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 16.1.2018 -מן המניין שלא  שיבת מועצהי

 :דר היוםסעל 

האצלת סמכויות לממלא מקום מנכ"ל העירייה הנכנס, איתי צחר, החל  .1

 ן: כדלקמ 1.2.2018מיום 

 191האצלת סמכות לחתום על מסמכי תשלום כמשמעם בסעיף  א.

לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, לרבות סמכות לחתום על מסמכים 

 203שיש בהם התחייבות כספית מטעם העירייה לפי סעיף 

 לפקודה. 

לפקודת  195האצלת סמכות לחתום על הסכמים על פי סעיף  ב.

 העיריות.

קוח על התקשרויות העירייה עם האצלת סמכות בנוגע לפי ג.

יזמים, נותני שירותים, ספקים, חוזים ומכרזים, לרבות 

 לפקודת העיריות לעניין מכרזים. 148סמכויות לפי סעיף 

האצלת סמכויות לחתימה על אישורי חיים למקבלי קצבאות  ד.

 מחו"ל.

ינויו של ממלא מקום מנכ"ל העירייה, איתי צחר, כדירקטור מקרב מ .2

העירייה, בחברה העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא בע"מ,  עובדי

 במקומה של מנכ"לית העירייה היוצאת, אושרת גני גונן. 

מינויו של ממלא מקום מנכ"ל העירייה, איתי צחר, במקומה של  .3

מנכ"לית העירייה היוצאת, אושרת גני גונן, כחבר בוועדה לצרכים 

 מיוחדים. 

 ל כעוזרת לממלא מקום מנכ"ל העירייה. מינויה של יפעת וגש    . 4
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מקום מנכ"ל העירייה הנכנס, איתי צחר,  האצלת סמכויות לממלא .1

 כדלקמן:  1.2.2018החל מיום 

לפקודת  191האצלת סמכות לחתום על מסמכי תשלום כמשמעם בסעיף  א.

העיריות ]נוסח חדש[, לרבות סמכות לחתום על מסמכים שיש בהם 

 לפקודה.  203ית מטעם העירייה לפי סעיף התחייבות כספ

 לפקודת העיריות. 195האצלת סמכות לחתום על הסכמים על פי סעיף  ב.

האצלת סמכות בנוגע לפיקוח על התקשרויות העירייה עם יזמים,  ג.

נותני שירותים, ספקים, חוזים ומכרזים, לרבות סמכויות לפי סעיף 

 לפקודת העיריות לעניין מכרזים. 148

 האצלת סמכויות לחתימה על אישורי חיים למקבלי קצבאות מחו"ל. ד.

 

ינויו של ממלא מקום מנכ"ל העירייה, איתי צחר, כדירקטור מקרב מ .2

עובדי העירייה, בחברה העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא בע"מ, 

 במקומה של מנכ"לית העירייה היוצאת, אושרת גני גונן. 

 

"ל העירייה, איתי צחר, במקומה של מינויו של ממלא מקום מנכ .3

מנכ"לית העירייה היוצאת, אושרת גני גונן, כחבר בוועדה לצרכים 

 מיוחדים. 

 

 מינויה של יפעת וגשל כעוזרת לממלא מקום מנכ"ל העירייה.     . 4

 

ישיבה ראשונה שלא מן המניין, על סדר היום, האצלת  :צביקה צרפתי

יה. כממלא מקום סמכויות לממלא מקום מנכ"לית העירי

כדלקמן:  1.2.2018-יה נכנס איתי צחר החל ממנכ"ל העירי

  מקשה אחת? על הכל כמקשה אחת או כל דבר בנפרד?א', 

א', האצלת סמכות לחתום על מסמכי תשלום כמשמעם  
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לפקודת העיריות )נוסח חדש( לרבות סמכות  191בסעיף 

לחתום על מסמכים שיש בהם התחייבות כספית מטעם 

 לפקודה.  203ייה לפי סעיף העיר

 195ב', האצלת סמכות לחתום על הסכמים על פי סעיף  

 לפקודת העיריות. 

 ג', האצלת סמכות בנוגע לפיקוח על התקשרויות העירייה 

עם יזמים, נותני שירותים, ספקים, חוזים ומכרזים, לרבות 

 לפקודת העיריות לעניין מכרזים.  148סמכויות לפי סעיף 

ת סמכויות לחתימה על אישורי חיים למקבלי ד', האצל 

 קצבאות מחו"ל. 

. מינויו של ממלאי מקום מנכ"ל העירייה, איתי צחר, 2 

כדירקטור מקרב עובדי העירייה בחברה העירונית לתרבות 

ופנאי בכפר סבא בע"מ, במקומה של מנכ"לית העירייה 

 היוצאת אושרת גני גונן. 

עירייה, איתי צחר, . מינויו של ממלא מקום מנכ"ל ה3 

במקומה של מנכ"לית העירייה היוצאת, אושרת גני גונן, 

 כחבר בוועדה לצרכים מיוחדים. 

. מינויה של יפעת וגשל כעוזרת לממלא מקום מנכ"ל 4 

 העירייה. 

 אפשר לאשר פה אחד את כל הנושאים?  

 אני רוצה לשאול. :עמירם מילר

 כן, בבקשה.  :צביקה צרפתי

 שה, אורן. בק :עמירם מילר

קודם כל אני רוצה לנצל, שתי הערות ושאלה. שתי הערות  אורן כהן:

שאני יכול כל את ההזדמנות ולברך אותך, איתי, כ זה לנצל

אז בכל הצמתים שעבדנו ביחד קיבלתי לעילא להעיד עליך, 
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ולעילא את השירות הטוב ביותר שיכול להיות. ותודה לך 

 ומגיע לך מכל הלב. 

התברכת. אין לי מילה  א יפעת האגדית!הי ההערה השנייה 

אחרת אלא להגיד את זה ככה. אני אומר את זה, כי באמת, 

כל פעם שאנחנו פונים אליה באני חושב שזה על דעת כולם. 

, לא תמיד אני מרוצה מהתשובות, לא תשובה היא נותנת לנו

ובזמן. ותמיד י מרוצה, אבל אני תמיד מקבל אותן תמיד אנ

שהיא עובדת רק אצלי. וכנראה זה לא נכון.  יש לי הרגשה

 יישר כוח. 

 אתה טועה, כי היא עובדת רק אצלי.  רויטל לן כהן:

 אני מצטרף לדבריו של נציג הליכוד,  עילאי הרסגור:

 כבר פעם שנייה שאנחנו מסכימים באותה ישיבה.  :אורן כהן

 נכון, זה מסוכן.  עילאי הרסגור:

ולסיים בשאלה. כל זה כבר מתחיל להיות בעייתי.  אורן כהן:

החתימות שאתה מורשה אליהם מתוקף ההחלטה היום, הם 

נכון? אז הייתי רוצה לדעת לצד כנראה בצד מישהו נוסף, 

 זכויות החתימה.  מי

כפי שמאושרות, הן בעצם, זכויות החתימה של העירייה  שגיא רוכל:

העניינים  איתי פשוט מחליף את אושרת. חתימה בכל

הכספיים, זאת אומרת החתימה מצד אחד גזבר העירייה או 

מי מטעמו, יש לנו שני מורשי חתימה נוספים. מטעם 

הגזבר, שני הסגנים שלו מורשי חתימה, זה קבוצה אחת. 

ממלא מקומו,  .והקבוצה השנייה זה איתי, או ראש העיר

 סליחה. 

ני מצטרף לברכות של אני רוצה לשאול, בבקשה. קודם כל א :עמירם מילר

אורן. מעולם אורן לא דיבר מפי כפי שהוא דיבר היום. ואני 
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לפקודת העיריות  148רוצה לשאול באופן ענייני האם סעיף 

בנושא מכרזים כולל את זכות החתימה על תוצאות 

של ראש העיר, היא המכרזים, כשבעצם לפי מיטב ידיעתי 

 ומוענקת למנכ"לית. האם זה כולל או לא? 

ראש העיר הרי לא רשאי לשבת בוועדת מכרזים. ולכן   ו"ד אלון בן זקן:ע

  -הסעיף הזה 

 אז הוא אוטומטי?  :עמירם מילר

זה לא אוטומטי. אוטומטית אמור להיות ראש העיר. הוא   עו"ד אלון בן זקן:

עכשיו ו סמכויות לאיתי, למנכ"לית העירייה,מאציל את ה

 זה לאיתי. 

 בסדר?  :צביקה צרפתי

 אוקיי, כן.  :מירם מילרע

 אז אני אקריא את הצעת ההחלטה:  :צביקה צרפתי

מאשרים האצלת סמכויות לממלא מקום מנכ"ל  .1

. איתי צחר, החל מיום ראשון לשני.. העירייה הנכנס,

רגע, קראנו את זה כבר, לא? אפשר לאשר פה אחד? 

 ישיבה מן המניין בנושא הזה סגורה. תודה. 
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  :333 מס'  החלטה 

מאשרים האצלת סמכויות לממלא מקום מנכ"ל העירייה הנכנס,  . 1

 , כדלקמן:1.2.2018איתי צחר, החל מיום 

לפקודת העיריות  191לחתום על מסמכי תשלום כמשמעם בסעיף  א. 

)נוסח חדש(, לרבות סמכות לחתום על מסמכי שיש בהם 

 ריות.לפקודת העי 203התחייבות כספית מטעם העירייה לפי סעיף 

 לפקודת העיריות. 195לחתום על הסכמים על פי סעיף  ב. 

לפקח על התקשרויות העירייה עם יזמים, נותני שירותים,  ג.

לפקודת  148ספקים, חוזים ומכרזים, לרבות סמכויות לפי סעיף 

 העיריות לעניין מכרזים.

 לחתום על "אישורי חיים" למקבלי קצבאות מחו"ל. ד.

ו של ממלא מקום מנכ"ל העירייה, איתי צחר, מאשרים את מינוי . 2

כדירקטור מקרב עובדי העירייה בחברה העירונית לתרבות הפנאי 

בכפר סבא בע"מ, במקומה של מנכ"לית העירייה היוצאת, אושרת 

 גני גונן.

מאשרים את מינויו של ממלא מקום מנכ"ל העירייה, איתי צחר,  . 3

ל מנכ"לית העירייה כחבר בוועדה לצרכים מיוחדים, במקומה ש

 היוצאת, אושרת גני גונן. 

מאשרים את מינויה של יפעת וגשל כעוזרת ממלא מקום מנכ"ל  . 4

 העירייה תוך שמירה על רצף תנאי העסקתה. 
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 ריכוז החלטות
 

מנכ"ל העירייה הנכנס, איתי צחר, האצלת סמכויות לממלאי מקום  .1

 כדלקמן:  1.2.2018החל מיום 

לפקודת  191האצלת סמכות לחתום על מסמכי תשלום כמשמעם בסעיף  א.

העיריות ]נוסח חדש[, לרבות סמכות לחתום על מסמכים שיש בהם 

 לפקודה.  203התחייבות כספית מטעם העירייה לפי סעיף 

 לפקודת העיריות. 195ל פי סעיף האצלת סמכות לחתום על הסכמים ע ב.

האצלת סמכות בנוגע לפיקוח על התקשרויות העירייה עם יזמים,  ג.

נותני שירותים, ספקים, חוזים ומכרזים, לרבות סמכויות לפי סעיף 

 לפקודת העיריות לעניין מכרזים. 148

 האצלת סמכויות לחתימה על אישורי חיים למקבלי קצבאות מחו"ל. ד.

 

ממלא מקום מנכ"ל העירייה, איתי צחר, כדירקטור מקרב  ינויו שלמ .2

עובדי העירייה, בחברה העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא בע"מ, 

 במקומה של מנכ"לית העירייה היוצאת, אושרת גני גונן. 

 

מינויו של ממלא מקום מנכ"ל העירייה, איתי צחר, במקומה של  .3

, כחבר בוועדה לצרכים מנכ"לית העירייה היוצאת, אושרת גני גונן

 מיוחדים. 

 

 מינויה של יפעת וגשל כעוזרת לממלא מקום מנכ"ל העירייה.     . 4
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  :333מס'   החלטה

מאשרים האצלת סמכויות לממלא מקום מנכ"ל העירייה הנכנס,  . 1

 , כדלקמן:1.2.2018איתי צחר, החל מיום 

העיריות  לפקודת 191לחתום על מסמכי תשלום כמשמעם בסעיף  א. 

)נוסח חדש(, לרבות סמכות לחתום על מסמכי שיש בהם 

 לפקודת העיריות. 203התחייבות כספית מטעם העירייה לפי סעיף 

 לפקודת העיריות. 195לחתום על הסכמים על פי סעיף  ב. 

לפקח על התקשרויות העירייה עם יזמים, נותני שירותים,  ג.

לפקודת  148י סעיף ספקים, חוזים ומכרזים, לרבות סמכויות לפ

 העיריות לעניין מכרזים.

 לחתום על "אישורי חיים" למקבלי קצבאות מחו"ל. ד.

מאשרים את מינויו של ממלא מקום מנכ"ל העירייה, איתי צחר,  . 2

כדירקטור מקרב עובדי העירייה בחברה העירונית לתרבות הפנאי 

ת בכפר סבא בע"מ, במקומה של מנכ"לית העירייה היוצאת, אושר

 גני גונן.

מאשרים את מינויו של ממלא מקום מנכ"ל העירייה, איתי צחר,  . 3

כחבר בוועדה לצרכים מיוחדים, במקומה של מנכ"לית העירייה 

 היוצאת, אושרת גני גונן. 

מאשרים את מינויה של יפעת וגשל כעוזרת ממלא מקום מנכ"ל  . 4

 העירייה תוך שמירה על רצף תנאי העסקתה. 
 


