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 1 (2/17) 49ישיבה מס' מן המניין  מועצת העיר

 2 זהתשע" שבטב ו"כ, 7.2012.22רביעי שהתקיימה ביום 

 3 

 4 ראש העיר  - מר אלי דוקורסקי :נוכחים

 5 סגן ראש העיר - מר עמירם מסס 

 6 סגן ראש העיר - מר ניומה רצ'בסקי 

 7 המשנה לראש העיר - מר יוסי דואק 

 8 חבר המועצה - מר שני אוצ'קובסקי 

 9 חבר המועצה - שה בכרמר מ 

 10 חבר המועצה - ד"ר רפי ורטהיים 

 11 חבר המועצה - מר עידן מזוז 

 12 חבר המועצה - עו"ד רוני פפיסמדוב 

 13 חברת המועצה - עו"ד הדס צור 

 14 חברת המועצה - ד"ר רויטל סבירסקי 

 15 חברת המועצה - גב' אורית שיש 

 16 חברת המועצה - גב' מזי שניידר 

 17 

 18 "מ וסגן ראש העיר )חו"ל(מ - מר יוסי אזריאל חסרים:

 19 חבר המועצה - ד"ר צביקה ברקאי 

 20 

 21 גזבר העירייה - רו"ח חן פרץ מוזמנים:

 22 היועצת המשפטית - עו"ד ענת פרץ 

 23 מבקר העירייה - מר אייל לוי 

 24 דוברת העירייה - גב' אלונה אייזנברג 

 25 מרכז ישיבות המועצה - מר ליאור טרגן 

 26 מנהלת לשכת מנכ"ל - גב' מלי אסום 

  27 

 28 

 29 
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   1 

   2 

 3 על סדר היום:

 4 תוכנית מתאר כוללנית לקרית 352-0357228אישור עיריית קרית ביאליק כיזם בתוכנית  .1

 5 ביאליק. 

 6 בחירת גזבר העירייה, רו"ח חן פרץ, לתפקידים הבאים במקום מר לירן סולומון שסיים .2

 7 את עבודתו בעירייה: 

 8 יו"ר ועדת השקעות. א. 

 9 תי העלמין תל רגב.נציג העירייה במועצת ב ב. 

 10 ממונה על הגביה לפי פקודת המסים )גביה(. ג. 

 11 מנהל ארנונה. ד. 

 12 משכר בכירים בכפוף לאישור משרד 95%אישור שכר גזבר העירייה, רו"ח חן פרץ, בגובה  .3

 13 הפנים. 

 14 הרכב מרכז קהילתי קרית ביאליק. .4

 15 בע"מ.הסכם בין עיריית קרית ביאליק לחברה הכלכלית קרית ביאליק  .5

 16 מתן אישור לביצוע הליך פרצלציה בנכס של העירייה ברח' מנשה פינת רח' הערמונים  .6

 17 .144, 143, 129חלקות  11529)מחסני העירייה לשעבר( הידוע כגוש  

 18 אישור פרוטוקולים: .7

 19 .30.1.17מיום  1/17שמות והנצחה מס' פרוטוקול ועדת  א. 

 20 .15.1.17מיום  2מס' פרוטוקול ועדת  ב. 

 21 .19.1.17מיום הקצאות פרוטוקול ועדת  ג. 

 22 .14.11.16בריאות וספורט מיום פרוטוקול ועדת  ד. 

 23 .18.1.17מיום  1/17ביקורת מס' פרוטוקול ועדת  ה. 

 24 .15.12.16מיום  11ת רווחה ונגישות מס' פרוטוקול ועד ו. 

 25 .19.2.17מיום  2כספים מס' פרוטוקול ועדת  ז. 

 26 .19.2.17ת מיום פרוטוקול ועדת תמיכו ח. 

 27 .15.2.17פרוטוקול ועדת קשרי חוץ מיום  ט.  

 28 

 29לשנת  2, ישיבה מס' 49אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר מס'   ע:”א. דוקורסקי, רה
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3 

 

 1. אני מבקש את הסכמתכם להוסיף לסדר היום פתיחת תב"ר סימון 2017

 2ן סלילה. מי קרמקור מימון ₪, אלף  200על סך  2017כבישים והתקני בטיחות 

 3 בעד להוסיף את זה לסדר היום? 

 4 . אושר פה אחד 

 5 

 6 (   הוחלט פה אחד364)

 7 לאשר.             

 8 רו"ח חן פרץ עזב את הישיבה. *   

  9 

 10 תוכנית מתאר כוללנית לקרית 0357228-352אישור עיריית קרית ביאליק כיזם בתוכנית  .1

 11 ביאליק.

 12 עיריית קרית ביאליק כיזם, סעיף ראשון, אישור   ע:”א. דוקורסקי, רה

 13 אין אישור פרוטוקולים? :י. דואק

 14פרוטוקולים נשלחו, אם אין הערות אז כנראה שאנחנו ממשיכים. אישור   ע:”א. דוקורסקי, רה

 15, תוכנית מתאר כוללנית 352-0357228עיריית קרית ביאליק כיזם בתוכנית 

 16 מועצת העיר.  הוצגה לפני כחצי שנה כאן בישיבתלקרית ביאליק. התוכנית 

 17 קרית מוצקין? קובסקי:’ש. אוצ

 18כן, אבל היא מופרדת. היא מוגשת כתוכנית מופרדת לשתי רשויות.   ע:”א. דוקורסקי, רה

 19התוכנית אמורה להידון ביום שני הקרוב בוועדה המחוזית לתכנון ובניה לדיון 

 20 הפקדה והתבקשנו לאשר את היות העירייה יזם התוכנית. 

 21משרד הפנים, אחר  על ידימיליון שקלים תחילה  2-עלות של כהתוכנית מומנה ב 

 22. ואני מבקש את אישור לשםמשרד האוצר, כאשר התכנון עבר  על ידיכך 

 23 החברים לכך. מי בעד? 

 24 .אושר פה אחד 

 25 

 26 (   הוחלט פה אחד365)

 27 לאשר.             

 28 

 29 
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 1 

 2 ירן סולומון שסייםבחירת גזבר העירייה, רו"ח חן פרץ, לתפקידים הבאים במקום מר ל .2

 3 את עבודתו בעירייה:

 4 יו"ר ועדת השקעות. א.

 5 נציג העירייה במועצת בתי העלמין תל רגב. ב.

 6 ממונה על הגביה לפי פקודת המסים )גביה(. ג.

 7 מנהל ארנונה. ד.

 8 

 9בחירת גזבר העירייה, רו"ח חן פרץ, לתפקידים הבאים במקום מר לירן   ע:”א. דוקורסקי, רה

 10 ת עבודתו בעירייה:סולומון שסיים א

 11 א. יו"ר ועדת ההשקעות.

 12 ב. נציג העירייה במועצת בתי העלמין תל רגב.

 13 ג. ממונה על הגביה לפי פקודת המסים )גביה(.

 14 ד. מנהל ארנונה.

 15 כל אלה תפקידים, ר. ורטהיים:’ דר

 16 כל התפקידים האלה מילא אותם לירן. מי בעד?   ע:”א. דוקורסקי, רה

 17 .אושר פה אחד 

 18 הוחלט פה אחד(   366)

 19 לאשר.             

 20 

 21 משכר בכירים בכפוף לאישור משרד %95אישור שכר גזבר העירייה, רו"ח חן פרץ, בגובה  .3

 22 הפנים.

 23משכר בכירים בכפוף  95%אישור שכר גזבר העירייה, רו"ח חן פרץ, בגובה   ע:”א. דוקורסקי, רה

 24 לאישור משרד הפנים. 

 25 קודמת,לא אישרנו בישיבה ה ד ע. פרץ:”עו

 26, היות והנטייה גם בגלל שהוא היה גזבר 95-ל 85אישרנו את המתח בין   ע:”א. דוקורסקי, רה

 27משרד הפנים נוטה לאשר בעבר וגם שימש כמנכ"ל חברה כלכלית בגבעתיים, 

 28שכר בכירים ומבקשים את אישור המועצה לפני שאנחנו, לפני שייחתם  95%

 29 החוזה איתו. מי בעד?
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 1 .אושר פה אחד 

 2 

 3 (   הוחלט פה אחד367)

 4 לאשר.            

 5 רו"ח חן פרץ חזר לישיבה.    *

 6 

 7 הרכב מרכז קהילתי קרית ביאליק. .4

 8הרכב מרכז קהילתי קרית ביאליק, גם כאן כמו בריטואלים הידועים עם    ע:”א. דוקורסקי, רה

 9אנחנו אישרנו את הגדלת הרכב המרכז תבוא, -תבוא, תלך-משרד הפנים תלך

 10חברים וכתוצאה מכך יכולים לכהן בהנהלה שלו  20מור לעמוד על הקהילתי שא

 11 שאנחנו אישרנו.  9נציגים מהעירייה במקום  8רק 

 12לפיכך יהיו ככה: שלושה חברי מועצת העיר שכבר אישרנו אותם: דר' רפי  

 13שגם אותם ורטהיים, דר' רויטל סבירסקי ואורית שיש. שלושה עובדי עירייה 

 14ר טרגן ושושי סוקניק. ושני נציגי ציבור בלבד במקום אישרנו: עזרא חכם, ליאו

 15שלושה שאישרנו. כך שאנחנו מתבקשים לשוב ולאשר כנציגי ציבור את ענת 

 16חברים, כך  20טנג'י ואת דורון מרקוביץ' ולהעמיד את מספר החברים על 

 17 שהאסיפה הכללית של עמותה, 

 18 אין צורך. אין צורך. ד ע. פרץ:”עו

 19 אין צורך?  ע:”א. דוקורסקי, רה

 20 . אז אין צורך.20עד  7אין צורך. דיברתי איתה, בתקנון בדקתי, זה  ד ע. פרץ:”עו

 21 אז זה בסדר. אז אנחנו קובעים, כן רפי, בבקשה.  ע:”א. דוקורסקי, רה

 22 רק יידוע. ד ע. פרץ:”עו

 23 מה זה הרכב מרכז, הרכב הנהלה או הרכב, ר. ורטהיים:’ דר

 24  דירקטוריון. הנהלה. ד ע. פרץ:”עו

 25 ההרכב הזה. ,במה שאתה ישבת  ע:”א. דוקורסקי, רה

 26 הנהלה.  ד ע. פרץ:”עו

 27 זה לא מרכז, זה לא נקרא מרכז. ר. ורטהיים:’ דר

 28 לא, העמותה נקראת מרכז קהילתי קרית ביאליק.   ע:”א. דוקורסקי, רה

 29 הרכב הנהלת העמותה או משהו, זה לא הרכב המרכז. הרכב הנהלת העמותה. ר. ורטהיים:’ דר
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 1 על פי,הרכב הנהלת העמותה, רפי צודק. אני מבקש שאנחנו נאשר את זה   ע:”א. דוקורסקי, רה

 2 גם עם התיקון של רפי וגם ברוח הדברים שאני הקראתי. מי בעד? 

 3 אולי הערה אחת נוספת.  ר. ורטהיים:’ דר

 4 כן.  ע:”א. דוקורסקי, רה

 5 תימות של אותם אנשים, ביקשתי גם בהנהלה לבדוק באיזה מידה הח ר. ורטהיים:’ דר

 6אמור לתת. בהתאם לחוות דעתו  יםאז היועץ המשפטי של רשת המתנ"ס  ע:”א. דוקורסקי, רה

 7 . כן. מי בעד? שםיפעלו 

 8 . אושר פה אחד 

 9 

 10 (   הוחלט פה אחד368)

 11 חברים.  20מספר חברי דירקטוריון מרכז קהילתי קריית ביאליק יעמוד על            

 12 נציגי ציבור(. 2עובדי עירייה,  3חברי מועצת עיר,  3נציגים ) 8יהיו  לעירייה           

 13 נציגת הציבור הנוספת שתובא לאישור ועדת המינויים של משרד הפנים            

 14 (09/16) 44הינה ענת טנג'י )שאר המועמדים אושרו בישיבת מועצת העיר מספר            

 15 (.21.9.16מיום            

 16 

 17 ן עיריית קרית ביאליק לחברה הכלכלית קרית ביאליק בע"מ.הסכם בי .5

 18הסכם בין עיריית קרית ביאליק לחברה הכלכלית קרית ביאליק בע"מ.   ע:”א. דוקורסקי, רה

 19 זאת אומרת, 38,5-ששני יציג את הנושא אבל, ואני מודה לך שבאת עם הרציתי 

 20כם. ענת, בכמה , אבל מודה לך שבאת. בעיקרון מונח לפניכם הס38,5-לא על ה

 21 מילים אם אפשר. 

 22על הכוונות, ההצהרות בין הצדדים, בין העירייה  אין בעיה. ההסכם מדבר ד ע. פרץ:”עו

 23לחברה הכלכלית. הוא נועד לפשט את העבודה של החברה על מנת לא להביא, 

 24 כל חודש פרויקט אחר. לבוא למועצה ולכנס 

 25רה. כמו שאתם רואים החלטנו להניח את זה בהסכם, כולל את נושא התקו 

 26רשום, באופן . בנספח יש לכם את הפרויקטים וכמובן כל פרויקט 3בסעיף 

 27 זה כל פרויקטים הנדסיים וכלכליים של, עקרוני 

 28 איפה, איפה? באיזה נספח? ר. ורטהיים:’ דר

 29 אני אקריא את זה. זה ההסכם.  ע:”א. דוקורסקי, רה
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 1 כן, זה ההסכם. ד ע. פרץ:”עו

 2 לא, לא, היא אומרת שיש נספח. ר. ורטהיים:’ דר

 3 נספח להסכם, תסתכל, נספח להסכם.  ד ע. פרץ:”עו

 4 אבל לנו אין אותו.  ר. ורטהיים:’ דר

 5 סליחה.  ד ע. פרץ:”עו

 6נושאים  איזהלא, הסעיף אומר שיהיה נספח שבו העירייה צריכה להודיע   ע:”א. דוקורסקי, רה

 7ה שיכולה להשתנות נוגעים לחברה ואני אקריא את הנושאים. זו רשימ

 8 עוברים לחברה.ולהתווסף ותימסר על ידי הודעה למועצה לגבי נושאים ש

 9נגיד נבוא למועצת העיר עם תב"ר לפתיחה של סלילת איזה רחוב, תימסר למשל  

 10 זאת אומרתהחברה הכלכלית.  על ידיהודעה גם בועדת הכספים שזה יבוצע 

 11הנושאים שבכוונתנו על הנושאים. אני אקריא את המועצה תקבל הודעה 

 12 להעביר לטיפול החברה הכלכלית. 

 13אגף פיתוח תשתיות ומבני ציבור בשלושת השכונות הנכללות הסכם  .1

 14 בהסכם הגג. 

 15  .ניהול אזור התעשייה .2

 16 קידום תב"ע חדשה לאזור התעשייה הישן.  .3

 17  פיתוח וחידוש תשתיות באזור התעשייה הישן. .4

 18ר תעשיה והבוקר הועדה פיתוח תשתיות ומבני ציבור בשטחי הרחבת אזו .5

 19המחוזית לתכנון ולבניה חיפה הפקידה את התוכנית להרחבת אזור 

 20 התעשייה של קרית ביאליק.

 21קידום תב"ע אזור תעשיה המשותף לקרית ביאליק ולמועצה אזורית מטה  .6

 22 אשר. 

 23  .דיור מוגן בשכונת נאות אפק .7

 24 הסדנה.  ברחובקידום תב"ע למתחם מחסני העירייה  .8

 25 כנית שכונת קדמת ביאליק. קידום תב"ע לתו .9

 26 ומוסדות הציבור ביאליק על הפארק. תכנון ופיתוח תשתיות  .10

 27 תכנון ופיתוח תשתיות ומוסדות ציבור שער הרקפות. .11

 28 תכנון ופיתוח תשתיות ומבני ציבור מתחם לב העיר.  .12

 29 
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 1 

 2 

 3קידום תוכניות למימוש נכסים עירוניים מניבים כפי שיקבע ראש העיר  .13

 4 ותימסר גם הודעה. 

 5רויקטים יינתנו ויקודמו בשלבים לפי קיבולת ויכולת החברה הכלכלית הפ

 6שנמצאת בהקמה. אלו הם הפרויקטים שבשלב זה בכוונתנו להטיל על 

 7החברה הכלכלית. וכאמור מונח כאן הסכם בין עיריית קרית ביאליק 

 8 לחברה הכלכלית שאמור להסביר יחסים אלה. 

 9הנושאים, מה הם יעשו בכלל, זה מה שהקראת  כתבתי לעצמי מה קודם כל ר. ורטהיים:’ דר

 10 כרגע. זה מה שחסר לי ולא ידעתי על מה מדובר בכלל, על איזה נושאים מדובר.

 11אז הנה, בעיקרון תימסר הודעה כל פעם למועצת העיר על נושא כזה או   ע:”א. דוקורסקי, רה

 12 אחר שהעירייה מעבירה לטיפול החברה הכלכלית. 

 13 , העירייה מגישה או, יש בקשה לתב"ריםמי מג ר. ורטהיים:’ דר

 14 העירייה. ד ע. פרץ:”עו

 15 העירייה? ר. ורטהיים:’ דר

 16 ברור, כי העירייה מעבירה את התקציב הרי. ד ע. פרץ:”עו

 17  החברה הכלכלית, על ידיאנחנו פותחים את התב"ר ומודיעים שיבוצע   ע:”א. דוקורסקי, רה

 18 מי מכין את הבקשה?  ר. ורטהיים:’ דר

 19 בקשה למה? ע. פרץ:ד ”עו

 20 העירייה או החברה הכלכלית?  ר. ורטהיים:’ דר

 21 הכול העירייה. :ל.טרגן

 22 החברה אמורה להיות הזרוע הביצועית.   ע:”א. דוקורסקי, רה

 23 החברה היא המבצעת, רפי. :ל.טרגן

 24 רק זרוע מבצעת? ר. ורטהיים:’ דר

 25 ימשיך להיות.  כן, כי כל נושא התכנון אצל מהנדס העיר  ע:”א. דוקורסקי, רה

 26? זה נראה הזוי, כל 3שאלה בסיסית. התקורה היא בשיעור של קוסט פלוס  ר. ורטהיים:’ דר

 27 אחוז? זה נראה לי הזוי, לא נכון. 3העלות פלוס 

 28 היום אנחנו עם משכ"ל עובדים, ח ח. פרץ:”רו

 29 3.5אחוז. החברות המנהלות האחרות שעושות את נאות אפק זה  6המשכ"ל זה  ד ע. פרץ:”עו
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 1 אחוז. ככה זה נהוג, זה עוד יחסית נמוך,

 2 אחוז.  3אבל לא קוסט פלוס  ר. ורטהיים:’ דר

 3 קוסט, ד ע. פרץ:”עו

 4 קוסט של מה? קוסט של התקורה?  ר. ורטהיים:’ דר

 5 של הפרויקט.  ד ע. פרץ:”עו

 6 של הפרויקט? זה לא נכון.  3זה לא נכון. התקורה היא בשיעור קוסט פלוס  ר. ורטהיים:’ דר

 7 אחוז. 9כמו שאתה בונה גן ילדים חדש, אתה משלם  ח ח. פרץ:”רו

 8 אחוז. 3כן, אבל אתה כותב פה שהתקורה עצמה היא הקוסט פלוס  ר. ורטהיים:’ דר

 9 לא, לא, לא. ח ח. פרץ:”רו

 10 אז תקרא, ר. ורטהיים:’ דר

 11 אחוז. 3התקורה הכוונה  ח ח. פרץ:”רו

 12 כון, ממש לא נכון.אז תקרא מה כתוב. זה לא נ ר. ורטהיים:’ דר

 13 אחוז. 3הוא אומר שהתקורה לצורך העניין זה  ח ח. פרץ:”רו

 14 אחוז. 3אחוז, אבל לא קוסט פלוס  3התקורה זה בסדר אם תגיד לי  ר. ורטהיים:’ דר

 15  אחוז גם. 3בסדר, אפשר להגיד  ח ח. פרץ:”רו

 16 מה קשור? פה כתוב,  ל. טרגן:

 17 אחוז. זה לא בסדר. 3פלוס כתוב תקורה בשיעור קוסט  ר. ורטהיים:’ דר

 18 זה מונח מוכר.  ח ח. פרץ:”רו

 19אחוז  3קוסט פלוס כן, אבל זה לא מסתדר. זה לא מסתדר, אתה לא יכול לתת  ר. ורטהיים:’ דר

 20לתקורה בשיעור של תקורה. זה מה שכתוב פה. אז החברה הכלכלית זכאית 

 21 אחוז. 3קוסט פלוס 

 22 לא תקורה.לדעתי זה היה צריך להיות תמורה ו :ל.טרגן

 23 ממש לא בסדר.אבל בצורה הזאת זה לא בסדר.  ר. ורטהיים:’ דר

 24אחוז תקורה. איך המילה  3אוקי. תיבחן ההערה שלך, הכוונה היא   ע:”א. דוקורסקי, רה

 25 המדויקת, 

 26זה הבנתי, זה הבנתי מה הייתה הכוונה. כתבתי גם או התמורה או כתבתי  ר. ורטהיים:’ דר

 27 אחוז. אבל זה צריך לבדוק.  3שהתקורה היא בשיעור של 

 28 טוב.  ע:”א. דוקורסקי, רה

 29הדבר הבא זה האישורים שניתנים פה. יש פה אישורים שרק בידך לתת כאילו,  ר. ורטהיים:’ דר
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 1 ולא מועצת עיר ולא ועדות ולא כלום. 

 2 תפנה אותי לאן.  ע:”א. דוקורסקי, רה

 3אפילו לא להעביר את זה לאישור של שראש העירייה יאשר. כלומר אתה זכאי  ר. ורטהיים:’ דר

 4 מועצת העיר לפי מה שכתוב,

 5הכוונה אני כמו שאמרתי, כפי שעשיתי כאן והקראתי את רשימת הנושאים   ע:”א. דוקורסקי, רה

 6על כך הודעה היא שכל נושא שיועבר לטיפולה של החברה הכלכלית תימסר 

 7שם אשרים למועצה. למשל כמו שאמרתי אם יפתח פרויקט מסוים שאנחנו מ

 8 תב"ר, ייאמר שהגורם המבצע זו החברה הכלכלית.

 9 העירייה אחראית למינויים של גורמי מטה אחראים בעירייה? 4עכשיו בסעיף ב/ ר. ורטהיים:’ דר

 10 כן. ד ע. פרץ:”עו

 11 זה בוודאי היא אחראית, אבל השאלה באיזה מידה הם כפופים או קשורים,  ר. ורטהיים:’ דר

 12כשבאה מחלקת החינוך נה כאן, אני אסביר. היום למשל בעירייה לא, הכוו ד ע. פרץ:”עו

 13ודורשת לבצע נניח פרויקט לבינוי בית ספר או לחילופין משהו שקשור לחינוך או 

 14 לחילופין הנדסה, אז מישהו חותם על החשבונות, מישהו מאשר, מישהו אומר, 

 15 מינויים,אבל זה לא מה שכתוב פה, כתוב העירייה אחראית ל ר. ורטהיים:’ דר

 16אחראי על הפרויקט  עמישל גורמי מטה, של גורמי מטה. ימנו אותם, ימנו, יגידו  ד ע. פרץ:”עו

 17אחראית על פרויקט אחר, הזה. נועם מסד אחראי על הפרויקט ההוא, הגזברות 

 18 שלום אחראי על פרויקט אחר.

 19 עכשיו מי זה העירייה לצורך העניין? מועצת עיר? ר. ורטהיים:’ דר

 20 העירייה בהתאם לחוק זה ראש העיר. פרץ:ד ע. ”עו

 21 ראש העיר. ר. ורטהיים:’ דר

 22 ראש העיר. ד ע. פרץ:”עו

 23 זאת בדיוק השאלה שלי. ר. ורטהיים:’ דר

 24 העירייה כתוב בפקודת העיריות ראש העירייה.  ד ע. פרץ:”עו

 25מאת /א כתוב בביצוע פרויקטים טרם שהתקבל אישור 4כי כתוב בסעיף  ר. ורטהיים:’ דר

 26 ורמים המוסמכים לכך בעירייה. הג

 27 נכון. ד ע. פרץ:”עו

 28 /ב?4בסעיף  זה אותם גורמים ר. ורטהיים:’ דר

 29אנחנו לא נוכל להתחיל בלי, זה בדיוק מה שראש העיר כרגע הסביר שכל נכון.  ד ע. פרץ:”עו
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 1 יבוא לידיעתכם. דבר 

 2 וכל התב"רים יעברו כרגיל? ר. ורטהיים:’ דר

 3 . אנחנו לא פותחים, החברה הכלכלית לא פותחת תב"רים.רגיל, ברור ד ע. פרץ:”עו

 4/א למשל ניתן 2עכשיו מבחינת עלויות, אם יש שינוי בעלויות והכול, בסעיף  ר. ורטהיים:’ דר

 5 אישור בכתב מראש לכל פרויקט, 

 6 נכון. ד ע. פרץ:”עו

 7 לרבות ציון התקציב הכולל של פרויקט. ואם יש שינויים? ר. ורטהיים:’ דר

 8 תב"ר, הגדלה, בשביל זה יש לך ביקורת כאן. זה הכיסוי, התב"רים. פרץ: ד ע.”עו

 9 זה הכיסוי. ר. ורטהיים:’ דר

 10 בדיוק. ד ע. פרץ:”עו

 11 מי בעד אישור ההסכם המונח כאן על שולחנכם?  ע:”א. דוקורסקי, רה

 12 תחת ההערה שלבדוק את הנושא של קוסט, ר. ורטהיים:’ דר

 13 כן, כן.  ע:”א. דוקורסקי, רה

 14 אנחנו ניתן, ד ע. פרץ:”עו

 15 את המינוח המדויק. מי בעד?  ע:”א. דוקורסקי, רה

 16 אנחנו נתייעץ עם הרו"ח,  ד ע. פרץ:”עו

 17 .אושר פה אחד  ע:”א. דוקורסקי, רה

 18 

 19 (   הוחלט פה אחד369)

 20 לאשר הסכם ההתקשרות בין העירייה לבין החברה הכלכלית שהונח על שולחן המועצה.           

 21 

 22 מנשה פינת רח' הערמונים  ברחובר לביצוע הליך פרצלציה בנכס של העירייה מתן אישו .6

 23 .144, 143, 142חלקות  11529)מחסני העירייה לשעבר( הידוע כגוש 

 24סעיף שהעברנו אותו מהישיבה הקודמת זה הנושא של מתן אישור לביצוע   ע:”א. דוקורסקי, רה

 25הערמונים )מחסני  וברחהליך פרצלציה בנכס של העירייה ברח' מנשה פינת 

 26 . 144, 143, 142חלקות  11529העירייה לשעבר( הידוע כגוש 

 27אבל  אני אסביר שיש רישום הערת אזהרה לקונה שרכש מהעירייה את הנכס, ד ע. פרץ:”עו

 28חלק מההסכם היה לעשות פרצלציה של השטח ועל מנת לעשות פרצלציה צריך 

 29ללא  להביא לאישור המועצה את דבר הפרצלציה. אז לכן זה מונח פה כרגע.
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 1 האישור שלכם לא ניתן לבצע את הפרצלציה. מחכים רק לאישור.

 2 אנחנו עושים את הפרצלציה? ד ה. צור:”עו

 3 זה בהתאם להסכם. ד ע. פרץ:”עו

 4 הוא עמד בכל התנאים? :י.דואק

 5 כן. הוא שילם את הכול, הכול אצלנו כבר, הכול כבר שולם ממזמן. ד ע. פרץ:”עו

 6 כל השלוש חלקות. :י.דואק

 7 הם כולן בשטח של בניה או שחלקן בשטח של כבישים, ר. ורטהיים:’ דר

 8 חניה. לא, חניה שלו.  ד ע. פרץ:”עו

 9 שפתחתי את הנושא של מחסן העירייה, החלק הקדמי,חניה? לא, כי בזמנו כ ר. ורטהיים:’ דר

 10 נכון, הוא חניה. ד ע. פרץ:”עו

 11 הערמונים יימשך שם, נכון? רחובהוא חלק של חניה ושל כביש. הלוא  ר. ורטהיים:’ דר

 12 כן, הוא כבר מחובר.  ע:”א. דוקורסקי, רה

 13 אבל זה לא, ד ע. פרץ:”עו

 14 זה לא בחלקות האלה? ר. ורטהיים:’ דר

 15 לא בחלקות האלה. פרץ: ד ע.”עו

 16 בוודאות? ר. ורטהיים:’ דר

 17שזה על התחנת שאיבה ולא על זה בדיוק הקצה של התחנת שאיבה.  בוודאות. ד ע. פרץ:”עו

 18השטחים האלה. על השטח הזה זה שטח אחד כרגע אשר יחולק לשלושה. הוא 

 19 יחולק.

 20 החלקות עצמן מחוברות לחלקה אחת?  ר. ורטהיים:’ דר

 21 כן, כן. ד ע. פרץ:”עו

 22 הליך הפרצלציה? טוב. מי בעד מתן אישור לביצוע   ע:”א. דוקורסקי, רה

 23 .אושר פה אחד 

 24 

 25 (   הוחלט פה אחד370)

 26 לאשר.            

 27 

 28 

 29 
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 1 

 2 

 3 ₪  200,000בסך  2017תב"ר סימון כבישים והתקני בטיחות .  7

 4 מקור מימון: קרן הסלילה

 5אלף  200בסך  2017בישים והתקני בטיחות מי בעד אישור תב"ר סימון כ  ע:”א. דוקורסקי, רה

 6 שקלים. מקור מימון קרן הסלילה?

 7 .אושר פה אחד 

 8 

 9 (   הוחלט פה אחד371)

 10 לאשר.            

 11 

 12 אישור פרוטוקולים: .8

 13 .30.1.17מיום  1/17פרוטוקול ועדת שמות והנצחה מס'  א.

 14 .15.1.17מיום  2פרוטוקול ועדת מס'  ב.

 15 .19.1.17מיום פרוטוקול ועדת הקצאות  ג.

 16 .14.11.16פרוטוקול ועדת בריאות וספורט מיום  ד.

 17 .18.1.17מיום  1/17פרוטוקול ועדת ביקורת מס'  ה.

 18 .15.12.16מיום  11פרוטוקול ועדת רווחה ונגישות מס'  ו.

 19 .19.2.17מיום  2פרוטוקול ועדת כספים מס'  ז.

 20 .19.2.17פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  ח.

 21 .15.2.17ועדת קשרי חוץ מיום  ט.     פרוטוקול

 22 אישור פרוטוקולים. מי מהחברים שמבקש להתייחס? בבקשה.  ע:”א. דוקורסקי, רה

 23לא, אני רוצה לפרוטוקול קודם לדבר. דיברנו לגבי התמיכות, ציינתי שצריך  :י.דואק

 24לשים לב לאגודת הטניס ומאז עבר חודש ואני מתברבר בין אנשים בעירייה, כל 

 25 משהו אחר. אנשים בכירים. ואני רוצה שנדון בעניין הזה. אחד אומר לי

 26לכנס את ועדת התמיכות ואתה  אז סיכמתי היום עם היועצת המשפטית  ע:”א. דוקורסקי, רה

 27 הנושא וועדת התמיכות תקבל החלטה. , תציג אתלשםתגיע 

 28ל לי יש רק הערה אחת על ההחלטה של ועדת תמיכות לגבי השבט הצפוני ש ד ה. צור:”עו

 29 הצופים.
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 1 רגע, רגע, על מה את מדברת? איזה פרוטוקול?   ע:”א. דוקורסקי, רה

 2 של ועדת התמיכות.  ד ה. צור:”עו

 3 של היום או הקודם? על מה את מדברת?  ע:”א. דוקורסקי, רה

 4 עכשיו, עכשיו שמובא לאישור. ד ע. פרץ:”עו

 5 אוקי. של משרדי ההנהלה?  ע:”א. דוקורסקי, רה

 6 גם את החניכים,  שםזה משרדי ההנהלה? אבל זה השבט הצפוני, יש מה  ד ה. צור:”עו

 7לא, זה ההנהלה. זה לא הפעילות, הפעילות של תנועת הנוער עצמה, הקן   ע:”א. דוקורסקי, רה

 8שלהם, הסניף שלהם פטור מתשלום. ההנהלה זה הנהלה של כל מחוז הצפון. גם 

 9 בעבר כאשר ישבה, אם אני לא טועה,

 10 נה סנש.בח ד ה. צור:”עו

 11 ברח' חנה סנש,   ע:”א. דוקורסקי, רה

 12 לא פטרנו. ד ע. פרץ:”עו

 13אני לא זוכר, גם לא פטרו אותם. ואני לא חושב שמשרדים מחוזיים, כשזה   ע:”א. דוקורסקי, רה

 14לא פעילות של תנועת נוער במובן אלא משרדים שיש בה תקורות ויש שם 

 15מארנונה וכך סברה גם ועדת עובדים וכל הדברים האלה צריכים להיות פטורים 

 16 התמיכות. 

 17 זה לא מדויק, זה לא נכון. ד ה. צור:”עו

 18 זה משרדים.  ע:”א. דוקורסקי, רה

 19 קודם כל זה לא שיש שמה עובדים וכאלה, זה משרת את הראשי שבטים של כל, ד ה. צור:”עו

 20והנהלת  עובדים, כל המשרדים והגזברות שלהם וכל הדברים שםאבל יש   ע:”א. דוקורסקי, רה

 21 חשבונות. 

 22 לא מדובר כאן על פעילות, :י.דואק

 23 הם חזרו לביאליק,כן, ברור לי. אבל הם היו בביאליק ואז הם עברו לעפולה ואז  ד ה. צור:”עו

 24גם בעפולה לא פטרו אותם. במקרים כאלה גם משרד הפנים לא יפטור כי זו   ע:”א. דוקורסקי, רה

 25 של החניכים, של הילדים, ומרתזאת אלא פעילות של תנועת הנוער עצמה. 

 26 כן, זה נכון. אבל מצד שני, ד ה. צור:”עו

 27 זה משרדים.  ע:”א. דוקורסקי, רה

 28 אין ספק שהתרומה שלהם לעיר היא גדולה,  ד ה. צור:”עו

 29 לשלם הם צריכים. שיגישו בקשה להנחה. :י.דואק
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 1 לא, הם הגישו בקשה לפטור.  ע:”א. דוקורסקי, רה

 2  נחה. למה לפטור?לא, בקשה לה :י.דואק

 3 100זה המקום היחידי שעמותה יכולה לבקש פטור. גם פטור מארנונה הוא לא  ד ע. פרץ:”עו

 4בהתאם . אבל בכל אופן אחד הקריטריונים 33אחוז, הם משלמים  66אחוז, הוא 

 5לחוזר מנכ"ל זה לבדוק את חמשת מקבלי השכר הגבוהים. ואם את רואה את 

 6 חמשת מקבלי השכר הגבוהים,

 7 כן, את זה אני יודעת.  ד ה. צור:”עו

 8מעבר לזה שהתמיכות שלנו, העירוניות, לתחום הזה הם מקבלים יותר מכל אחד  ד ע. פרץ:”עו

 9 אחר.

 10  בסדר. ד ה. צור:”עו

 11 ויותר, יותר מהנוער העובד ד ע. פרץ:”עו

 12 רפי בבקשה ואחרי זה עמירם.  ע:”א. דוקורסקי, רה

 13 מה מדובר פה על ההנצחה של עינת,דם כל שורה של שאלות. קו ר. ורטהיים:’ דר

 14 ההחלטה היא לא לעשות הנצחה פרטנית.   ע:”א. דוקורסקי, רה

 15 אני רוצה רק להסביר כי הייתה התפתחות מאז הישיבה. ד ה. צור:”עו

 16 אוקי.  ע:”א. דוקורסקי, רה

 17 אני מכיר את הסיפור פשוט.  :י.דואק

 18פנו שתי תתי, היא למדה איתי עד כיתה י"ב. כן, גם אני. עינת היא תלמידת כי ד ה. צור:”עו

 19חברות שלה וביקשו להנציח את שמה ברחבי העיר. לוועדה, שוב כמה שהנושא 

 20בשבילי הוא מאוד אישי, אבל הועדה, ועדת השמות וההנצחה קובעת 

 21קריטריונים מאוד ברורים להנצחה של אנשים מקרית ביאליק כמובן וזה לא 

 22רב הם לא משפחה שכולה היחידה של צה"ל עונה לקריטריונים, ולצערנו ה

 23 ונפגעי פעולות איבה, יש עוד הרבה כאלה.

 24אבל  .החזרנו תשובה מטעם הועדה בהתאם למדיניות ולקריטריונים של הועדה 

 25אם עזרא עדכן אותך מה שהיה בשבוע שעבר,  אפילו אני לא יודעת לאחר מכן,

 26ד היה חשוב לה הם פנו וביקשו לתרום ספסל בגן שעשועים, בפארק שמאו

 27 ולחברות הקרובות שלה. 

 28 זהו, זה החברות שלה, נכון? זה לא המשפחה.  א. שיש:

 29כן. ואז התחילו את התהליך הזה מול עזרא שגם לזה יש לנו קריטריונים, איזה  ד ה. צור:”עו
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 1ספסל, איזה גודל של לוחית, שיהיה אחיד בין כולם וכו', שזה הופך להיות רכוש 

 2פשוט אין לנו דרך, כמה שזה כואב לומר, אין לנו  ה שמשתמע.של העירייה וכל מ

 3 בכל מקום בעיר. דרך להנציח את כל החללים ואת כל נפגעי פעולות האיבה 

 4 זה נושא רגיש.  ר. ורטהיים:’ דר

 5 מאוד רגיש.   ע:”א. דוקורסקי, רה

 6 זה נושא מאוד רגיש.  ר. ורטהיים:’ דר

 7ם איזו שוויונית, ישנה משפחה שידה משגת וישנה כי צריכה להיות ג  ע:”א. דוקורסקי, רה

 8משפחה שידה לא משגת, הנושא הוא מאוד מאוד רגיש ואני חושב שהתקבלה 

 9 החלטה נכונה.

 10לגבי פרוטוקול ועדת מלגות, יש פה בקשה לצרף גבי מהאגודה, כתוב פה יש  ר. ורטהיים:’ דר

 11אני מציע שאם  להעביר לאישורו. הפרוטוקול הזה הוא פרוטוקול ביניים כזה.

 12 אנחנו מאשרים יש להביא לאישורו של ראש העיר לאשר את ההצטרפות, 

 13אני העמדה שלי שהוא ישתתף, הם נותנים, הם תורמים, שהוא יהיה מוזמן   ע:”א. דוקורסקי, רה

 14 לישיבות הועדה.

 15 וכו', נאשר את זה וזהו.להעביר לאישורו יש אני מציע לאשר את זה. לא  ר. ורטהיים:’ דר

 16 אני חושב שאין בזה שום בעיה.  ע:”. דוקורסקי, רהא

 17 אני לא רואה בעיה בסיפור הזה. ר. ורטהיים:’ דר

 18 לא, הודעתי ליו"ר הועדה ולועדה שזה מקובל עלי.  ע:”א. דוקורסקי, רה

 19 זהו, אז בואו נאשר את זה במסגרת הפרוטוקול, ר. ורטהיים:’ דר

 20ר כאן הודעה שהודעתי ליו"ר ועדת המלגות הנה אני מוס זה מאושר.  ע:”א. דוקורסקי, רה

 21 אלף, 50-להיעתר לפנייתם. אני לא רואה שום בעיה. אגודה הדדית מעבירה כ

 22 ?2017או  2016המלגות האלה מדובר על  ר. ורטהיים:’ דר

 23 יחולקו במרץ.  ע:”א. דוקורסקי, רה

 24 ?2017או על תקציב  2016זה על תקציב  ר. ורטהיים:’ דר

 25 .2017תקציב   ע:”א. דוקורסקי, רה

 26 אתה בטוח? ר. ורטהיים:’ דר

 27מרץ -הזזנו את זה, זה כבר כמה שנים מתבצע, מחולק בפברוארכן.   ע:”א. דוקורסקי, רה

 28 .2017אותה שנה שבה מחלקים. זה מלגות מתקציב  מתקציב

 29של ועדת מלגות במסגרת עבודה משותפת עם גורדון עלי לציין שסוכם,  2בעמוד  ר. ורטהיים:’ דר
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 1 א יודע מה זה, מי זה עלי?ל

 2 זה כוכי מדווחת.  ע:”א. דוקורסקי, רה

 3 זה כוכי מדווחת? ר. ורטהיים:’ דר

 4 כן.  ע:”א. דוקורסקי, רה

 5 לא חשוב, בסדר.זה כוכי?  ר. ורטהיים:’ דר

 6 סליחה, עמי. בעמוד הקודם רשום שזה עמי אומר.   ע:”א. דוקורסקי, רה

 7 א אומר?עמי, זה הדברים שהו  ר. ורטהיים:’ דר

 8 כן.  ע:”א. דוקורסקי, רה

 9 טוב. לא ברור לי בחלופה של המלגות בסוף שם,  ר. ורטהיים:’ דר

 10 מה זה?  ע:”א. דוקורסקי, רה

 11שקל ומהמכללה  500סטודנטים מקבלים ממכללת אורט, זה בסדר. יקבלו  18 ר. ורטהיים:’ דר

 12טים. מישהו מתקציב המלגות עבור סטודנ 9,000ואחר כך יש לשריין  1,500עוד 

 13 יודע קצת יותר פרטים? מה בדיוק קורה שם. 

 14 שקל. 9,000שקל, העלות היא  500סטודנטים כפול  18זה אותם   ע:”א. דוקורסקי, רה

 15 ? של בית הכנסת,ימיםזה מה שחשבתי, אוקי. איפה הקצאת קרקע של חמדת  ר. ורטהיים:’ דר

 16 יוקם, ייבנה מועדון נוער ובית כנסת.  םש דן ברח' זבולון.מאחורי מתנ"ס   ע:”א. דוקורסקי, רה

 17 מה עם הגן? :י.דואק

 18  הגן בשלבים של, המתקנים צריכים רק להגיע.  ע:”א. דוקורסקי, רה

 19לגבי בריאות וספורט, איך החלוקה פה יוצאת? יוצאים פה דברים שחלק  ר. ורטהיים:’ דר

 20 דרך המתנ"סים.מחליטים על ועדת בריאות וספורט, חלק עוברים 

 21לא, פעילות של ספורט נשארה בעירייה. המתנ"ס מקיים כל מיני חוגי   ע:”וקורסקי, רהא. ד

 22ספורט משלו בכמה תחומים, אבל הפעילות של ספורט נשארה בעירייה. אגודות 

 23הספורט, המפעלים העממיים, הצעדה, מירוץ קרית ביאליק, ספינינג, ימים 

 24 העירייה.  על ידיכאלה ואחרים מנוהלים 

 25איך משפרים את נושא הספורט? רוני התלונן שיש ירידה בכמות המשתתפים,  היים:ר. ורט’ דר

 26 אולי כדאי לעשות מבצעים. 

 27יש היצע גדול, גם של אגודות, גם של חוגים של גופים פרטיים. ברוך השם   ע:”א. דוקורסקי, רה

 28המשרד לשוויון חברתי הרבה מאוד ילדים משתתפים, גם פתחנו עכשיו בסיוע 

 29ודווקא חינוך ותרבות בסכומים סמליים וכדור רשת,  מפעלותרגל עם חוגי כדו
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 1 הפעילות גדלה, 

 2 ילדים.  220בתי ספר מקבלים טניס בחינם. יש  7 דובר:

 3 גם זה וייפתחו בקרוב חוגי כדור עף גם.   ע:”א. דוקורסקי, רה

 4רנו עליו פעם, הסעיף בועדת ביקורת בנושא של חוב חבר מועצת העיר, אנחנו דיב ר. ורטהיים:’ דר

 5 אני לא רוצה לעורר את זה מחדש,

 6 אין צורך.  ע:”א. דוקורסקי, רה

 7טוב. הסעיפים של ועדת כספים, כתוב מותנה אין צורך. אבל יש צורך לסיים.  ר. ורטהיים:’ דר

 8 בקבלת הלוואה.

 9פתיחת תב"ר תיעשה כאשר נפתח את הלוואה אושרה במועצת העיר.   ע:”א. דוקורסקי, רה

 10 ההלוואה.

 11 מה זה קרן הלוואה? ר. ורטהיים:’ דר

 12 זה לא קרן הלוואה, זה הלוואה.  ע:”א. דוקורסקי, רה

 13 לא, תעבור לדף שני, לא יודע מה זה קרן הלוואה. ר. ורטהיים:’ דר

 14 זה טעות. זה לא צריך להיות קרן הלוואה, זה הלוואה.  ע:”א. דוקורסקי, רה

 15 אה.הלוואה. זה צריך להיות הלוו ר. ורטהיים:’ דר

 16 ההלוואה אושרה במועצת העיר או בנובמבר או בדצמבר והיא תמומש,   ע:”א. דוקורסקי, רה

 17 .4/2018אבל כתוב בחודש  ר. ורטהיים:’ דר

 18 . עד אז התב"ר לא ייפתח. 2017-כנראה נפתח אותה ב  ע:”א. דוקורסקי, רה

 19 כלומר זה לא קרן הלוואה, זה הלוואה. ר. ורטהיים:’ דר

 20 זה הלוואה.  ע:”א. דוקורסקי, רה

 21 מה היקף ההלוואה? אתה לא יודע.אוקי. טוב.  ר. ורטהיים:’ דר

 22 . 12לקחנו   ע:”א. דוקורסקי, רה

 23, אנחנו נותנים פה בהחלט טוב. האישורים מה שנאמר כאן לגבי תנועת הצופים ר. ורטהיים:’ דר

 24, אני מכיר את החבר'ה הם מחלקים מזון תמיכות לעמותת טוב וחסד הקריות

 25אני מציע לפני שאנחנו מחליטים לא לתת לו  וע הומניטרי ודווקא לצופים,וסי

 26 משהו, האם הם גם מנהלים את הצופים, אולי את יודעת, בקרית ביאליק.

 27 זה מחוז.   ע:”א. דוקורסקי, רה

 28 כל המחוז? ר. ורטהיים:’ דר

 29 עד קרית שמונה. ד ה. צור:”עו
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 1קשרי חוץ, אני מתנצל שלא יכולתי להיות הסעיף האחרון פה זה סעיף של  ר. ורטהיים:’ דר

 2 בישיבה.

 3 אנחנו נקיים את הדיון בישיבה שבה תהיה נוכח.  ע:”א. דוקורסקי, רה

 4מתחיל אולי האירוע הכי מרכזי בגרמניה, יש  4.3-באבל יש לי בקשה אמיתית,  ר. ורטהיים:’ דר

 5שרציתי.  אני רציתי שאלי יגיע לשם, זה מהשנים זה כבר נעשה.  26, ימים של 20

 6 עולמית., זה בהחלט משהו ברמה זה אירוע עצום

 7 אני תומך ברפי, אני חושב ששני נציגים יכולים לצאת לשם.   ע:”א. דוקורסקי, רה

 8לא, אני באמת הייתי רוצה שתבוא לשם ותדבר עם האנשים ותראה עם  ר. ורטהיים:’ דר

 9 , זה בקלאסה אחרת לגמרי. האנשים

 10 ? שםהיה אתה ת  ע:”א. דוקורסקי, רה

 11 אני אתאם איתך. ר. ורטהיים:’ דר

 12אני שואל, לא, אני לא אוכל לנסוע, אבל אני מציע ששני חברי מועצה יסעו   ע:”א. דוקורסקי, רה

 13 אם בן היה חבר מועצה הייתי מציע שבן ייסע גם.איתך, משה והדס אולי. 

 14 יתם יחסי ידידות,בן גם ייסע. ואני חושב שזה טוב כי רפי הציע שאנחנו נקיים א י.דואק:

 15 זה מתאפשר מבחינתכם?  ע:”א. דוקורסקי, רה

 16 רפי הציע שנקיים איתם קשרים ויש לנו הזדמנות, דובר:

 17 חצי מהנסיעה.  muteבתנאי שרפי על  ד ה. צור:”עו

 18בואו נאשר עקרונית, במידה ומסתדר שני חברי מועצה, אני אשוחח עם   ע:”א. דוקורסקי, רה

 19רפי, אנחנו מאשרים  אני לא אוכל לצאת במועד הזה. חברי מועצה מי שיתאפשר.

 20 עקרונית שניים אבל בכפוף שתגיע הזמנה, כי לא קיבלנו הזמנה.

 21 בסדר גמור. ר. ורטהיים:’ דר

 22 טוב. עמירם בבקשה.  ע:”א. דוקורסקי, רה

 23אני מבין שאנחנו לא נוכל רציתי להתייחס לנושא של הארנונה לתנועת הצופים.  ע. מסס:

 24אחוז כאלה שנותנים  20לפחות להנהלה, אבל אם בתוך ההנהלה לתת פטור 

 25 אחוז האלה, 20-שירות לקרית ביאליק, אבל לפחות עבור ה

 26 אני לא מעוניין לתת להם.  ע:”א. דוקורסקי, רה

 27 אי אפשר להפריד את זה. ד ה. צור:”עו

 28נותנים, הסניף  זה של כל המחוז ואני לא רוצה, פעילות נוער פרופר אנחנו  ע:”דוקורסקי, רה א.

 29כאן, כמו תנועות הנוער האחרות. וזה משרדי הנהלה, יש שמה  שלהם פטור
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 1עובדים אנשים בשכר, בניגוד לתנועה שזה מדריכים שזה גם  ששםפעילות 

 2 מתנדבים והכול.

 3 *   החב' אוצ'קובסקי עזב את הישיבה. 

 4 *   החב' בכר הגיע לישיבה. 

 5 ? 30.1.17מיום  1/17מס'  האישור פרוטוקול ועדת שמות והנצחא.    

 6 .אושר פה אחד 

 7 

 8 (   הוחלט פה אחד372)

 9 לאשר.            

 10 

 11 , מי בעד? 15.1.17מיום  2פרוטוקול ועדת מלגות מס' ב.  

 12 .אושר פה אחד 

 13 

 14 (   הוחלט פה אחד373)

 15 לאשר.            

 16 , מי בעד? 19.1.17מיום פרוטוקול ועדת הקצאות ג.    

 17 .אושר פה אחד 

 18 

 19 (   הוחלט פה אחד374)

 20 לאשר.             

 21 , מי בעד?14.11.16פרוטוקול ועדת בריאות וספורט מיום ד.  

 22 .אושר פה אחד 

 23 

 24 (   הוחלט פה אחד375)

 25 לאשר.            

 26 , מי בעד? 18.1.17מיום  1/17פרוטוקול הועדה לענייני ביקורת מס' ה.  

 27 .אושר פה אחד 

 28 

 29 (   הוחלט פה אחד376)
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 1 לאשר.            

 2, מי 15.12.16מיום  11פרוטוקול ועדת רווחה נגישות ואזרחים ותיקים מס' ו.  

 3 בעד? 

 4 .אושר פה אחד 

 5 

 6 (   הוחלט פה אחד377)

 7 לאשר.            

 8 , מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 19.2.17מיום  2פרוטוקול ועדת כספים מס'  

 9 . אושר ברוב קולותרפי נמנע.  

 10 

 11 בעד   -   12

 12 נמנע )החב' ורטהיים(   -    1

 13 

 14 (   הוחלט ברוב קולות378)

 15 לאשר.            

 16 , מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 19.2.17פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  

 17 . אושר ברוב קולותרפי נמנע.  

 18 

 19 בעד   -   12

 20 נמנע )החב' ורטהיים(   -    1

 21 

 22 (   הוחלט ברוב קולות379)

 23 לאשר.            

 24בצירוף ההתייחסות להצעה שהעלה  15.2.17ועדת קשרי חוץ מיום פרוטוקול  

 25 רפי, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 

 26 .אושר פה אחד 

 27 

 28 (   הוחלט פה אחד380)

 29 לאשר.            
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 1 אני מודה לכם. ישיבת מועצת העיר נעולה.  

 2 

 3 ישיבה נעולה


