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 השתתפו ה"ה:
  

 חבר המועצה  -  מר רון שטרן
 חבר המועצה - מר דני אזולאי

 חבר המועצה - מר אנטולי אברבוך
 חבר המועצה - מר חיים הרוש

 חבר המועצה - הרב משה אילוז
 חבר המועצה - מר יצחק אפשטיין

 חבר המועצה - מר רחמים חניה
 חבר המועצה - הרב דוד פורטל

 חבר המועצה - ר יצחק בשנימ
 חבר המועצה - מר מאיר שנאור
 חבר המועצה - מר אייל מסיקה

 חבר המועצה - יוסף-מראבי מור
 
 

 ה"ה:לא השתתפו 
 

 ראש העירייה - מר יחיאל זוהר
 חבר המועצה - מר איליה אטינגר

 חבר המועצה -  מר יאיר דהן
 

 :מוזמנים קבועים
 

 מנכ"ל העירייה - מר משה מימון
 העירייה יתגזבר - ב' מזל רוטשטייןג



 
 
 

 :סדר יום
 
. 100%פיצוי פיטורין לגב' חגית גדרון )בתוספת  25%אישור  ( 1  בקופה(
 239,000תב"ר ממשרד הפנים לביצוע מעקות בטיחות במרכז הצעירים, בסך  (2

 .₪ 
 אישור מינוי נציגים בוועדת בחינה לתפקיד מהנדס העיר: (3

 .  א. מר רון שטרן
 . מר מאיר שנאור.ב 

 ₪.  538,480הגדלת תב"ר לתיכון בנים חדש, בסך  (4
 ₪.  627,520הגדלת תב"ר לביה"ס בניהו, בסך  (5
גן הרימון, בסך  (6  ₪. 24,000תב"ר ממשרד החינוך להצטיידות 
גן תורני, בסך  (7  ₪.  24,000תב"ר ממשרד החינוך להצטיידות 
 ₪.  116,500, בסך תב"ר ממשרד החינוך לביה"ס אוהל חיה (8
 אישור מורשי חתימה, ביה"ס תיכון ממלכתי.  (9

 ₪.  141,500תב"ר ממשרד החינוך לתיכון בנים, בסך  (10
, תנופה, בסך  (11  ₪.  188,000תב"ר ממשרד השיכון
ים, על סך יאישור קבלת תקציב תנופה ממשרד השיכון, לנושאים חינוכ (12

 )תוספת לסדר היום(.₪  447,796
 

 

 

 

 

אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר מן המניין מס' מ"מ ראש העיר:

            23.  , אבקש מהרב אילוז לפתוח בדבר תורה 

,  הרב משה אילוז: התחלנו לא מזמן את ספר בראשית שזהו ספר האמונה 

, תראו את הבריאה של  מדברים היום על טכנולוגיה של מזעור 

, תראו את התפוז נברא"הקב פלחים מסודרים פלחים  ה 

ומלאים במיץ ובתוך הפלח יש את הגרעין שהוא מצד אחד כל 

 כך קטן ומצד שני יש בו את כל התכונות של העץ שיצמח.

: אני מבקש את הסכמת החברים לאישור תב"ר ממשרד השיכון  מנכ"ל העירייה 

. 447.796לפרויקט תנופה בסך    ₪ 

 ישיבת המועצה .האישורים הגיעו לאחר שנשלחו ההזמנות ל

 

 מוסכם פה אחד להוסיף את התב"רים לסדר היום.   -החלטה 

 

 



 

 

ן  (1  .לגב' חגית גידרון %25בגובה אישור פיצוי פיטורי

  

גידרון הועסקה כעוזרת ראש העיר וכאחראית על  מנכ"ל העירייה:  הגב' חגית 

העירוני בשנה האחרונה שהתה בחל"ת, הגב' פנתה  הרדיו

, הובהר לעובדת שאין וביקשה לחזור לעבו דה בעירייה 

 125%אפשרות להחזירה לעבודה והעובדת ביקשה לאשר לה 

.  פיצויים 

ולכן אנו מבקשים  100%העירייה הפרישה לקופת פיצויים  

 . 25%לאשר הגדלה של 

 אני חבר מועצה שלוש שנים ואף פעם לא ראיתי אותה. אבי מור יוסף:

לה מארבע שנים לפני שנבחרת כחבר היא התקבלה לפני למע מנכ"ל העירייה:

 מועצה.

 מי אישר לה חל"ת. אבי מור יוסף:

 ראש העיר. מנכ"ל העירייה:

 אבל המועצה צריכה לאשר. אבי מור יוסף:

הסמכות לאשר חל"ת נתונה לראש העיר או למי שהוא הסמיך  מנכ"ל העירייה:

 לכך.

 היא עובדת בחוזה בכירים. אבי מור יוסף:

: , בשכר של כ מנכ"ל העירייה   ברוטו.₪  5.000 -לא 

 

) מעבר  25%בעד אישור  -הצבעה   . 8( 100%פיצויים 

 2  -נגד  

  2 - נמנעים 

גידרון   -החלטה   . 100% -פיצויים מעבר ל 25%לאשר לגב' חגית 

 

 

 



 

 

 ₪. 239.000בסך  צעיריםביצוע מעקות בטיחות במרכז הלתב"ר ממשרד הפנים   (2

 

 האם מדובר במעקות בתוך המתנ"ס.  מסיקה: אייל

 כן. מנכ"ל העירייה:

נוגד את הנוהל. אבל   אייל מסיקה:  זה נראה לי 

נוגד את הנוהל, אבל מדובר בנושא בטיחותי  מנכ"ל העירייה: יכול להיות שזה 

ס"מ כאשר החוק  70-80היה בגובה  ןמובהק , המעקה היש

לנוהל הנושא כל הכבוד  םס"מ יש מקרים שע 105מחייב 

גובר על נהלים.  הבטיחותי 

אני מדבר על שיטה גם בביקורת השנתית של משרד הפנים   אבי מור יוסף:

 תב"רים לפני האישור. מפעילה  כתוב שהעירייה

 

 בעד  אישור התב"ר פה אחד. -הצבעה 

 לאשר את התב"ר. -החלטה

 

2) .  אישור מינוי נציגים לועדת בחינה למהנדס העיר 

 

, מר עזריאל  17 -מהנדס העירייה מועסק כ יה:מנכ"ל העירי שנים בעירייה 

הביע את רצונו לפרוש מתפקידו כמהנדס ולכן העירייה 

בועדה פרסמה מכרז פומבי לתפקיד בהתאם לצו העיריות 

שחברה  יכהנו שני חברי מועצה שאחד מהם אינו מסיעה

בהנהלה ולכן מוצע לאשר את מר שניאור מאיר שאינו חבר 

 ת מר רון שטרן.הנהלה וא

, אבל אפשר  אבי מור יוסף: כתוב לפחות משהו מסיעה שלא מיוצגת בהנהלה 

 גם שניים שלא קשורים.לקחת 

 . םמדובר בועדה קבועה לכל התפקידים הסטטוטוריי מנכ"ל העירייה:

 



 

 

זה מה שאמרתי אבל אני מדבר מבחינתה מקצועית ועדה  אבי מור יוסף:

 נות אנשים  שמבינים בתחום.שאמורה לבחור מהנדס צריך למ

גומי בלי לפגוע באף  מסיקה אייל: אסור לנו להביא מהנדס שיהי חותמת 

יהיה משהו שלא נמצא אחד מהמועמדים  צריך שבועדה 

, אני לא מציע את עצמי אבל יש כאן את אבי מור  באותו צד 

 יוסף.

 אני טוען לזכות שלנו מגיע לסיעה שלנו למנות נציג שראש פורטל דוד:

 הסיעה יחליט.

 

 

 .8 בעד בחירת רון שטרן ושנאור מאיר -הצבעה 

 . 4      -נגד  

את מינוי מר רון שטרן ומר מאיר שניאור לחברי ועדת לאשר   -החלטה 

 מכרזים למהנדס העיר.

 

 

, בשני יצחק   הערה: , אבי מור יוסף  חברי המועצה אייל מסיקה 

 ופורטל דוד עזבו את חדר הישיבות.

 

 

ן בנים חדש, בסך הגדל (4  ₪.  538,480ת תב"ר לתיכו
 ₪.  627,520הגדלת תב"ר לביה"ס בניהו, בסך  (5
 ₪. 24,000תב"ר ממשרד החינוך להצטיידות גן הרימון, בסך  (6
 ₪.  24,000תב"ר ממשרד החינוך להצטיידות גן תורני, בסך  (7
 ₪.  116,500תב"ר ממשרד החינוך לביה"ס אוהל חיה, בסך  (8

ן בנים, בסך תב (10  ₪.  141,500"ר ממשרד החינוך לתיכו
, תנופה, בסך  (11  ₪.  188,000תב"ר ממשרד השיכון

 

 

 בעד פה אחד. -הצבעה 

 לאשר את התב"רים.  -החלטה 



 

  אישור מורשי חתימה, ביה"ס תיכון ממלכתי. (9

 

גב'  כוכי מנהלת תיכון ממלכתי הקודמת סיימה את עבודתה ובמקומה התמנתה 

.  כהן 

גב' דינה לפי גב' כוכי כהן ואת המנהלנית  כך, אנו מבקשים לאשר את מנהלת ביה"ס 

.  נייהוז למורשות חתימה 

 

.  -בעד   פה אחד 

 לאשר את מורשות החתימה. -החלטה 

 

 

, לנושאים חינוכיים, על סך  (12 אישור קבלת תקציב תנופה ממשרד השיכון

 )תוספת לסדר היום(.₪  447,796

 

 בעד פה אחד.  -הצבעה 

.  -חלטה ה  לאשר את התב"ר 

 

 

 

 

 

___________________ _______________________ 

ן                חיים הרוש          משה מימו

 סגן ומ"מ  ראש העיר                                                  מנכ"ל העירייה 

 

 

 

 


