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 .1.21 -ציבורי( התשע"ה וסדר אבטחה, שמירה) סבא לכפר עזר חוק אישור 

 
החדשה. התפיסה היא שיטור עירוני. לאור טחון ימציג מצגת בנושא תפיסת הב – חזי ניר

המשתנה וחוסר מענה של כוח משטרתי לטיפול בעבירות רכוש, אלימות, רעש, איכות המציאות 
 בשנה.₪ מיליון  6 -הסביבה, חוקי חניה ועוד. עלויות כ

 אכיפה ומניעה של עבירות, שיפור תחושת הביטחון. –המטרה 
 

 אגודות הספורט משלמות כסף רב, האם ניתן להקל עליהן? – אורן כהן
 

 לא הרכיבים הם מוגבלים ולא ניתן, השימושים מוגבלים יש רשימת משימות. – שגיא רוכל
 

 ערים אחרות שמפעילות, האם ראיתם קשיים שם? – דבורה שני
 

 אנשים בשטח, האם הם שירותיים, יהיו מכרזים ומיונים. – חזי ניר
 
 
 אורכה להמשך גביית חוק עזר היטל סלילה )מצ"ב(.  2

מח' משפטית, זה מוזר, וכעת הם עמוסים  –לישית . משרד הפנים מובא בפעם הש – גיא רוכלש
 ואנו ממתינים, אנו מתקשים, לא מקבלים תשובות.

אישרנו את חוק עזר סלילה והחומר במשרד הפנים, הנוסח בבדיקה שם ועדיין לא אושר, אנו 
 ממתינים. זה צעד פורמלי, יבוא למועצה.



 החלטה:  פה אחד.
 
 . )מצ"ב(1.1.23..3חצי שנתי  .  דיון בדו"ח רבעוני3
 

 הסתיים בעודף של מיליון וחצי. –שגיא רוכל 
 

 תביעות שלא מכוסות ע"י חב' הביטוח. במה מדובר? – 31בעמ'  – דבורה שני
 

זה בירור קבוע, יש הליך בביקורת, הליך של תלויות של העירייה, ישנן הרבה תביעות  – שגיא רוכל
קומית, או יזמים, יש המון תביעות הסכום שמופיע כספיות, אם זה קבלנים או כנגד הועדה המ
 הינו סך התביעות המטופלות מול העירייה.

 ר נמוכים מזה שמוגש.חשוב לזכור רב התביעות או שנדחות או שנסגרות בסכומים הרבה יות
 
 .1מס'  1.23העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל לשנת .  4
 

 סגירת השנה מתיקון מיונים למאזן. – שגיא רוכל
 

 החלטה:  פה אחד.
 
 
 8מספר  1.23העברות מסעיף לסעיף תברים לשנת .  5
 

 .66/06תשתיות  –דבורה שני 
 

במקרה זה, מדובר בקבלן "חופרי השרון" עשו תביעות קבלניות, יזמים, יש הרבה.  –שגיא רוכל 
במהלך  את פיתוח שלב א' תשתיות זורמות, עפר, תת קרקעיות, היו קשיי מדידה, זה היה מורכב. 

יותר ימי עבודה, בגין נזקים  החב' העלתה טענות שהיא ביצעה יותר, , לקראת סיום העבודות
לתחזית. העירייה ניסתה להגיע להבנות לגבי ועיכובים מצד שלישי, קידוחים, גבהים שונים מעבר 

גובה המחלוקת, הנתונים הועברו למהנדס והפערים נשארו בעינם, לא הייתה הסכמה והוגשה 
נערכו דיונים ארוכים, ₪. מיליון  66-ואחר כך עלה עד ל₪ מיליון  16תביעה ע"י הקבלן בסך של 

, מה שכן הצלחנו לם לא הצלחנו בכך להגיע לסיכום אועדויות, בסוף ההליך הבורר ניסה לכוון 
 ₪.מיליון  36.5והשופט הכריע על ₪. מיליון  31-ל₪ מיליון  1גבולות המחלוקת בין היה לגדר את 

 
 

 החלטה: לאשר פה אחד.
 
 .2מספר  1.21העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל .  6
 

 נה?ואגרה כסאות מה הכו – דבורה שני
 

עבור הוצאת כסאות, למסעדות ובתי קפה. כך זה מוגדר בחוק  מדובר על אגרה – שגיא רוכל
 העזר.

 
 החלטה:  אושר פה אחד.

 
 
 
 

 שגיא רוכל רו"ח
 גזבר העיריה

 
 
 
 
 
 


