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משה סיני-ראש העיר :ערב טוב לכולם וחג פסח שמח .אני מתכבד לפתוח ישיבת מועצת
העיר מן המניין ,מספר  ,7/12מיד אחרי זה יש לנו ישיבה שדנה בדו"ח מבקר העיריה ,משה
כהן נמצא פה יחד איתנו ,אנחנו ננעל את הישיבה הזו ונפתח את הישיבה הבאה .אנחנו
נמצאים ערב חג הפסח בשנת  , 2009עברנו שנה לא קלה ,גם בפן הבטחוני ,מבצע עופרת
יצוקה ,גם בפן הכלכלי נמצאים בעיצומו של תהליך מאוד מאוד בעייתי במשק הישראלי,
שנובע גם מהשפעות גלובליות ,אבטלה ,קשיים גם של המדינה ,גם של משקי הבית .אנחנו גם
במהלך התקופה הזו היו לנו גם בחירות חדשות ,של ממשלת ישראל  ,אני קודם כל רוצה
לאחל בשם כולנו לממשלה החדשה שתצליח ,ותשכיל לנווט את דרכה בחתחתי הבעיות
והאתגרים שנמצאים בפניה ,אתגרים לא פשוטים בתחום הבטחוני ,הכלכלי ,החברתי,
הקהילתי ,וללא שום קשר לדעות פוליטיות ,אני חושב שחובתו של כל אזרח במדינת ישראל
לתת תמיכה לממשלה ולאחל לה באמת שהיא תצליח במילוי תפקידה .אנחנו כאן כמובן
נהיה מוכנים לסייע גם לשרים החדשים ואני מקווה גם שהם יסייעו לעיר ,כי הסיוע לעיר ,זה
סיוע גם למדינה וההצלחה של הממשלה היא גם הצלחה של העיר שלנו .זה דבר אחד ,דבר
שני  ,אני באמת רוצה לאחל לכולכם ברמה האישית שתהיה לכם שנה של בריאות טובה,
שנה של אנרגיות חיוביות ,של אופטימיות ,של עשייה ,גם בקואליציה וגם באופוזיציה ,אני
חושב שבסך הכל בשנים הקרובות צריך לטשטש את המונחים קואליציה ואופוזיציה  ,אנחנו
כולנו קואליציה למען העיר ואנחנו כולנו רוצים בטובת תושבי העיר ,והחשיבה שמאפיינת
את כל מי שיושב פה זו חשיבה חיובית ,עניינית,של ניתוח נושאים בצורה בוגרת ומשכילה
ואני מאחל לכולנו שגם תהליך קבלת ההחלטות וגם ההחלטות עצמן שנקבל יהיו תמיד
לטובת הציבור ולטובת המערכת העירונית .אני באמת ברמה האישית מאחל לכל אחד
מחברי המועצה שירגיש הנאה במה שהוא עושה ,גם בתפקידיו שמחוץ למועצת העיר וגם
בתפקידיו במועצת העיר ולהודות לכולכם למפרע ומראש ובדיעבד על כל מה שאתם תורמים
לעיר .אני יודע שחלקכם הגדול עושים את זה בהתנדבות ומקדישים גם זמן וגם הרבה
פעמים משאבים כחלק מהתרומה שלכם למערכת העירונית ,אני מעומק הלב מברך אתכם
על כך ומודה לכם בשמי ובשם מועצת העיר והדבר האחרון ,אני מאחל לכולנו ,לכל תושבי
העיר ,שנראה את העיר שלנו פורחת ומלבלבת ,מתפתחת ומתקדמת ,שבסך הכל גם בשנים
הקרובות העיר תמשיך באותו תהליך שהיא עברה בשנים האחרונות ,ובהקשר הזה באמת
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תודה מיוחדת לעובדי העיריה שעושים הכל למען תושבי העיר ולמען הצלחת המערכת
ושלכולנו יהיה חג פסח שמח וכשר ואהבה ואחדות בין כולנו .טוב .עדכוני ראש העיר ,מה
שאני מבקש ,כמה עדכונים בתמצית ,אני אתחיל בפרוייקט לב ישראל שזה נושא שאני מניח
שיצבור תאוצה בחודשים הקרובים .העיריה קיבלה את הסכום הראשוני שמתחייב על פי
מכרז מינהל מקרקעי ישראל ,זה אומר סכום של כ 24 -מליון שקל 20 ,מליון שקל לפיתוח
ועוד  4מליון שקל החזר הוצאות תכנון ,ואני חושב שבאמת ,אם מדברים על התחלות
חדשות ,זו התחלה חדשה ואני חושב שבחודשים הקרובים עבודת המטה בנושא הזה תקודם.
אנחנו נמשיך לעדכן במהלך ישיבות המועצה אם יש דברים חדשים או שמחייבים עדכון ,ואני
אשמח כמובן אם יבגני שהוא מקדם ומוביל את הנושא הזה גם בכובע של מ"מ ראש העיר
וגם בכובע של מ"מ החברה הכלכלית ,יעדכן את חברי מועצת העיר כנדרש .פרוייקט מאוד
מאוד קוהרנטי ואינטגרטיבי ,מעורבים בו הרבה מאוד גופים עירוניים ,רזי תחת כובעו
כמחזיק תיק ההנדסה וסגן ראש העיר ,מרגי מאגף שפ"ע ,שצריכה להסתכל גם על הפנים
הירוקות של הפרוייקט ,סיגל שכבר צריכה להסתכל על הנושאים של תכנון החינוך ,שכונה
חדשה ,וכל אחד מחברי המועצה תחת כובעו ,יצטרך להכנס לעבודת המטה שנעשה את זה
בזמן הנכון ,יש פה נוער ,יש פה תרבות ,יש פה דת ,יש פה הייתי אומר מערכת שלמה של
מהלכים שבסופו של דבר צריכים להביא אותנו באמת להצלחת הפרוייקט .אז ברמה הזו זה
הנושא של לב ישראל ,נושאים נוספים שיש לנו אני אשמח ,סיגל ,תגידי כמה מילים בתחום
של ה ,אה רגע ,סליחה ,עוד בנושא הזה לעדכן שהוגשה עתירה על ידי תושב העיר על
הפרוייקט ,העתירה הזו מטופלת בנהלים הרגילים על ידי המחלקה המשפטית שלנו .בבקשה.
סיגל שיינמן-סגנית ראש העיר :אנחנו נמצאים בפתחם של בגרויות וההתכווננות של ילדי
חטיבות הביניים לכניסה לתיכונים והמהלכים שאנחנו עושים היום ,דבר ראשון בחטיבת
הביניים ,אותם ילדים ,יש לנו כ 30 -בני נוער שעומדים על הגבול כניסה לתיכון בגין ,הם
מקבלים עכשיו ,לאחר פסח הם יקבלו קורס מיוחד ,תיגבור ,בהיקף של  40שעות וילמדו
אחר הצהריים ,בהמשך יום הלימודים  5שעות ,פעמיים בשבוע ,בין פעמיים לשלוש פעמים
בשבוע על מנת שיורידו את מספר השליליים ויוכלו להכנס לבגין .אותו הדבר מתחיל בבגין
עצמו ,מתחילים תיגבורים גם לילדים חלשים ,גם לילדי האמצע שצריכים חיזוקים ,נעשה
מיפוי בכל בית הספר של כל התלמידים ,איזה תיגבורים הם צריכים ,איפה כל תלמיד נמצא,
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והכל על מנת שהם יצליחו .זה באמת מהלך שאנחנו מתחילים לאחר הפסח ,ובתקווה
שבאמת הם יעברו בצורה הטובה ביותר את הבגרויות. .
משה סיני-ראש העיר :טוב .תודה רבה  ,פיני אתה רוצה לומר משהו?
פיני דניאל – חבר מועצה :כן .שלושה דברים .אחד לציין שבחודשיים האחרונים שידרגנו
את תנועות הנוער בדברים משמעותיים .תנועת הצופים קיבלה שלושה מבנים חדשים שכבר
טופלו ומוכנים ומתחילים כבר לבצע בהם פעילויות ,שזה מבחינתם אויר לנשימה .תנועת
הנוער העובד והלומד קיבלה את המבנה היביל שלה שהתמקם בחצר האחורית של בית
הספר נוה דליה בנוה אפק ,והוא יהיה מוכן לשימוש או-טו-טו ,על מנת שיוכלו לבצע
פעילויות מסודרות משם ,והם ימשיכו לבצע את הפעולות משני המקומות גם יחד ,גילאים
מסוימים פה גילאים מסוימים במבנה החדש .זה התחלה של דרך ,זה צעדים נכונים ,אנחנו
רוצים ,אנחנו נרצה להמשיך ולסייע ולתגבר ,כי בכל זאת בתנועות הנוער ,למי שלא יודע ,יש
מעל  1800ילדים ,סליחה 1600 ,ילדים בסך הכל .ילדים שפעילים בתנועות הנוער בעיר וזה
מספר ענק ,זה לא דבר קטן ,וזה לא כולל את כיתות ד' שהצופים ,הצופים זה  ,1100הנוער
העובד והלומד זה  ,480בני עקיבא זה בסביבות ה 250 -פלוס מינוס .זה המספרים ,בין 1600
ל ,1800 -תלוי מי סופר ,מה שנקרא .אז אלה המספרים .הדבר השני והחשוב ,במסגרת
קידום ושידרוג מעמד הנוער ,אנחנו פועלים ,השלטון המקומי הכריז על יום שלישי ה-
 26.5.2009כיום הנוער במסגרת שבוע ה שלטון המקומי .אנחנו במקביל הכרזנו כבר לפני זה
על שבוע שאנחנו רוצים להקדיש לנוער בעיר ,במקרה יצא שזה אותו שבוע .זאת אומרת
שאנחנו נקיים ביום שני ,באותו שבוע ,ישיבת מועצה מיוחדת .את יום חילופי השלטון אנחנו
נעשה ביום שני ובמסגרתו גם יהיה את חילופי השלטון בחלק מהאגפים בעיריה ,ולראש
העיר ,ונקיים ישיבה חגיגית שנושאה יהיה נושא הנוער ,עד אז גם יוחלט מהם הנושאים
שיועלו לדיון במסגרת הערב הזה ,כולל מרצה אורח שיתן פרק משלו בתחום ספציפי מקצועי
שנרצה לקדם במסגרת השנה הקרובה .אנחנו משתפים את מועצת הנוער העירונית שלוקחת
חלק פעיל בתכנון ,בארגון של אותו שבוע .באותו שבוע יהיו שלושה דברים מרכזיים .אחד זה
אוהל הידברות שאנחנו נקיים בצורה מסודרת ובו ננסה להכיל כמה שיותר בני נוער מכל
שכונות העיר ,נקיים את יום חילופי השלטון ונקיים אירוע של הוקרה לנוער ולמתנדבים של
הנוער בעיר ,ויש מאות כאלה ,במרכז המתנ"ס ,ואני אשמח ,מראש אני אומר לכם ,שתקבלו
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את ההזמנה ,נא להתייצב ולתת כבוד לנוער כי הנוער מסתכל עלינו .לא משנה איך ,כמה
ולמה ,ועל כל מילה שיוצאת מפה הם קוראים את זה גם אחרי זה בעיתונים ,בואו ניתן להם
את הכבוד המגיע להם .אנחנו נחסוך בתקציב באירועים האלה של שבוע הנוער כי המטרה
שלנו היא לקיים בחודש אוגוסט חודש נוער כזה ש לשלושה שבועות מאסיביים של פעילות
לנוער במסגרת אירועים של הקיץ ,שלתוכו אנחנו עוד נחבר גם את הספורט ,גם את התרבות,
גם את המתנ"ס ואת יחידת הנוער ,ברגע שיהיה מנהל יחידת נוער ,ואז נחבר את כל הדברים
האלה ביחד ונעשה אירוע גדול של שלושה שבועות ,שבתוכו נכיל הרבה דברים ,קטנים אבל
חשובים לנוער בעיר .אנחנו נקדם את הסיפור הזה .אנחנו הולכים להקים ,סיירת ההורים
הוקמה ,מי שעוד לא יודע .מדברים כל פעם על הדבר הזה אבל היא הוקמה .ובשביל
שסיירות הורים תעבוד ,רבותי .,קחו את זה כדבר אישי ,ממני אליכם באופן אישי .דוגמה
אישית זו לא קללה ולא דבר שסתם נאמר .דוגמה אישית זה אומר שכל אחד ואחד
מהאנשים שנמצאים סביב השולחן הזה ,חייב להיות חלק פעיל מסיירת ההורים העירונית.
הוא לא צריך לבוא להתנדב פעם ביום פעם ביומיים פעם בשלושה ימים ,הוא צריך להקדיש
לזה פעם בשלושה חודשים ארבע שעות .ברגע שאנחנו ,נציגי הציבור בעיר ,נעשה את זה,
תאמינו לי ,סיירת ההורים תהיה בדיוק כמו שהיה לי עם המשמר השכונתי 450 .איש פעילים
ואז לא תקבלי מכתבים על בעיות שיכולות לקרות בקיץ .מרגי לא שמעה את החלק הראשון,
אני אסביר לה .ולא תהיה בעיה בחופשת הקיץ ולכן ,וזה הנושא החשוב .הסיירת הורים הזו
היא לא סתם דבר שנועד למלא אגו של מישהו .זה בסופו של דבר דבר שגם חוסך כסף
לרשות ,השפ"ע יחסוך המון כסף מזה ,ויוכל גם לתקצב את הפעילות של הסיירת בתמורה
לחסכון הזה ,ונוכל להעמיד משהו שהוא בסדר גודל של  300-400מתנדבים סיירת הורים,
יחד עם בני נוער ,שמבצעים פעילות בכל חופשות הלימודים במהלך השנה ובכל סופי שבוע,
אחד לאחד .זה ניתן לביצוע ,זה לא בשמיים ,אבל בשביל זה צריך את כל האנשים שהם
מובילי דיעה באוכלוסיה .אתם נחשבים ככאלה .אתם תקבלו על זה מפרט מסודר ,תיקראו
להתנדב ,אני מציע ,אני אומר את זה עוד פעם ,אני מציע שהשבוע של הנוער יהיה גם הסיור
החגיגי הראשון שאנחנו עושים כסיירת הורים ,מסודר ,כחלק משבוע הנוער ,הפרטים ,כל זה
תקבלו עד אז.
משתתף בדיון :מקבלים איזה חולצות מיוחדות?
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פיני דניאל – חבר מועצה :מקבלים ,בוודאי .מה זה .מסתובבים ,ודואגים לילדים שלנו ,לא
דואגים למישהו אחר באיזו פינה נידחת בארץ .דואגים לילדים שלנו ורבותיי ,דוגמה אישית
זו לא קללה .יש כאלה שזה קשה להם ,אבל תעשו .ואני יודע שאתם עושים המון ומתנדבים
המון ועושים המון דברים ,וכולנו צפופים בלוחות זמנים .אני יודע ,אבל האמינו לי ,מה
שקורה בלילות ,ובמיוחד בקיץ ,אם לא נתכונן לזה עכשיו ,אם לא נתארגן לזה עכשיו ולא
נעשה ביחד את כל הדברים האלה ,אז נגיע לאותם מקרים שילדים מפונים לבתי חולים על
עין בחוץ ,על חזה קרוע ,על ראש מנופח מאבנים וכהנה וכהנה דברים .אנחנו לא רוצים את
זה ,לא רוצים שמה שקורה במקומות אחרים יקרה פה ונגיד אחרי זה הכתובת היתה על
הקיר .אנחנו יכולים למנוע את זה כבר מעכשיו ,וזה גם חוסך כסף.
מרגי עוזר – חברת מועצה :אני רוצה להוסיף עוד משהו ,פשוט יצא לי לדבר עם אירית
וסיגל ,אני קיבלתי פניות ביום שישי מהכיוון של שפ"ע ,איכות חיים בעיר וכו' ,של מושבים
בדיוק באותו נושא של בני נוער ,ומעבר לפגיעות בינם לבין עצמם מה שקורה זה שחלק
מהתושבים שנקעה נפשם מהרעש ומההתנהלות ,הם יוצאים כדי לסלק את בני הנוער ,ואז
מתחיל דין ודברים בינם ובינם ,וזה בדרך כלל גם אנשים מבוגרים ,מקללים אותם ,מכות
וכו' ,ואנחנו יכולים למצוא את עצמנו בסיטואציות עוד הרבה פחות נעימות ממה שאתה
מתאר פה.
פיני דניאל – חבר מועצה :אז אם נשקיע מכל אגף סכום סמלי ונוכל להעמיד את הדבר הזה
על הרגליים ,אפשר לעשות את זה ,וקרן הידידות משתתפת הלא בדבר הזה ,זה לא שאנחנו
מממנים לבד הכל .צריך את המינימום להשקיע בזה ,ואפשר לעשות את זה לא צריכה להיות
שום בעיה ,ומה עוד שזה יחסוך לנו מאות אלפי שקלים בשנה .מאות אלפי שקלים ,לא פחות
מזה.
נתי אחרק – חבר מועצה :אם אפשר ברוח הימים האלה אני צריך להגיד משהו בקשר לאיך
האגף שלנו התכונן לקראת החג .היו הרבה פניות מאגף הרווחה בכל מה שקשור להיערכות
לפסח ,וצריך לציין את ההיערכות של האגף של העובדים ,של המנהלת ,של שושנה חן ,רכזת
המתנדבים ,יהודה בשארי יו"ר המתנדבים שעשו עבודת קודש ,ואפשר לומר שאין משפחה
שפנתה לאגף ולא קיבלה מתנה לחג ,לא קיבלה איזשהו ,הלכנו לפי דירוגים של מצב סוציו-
אקונומי ,אנחנו בעצמנו ,אני בעצמי לקחנו ,מי שלא הגיע ולא יכל להגיע בגלל מצב קשה
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לקחנו והבאנו את זה הביתה אליהם .הוצאנו כ 500 -מנות מכובדות ,כל מה שקשור לאגף,
אני חושב שהחברות מנטויז'ן ועוד איזה חברה נדמה לי שתרמו משטחים של דברים ועמלנו
וסידרנו ופה צריך לומר שככל שהמצב ,אני מקווה ,אומרים שעכשיו ,הנגיד אומר שהמצב
מתחיל להיות במשק יותר טוב ,שלא נצטרך אבל השנה זה היה ,אני יודע שגם החברים פה
עשו ,משה עשה דרך  ...ומתי עשה באופן אישי ,כל אחד פה לקח ,ואנחנו כאגף הרווחה לפי
הרשימות שלנו ,זה היה פשוט לא להאמין איך שזה התגבר והתגבר ,הדרישות ,וכל דרישה
נענתה והאנשים פה נתנו עבודה קשה ואני מקווה שבשנים הבאות יהיו פחות ופחות נצרכים.
אבל אתם יכולים לצאת מנקודת הנחה שכל מי שפנה אלינו קיבל מענה ,גם מתרבות תורנית,
כל מה שקשור לקשישים הוציאו משהו כמו  800-900מנות לקשישים ויישר כוח גם לרב ...על
זה.
סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:

הזכרת לי דבר נפלא שנעשה ,שכבת יא' בבגין ,עם

אגף הרווחה שעבד והכין את השטח בצורה מדהימה ,הם כל שכבת יא' פשטה על העיר,
פשטה על בתים של  ,לא רק קשישים ,של משפחות רווחה ,נזקקים ,צבעו ,ניקו ,ניכשו
עשבים ,הביאו מהבית מכסחות דשא ,הלכו ,אתם לא מתארים לכם מה היה .,חמש שעות של
עבודה ,הילדים היו בהתרוממות רוח ,הם הרגישו את הנתינה ,זה היה לפני שבועיים,
נתי אחרק – חבר מועצה :לא נתנו לזה ביטוי בתקשורת ובעתונות ,לא יכלו להגיד לילדים
האלה לבוא ,להגיד להם תודה רבה,
סיגל שיינמן-סגנית ראש העיר :אגף הרווחה באמת ,ציפי וכולם ,הכינו את החומר ,עשו
עבודה לתפארת ,באמת.
נתי אחרק – חבר מועצה :תלמידים שבאו מנווה אפק ,והם לא מכירים ,הכנסנו אותם לג'ון
קנדי לבתים ,חבל על הזמן .בהתחלה' ,מה הבאתם אותנו לפה' ,היו תלמידים שם שישבו
מהבוקר עד הערב לצבוע את הבתים ולא רצו לצאת .מהות ה ,שנחשפים למקרים הקשים,
וזה היה פשוט מרחיב את הלב .התלמידים אמרו ,אה ,בשביל דבר כזה אנחנו מוכנים
מהבוקר עד הערב לשבת פה.
סיגל שיינמן-סגנית ראש העיר :היתה קבוצה של ילדים שקראו להם 'הבנדיטים' ,קבוצה
של ילדים שבוא נגיד הם הפעילים ,והם היו שישה ,ונתנו להם בהתחלה לצבוע מבחוץ את
הזה ,אז הם אמרו ,בסדר ,ואז לקחו אותם לאחד הבתים ,וברגע שהם נכנסו לשם ,הם אמרו
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'פה רצינו להיות' .פה רצינו להיות .עכשיו הם התחילו לעבוד ,ופתאום אנחנו הגענו ,והיתה
שם מוזיקה ,הדייר שם שם להם מוזיקה ,דייר אחר ירד ואמר 'וואי ,אור אתם מביאים
לכאן ,אור אתם מביאים לכאן' זו היתה חוויה בלתי רגילה .באמת .ממש מ חמם את הלב.
משה סיני-ראש העיר :טוב .תודה רבה על העדכונים .אנחנו רוצים לעבור לנושא של אישור
פתיחת חשבון ייעודי לפרוייקט לב ישראל .בבקשה ,רחבעם ,תגיד על זה כמה מילים.

 .3אישור פתיחת חשבון ייעודי בבנק הפועלים ובבנק דקסיה עבור פרויקט לב ישראל.

רחבעם חיים – גזבר העיריה  :החשבונות בגין פרוייקט לב ישראל .מאחר ואנחנו אמורים
לקבל כספי פיתוח שמיועדים אך ורק לפיתוח האיזור ,לפחות על פי תכנית הפיתוח ,אנחנו
חייבים לפתוח חשבונות ייעודיים ,אז אנחנו פותחים שני חשבונות ייעודים והכספים יישארו
שם תקופת זמן ארוכה ,לצורך התימחור בין שני הבנקים מי יתן יותר ריביות מי יתן פחות
עמלות ,אנחנו מבקשים לפתוח שני חשבונות .כפי שאמר ראש העיר ,כבר קיבלנו שני
שיקים על סך  21מיליון  ₪ועוד איזה כ 4 -מיליון  , ₪מאחר והכספים אמורים להפרע ,אנחנו
מבקשים את האישור של מועצת העיר.
מתי יצחק – חבר מועצה :איך הבקרה של החברה הכלכלית בעניין?
רחבעם חיים – גזבר העיריה  :הכספים אצלנו.
מתי יצחק – חבר מועצה :איך זה יעבוד?
רחבעם חיים – גזבר העיריה  :אנחנו ,אנחנו עוד לא ישבנו על כל הגיבוש ,כל הקונספט ,אבל
הרעיון הוא שהם אמורים להגיש תכנית פיתוח על כל הפרוייקט,
מתי יצחק – חבר מועצה :מי זה הם אמורים להגיש תכנית פיתוח?
רחבעם חיים – גזבר העיריה  :החברה הכלכלית.
מתי יצחק – חבר מועצה :מה עוד אין עד עכשיו תכנית פיתוח?
רחבעם חיים – גזבר העיריה  :תכנית פיתוח פרטנית? אין סיבה שתהיה כי הזכיין עצמו עוד
לא יודע בדיוק מה הוא רוצה לבצע,
יבגני מלמוד – ס/מ"מ ראש העיר :מתי ,אין עדיין תכנית בינוי לכן תכנית פיתוח לא יכולה
להתממש על שום דבר .אין תכנית בינוי.
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מתי יצחק – חבר מועצה :זאת אומרת לא ייווצר מצב שהכסף הזה יכול ללכת לייעודים
אחרים?
מרגי עוזר  -חברת מועצה :לא .בגלל זה זה ייעודי ובחשבון נפרד.
רחבעם חיים – גזבר העירייה  :זו הסיבה שאנחנו פותחים חשבונות ייעודיים ,רשום
שזה ללב ישראל.
מתי יצחק – חבר מועצה :אני מעלה את זה .אם זה אפשר או לא אפשר זו שאלה אחרת ,זה
צריך בדיקה.
רחבעם חיים – גזבר העירייה  :תראה ,יש אפשרות פיזית.
מתי יצחק – חבר מועצה :פיזית כן ,אני יודע ,לעשות העברה מחשבון לחשבון .זה אין בעיה.
אמיר פוריאן  -חבר מועצה :מותר לבזבז את הכסף ,הוא שואל אותך.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :לא .אנחנו הולכים ,בכוונה אנחנו פותחים חשבונות שיהיו
סגורים,
מתי יצחק – חבר מועצה :המרצים יקבלו את השיק שמגיע להם ,המרצים ,התלמוד התורני,
יהיה כסף עכשיו לשלם להם?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :הם קיבלו כבר.
משה סיני-ראש העיר :זה לא קשור בכלל.
מתי יצחק – חבר מועצה :הכל קשור.
משה סיני-ראש העיר :סוף סוף משהו לא קשור אליו,
מתי יצחק – חבר מועצה :הכל קשור אליו ,הוא הגזבר.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :הם קיבלו ,הם קיבלו ,חסר להם חודש.
אמיר פוריאן  -חבר מועצה :למה דווקא בנק הפועלים?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :אנחנו עובדים עם שלושה בנקים :בנק בינלאומי ,בנק
הפועלים ,בנק דקסיה .אני לא חושב שכדאי לפרוס בכמה מהבנקים .אלה הבנקים שאנחנו
עובדים איתם.
אמיר פוריאן  -חבר מועצה :עד כמה שאני יודע ,בבנק אוצר החייל אתה יכול לקבל יותר
ריבית וכו' וכו'.
משה סיני-ראש העיר :רק אם אתה בחבר.
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מתי יצחק – חבר מועצה :אמיר ,אתה משלם בחשבון משכורת .שיבדוק לך את זה .הוא
תאמין לי ,בדק את הכל.
משה סיני-ראש העיר :אמיר ,בדקתי .רק חבר.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :היום הריבית השנתית ,התמרון זה בין  0.4אחוז שנתי ,לבין
 0.45אחוז לשנה .זה כל המשחק.
מתי יצחק – חבר מועצה :תגיד לי רחבעם ,את ה 4 -מליון אתה מעביר לחברה הכלכלית?
רחבעם חיים – גזבר העיריה  :איך?
מתי יצחק – חבר מועצה 4 :מליון ,יוצא עבור תכנון  9ומשהו.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :מגיע להם את ה 4 -מליון.
מתי יצחק – חבר מועצה :אז צריך להעביר להם כבר עכשיו.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :קודם כל נעביר תב"ר,
אירית נתן – מנכ"לית המועצה :חברים כולם בעד ,אני חוזרת .כולם בעד? כולם בעד.
החלטה מס' 1
סעיף  3שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד פתיחת חשבון ייעודי בבנק
הפועלים ובבנק דקסיה עבור פרויקט לב ישראל.
בעד (14) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,יבגני מלמוד ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן,
יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,פיני דניאל ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,נתנאל
אחרק ,אבינועם טובים.
 .4אישור מינוי נציגי ציבור ונבחרי ציבור בוועדות חובה ורשות עפ"י המצורף – תוספות
לוועדות שאושרו במועצת העיר______________________________________.
משה סיני-ראש העיר :טוב .אנחנו עוברים לנושא של נציגי ציבור ונבחרי ציבור ,אנחנו
אישרנו באחת הישיבות הקודמות את הנושא של הועדות ,אבל התמקדנו בעיקר בנושא של
נבחרי ציבור .אנחנו צריכים להשלים לוועדות האלה את הנושא של נציגי הציבור .אז בהיבט
הזה אנחנו הפצנו כאן איזשהו נייר של נציגי ציבור ואני קיבלתי גם בקשה שלכם להוסיף
נציגים מטעמכם וגם בקשה של שרי סלע שלא נמצאת פה היום ,להוסיף עוד נציגי ציבור
מטעמה.
מיכאל מלמד –חבר מועצה :אני גם הייתי רוצה להוסיף נציגי ציבור מטעמי ,ויש לי כמה
הערות בעניין הזה .מבחינה חוקית.
משה סיני-ראש העיר :אז רגע ,נשמע .אבל רגע .מה שאני ,אני כבר אומר ,מבחינתי ,מה
שאתם העברתם מקובל עלי ,מה ששרי סלע גם כן ביקשה ,גם כן מקובל ,ואם יש לך מטעמך
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רשימה של אנשים לצרף  ,תעביר לנו ואני לא מניח שתהיה עם זה בעיה .היו כמה הערות בפן
המשפטי שאנחנו חייבים לחדד אותם פה ,למשל אחת ההערות המרכזיות ,למשל בתחום של
ועדת חינוך ,על פי החוק ,כל מי שממונה לועדת חינוך מעבר לנבחרי הציבור ,כל נציגי
הציבור ,לא משנה מאיזו סיעה הם ,אין להם זכות הצבעה .אלא רק זכות של חוות דעת
מייעצת .אז אני רוצה שיובן פה כך ,גם בינינו .תתני סקירה קצרה בכמה מילים.
מרגי עוזר  -חברת מועצה :אני כבר רוצה להוסיף אותם ,תוספת של יו"ר ועד הורים אז כבר
נוסיף אותם ו,
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש העירייה :אני פשוט עשיתי בדיקה אל מול מה שכבר אישרנו
בישיבות הקודמות ,ומה שבוצע כאן בהוראות הפקודה והתוספת החמישית נדמה לי לחוק
התכנון והבניה ,זה לעניין השימור .עכשיו ,יש ועדות חובה שההרכב שלהן קבוע בפקודה
והוא ואין בילתו ,זאת אומרת אנחנו לא יכולים למנות חברים כראות עינינו ואז מה שאפשר
לעשות למנות אותם באמת כחברים בעלי דעה מייעצת אבל לא בעלי זכות הצבעה .וועדת
חינוך היא ועדת חובה ,ההרכב שלה מוסדר בסעיף  149ט לפקודת העיריות ,עניין נציגי
הציבור שמבוקש להוסיף כאן  ,אי אפשר לצרף אותם כחברים ,כבעלי דעה מייעצת ,אבל לא
בעלי זכות הצבעה .מעבר לזה ,מה שיש עוד להשלים ,מעבר לנבחרי הציבור שכבר מונו ,זה
שני נציגים של בתי הספר שבתחום שיפוטה של העיריה של מנהלי בתי ספר או סגניהם.
האחד מבית ספר שניתן בו חינוך יסודי ,זאת אומרת אחד יסודי ואחד על יסודי ,אני אקצר
את זה ,נציג של ועד ההורים העירוני ,יו"ר מועצת התלמידים העירונית ,אם מלאו לו  17ויש
לו זכות בחירה ואם לו ,אז המועצה צריכה למנות מישהו שיש לו זכות בחירה ,כשזכות
בחירה היא מגיל  17ומעלה .אלה המינויים שצריך להשלים ,זה לגבי ועדת חינוך.
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :אז כל ה 30-אין להם שום סטנדינג במובן של הצבעה?
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש העירייה :כי ההרכב הוא קבוע בפקודה.
מיכאל מלמד -חבר מועצה :מה ההרכב אומר?
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש העירייה :ההרכב ,ראש העיריה,
מיכאל מלמד -חבר מועצה :אפשר לקבל את הסעיף?
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש העירייה :יש לי את זה פה ,אני אסיים אני אתן לך ,אתה יכול
להסתכל בפקודה עצמה.
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מיכאל מלמד -חבר מועצה :מה ההרכב אומר לגבי ועדת חינוך?
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש העירייה :אמרתי ,שמעבר לחברי המועצה שכבר מונו ,הרגע
אמרתי ,אני אחזור על זה ,שני נציגים של בתי ספר בתחום העיריה שהם מנהלי בתי ספר או
סגניהם ,אחד של בית ספר יסודי ואחד מבית ספר שניתן בו חינוך על יסודי ,שייבחר על ידי
ארגון המורים העל יסודיים ,זאת אומרת אחד הסתדרות המורים צריכה לבחור ואחד צריך
לבחור ארגון המורים העל יסודיים.
מיכאל מלמד -חבר מועצה :שלהם יש זכות הצבעה בוועדה?
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש העירייה :כן .אלה חברים.
מיכאל מלמד -חבר מועצה :וכל השלושים החברים המכובדים הם בעלי דיעה.
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש העירייה :הם בעלי דיעה משום שההרכב פשוט קבוע בפקודה
ולא ניתן לשנות את ההרכב.
מתי יצחק – חבר מועצה :תגידי בבקשה ,אפשר לקחת אחד מבית ספר דתי ואחד מבית ספר
שהוא לא דתי?
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש העירייה :אפילו רצוי .אפילו רצוי .מי שבוחר ביסודי זה
הסתדרות המורים ,היא זו שממליצה ,ו,
מתי יצחק – חבר מועצה :ואנחנו צריכים לאשר את זה?
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש העירייה :לא ,את הפונקציה רק.
סיגל שיינמן-סגנית ראש העיר :בישיבת מנהלים המנהלים יבחרו את הנציגים שלהם,
מהממלכתי דתי ומהממלכתי .הם יבחרו את הנציגים שלהם.
מתי יצחק – חבר מועצה :מי יקבע את הנציגים?
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש העירייה :אני חושבת שבישיבת מנהלים,
מתי יצחק – חבר מועצה :עזבי מה שאת חושבת,
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש העירייה :מה שאני אומרת ,שבישיבת בתי הספר הם יבחרו את
שני הנציגים שלהם ,אני מציעה שיהיה אחד מהממלכתי דתי ואחד מהממלכתי ,והם יקבעו
מי ייצג אותם.
מתי יצחק – חבר מועצה :ומה עם החינוך התורני ,למה החינוך התורני לא ,למה את לא
יודעת להגיד את זה בעל פה?
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משה סיני-ראש העיר :היא מציעה ,היא ממליצה שזה מה שיהיה.
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש לעירייה :אני מציעה שיהיה אחד מהממלכתי דתי ואחד
מהממלכתי ,והם יקבעו מי ייצג אותם.
מתי יצחק – חבר מועצה :ומה עם החינוך התורני ,למה לחינוך התורני את לא ,למה את לא
יודעת להגיד את זה בעל פה .מה איתם?
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש העירייה :הוא יכול להביא נציג שלו ,הוא יכול להביא את מי
שהוא ירצה שיהיה נציג.
משה סיני-ראש העיר :אני מציע ,שאנחנו,
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש העירייה :כמו שהקראתי לכם ,אני מצטטת.
משה סיני-ראש העיר :זה שני מנהלי בתי ספר ,נכון? לא כתוב מאיזה סקטורים.
סיגל שיינמן-סגנית ראש העיר :אחד יסודי אחד על יסודי.
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש העירייה :הסתדרות המורים ,היא קובעת ,היא עושה את זה
בתיאום עם המורים ומי שנבחר צריך לתת ביטוי לכל הזרמים ,זה מובן מאליו.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :קודם כל בואו נכניס את גיטה וייס לועדה הזו ,לאנשים הנוספים
שהצבענו להם עכשיו ,ואחרי זה נבדוק את הנושא ,איך אנחנו מתמרנים בנושא של מנהלי
בתי הספר.
משה סיני-ראש העיר :אין שום בעיה .בסדר גמור .אז מה שאני מציע ,אנחנו נאשר את
השמות האלה בתוספת השמות שהוספתם ,תקבלו את זה בצורה מסודרת,
נתנאל אחרק – חבר מועצה :מי זה 'שהוספתם',
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש העירייה :מה שניתן לומר שנציג למשל של ועד ההורים
העירוני,
מרגי עוזר  -חברת מועצה :רגע ,יש גם את איכות הסביבה.
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש לעירייה :כן .איכות הסביבה אותו דבר ,זאת אומרת הנושא של
נציגי הציבור שוב ,ההרכב של הועדה קבוע ,תהיה להם דעה מייעצת ,ועוד דבר אחד,
שבהרכב יש חמישה חברי מועצה ולפי פקודה צריכים להיות ארבעה חברי מועצה,
סיגל שיינמן-סגנית ראש העיר :נשים אחד ממלא מקום.
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש העירייה :כן .אחד יהיה ממלא מקום.
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מיכאל מלמד -חבר מועצה :מי יו"ר הועדה של איכות הסביבה?
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש העירייה :סיני.
מיכאל מלמד -חבר מועצה :אני מבין שצריך לעמוד חבר המועצה ראש עיר שיהיה יו"ר.
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש העירייה :לא ,לא בהכרח .יש מקומות שזה נאמר ויש מקומות
שלא.
מיכאל מלמד -חבר מועצה :אני הבנתי בחוק שיו"ר ועדת חובה חייב להיות חבר מועצה.
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש העירייה :חבר מועצה כן ,אבל לא בהכרח ראש העיר.
מיכאל מלמד -חבר מועצה :אבל אם נקבע יו"ר,
משה סיני-ראש העיר :חברים ,מה שעוד רציתי ,יש למנות עוד שתי ועדות .אחת זו ועדה
לנושאים של תרבות והשניה זו ועדה לנושאים של נוער .אז אני רוצה,
מרגי עוזר  -חברת מועצה :רגע ,לא סיימנו .יש ועדה למעמד הילד .גם את זה צריך להוסיף.
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש העירייה :אבל יש באיכות הסביבה ,יש מינויים שעוד לא בוצעו.
צריך למנות עובד בכיר שהוא אחראי לתחום איכות הסביבה לועדה ,צריך למנות שני נציגי
ציבור של תושבי העיר ,את האחד תבחר המועצה בהתייעצות עם ארגוניים מקומיים
שעניינם בשמירת הסביבה ואם אין מקומי אז ארצי ,ואת השני יבחר ארגון ארצי .נציג של
השר להגנת הסביבה.
משה סיני-ראש העיר :טוב ,נפנה לשר ,נפנה לארגונים הארציים ,מי שהם ימנו אנחנו נקבל
את זה .אני לא חושב שצריכה להיות בעיה.
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש העירייה :עכשיו ,ועדה לקידום מעמד הילד ,יש שיקול דעת
למועצת העיר להוסיף חברים נוספים אז אין שום בעיה למנות את החברים כחברים בעלי
זכות הצבעה ,אבל עדיין צריך להשלים מינויים שלא נעשו.
מרגי עוזר  -חברת מועצה :אז בואי נקריא אותם כדי שכבר נכניס אותם.
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש העירייה :אחד זה מנהל אגף החינוך ,פה זה ברור .מנהל אגף
הרווחה ומנהל המחלקה לשירותים ציבוריים ,אחד ממנהלי בתי הספר בעיר ,נציג ארגון
המורים העל יסודיים ,נציג ארגון פועלי אגודת ישראל ,פה כן יש ,בועדה לקידום מעמד
הילד .פועלי אגודת ישראל ,בעיר שבה פועל מוסד חינוך ,אצלנו יש את זה ,נציג הסתדרות
המורים ,יו"ר מועצת התלמידים ,יו"ר ועד ההורים העירוני ,מפקד תחנת המשטרה ,נציג
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תנועות הנוער בעיר ,ונציג ארגון התנדבותי שעניינו קידום ענייני ילדים ונוער.
מיכאל מלמד -חבר מועצה :אני רוצה לשאול שאלה .כל הועדות הנוספות האלה הן נוספות
לועדות רשות או חובה שקיימות כבר?
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש העירייה :כן .ויש גם חדשות ,כמו שראש העיר אמר ,שהן
רשות.
מיכאל מלמד -חבר מועצה :אני יודע שבכל ועדת רשות או חובה חייבים להיות שני חברי
מועצה לפחות ,צריך להיות ייצוג לאופוזיציה גם בועדת רשות ,צריך לדעת ,האנשים
המכובדים שמצויינים פה מכאן ,מאיזה סיעה הם הגיעו ,שיהיה איזשהו איזון בכל הרשימה
הזו  ,ולדעתי ,אני חושב שחסר פה כמה ,אני חושב שיש פה ליקוי בכמה ועדות ,וזה טעון
בדיקה אני חושב.
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש העירייה :איזה מהן ,אתה יכול להצביע?
מיכאל מלמד -חבר מועצה :אני לא יודע ,בכל הועדות עומד חבר מועצה ,נתחיל מזה ,יו"ר
גם בועדת רשות?
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש העירייה :כן .בדקתי הכל.
מיכאל מלמד -חבר מועצה :שני חברי מועצה יש?
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש העירייה :כן.
מיכאל מלמד -חבר מועצה :לאופוזיציה יש ייצוג בכל הועדות האלה?
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש העירייה :למיטב זכרוני כן.
)מדברים ביחד(
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש העירייה :בעקרון ,כשמינינו ,לכולם היה נציגות ,שרי ביקשה
לא להיות ,נדמה לי שהומלץ במקומה מישהו בועדה אחת או שתיים.
מיכאל מלמד -חבר מועצה :צריכים להיות  10אחוז מאנשי הועדה,
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש העירייה 10 :אחוז מחברי הועדה צריכים להיות חברי מועצה
ולא פחות מ 2-והיו"ר צריך להיות חבר מועצה .אז בדקתי את היחסיות והיא בסדר.
משה סיני-ראש העיר :טוב חבר'ה ,אני מבקש שמות .מי שרוצה להביא שמות לעוד שתי
ועדות .אמרתי ועדת תרבות וועדת נוער .אז אני מבקש להעביר את השמות .אנחנו בישיבת
מועצת העיר הבאה אנחנו נעלה את השמות ,מי שיהיה יהיה .קחו את זה על אחריותכם ,אם
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אתם רוצים להעביר לי שמות .זה דבר אחד .מה שחסר נשלים בישיבה הבאה .דבר אחרון
שאני רוצה לעדכן בהקשר הזה ,עורך דין אבי חימי פנה בבקשה לרכז פעילות בנושא של
עידוד הנושא של המוזיקה בעיר ,ככה להקים איזה מן אגודת ידידי המוזיקה ,זה לא מחייב
אישור מועצה אבל אני חשבתי שראוי לעדכן אתכם בעניין הזה בהקשר לועדות .זה לא ועדה
סטטוטורית אבל איש ציבור ,שתרם גם לעיריה ולעיר ,ראוי והגון ,עם יכולות ,אני חושב
שהוא יכול לסייע ולעזור פה ,אז אני חושב שככה ,כברכת דרך של כל המועצה אפשר לתת לו
בשמחה וגם להודות לו שהוא מוכן לקחת את זה על עצמו ואם הוא יוכל לקדם את הנושא
הזה מבחינת גיוס נאמנים ותורמים ,ואנשים שיכולים לסייע לנו בפעילות ,אז הוא יבורך .זה
דבר אחרון ,ורצית להוסיף עוד משהו,
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש העירייה :עוד ועדה אחת שצריך ,ועדה לשימור ,הועדה לשימור
אתרים ,קודם כל הנושא הזה מוסדר בתוספת החמישית לחוק התכנון והבניה ,שוב ,שם ,גם
נציגי הציבור הם יהיו בעלי דעה מייעצת ,כי ההרכב קבוע בסעיף  10לתוספת החמישית ,מה
שעוד צריך למנות שם ולא מינינו זה עובד רשות הבקיא בענייני תכנון ובניה ,למשל מהנדס
העיר או מי שתחליטו ,מי שמצוי בנושא שימור מבנים ואתרי התיישבות אשר ייקבע בידי
מועצת הרשות והוא יהיה בעל דעה מייעצת.
סיגל שיינמן-סגנית ראש העיר :מהנדס העיר.
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש העירייה :מהנדס העיר ועוד מישהו צריך ,שמבין בנושא של
שימור.
סיגל שיינמן-סגנית ראש העיר :הוא חייב להיות עובד עיריה?
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש העירייה :לא .אחד עובד עיריה ,ועוד אחד.
סיגל שיינמן-סגנית ראש העיר :יש את זה שעובד היום עם יסכה ועושה את כל התהליך של
התיעוד,
מרגי עוזר  -חברת מועצה :לא ,אבל זה המורשת רק .זה לא קשור.
משה סיני-ראש העיר :תסגרו את זה ביניכם .טוב ,מה שאנחנו נקבל החלטה שאנחנו
מאשרים את הרשימה בתוספת התוספות של ארנון ושל מתי ושל שרי סלע ,מה שהיא
העבירה ,ושל מיקי מלמד ,כפוף ובהמשך להסברים שנתנה היועצת המשפטית,
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש העירייה :כפוף למגבלות שבחוק כפי שהוצגו על ידי היועצת
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המשפטית.
משה סיני-ראש העיר :מצויין .זה הנוסח ,ואני חושב שפה אחד אפשר לקבל את זה .לגבי
הנושא האחרון אין מה להתייחס אליו כי הגב' סלע לא נמצאת פה .אני נועל את הישיבה הזו
ופותח ישיבה נוספת מיוחדת ,לגבי דו"ח מבקר העיריה.
החלטה מס' 2
סעיף  4שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי נציגי ציבור ונבחרי ציבור
בוועדות חובה ורשות כפי שנשלחו לחברי המועצה בתוספת רשימה של חברי המועצה ארנון
בן עמרם ,שרי סלע ומיכאל מלמד ,כפוף למגבלות שבחוק כפי שהוצגו ע"י יועמ"ש
העירייה.
בעד (14) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,יבגני מלמוד ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן,
יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,פיני דניאל ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,נתנאל אחרק ,משה בן
טובים ,אבינועם טובים.
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דף ריכוז החלטות
החלטה מס' 1
סעיף  3שבסדר היום :אישור פתיחת חשבון ייעודי בבנק הפועלים ובבנק דקסיה עבור
פרויקט לב ישראל.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד פתיחת חשבון ייעודי בבנק הפועלים ובבנק
דקסיה עבור פרויקט לב ישראל.
בעד (14) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,יבגני מלמוד ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן,
יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,פיני דניאל ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,נתנאל
אחרק ,אבינועם טובים.

החלטה מס' 2
סעיף  4שבסדר היום :אישור מינוי נציגי ציבור ונבחרי ציבור בוועדות חובה ורשות עפ"י
המצורף – תוספת לוועדות שאושרו במועצת העיר.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי נציגי ציבור ונבחרי ציבור בוועדות חובה
ורשות כפי שנשלחו לחברי המועצה בתוספת רשימה של חברי המועצה ארנון בן עמרם,
שרי סלע ומיכאל מלמד ,כפוף למגבלות שבחוק כפי שהוצגו ע"י יועמ"ש העירייה.
בעד (14) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,יבגני מלמוד ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן,
יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,פיני דניאל ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,נתנאל אחרק ,משה בן
טובים ,אבינועם טובים.

___________________
אירית נתן
מנכ"לית העירייה
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