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 משתתפים )לפי סדר א"ב(:

 ראש העיר רפי סער 

  חבר המועצה אורן כהן 

 חבר המועצה, סגן ומ"מ ראש העיר עו"ד איתן צנעני 

  חבר המועצה אמיר סילבר 

 חבר המועצה ןאמיר קולמ 

  חברת המועצה ד"ר אסנת ספורטה 

  חבר המועצה עו"ד יוסי סדבון 

  חברת המועצה הדר לביא 

  חבר המועצה דני הרוש 

  חברת המועצה לירית שפיר שמש 

 חבר המועצה מאיר מנדלוביץ 

  חבר המועצה ממה שיינפיין 

  חברת המועצה עו"ד עדי לוי סקופ 

 ועצה, סגן ראש העירחבר המ הנדין-עילאי הרסגור 

  חבר המועצה צביקה צרפתי 

  חברת המועצה עו"ד קרן גרשון חגואל 

  חבר המועצה ד"ר רפי קובי 

  חברת המועצה תהילה מימוןרו"ח  

  

  חבר המועצה עו"ד אהוד יובל לוי חסרים:

  חבר המועצה פינחס כהנא 

  חברת המועצה פליאה קטנר 

 

 מנכ"ל העירייה איתי צחר נוכחים:

 עוזרת מנכ"ל העירייה יפעת וגשל 

 יועמ"ש עו"ד אלון בן זקן 

 יועמ"ש עו"ד בתיה בראף 
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 גזבר העירייה  רו"ח שגיא רוכל 

 מבקר העירייה דוד תורג'מן 

 

    

 על סדר היום:

 מינוי ועדות החובה של העירייה וקביעת הרכבן. .  1

 

ה נעלנו את ישיבת המועצה שלא מן המניין הראשונ איתי צחר:

ואנחנו עוברים לישיבת המועצה השנייה שלא מן 

העיר. כאשר המניין לבקשת שבעת חברי מועצת 

מועצת העיר תקבע את ' הצעת ההחלטה שהובאה,

הרכב החברים בוועדות החובה במהלך ישיבת מועצה 

שלא מן המניין אשר תזומן בהתאם לבקשת חברי 

 . '11.1.2019המועצה מיום 

לנציג, מי שתבחרו שיציג, טרם העברת רשות הדיבור 

אני רוצה לציין שהגשת ההצעה, סליחה, שזימון 

מן המניין, על פי הוראות הדין, צריך ישיבה שלא 

הצעת החלטה מפורטת, הצעת החלטה להיות מלווה ב

זו איננה עומדת לפי חוות הדעת המשפטית 

ובן לא מתעכבים על זה, אנחנו בדרישות. אנחנו כמ

מעירים על זה לפעמים הבאות. יש להביא הצעת 

החלטה מפורטת שיכולה לעבור כפי שהיא, זאת על 

 פי חוות הדעת המשפטית. בבקשה, תהילה. 

כן. אז באמת ביקשנו לפני מספר ימים לקדם את  תהילה מימון:

נושא הוועדות, בהמשך למה שנאמר גם בישיבת 

 ת. המועצה הקודמ
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אנחנו מבינים מהישיבה הראשונה שבעצם אין פה על 

מה לדון, כי נכתב כבר בהצעה, בהזמנה לישיבה 

שבעצם יתר הוועדות יכונסו, יקבעו בפברואר. באופן 

אישי צר לי על זה, כי אני חושבת שוועדת חינוך 

למשל, יש לה נושאים מאוד מאוד חשובים ובוערים 

לעבוד מהיום לטפל בהם, וחבל שהם לא מתחילים 

או מלפני חודש. אותו דבר וועדת ביקורת שהייתי 

שמחה מאוד, אני רואה פה את דו"ח הביקורת 

ואנחנו באופן אישי היינו שמחים מאוד להתחיל 

לעבוד. ואני מניחה שיש ועדות נוספות שאנשים פה 

היו יכולים לעלות ולהתחיל לעבוד, אבל אני יכולה 

 ל. תודה. וה וזה הכרק להעריך מה יקרה כרגע בהצבע

לאור הערכתך מה יקרה בהצבעה, את מסירה את  איתי צחר:

ההצעה? אוקי. עם הסרת ההצעה מסדר היום על ידי 

 המגישים אפשר לנעול את הישיבה. 

לפני שנועלים את הישיבה, בישיבה שתתכנס  ראש העיר:

בתחילת פברואר, אתם תקבלו מהמנכ"ל את ההרכב 

ת, תעבירו לו בצורה של כל ועדות החובה ורשו

מסודרת את השמות של חברי הוועדה ואנחנו נדאג 

לקדם את זה כמה שיותר מהר, שתהיה וודאות כבר 

בעוד שבועיים, גם של הוועדות. אז שיהיה לכולנו 

 בהצלחה, תודה. 

 הישיבה נעולה. איתי צחר:

 


