבת שיש הרבה מה לתת 

 ויש לי הרבה מאוד מה לקבל. 

 בהצלחה. :, ס/מ"מ ראש העירישי אדוארד

 ת חשוב, חשוב. מצוין ענבל היא חודשיים פה והיא עדיין מחייכ: , מנכ"ל העירייהאילן הררי

 
אישור מינוי טובה טירונש כדירקטורית מקרב נציגי ציבור בעמותה  .5

יונה ברק, ובכפוף  לשירותים חברתיים בתום תקופת כהונתה של ד"ר 
 לאישור הוועדה לבדיקת מינויים של דירקטורים בתאגידים עירוניים.

 

רית בקרב נציגי ציבור כדירקטו טירונשאישור מינוי טובה : , מנכ"ל העירייהאילן הררי

בעמותה לשירותים חברתיים בתום תקופת כהונתה של ד"ר יונה ברק ובכפוף לאישור הועדה 

 לבדיקת מינויים, של דירקטורים בתאגידים העירוניים יש חוות דעת של היועצת המשפטית.

 אתם רוצים לשמוע קורות חיים. :, יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 אישה מהקהילה האתיופית זה כבוד גדול מה זה. :העירייה, מנכ"ל אילן הררי

: אני אעדכן בהתאם לחוות דעת לייצוג הולם בינתיים , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

כל מה שכתוב  יםעוד לא קיבלנו פורמלית אבל הועדה הודיעה שהיא אישרה את כל המינוי

הקורות חיים של טובה יש לה  פה שצריך להתאשר אושר עוד לא קיבלנו את זה פורמלית.
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תואר בוגר בהוראה ... מסלול בחינוך מיוחד בהיסטוריה, יש לה תואר מוסמך בניהול וארגון 

מערכות חינוך, ניסיון תעסוקתי בית חינוך מיוחד בית ספר לחינוך מיוחד .. בית ספר לחינוך 

א אופק, מורה מחנכת מנחת חינוך כל 2016, 2015. בשנים 2017 –מיוחד ... רכזת פדגוגית מ 

ו -שנות לימוד וחברת מוסדות חינוך מורה במרכז למידה לכיתות א 10 –בכיתת השלמה ל 

ים בהדרכה חינוכית בהוסטל "עבדה באק 16עד  2012ביבנה עשתה את זה במקביל, בשנים 

רבות ולאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, בניית והעברת פעילויות, ליווי דיירים במע

לה. הקמת מרכז למידה נגיש לחברי ההוסטל בו הם לומדים עקרונות בסיסיים בקהי

הוראה בבית ספר רנה  אסיסטנטיתהיתה  2012, 2011בחשבון, עברית וכישורי חיים, בשנים 

 2011 –ו  2010 –קאסם בירושלים סיוע לתלמידים עם לקויות למידה וקשיי קשב וריכוז. ב 

עד  13ראה לי שזה נקרא הדרכת נוער בסיכון בגילאים היתה מדריכה בפנימיית בית אפל נ

, אחריות ליווי אישי תוך סיוע והכוונה, היא היתה גם שליחה מטעם הסוכנות במחנה קיץ 18

בקנדה. נבדק נושא הכשירות נושא ניגוד העניינים ונמצא תקין, וכמובן זה כפוף לאישור של 

 הועדה.

מה מילים אילן ציין קודם שהיא מהקהילה אני רוצה להגיד כ :, חבר מועצהבני אנניה

, אני 2021האתיופית ואני שמח על זה, זה חשוב, אני אגיד למה זה באמת חשוב כי בישראל 

יכול להגיד שלפני שנתיים ערכתי כנס תאגידים עירוני באילת כל שנה יש כנס כזה מגיעים 

איש אני מסתכל ימינה  1000 –חברי דריקטוריון, גזברים, מנכ"לים ראשי עיר וכו' למעלה מ 

שמאלה גם השנה יש להגיד לא רואה אתיופי או אתיופית, לא הגיוני שמכל הארץ אין 

אתיופי אחד, זה מראה על המצב העגום שאנחנו נמצאים פה וזה שאף אחד שם אני לא יודע 

אם זה לא מעניין אותו לא שם לב אפילו זה עצוב מאוד, ואני שמח שבאמת לפני שנתיים 

לשלום ושיתפתי אותו בעניין ואני שמח שהיא מובאת פה בזכות הכישורים שלה זאת  באתי

אומרת לא עושים פה הפליה מתקנת ואף אחד לא מבקש פה איזה הפליה מתקנת אלא 

ואני שמח שהיא גם אישה וגם הזדמנויות יש פה אנשים איכותיים גם בקהילה  שוויון

 תתרום רבות אין ספק.מהקהילה האתיופית וראויה ואני בטוח שהיא 

: המסלול של התפקידים שלה באמת מתאים למקום שהיא אש העירשלום בן משה, ר

 נמצאת שם.
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אני רוצה להגיד משהו בלי שום קשר למינוי הזה שמעתי את פרומה  :, חבר מועצהחנוך עוז

ושמעתי את בני ואין לי בעיה למינוי הזה אני רק חושב שלהבא שמישהו מתמנה להיות 

 ו צריכים לאשר אותו מן הראוי שנראה אותו מי זה.נרקטור ואנחדי

ימים היא ילדה אתמול היה  7לפני  .להגיע התה אמוריהיא הי :, חבר מועצהבני אנניה

 הברית.

תה יהנה. חנוך הי - תה אמורה לבוא לי: זאת הסיבה היא היאש העירשלום בן משה, ר

 אמורה להגיע.

 . ראש העיר?5ים הצבעה סעיף חבר :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 : בעד.אש העירשלום בן משה, ר

 : ישי?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, ס/מ"מ ראש העירישי אדוארד

 : עומר?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, סגן ראש העירעומר שכטר

 : עדי?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהעדי אביני

 : מיכל?העירייהאילן הררי, מנכ"ל 

 בעד. :דיסטניק, חברת מועצה מיכל סופרין

 : שלום?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהשלום מעוז

 : דורון?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהדורון אמסלם

 עופר? :אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהעופר גבאי

 בני? :האילן הררי, מנכ"ל העיריי

 בעד. :, חבר מועצהבני אנניה

 רז? :אילן הררי, מנכ"ל העירייה
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 בעד. :, חבר מועצהרז שגיא

 יוכי? :אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :אדיב, חברת מועצה פנחסי בדיוכד"ר 

 חנוך? :אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד :, חבר מועצהעוז חנוך

 בנגה? :אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 : בעד., חבר מועצהה בית אורבני בנ

 

 6החלטה מס' 
מינוי טובה טירונש : מליאת המועצה מאשרת פה אחד בסדר היום 5סעיף 

נציגי ציבור בעמותה לשירותים חברתיים בתום תקופת  כדירקטורית מקרב 
יונה ברק, ובכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים של  כהונתה של ד"ר 

 .דירקטורים בתאגידים עירוניים
 

 שלום בן משה, ישי אדוארד, עומר שכטר, עדי אביני, מיכל סופרין דיסטניק, ( 13): בעד
 שלום מעוז, דורון אמסלם, עופר גבאי, בני אנניה, רז שגיא, ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, 

 חנוך עוז, בני בנגה בית אור.
 עומר רצון, יעקב אדמוני, משה בן טובים.( 3): יצאו

 

 חברים אני מודה לכם. :ירייה, מנכ"ל העאילן הררי

 

 

 

 

 ום הישיבה.ת
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 דף ריכוז החלטות

 
 1החלטה מס' 

 : בסדר היום 1סעיף 
   15מינוי חבר המועצה עדי אביני כסגן ראש עיר בשכר לפי סעיף אישור  א.  

הרשות וסגניו לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש  1א15וסעיף 
במקום חבר המועצה עומר  4/6/2021 החל מיום (1975-וכהונתם תשל"ה

 . 3/6/2021שכטר המסיים כהונתו כסגן ראש העירייה בשכר ביום 
ר  ן  להאציל לחבר המועצה עדי אביני את סמכויותב. אישו ראש העיר לעניי

ומורשת ישראל החל מתאריך  אסטרטגיה כלכלית, חינוך ממלכתי דתי 
ויות על ידי ראש הזכות לשכר תפקע מאליה עם נטילת הסמכ 4/6/2021

 העיר.
מינוי חבר המועצה עומר שכטר כמחזיק תיק חינוך ממלכתי ג. אישור 

 .4/6/2021)למעט חינוך ממלכתי דתי( החל מתאריך 
 לעיל.מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הסעיפים המפורטים : החלטה

 יסטניק, ( שלום בן משה, ישי אדוארד, עומר שכטר, עדי אביני, מיכל סופרין ד16: )בעד
 שלום מעוז, דורון אמסלם, עופר גבאי, עומר רצון, בני אנניה, יעקב אדמני, רז שגיא, 

 משה בן טובים, ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חנוך עוז, בני בנגה בית אור.

 
 2החלטה מס' 

אישור מינוי העסקת אוראל רוני כעוזרת לסגן ראש העיר : בסדר היום 2סעיף 
משכר מנכ"ל, בהתאם  30%-40%כר בכירים עדי אביני בהתאם להסכם ש

 לאישור משרד הפנים.
מינוי העסקת אוראל רוני כעוזרת לסגן : מליאת המועצה מאשרת פה אחד החלטה

משכר מנכ"ל,  30%-40%ראש העיר עדי אביני בהתאם להסכם שכר בכירים 
 בהתאם לאישור משרד הפנים.

 עדי אביני, מיכל סופרין דיסטניק( שלום בן משה, ישי אדוארד, עומר שכטר, 15: )בעד
 שלום מעוז, דורון אמסלם, עופר גבאי, עומר רצון, בני אנניה, יעקב אדמוני, רז שגיא,

 ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חנוך עוז, בני בנגה בית אור.
 ( משה בן טובים.1: )יצא

 
 3החלטה מס' 

 .2021אישור מתן תמיכות לשנת  בסדר היום:  3סעיף 
 .2021המועצה מאשרת פה אחד מתן תמיכות לשנת : מליאת החלטה

 ( שלום בן משה, ישי אדוארד, עומר שכטר, עדי אביני, מיכל סופרין דיסטניק14: )בעד
 ד"ר יוכבד פנחסי  שלום מעוז, דורון אמסלם, עופר גבאי, עומר רצון, בני אנניה, רז שגיא,

 משה בן טובים. ,יעקב אדמוני( 2: )ויצא
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 4החלטה מס' 
 5494גוש  - 5רחוב הגליל  0494120-418תכנית אישור  א' בסדר היום: 4סעיף 

כחלק מבעלי  48חלק מחלקה אישור המועצה כ 5507; גוש 13חלק מחלקה 
 הקרקע להצטרף לתכנית כמגישה ואישורה להחלפת שטחים.

 - 5רחוב הגליל  418-0494120תכנית : מליאת המועצה מאשרת פה אחד החלטה
 48חלק מחלקה אישור המועצה כ 5507; גוש 13ק מחלקה חל 5494גוש 

 כחלק מבעלי הקרקע להצטרף לתכנית כמגישה ואישורה להחלפת שטחים.
 ( שלום בן משה, ישי אדוארד, עומר שכטר, עדי אביני, מיכל סופרין דיסטניק15: )בעד

 ז שגיא,שלום מעוז, דורון אמסלם, עופר גבאי, עומר רצון, בני אנניה, יעקב אדמוני, ר
 ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חנוך עוז, בני בנגה בית אור.

 ( משה בן טובים.1: )יצא

 
 5החלטה מס' 

גוש  - 18רחוב שלמה המלך  0817999-418תכנית אישור  ' בסדר היום:ב 4סעיף 
כחלק מבעלי הקרקע להצטרף לתכנית אישור המועצה  245חלק מחלקה  4271

 ציבורי. כמגישה ואישורה לזיקת הנאה בשטח
רחוב שלמה המלך  418-0817999תכנית : מליאת המועצה מאשרת פה אחד החלטה

כחלק מבעלי הקרקע אישור המועצה  245חלק מחלקה  4271גוש  - 18
 להצטרף לתכנית כמגישה ואישורה לזיקת הנאה בשטח ציבורי.

 יסטניק( שלום בן משה, ישי אדוארד, עומר שכטר, עדי אביני, מיכל סופרין ד14: )בעד
ד"ר יוכבד פנחסי  שלום מעוז, דורון אמסלם, עופר גבאי, עומר רצון, בני אנניה, רז שגיא,

 אדיב, חנוך עוז, בני בנגה בית אור.
 , משה בן טובים.יעקב אדמוני( 2ו: )יצא

 

 6החלטה מס' 
נציגי ציבור אישור : בסדר היום 5סעיף  מינוי טובה טירונש כדירקטורית מקרב 

יונה ברק, בעמותה לשירות ים חברתיים בתום תקופת כהונתה של ד"ר 
ובכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים של דירקטורים בתאגידים 

 עירוניים.
מינוי טובה טירונש כדירקטורית מקרב מליאת המועצה מאשרת פה אחד : החלטה

נציגי ציבור בעמותה לשירותים חברתיים בתום תקופת כהונתה של ד"ר 
וף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים של דירקטורים יונה ברק, ובכפ

 בתאגידים עירוניים.
 שלום בן משה, ישי אדוארד, עומר שכטר, עדי אביני, מיכל סופרין דיסטניק, ( 13): בעד

 שלום מעוז, דורון אמסלם, עופר גבאי, בני אנניה, רז שגיא, ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, 
 חנוך עוז, בני בנגה בית אור.

 עומר רצון, יעקב אדמוני, משה בן טובים.( 3): יצאו

 

 

 
      ____________________        ___________________ 

 שלום בן משה              אילן הררי           
 ראש העיר               מנכ"ל העירייה       

 


