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 לכבוד

 חברי המועצה 

 

 

 

 2016באפריל  6מיום   57פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 

 

 

יק בראון, : אפי דרעי, יעל חן, דוד ששון, מיטל טולדנו, שושי כחלון כידור, אבישי ברעם, ירון חדוות, איצנוכחים

 .קובי לאור, אבנר משה, ערן לאופר, ליהי איינס

 .ברק אשרם :חסר

מהנדס העירייה,   –, שלום רוזנברגיועמ"ש –עו"ד שלומית גבע , גזבר -ן, מנכ"ל, יחזקאל יחזקאל :  דני לוינוספים

 מנכ"ל החברה הכלכלית. –בני סעד 

 
 על סדר היום:

 
ברחוב נעמי שמר בשכונת יפה נוף ע"ס  תכנון וביצוע גן דו כיתית – 967אישור תב"ר מספר  .1

2,590,000 .₪ 
תכנון וביצוע גן דו כיתית ברחוב נעמי שמר בשכונת  – 967הצעת החלטה: מאשרים ת"בר מספר 

משרד  -₪  1,469,064קרנות הרשות,  – 1,120,936מקורות מימון: ₪,  2,590,000יפה נוף ע"ס 
 החינוך.

 )שיפור חדרי לימוד והנגשת כיתות( 1,295,100חינוך ע"ס ביצוע עבודות  – 968אישור תב"ר מספר  .2
₪,  1,259,200ביצוע עבודות במוסדות חינוך ע"ס  – 968הצעת החלטה: מאשרים תב"ר מספר 

 משרד החינוך.  1,295,200מקורות מימון: 
 ₪.  993,760בניית בית כנסת ברחוב האשל ע"ס  – 936אישור תב"ר מספר  .3

₪.  993,760בניית בית כנסת ברחוב האשל ע"ס  – 936מספר  הצעת החלטה: מאשרים תב"ר
 משרד השיכון. – 793,760קרנות הרשות, ₪  200,000מקורות מימון: 

₪  1,623,000משרדים עירוניים במבנה קופ"ח מאוחדת לסך כולל  – 835אישור הגדלת תב"ר מס'  .4
 ₪(.  623,000)הגדלה של 

רדים עירוניים במבנה קופ"ח מאוחדת על סך מש - 835הצעת החלטה: מאשרים תב"ר מספר 
 קרנות רשות.   -₪  1,623,000מקורות מימון: ₪.  1,623,000

 ₪.  130,000הנגשת מבני ציבור ע"ס  – 969אישור תב"ר מספר  .5
מקורות מימון: ₪.  130,000הנגשת מבני ציבור ע"ס  – 969הצעת החלטה: מאשרים תב"ר מספר 

 משרד הפנים.  -₪  130,000
 ₪.  501,000ע"ס  2015סקר נכסים לצורך חיוב ארנונה  – 970ישור תב"ר מספר א .6

 501,000ע"ס  2015סקר נכסים לצורך חיוב ארנונה  – 970הצעת החלטה: מאשרים תב"ר מספר 
 משרד הפנים. -₪  501,000מקורות מימון: ₪. 

)הגדלה של ₪.  3220,049,9הגדלת בניית חט"ב דן לסך כולל  – 873אישור הגדלת תב"ר מספר  .7
5,287,220  .)₪ 

מקורות מימון: ₪,  20,049,932בניית חט"ב דן ע"ס  – 873הצעת החלטה: מאשרים תב"ר מספר 
 מוסדות ותרומות.  -₪  7,073,416משרד החינוך,  -₪  10,954,368קרנות הרשות,  -₪  2,022,148

 ₪.  250,000סימון כבישים ע"ס  – 959אישור תב"ר מספר  .8
מקורות מימון: ₪,  250,000סימון כבישים ע"ס  – 959הצעת החלטה: מאשרים תב"ר מספר 

 משרד התחבורה.  -₪  57,729קרנות הרשות,  -₪  192,271
במימון ₪  1,000אישור תב"ר לבניית מבנה למדע וטכנולוגיה במתחם בי"ס איש שלום ע"ס  .9

 הלוואה מבנק דקסיה.
במימון הלוואה מבנק דקסיה ₪  1,000,000צעת החלטה: מאשרים תקציב הבלתי רגיל בסך ה

לצורך בניית מבנה למדע ולטכנולוגיה במתחם בי"ס אישר שלום בכפר יונה ע"פי התנאים 
 הבאים:

 ₪.מיליון  1סכום הלוואה:  -
 שנה. 15תקופת הלוואה:  -
 בנק: תמחור בין בנקים. -
 . 4%ריבית: עד  -



 
 
 
 

אישור העברת פרויקט הקמת מבנה למדע וטכנולוגיה במתחם בי"ס איש שלום לביצוע ע"י  .10
 החברה הכלכלית

הצעת החלטה: מאשרים העברת פרויקט הקמת מבנה למדע וטכנולוגיה במתחם בי"ס איש שלום 
 לביצוע ע"י החברה הכלכלית. 

 ₪. 80,000יקה לארה"ב ולפיליפינים ע"ס אישור השתתפות העירייה בנסיעת משלחות הרובוט .11
הצעת החלטה: מאשרים את יציאת משלחות הרובוטיקה לארה"ב ולפיליפינים ומשתתפים 

 מתקציב העירייה. ₪  80000במימון 
 אישור נסיעת ראש העיר לתחרות הרובוטיקה בארה"ב.  .12

 הצעת החלטה: מאשרים נסיעת ראש העיר לתחרות הרובוטיקה בארה"ב. 
 .2016בחינים לתמיכות לשנת אישור ת .13

 . 2016הצעת החלטה: מאשרים את התבחינים  לשנת 
אישור הגדלת ביצוע שלב ג' של חט"ב עתיד ע"י הקבלן "בנייני הסולטן" אשר זכה במכרז בשלבים  .14

 . 1987בתקנות העירייה )מכרזים( התשמ"ח  7א+ב בהתאם לתקנה 
הצעת החלטה: מאשרים הגדלת ביצוע שלב ג' של חט"ב עתיד ע"י הקבלן "בנייני הסולטן" אשר 

 זכה במכרז בשלבים א+ב. 
 עבור הפרויקטים שהעירייה מבצעת דרך הפיס פיתוח כללי בבנק דקסיהאישור פתיחת חשבון  .15

הצעת החלטה: מאשרים פתיחת חשבון ייעודי במפעל הפיס עבור הפרויקטים שהעירייה מבצעת 
 דרך הפיס. 

 אישור שינוי הרכב וועדות. .16
 ירד מסדר היום.

 אישור בקשת עובד עירייה לאפשר לו עבודה נוספת. .17
 הצעת החלטה: מאשרים בקשת עובד העירייה לעבודה נוספת. 

 
 

וביצוע גן דו כיתית ברחוב נעמי שמר בשכונת יפה נוף  תכנון – 967אישור תב"ר מספר  .1

 ₪. 2,590,000ע"ס 

מסביר שמדובר בבניית גן דו כתתי בשכונת יפה נוף ברחוב נעמי שמר. השתתפות של משרד החינוך  אפי 

 היא מיליון וארבע מאות, ומיליון מאה עשרים מקרנות הרשות. מציע לאשר. 

 

תכנון וביצוע גן דו כיתית ברחוב נעמי שמר בשכונת יפה נוף  – 967מספר  : מאשרים ת"ברהחלטה

 משרד החינוך. -₪  1,469,064קרנות הרשות,  – 1,120,936מקורות מימון: ₪,  2,590,000ע"ס 

 מאשרים פה אחד

 

 

)שיפור חדרי לימוד  1,295,100ביצוע עבודות חינוך ע"ס  – 968מספר  אישור תב"ר .2

 והנגשת כיתות(

יש פה אוסף של כמה הרשאות שיפור חדרי לימוד והנגשת כיתות. תקציב למדובר במסביר ש :אפי דרעי

 .תקציביות

 

מבקשת לפרק את אוסף ההרשאות ולהצביע על כל תב"ר    גב' שושי כידור כחלון, חברת המועצה:

 בנפרד.

 מקבל את עמדתה של שושי והתב"ר יופרד לתב"רים שונים. אפי דרעי:

 

כתות לימוד. התבקשנו   לשיפורבארץ שר החינוך העביר תקציב לכל בתי הספר מסביר ש :דני לוין

בתי  בשלושהכיתות שאין בהם תקרות אקוסטיות ומזגנים ישנים. אצלנו בכל הכיתות יש תקרות, ו למפות

. שנה בני כעשריםהמזגנים בהם הם  בית ספר הדר, ובית ספר בר אילןחטיבת הביניים איש שלום,  :הספר

 . אותם יתות ניתן היה להגיש רקבבתי הספר האחרים המזגנים חדשים יותר, ולכן בתב"ר של שיפוץ כ

 

 

 

 



 

 

אש"ח  300ע"ס כולל  בבי"ס בר אילן  שיפור כיתות לימודל – 968: מאשרים תב"ר מספר החלטה

  מקור מימון משרד החינוך.

 מאשרים פה אחד

 

 

 אש"ח 325ע"ס כולל בחט"ב איש שלום  לשיפור כיתות לימוד – 971תב"ר מספר  אישור .3

 מקור מימון משרד החינוך. 

 325ע"ס כולל  בחט"ב איש שלום  שיפור כיתות לימודל – 971מאשרים תב"ר מספר החלטה: 

 מקור מימון משרד החינוך. אש"ח 

 מאשרים פה אחד

 

 

ה אקוסטית/ חושית עבור כתה לליקויי שמיעה אש"ח להנגש  30בסך  972אישור תב"ר  .4

 עתיד במימון משרד החינוךבחט"ב 

ה אקוסטית/ חושית עבור כתה לליקויי שמיעה אש"ח להנגש 30ע"ס  972: מאשרים תב"ר החלטה

 עתיד במימון משרד החינוךבחט"ב 

  מאשרים פה אחד

 

 

אופק חדש בחט"ב עתיד  לפינות עבודה בפרוייקטאש"ח  35.2ע"ס  973 אישור תב"ר .5

 במימון משרד החינוך

אש"ח לפינות עבודה בפרוייקט אופק חדש בחט"ב עתיד  35.2ע"ס  973: מאשרים תב"ר החלטה

 במימון משרד החינוך

 מאשרים פה אחד

 

 

מקור  אש"ח 225ע"ס כולל  בבי"ס הדר לשיפור כיתות לימוד – 974תב"ר מספר  אישור .6

 מימון משרד החינוך. 

אש"ח  225ע"ס כולל  בבי"ס הדר  שיפור כיתות לימודל – 974מאשרים תב"ר מספר החלטה: 

 מקור מימון משרד החינוך. 

 מאשרים פה אחד

 

 

בבי"ס פני מאיר מקור המימון משרד _חידוש מבניםאש"ח ל 140אישור תב"ר ע"ס  .7

 החינוך

בבי"ס פני מאיר מקור מימון משרד  חידוש מבניםל אש"ח 140ע"ס  : מאשרים תב"רהחלטה

 החינוך

 בעד: אפי דרעי, יעל חן, קובי לאור, דוד ששון, אבנר משה, ליהי איינס

 נגד: מיטל טולדנו, ערן לאופר, איציק בראון, שוש כידור, אבישי ברעם, ירון חדוות

 

 ההחלטה לא עברה

 

 

 

 

 

 



 אש"ח עבור התאמת נגישות בבי"ס הדר, בר אילן, 240ע"ס  975מספר אישור תב"ר  .8

 איש שלום, עמל, רימון ופני מאיר במימון משרד החינוך

 

עבור התאמת נגישות בבי"ס הדר, בר אילן, איש שלום,  אש"ח 240: מאשרים תב"ר ע"ס החלטה

 עמל, רימון ופני מאיר במימון משרד החינוך

 מאשרים פה אחד

 

  

 ₪.  993,760בניית בית כנסת ברחוב האשל ע"ס  – 936אישור תב"ר מספר  .9

לבניית בית כנסת ברחוב האשל אשר נמצא בבנייה. בעבר אשרנו תב"ר ע"ס   מדובר בתוספת לתב"ראפי 

 אלף שקל להשלמת עבודות הפיתוח. 200אש"ח ממשרד השיכון. על העירייה להוסיף  תוספת של  793

 

מקורות ₪.  993,760בניית בית כנסת ברחוב האשל ע"ס  – 936: מאשרים תב"ר מספר החלטה

 משרד השיכון. – 793,760ות, קרנות הרש₪  200,000מימון: 

 בעד: אפי דרעי, יעל חן, קובי לאור, דוד ששון, אבנר משה

 , ליהי איינסנגד: מיטל טולדנו, ערן לאופר, איציק בראון, שוש כידור, אבישי ברעם, ירון חדוות

 

 ההחלטה לא עברה

 

 

 משרדים עירוניים במבנה קופ"ח מאוחדת לסך כולל – 835אישור הגדלת תב"ר מס'  .10

 ₪(.  623,000)הגדלה של ₪  1,623,000

, לבניית משרדים לעירייה במבנה קופת חולים 835מספר  מבקש לאשר הגדלת  תב"ראפי דרעי: 

 אש"ח( . מבקש מדני לתת הסבר.  623מאוחדת  על סך מיליון שש מאות עשרים ושלוש )הגדלה של 

ההסכם עם קופת חולים מאוחדת היה שהעירייה תקבל קומה במבנה שנבנה ע"י קופת חולים דני לוין : ש

מהוצאות הבנייה של כל המבנה. כשאושר התב"ר   13%ה תשלם  מאוחדת על קרקע של העירייה והעיריי

אי אפשר היה לדעת מה יהיו העלויות הסופיות של הבנייה לכן אושרו רק מיליון שקל, עכשיו כאשר 

. יודעים את העלות הסופית יש צורך להגדיל את התב"ר לצורך תכנון פנימי וריהוט וכל מה שקשור בזה

 מ"ר שהיינו צריכים לקבל לפי המכרז.ה 340מ"ר על  190 חשוב לזכור שהחלטנו להוסיף

 

עירוניים במבנה קופ"ח מאוחדת  משרדים - 835תב"ר מספר הגדלת : מאשרים החלטה

 ₪( 1,623,000)סך כולל של התב"ר  קרנות רשות -₪  623,000מקורות מימון: ₪.  623,000סךב

אפי דרעי, יעל חן נחמן, שושי כידור כחלון, יצחק בראון, ערן לאופר, דוד ששון, ליהי איינס,  בעד:

 .מיטל טולדנו, אבנר משה קובי לאור,

 : ירון חדוות, אבישי ברעם. נגד

   

 

 ₪.  130,000הנגשת מבני ציבור ע"ס  – 969אישור תב"ר מספר  .11

מבני ציבור, זה תקציב ממשרד הפנים, המיועד לטיפול בהנגשה  מציע לאשר תב"ר להנגשתאפי דרעי: 

של מוסדות ציבור, לא נכנס לפירוט העבודות שיבוצעו.  מציע לאשר והעבודות יבוצעו לפי סקר הנגישות 

 שהוכן. 

 

 

מקורות מימון: ₪.  130,000הנגשת מבני ציבור ע"ס  – 969: מאשרים תב"ר מספר החלטה

 . משרד הפנים -₪  130,000

 מאשרים פה אחד

 

 



 ₪.  501,000ע"ס  2015סקר נכסים לצורך חיוב ארנונה  – 970אישור תב"ר מספר  .12

לביצוע סקר נכסים במימון משרד הפנים, העירייה אמורה לבצע סקר  מציע לאשר תב"ראפי דרעי: 

 נכסים אחת לחמש שנים.  

₪.  501,000ע"ס  2015סקר נכסים לצורך חיוב ארנונה  – 970: מאשרים תב"ר מספר החלטה

 משרד הפנים. -₪  501,000מקורות מימון: 

 מאשרים פה אחד

 

₪.  20,049,932הגדלת בניית חט"ב דן לסך כולל  – 873מספר  אישור הגדלת תב"ר .13

 ₪(.  5,287,220)הגדלה של 

מציע לאשר הגדלת תב"ר לבניית חטיבת בינים )עתיד(. משרד החינוך אישר לנו את שלב ג'.  אפי דרעי:

 מיליון מכספי משרד החינוך. 5.2עלות התוספת  היא 

 

. ההגדלה עבור שלב ג' לבינוי חט"ב בניית חט"ב דןל – 873מספר  תב"רהגדלת : מאשרים החלטה

₪  14,782,712) ₪ 20,049,932 סך כולל של התב"ר  ₪.  5,287,220דן )עתיד שם חדש( ע"ס 

 מימון: משרד החינוךה, מקורות לשלב ג'(₪  5,287,220 -לשלבים א' + ב' ו

 מאשרים פה אחד

 

 

 ₪.  250,000ע"ס  סימון כבישים – 959אישור תב"ר מספר  .14

 מסביר שתקציב זה הוא עבור סימוני הכבישים ברחבי הישוב  בהשתתפות משרד התחבורה.  אפי 

 

 192,271מקורות מימון: ₪,  250,000סימון כבישים ע"ס  – 959מספר  : מאשרים תב"רהחלטה

 משרד התחבורה.  -₪  57,729קרנות הרשות,  -₪ 

 מאשרים פה אחד

 

 

₪  1,000אישור תב"ר לבניית מבנה למדע וטכנולוגיה במתחם בי"ס איש שלום ע"ס  .15

 במימון הלוואה מבנק דקסיה.

 לבניית מבנה מדע וטכנולוגיה על סך מיליון שקל, בהלוואה.  מציע לאשר תב"ר אפי דרעי: 

שואל מדוע לא הולכים לפי התוכנית העיסקית שהוצגה בחברה הכלכלית שהחכ"ל יבנה ירון חדוות: 

 ויפעיל את המבנה שיהפוך לנכס מניב ?

ת ינוב מסביר  שהתכנית העסקית התבססה על כך ששכר הדירה שיגבה מיזמי הבנייה במקב"דני לוין: 

יכנס לקופת החכ"ל,  אבל מכיוון שהקרקע לא שייכת לחברה הכלכלית אלא לעירייה והיא זו שיכולה 

לקבל את שכר הדירה. ולכן היא לא יכולה לגבות את שכר הדירה אלא רק העירייה יכולה. בדירקטוריון 

לעשות וזו היתה חוות סוכם  שהיועמ"שים של החכ"ל ושל העירייה יבדקו בינם לבין עצמם מה נכון יותר 

 דעתם.

 

במימון הלוואה מבנק דקסיה לצורך בניית ₪  1,000,000: מאשרים תקציב הבלתי רגיל בסך החלטה

 מבנה למדע ולטכנולוגיה במתחם בי"ס אישר שלום בכפר יונה ע"פי התנאים הבאים:

 ₪.מיליון  1סכום הלוואה:  -

 שנה. 15תקופת הלוואה:  -

 בנק: תמחור בין בנקים. -

 . 4%ת: עד ריבי -

 מאשרים פה אחד

 



 

אישור העברת פרויקט הקמת מבנה למדע וטכנולוגיה במתחם בי"ס איש שלום לביצוע ע"י  .16

 החברה הכלכלית

שואלת אם המבנה אמור לשרת את כל קבוצות הרובוטיקה? רוצה לוודא שהמבנה  שושי כידור כחלון:

 ישרת את כל הקבוצות. 

לא רק את כל קבוצות הרובוטיקה אלא גם את כל פעילות המדע יעל חן נחמן: מסבירה שהמבנה ישרת 

 מדע והטכנולוגיה. 

 

במתחם בי"ס איש שלום לביצוע : מאשרים העברת פרויקט הקמת מבנה למדע וטכנולוגיה החלטה

 ע"י החברה הכלכלית.

 מאשרים פה אחד

  

 

אישור השתתפות העירייה בנסיעת משלחות הרובוטיקה לארה"ב ולפיליפינים ע"ס  .17

80,000 .₪ 

אלף שקל, אנחנו  80מציע לאשר השתתפות העירייה בנסיעת משלחת הרובוטיקה על סך אפי דרעי: 

יפינים. אמורה להיות השתתפות של משרד המדע. מציע להגדיל את נצטרך יותר בשל נסיעת הקבוצה לפל

אש"ח. זה תקציב לנסיעה. יש צורך לממן את המנטורים המצטרפים לנסיעה  120-השתתפות העירייה ל

גם, ולהשתתף בעלות של התלמידים. לנסיעה לסנט לואיס כדי לעמוד בדרישות אנחנו רוצים להגיע 

אם וכאשר  אלף. 50לפיליפינים, אנחנו רוצים להגיע להשתתפות של  אלף, ולנסיעה 200להשתתפות של 

אני מסביר איך זה אמור לעבוד, כל כסף  יכנס תקציב ממשרד המדע זה יקטין את השתתפות העירייה. 

פות של הרשות בחלק היחסי. כל גיוס הכספים והתשלומים שייכנס ממשרד המדע יקטין את ההשתת

יותר מאוחר ולכן זה פחות לחוץ. אני מקווה  ד הנסיעה לפיליפינים הואמועהמתנ"ס. יבוצעו באמצעות 

מציע לשנות את הסבסוד אחיד גם לסנט לואיס וגם לפיליפינים באחוזים. ממשרד המדע. שייכנס כסף 

  י המשלחות.לשת₪  120,000 גובה ההשתתפות של העירייה ולהעמידו על  

 

 

: מאשרים את יציאת משלחות הרובוטיקה לארה"ב ולפיליפינים ומשתתפים במימון החלטה

 מתקציב העירייה. ₪  120,000

 מאשרים פה אחד

 

 בשלב זה עוזבת גב' מיטל טולדנו את הישיבה.

 

 

 ש העיר לתחרות הרובוטיקה בארה"ב.אישור נסיעת רא .18

 מבהיר שלא ישתתף בדיון ובהצבעה בסעיף זה בשל הנגיעה האישית שלו.  אפי דרעי:

 מציעה להוריד את הנושא מסדר היום.  שושי כידור כחלון: 

מתכוונת להצביע בעד, כמו בנסיעה הקודמת שהצביע בעד. חושבת שכשיוצאת משלחת כזו ליהי איינס: 

 צריך ראש העיר לנסוע  איתם. 

 : מאשרים נסיעת ראש העיר לתחרות הרובוטיקה בארה"ב. החלטה

 יעל חן, קובי לאור, דוד ששון, משה אבנר, ליהי איינס בעד: 

 שושי כידור כחלון, איציק בראון, ערן לאופר, אבישי ברעם, ירון חדוות. נגד:

 לא השתתף בהצבעה: אפי דרעי

 

 ההחלטה לא עברה



 

 .2016אישור תבחינים לתמיכות לשנת  .19

המועצה צריכה לאשר את תבחיני התמיכות. לפי החוק צריך לאשר את התבחינים בחודש דני לוין: 

ספטמבר. בשל העובדה שלא אושרו במועד זה, פנינו לממונה על המחוז אשר אישרה את האפשרות לאשר 

 כעת את התבחינים בתנאי שלא ישונו לעומת התבחינים שאושרו בשנה הקודמת. 

התבחינים קובעים את הקריטריונים לחלוקת הכספים בין מבקשי התמיכות, בהתאם  גבע: עו"ד שלומית

פורט, אז גם אם יש יש תקציב רק לס 2016לתקציב שנקבע לתמיכות בתחומים השונים. בתקציב 

 אחרים תוכלו לתת תמיכות רק לספורט.  תבחינים לתחומים

 . 2016: מאשרים את התבחינים  לשנת החלטה

בעד: אפי דרעי, יעל חן נחמן, שושי כידור כחלון, יצחק בראון, ערן לאופר, דוד ששון, ליהי איינס, 

 קובי לאור, אבנר משה, ירון חדוות.

 נגד: אבישי ברעם.

 

 

אישור הגדלת ביצוע שלב ג' של חט"ב עתיד ע"י הקבלן "בנייני הסולטן" אשר זכה  .20

 . 1987רייה )מכרזים( התשמ"ח בתקנות העי 7בשלבים א+ב בהתאם לתקנה  במכרז

מערכו באישור מליאה המועצה  50%מסביר שהעירייה רשאית להגדיל את היקף מכרז עד דני לוין 

 בתנאי שאין ערך ליציאה למכרז חדש.

ב' של חטיבת עתיד בצורה טובה, ואין לטעמנו -כתב בחוו"ד שהקבלן בנה את שלב א' ו שלום רוזנברג: 

מחדש. רמת המחירים יותר מסבירה ואיכות הביצוע היא לשביעות רצוננו.  שום תועלת ביציאת למכרז

  .50%-חושב שאין טעם לצאת למכרז ולכן מבקש את אישור המועצה להגדיל לקבלן ב

 

בתקנות  7בהתאם לתקנה  50% -ב: מאשרים הגדלת ביצוע שלב ג' של חט"ב עתיד החלטה

 ע"י הקבלן "בנייני הסולטן" אשר זכה במכרז בשלבים א+ב. , 1987העירייה )מכרזים( התשמ"ח 

 מאשרים פה אחד.

 

 

עבור הפרויקטים שהעירייה מבצעת דרך  בבנק דקסיה כלליפיתוח אישור פתיחת חשבון  .21

 הפיס

 לפרויקטים של מפעל הפיס. כללי בבנק דקסיה פיתוח מציע לאשר פתיחת חשבון אפי דרעי:

עבור הפרויקטים שהעירייה מבצעת דרך  בנק דקסיהב כללי פיתוח : מאשרים פתיחת חשבון החלטה

 הפיס. 

 מאשרים פה אחד. 

 

 

 אישור שינוי הרכב וועדות. .22

 מוריד את הנושא מסדר היום כי טיוטת ההצעה לשינוי הרכב הועדות לא נשלח לחברים.  אפי דרעי:

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 אישור בקשת עובד עירייה לאפשר לו עבודה נוספת. .23

יש פנייה מפקח העירייה חיים בן שטרית שמבקש לאשר לעבוד עבודה נוספת. מקריא את פניית  דני לוין:

 העובד.  

חושב שהאישור צריך להיות תחת הגבלה. עד חמישים אחוז משרה ממה שהוא עובד   אפי דרעי:

 בעירייה. 

 א לעבוד  בעיר. העירייה יכולה להגביל אותו לעו"ד שלומית גבע: 

בקשת חיים בן שטרית לעבוד עבודה נוספת, בכפוף להגבלות מטעם את : מאשרים החלטה

 היועמ"ש לעירייה, במידה ויהיו כאלו.

 מאשרים פה אחד

 

 

 השאילתות יוקראו בישיבת המליאה מן המניין הבאה.דני לוין: 

 

 

 

 

 

 

 דני   לוין             אפרים )אפי( דרעי

 מנכ"ל העירייה                                העיר ראש    

 


