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 :על סדר היום

ושא בית העלמין מר אבי גרובר בנ, שאילתה של חבר מועצת העיר .1

 .מורשה

חוות  .13.2.7311-מיום ה 71מספר אישור פרוטוקול ועדת הקצאות  .7

ס רימון "דעת של היועץ המשפטי בעניין הארכת מועד לבינוי ביה

 . תישלח לפני המליאה

 .שירה אבין כמורשת חתימה קבועה, אישור לסגנית ראש העירייה .0

מ וסגן ראש העירייה בוועדות "אישור החלפת חברותו של מאיר דורון מ .2

 (.שיבוץ על פי מפתח סיעתי)השונות בשל מצב בריאותו ובקשתו 

כחבר בדירקטוריון החברה הכלכלית במקומו של  גיא קלנרמינויו של  .7

 .מאיר דורון

 .שונות .6
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מר אבי גרובר בנושא בית העלמין , שאילתה של חבר מועצת העיר .1

 .מורשה

 

את ישיבת  אני מתכבד לפתוח, ערב טוב, חברים  :יצחק רוכברגרמר 

הראשון . על סדר היום יש מספר נושאים .72מן המניין שמספרה המליאה ש

השאילתה . זה שאילתה של חבר המועצה אבי גרובר בנושא בית העלמין

 ? אתה רוצה להקריא אותה. מצורפת

שיהיה , אני אגיד בכמה מילים, לא צריך להקריא  :אבי גרוברמר 

אנחנו במסגרת אישור . כי השאילתה לא מופיעה בפרוטוקול, לפרוטוקול

אני , שכשאישרנו אותו, ₪מיליון  7על סך של  186' ר מס"התקציב אישרנו תב

, רצינו לדעת למה זה מיועד, חושב ששאלתי על זה אבל אני לא הייתי היחיד

, ריםאיפה שעכשיו קוב, מיועד לכל האזור החדש₪ מיליון  7-אז אמרו שה

, הצללה, אין שם שום עצים, בחורף הכל נהיה בוץ, הוא במצב ממש לא טוב

אין לזה צור , הכל חצץ וזה, השבילים, לא מכובד, זה נראה נורא, אין כסאות

אני קראתי פשוט . ומשפצים₪ מיליון  7-ואמרו שלוקחים את ה, הכרגע

י האזור חסרים קברים כ, זאת אומרת. בעיתון שהכסף עכשיו עובר להרחבה

. אני קראתי שעכשיו הכספים שיש לשיפוץ עוברים למעשה להרחבה, די מלא

האם באמת הייעוד ( 1: בעצם מה שאני שואל פה בגדול, אז השאלה שלי

 . בוא תסביר בגדול מה הולכים לעשות שם? האם מתכוונים לשפץ( 7? הוסב

י אנחנו הר, בהוא לא ממש הוס 186ר "בגדול תב  :יצחק רוכברגרמר 

אנחנו צריכים בחלק הצפוני . למכרז, ממש בימים האלה, נכנסים עכשיו

ויישורו וכל מה שצריך שם - לעשות שם עבודות של ניקוי וטיהור השטח 

 . כדי שיהיה אפשר לעשות עוד קברים  :אבי גרוברמר 

 . בוודאי  :יצחק רוכברגרמר 
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 . ובלמשוך ט, כי כרגע אנשים צריכים להחזיק חזק  :אבי גרוברמר 

 .אנחנו נמצאים עכשיו ממש על קצהו  :יצחק רוכברגרמר 

 . לדעתי אין מקומות כמעט  :אבי גרוברמר 

זה אוטוטו הולך , אבל זה לא הרבה, ומשהו 133יש   :יצחק רוכברגרמר 

, לא הוסב 186. אני עונה לך בסדר שלך פשוט, אנחנו ממש עכשיו. להיגמר

, פיזור הפסולת וכו, הניקוי אנחנו הולכים לעשות שם את כל עבודות על מנת '

לסדר אותו ולהשמיש אותו למכרז , ליישר אותו, להכשיר שם את השטח

אנחנו אמורים להגדיל את . שם במקום הזה. שייצא אחר כך לנושא של קבורה

עם , עם רצועות, עם ירוק, מקומות נוספים 7,333-מספר מקומות הקבורה בכ

 ?צלמתי ישבנו הר, ישבתי איתם. הכל

 . שבועות 0לפני   :הרצל נחוםמר 

ממש . לכן זה יהיה בסדר. שבועות 0משהו כזה כמו   :יצחק רוכברגרמר 

 . יוצאים למכרז, כבר הגשנו את זה, ימים 13אני מעריך שגג , עכשיו

 . על ההרחבה  :אבי גרוברמר 

 . הכל  :יצחק רוכברגרמר 

 ?זה הכל תחת אותו מכרז  :אבי גרוברמר 

אני לא יודע אם זה יהיה באותו . הכל הולכים יחד  :רוכברגריצחק מר 

 ? נכון, זה לא הולך באותו מכרז, ולדי. מכרז

 ? מה העלות הכוללת  :אבי גרוברמר 

 . 0.5משהו כמו   :יצחק רוכברגרמר 

. ₪מיליון  2-ר ב"הוא היה תב, ר שהיה קודם"התב  :ולדימיר לוין' אדר

שכבר קיצצנו קצת את אבל אחרי . וחאלא היקף ממש לפית, ולא להרחבה
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אבל . רצינו להכניס בפיתוח, ₪מיליון  7ונשארו , את התקציב, רים"התב

אז עשינו דחוף כל מיני הכנות . פתאום התברר שאין לנו מקומות קבורה

שצריך להוציא , ועכשיו יש מכרז מוכן להרחבה, וקידוחים בשטח ובדקנו

וזה מה , ₪מיליון  7האמדן שלו בערך  ,המכרז הזה. קוב פסולת בניין 17,333

 . שעכשיו הולכים לעשות

 . אבל צריך גם לעשות את השני  :אבי גרוברמר 

כתוצאה מזה שאז , בגלל הדחיפות, אני אומר  :הרצל נחוםמר 

. כשעוד ישבנו נוצר מצב שתוך חצי שנה לא יהיו מקומות קבורה ברמת השרון

קע שעשינו בקידוחים הסתבר שבבדיקת הקר, והיות והתגלה נתון נוסף

, לא יודע כמה, שנה 03או  73שהיקפי פסולת הבניין שנקברה שם לאורך 

וכדי להכין את המקום הזה מסתבר שצריך , היא בלתי משוערת, במקום הזה

לכן שני , הרבה עבודה והרבה תקציב להוציא את הפסולת משם לפני שמכינים

זה , תגלה בבדיקת הקרקעהנתון שה, הנתונים האלה של פסולת הבניין

 . בעצם סדר העדיפות השתנה, מקומות הקבורה

 ?אז מתי עושים את הפיתוח  :אבי גרוברמר 

 . עכשיו  :יצחק רוכברגרמר 

קודם כל אנחנו עובדים על מה . הוא יהיה בשלב שני  :הרצל נחוםמר 

ושלב שני יהיה השדרוג והטיפול בכניסה כולה של כל בית , שאני אומר

 . מצלמה וכל מה שיש, תאורה, מדרכה, שם מתוכנן להיות כביש. העלמין

 ?זה יהיה רק שנה הבאה  :אבי גרוברמר 

 . עכשיו נכנסים לעבודות, עכשיו  :יצחק רוכברגרמר 

 . בשנה הבאה, עכשיו אתה נכנס לפיתוח קברים  :עידן למדןמר 

 . יכול להיות שלפני זה גם. שנה הבאה נעשה  :יצחק רוכברגרמר 
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אם אתה עושה עבודות לפני אתה , אבל אין לך כסף  :אבי גרוברר מ

 .צריך להעביר כסף

 . נכון  :יצחק רוכברגרמר 

 . צריך להוסיף כסף, נכון  :הרצל נחוםמר 

 . מספיק, הבנתי, די, חברים  :יצחק רוכברגרמר 

 

חוות  .13.2.7311-מיום ה 71מספר אישור פרוטוקול ועדת הקצאות  .7

ס רימון "ץ המשפטי בעניין הארכת מועד לבינוי ביהדעת של היוע

 . תישלח לפני המליאה

 

אישור פרוטוקול ועדת הקצאות  הנושא השני הוא  :יצחק רוכברגרמר 

מצורפת חוות הדעת של היועץ המשפטי בעניין הארכת . 1342411מיום  71' מס

ון שעה ס רימ"ביה. אני אסביר במה דברים אמורים. ס רימון"מועד לבינוי ביה

סוף סוף . טובה התחילו לעשות שם את התוספת להרחבת בית הספר למוזיקה

משרד הפנים אישר . נתקבלה תרומה ויש כספים והתחילו להרים את הנושא

אנחנו צריכים לאשר את זה פורמאלית . לנו הארכה של משך התקופה לבינוי

ולכן הליך  ,שנים 7כי נגמר התוקף שלהם של , לתת להם שנתיים נוספות, כאן

אני מקווה שתוך שנה הם יגמרו , הם בעיצומה של בנייה. לאשר להם –טכני 

 . את כל הסיפור

אתה . אני לא כל כך הבנתי את חוות הדעת שלך  :אבי גרוברמר 

 . מותר ואסור, אומר שמותר ואסור

 ? מותר או אסור –זה פשוט , אל תסביר  :יצחק רוכברגרמר 

 . אפשרי  :ד מיכה בלום"עו
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 ? מי בעד, ה'חבר. תודה  :יצחק רוכברגרמר 

, היה דיבור שרוצים לבנות שם עם כל הפינוי בינוי  :אבי גרוברמר 

 . שיהיה צורך כנראה בעוד בית ספר יסודי

 . לא מתוכנן. לא קשור לזה  :יצחק רוכברגרמר 

ברימון אף פעם לא יהיה בית ספר , זאת אומרת  :אבי גרוברמר 

 . יסודי

  .רימון יישאר רימון  :וכברגריצחק רמר 

אם נרצה בית ספר יסודי נצטרך . רימון הוא רימון  :אבי גרוברמר 

 . לעשות אותו במקום אחר

פה , תודה? מי בעד. לא קשור לשם, במקום אחר  :יצחק רוכברגרמר 

 . אחד

 

פה אחד לאשר את פרוטוקול ועדת הקצאות הוחלט   :161החלטה מספר 

 1.0109.110-מיום ה 91מספר 

 

 .שירה אבין כמורשת חתימה קבועה, אישור לסגנית ראש העירייה .0

 

הבוקר . הנושאים הבאים הם נושאים קצת רגשיים  :יצחק רוכברגרמר 

, בריאותי מאוד לא טוב, מאיר נמצא במצב לא טוב. הייתי אצל מאיר דורון

 לחלק את רוב סמכויותיו לחבריםמאיר ביקש . הוא נמצא במצב חלש מאוד

י המפתח הסיעתי מאחר שהוא איננו יכול עוד לשמש פעיל כפי "בסיעה עפ

המצב הזה הוא לא מצב , נאחל לו כמה שפחות סבל. שהוא היה עד לפני חודש

הוא , אני משאיר כרגע בידיו את תפקיד ממלא מקום והסגן מפאת כבודו. טוב
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השכר עד אני משאיר אותו בוועדה כדי שהוא יוכל לקבל את . גם ביקש את זה

אני הגשתי כאן את התפקידים , מבחינת הדברים השוטפים. לרגע האחרון

כי זה הולך לפי מפתח , שהוא היה בהם וחילקתי בין החברים בסיעה שלי

למעט תפקיד אחד שאני החרגתי אותו וביקשתי להעביר אותו לשרגא , סיעתי

משנה ר ועדת ה"אז את יו. מאחר ששרגא בקיא בנושאים הנדסיים, קירשנר

ושרגא הואיל והסכים לקחת את זה , להיתרים ביקשתי משרגא לקחת על עצמו

אתם , אתם יודעים בדיוק, זו ועדה מקצועית. ואני רוצה להודות לך על עצמו

 . יושבים שם כדי שהדברים ייצאו בצורה המסודרת

שתהיה מורשית חתימה , כסגניתי, אני מבקש לאשר בשלב הראשון לשירה

 ? מי בעד. קבועה

 

' פה אחד את סגנית ראש העירייה גבהוחלט לאשר   :162החלטה מספר 

 0שירה אבין כמורשית חתימה קבועה במקום מר מאיר דורון

 

מ וסגן ראש העירייה בוועדות "אישור החלפת חברותו של מאיר דורון מ .2

 (.שיבוץ על פי מפתח סיעתי)השונות בשל מצב בריאותו ובקשתו 

 

של מאיר  הנושא הבא הוא אישור החלפת חברותו  :יצחק רוכברגרמר 

: אני אקריא. יש תיקון אחד. ויש לי כאן את הריכוז, דורון בוועדות השונות

ועדת משנה לבניין עיר . שירה אבין במקום מאיר דורון –היטל השבחה ועדת 

ייכנס טל עזגד. שרגא קירשנר – אנחנו , אורן כבר נמצא. במקום שרגא כחבר 

זה הכל במקום . ר"יו –אורן ברעוז  –ועדת משנה להתנגדויות . טעינו פשוט

ייכנס כחבר טל עזגד. מאיר  . במקום אורן 
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 . עידן צודק, יש פה הערה  :אבי גרוברמר 

 . בוועדת משנה להיתרים  :עידן למדןמר 

זה לא , מה שאתה קורא ועדת משנה לבניין עיר  :אבי גרוברמר 

 . זה יעקב שקד, אורי בייז

 .הוא התחלף  :ן למדןעידמר 

נגיע לזה .נכון  :יצחק רוכברגרמר   . תיכף 

אבל זה יוצא כאילו , זה לא משנה פה. כבר אמרת  :אבי גרוברמר 

 . אנחנו מאשרים את אורי בייז

זו טעות שאני לא מאשר אותה עכשיו , זה נכון  :יצחק רוכברגרמר 

 . ממילא

 . זו טעות סופר  :עידן למדןמר 

 . יתוקן, בסדר  :פרח מלך' גב

במקום שירה . ר"יו –שירה אבין  –ועדת שילוט   :יצחק רוכברגרמר 

  ?מי בעד. טל עזגד –כחברה 

 

פה אחד החלפת חברותו של מר מאיר הוחלט לאשר   :.17החלטה מספר 

מ וסגן ראש העירייה בוועדות בניין עיר בשל מצב בריאותו "מ –דורון 

 (:י מפתח סיעתי"שיבוץ עפ)ובקשתו 

ן  –ועדת היטל השבחה   0שירה אבין במקום מאיר דורו

ן  –ועדת משנה לבניין עיר   0שרגא קירשנר במקום מאיר דורו

 0טל עזגד –במקום שרגא כחבר     

יו –ועדת משנה להתנגדויות   0במקום מאיר דורון –ר "אורן ברעוז 
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 0טל עזגד –במקום אורן כחבר     

יו   –ועדת שילוט   0ם מאיר דורוןר במקו"שירה אבין 

 0טל עזגד –במקום שירה כחברה     

 

 במקום מאיר דורון, בוועדת הכספים. ועדות חובה  :יצחק רוכברגרמר 

 . תודה? מי בעד. ר וטל עזגד חבר"שירה יו –בוועדת מכרזים . גיא קלנר

 

פה אחד החלפת חברותו של מר מאיר הוחלט לאשר   :171החלטה מספר 

עירייה בוועדות חובה בשל מצב בריאותו ובקשתו מ וסגן ראש ה"מ –דורון 

 (:י מפתח סיעתי"שיבוץ עפ)

 0גיא קלנר –במקום מאיר דורון   –ועדת כספים 

יו –ועדת מכרזים   0ר במקום מאיר דורון"שירה אבין 

 0טל עזגד חבר חדש   

 

ובמקום ר "שירה יו –ועדת מקלטים . ועדות רשות  :יצחק רוכברגרמר 

. גם שירה אבין –ועדת הלוואות . שירה אבין –ועדת רכב  .שירה אורן ברעוז

 . חן חן? מי בעד

 

פה אחד החלפת חברותו של מר מאיר הוחלט לאשר   :179החלטה מספר 

מ וסגן ראש העירייה בוועדות רשות בשל מצב בריאותו ובקשתו "מ –דורון 

 (:י מפתח סיעתי"שיבוץ עפ)

יו  –ועדת מקלטים   0יר דורוןר במקום מא"שירה אבין 

 0אורן ברעוז –במקום שירה כחברה    
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 0שירה אבין –במקום מאיר דורון    –ועדת רכב 

 0שירה אבין –במקום מאיר דורון   –ועדת הלוואות 

 

צריך . יש פה כמה ועדות שאין ייצוג לאופוזיציה  :אבי גרוברמר 

  ?להיות ייצוג לאופוזיציה

 . ייצוג לאופוזיציהבכל ועדה צריך להיות   :יצחק רוכברגרמר 

 . אז לא בכל הוועדות יש  :אבי גרוברמר 

 . אנחנו נתקן את זה, אז תגיד לי איפה  :יצחק רוכברגרמר 

 . רק בחובה  :פרח מלך' גב

 . אני שואל  :אבי גרוברמר 

 . רק חובה –אם זה רק חובה . נבדוק את זה  :יצחק רוכברגרמר 

 . יבדוקאם אפשר שהיועץ המשפטי   :אבי גרוברמר 

 . אין בעיה  :יצחק רוכברגרמר 

 . אז מן הסתם הנושא יתוקן, אם צריך  :אבי גרוברמר 

 

מינויו של טל עזגד כחבר בדירקטוריון החברה הכלכלית במקומו של  .7

 .מאיר דורון

 

אני מבקש למנות כחבר בדירקטוריון . נושא אחרון  :יצחק רוכברגרמר 

טל , לא את טל עזגד. את גיא קלנר, רוןבמקומו של מאיר דו, החברה הכלכלית

אז החלטנו בעצה אחת לרחם עליו ולהעביר את זה , עמוס עם הרבה ועדות פה

גיא קלנר ימשיך לאחר  –אני מודיע פה . אז זה לגיא קלנר. קצת לגיא קלנר
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אני רושם . שלא תגידו לא אמרתי. אני לוקח לו את התפקיד הזה –לישיבות 

 . את זה גם בפרוטוקול

. בחברה הכלכלית גם צריך להיות ייצוג לאופוזיציה  :אבי גרוברמר 

חברי מועצה שיכולים  7אבל אמרת שיש , אנחנו באיזה סיפור, אני יודע

 . להיות

 ? מי בעד. נדבר, בוא נאשר את זה, רגע  :יצחק רוכברגרמר 

אם היה לפני יכול להיות שהייתי מצביע . אני נמנע  :אבי גרוברמר 

 . בעד

 .נמנע אחד. בסדר  :יצחק רוכברגרמר 

 

מינויו של  (1 – מנענ)ולות ברוב קהוחלט לאשר   :171החלטה מספר 

 0גיא קלנר כחבר בדירקטוריון החברה הכלכלית במקומו של מאיר דורון

 

אני הבנתי לגבי אותה אישה שנכנסה עכשיו שזה    :יצחק רוכברגרמר 

 . על דעתך

זה שלא הצבעתי נגדה זה לא . יהיא לא נציגה של  :אבי גרוברמר 

 .אומר שהיא מטעמי

זה לא , עכשיו אני אומר לך. אני בדקתי את הנושא  :יצחק רוכברגרמר 

מתברר שיש חוות דעת שאומרת דבר . בדקתי את הנושא. קשור לנושא הזה

הוא לא יכול להיות חבר , ר ועדת ביקורת"אם חבר באופוזיציה שהוא יו: כזה

אלא אם אתה מתפטר מהיותך חבר . לי חוות דעת כזאתיש . בחברה הכלכלית

 . אז אתה כן יכול, בוועדת ביקורת

 . הוא לא יכול להתפטר מוועדת ביקורת  :פרח מלך' גב
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, אני אומר מה חוות הדעת שיש לי, אני לא אמרתי  :יצחק רוכברגרמר 

 . לא אמרתי שהוא יכול או לא יכול

 . מדיםאני גם הצעתי כמה מוע  :אבי גרוברמר 

 . אתה לא יכול  :יצחק רוכברגרמר 

 ? גם לא יכול להיות מועמד מטעמי  :אבי גרוברמר 

 . לא  :יצחק רוכברגרמר 

 . כנציג ציבור  :אבי גרוברמר 

אבל אני , אם אני רוצה אני יכול להכניס. לא יכול  :יצחק רוכברגרמר 

זה אני . פטררק אם אתה יכול להת. זה כן, יכול להכניס אותך כחבר המועצה

 . אני לא נכנס, זה היא אומרת, לא יודע

 ? מה עושים במצב שיש אחד  :אבי גרוברמר 

 .נביא עוד חוות דעת, נתייעץ, נדבר על זה  :יצחק רוכברגרמר 

 

 .שונות .6

 

שתי . לא צריך לאשר, אני רוצה עוד הודעה, חברים  :יצחק רוכברגרמר 

עירוני , י קבוצת הכדורגל שלנוביום שיש, הודעה אחת זה בשורה. הודעות

. ברכות לקבוצה. לליגת העל, היסטורית עלתה לליגה העליונה, רמת השרון

אבל זה יום ', כמובן שהם עוד יגיעו כאן לשולחן כדי לדון על נושא תקציב וכו

 . חג לרמת השרון
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ל החברה "מנכ. שאני פשוט שכחתי לעדכן אותו בהתחלה, הנושא השני

הוא מתחיל את תפקידו כניצב  146-ב. רות המשטרהוזר לשהכלכלית דני חן ח

 . במשטרת ישראל

דירקטוריון , החברה הלכה לך –אתה ממשיך לאחר  –אני הודעתי , קלנר

 . הודעתי. החברה הכלכלית יילקח ממך

 . הוא מבטיח לאחר גם לשם באותה מידה  :עידן למדןמר 

 .הוא השאיר לי הודעה, לא, לא  :יצחק רוכברגרמר 

 . אני רואה שלא מנע קוורום  :גיא קלנרמר 

 . אל תפריע, סליחה  :יצחק רוכברגרמר 

 ? לא ננזפו? איפה אלה שלא הגיעו  :גיא קלנרמר 

 ? אתה רוצה שאני אוציא אותך  :יצחק רוכברגרמר 

 . הם קבוע לא באים  :אבי גרוברמר 

 . הוא מת שאני אוציא אותו, תעזוב, גרובר  :יצחק רוכברגרמר 

 ? לא, זה התפקיד שלי  :אבי גרוברמר 

 .הגזמנו כבר, די, פעם אחת  :יצחק רוכברגרמר 

חוזר לשורות המשטרה בתפקיד  146-ל החברה הכלכלית ב"מנכ, כפי שאמרתי

זה , אני חושב שזה אות כבוד. כראש אגף ארגון ותכנון במשטרת ישראל ניצב

אז , השרון הוא בסדר כי אם ברמת, רק מעיד על הבחירה הנכונה שלנו באיש

, המבקר, תאכל את הכובע. תארו לכם במשטרת ישראל על אחת כמה וכמה

י "החברה הכלכלית התכנסה ביום רביעי האחרון ועפ. היו לך השגות בהתחלה

דני חן ראשון ושני בחור בשם  –החלטת ועדת המכרזים דורגו שני מועמדים 

דיבר , שמע אותו, ם יובל צלנרהדירקטוריון ישב ביום רביעי יחד ע. יובל צלנר
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פה  7הציג לו את כל המטלות ובחר בו כמספר , שוחח איתו, ראיין אותו, איתו

אני , בישיבה הבאה צלנרמר אני אציג את  .י תנאי המכרז אחד לאחד"אחד עפ

 .תודה רבה. אביא אותו לפה שתכירו אותו

 

 

 

 
 

__________________ 
 פרח מלך

 עוזרת ראש העירייה 
 ל העירייה"כוסמנ
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 קובץ החלטות

חוות  .13.2.7311-מיום ה 71מספר אישור פרוטוקול ועדת הקצאות  .7

ס רימון "דעת של היועץ המשפטי בעניין הארכת מועד לבינוי ביה

 . תישלח לפני המליאה

 

פה אחד לאשר את פרוטוקול ועדת הקצאות הוחלט   :161החלטה מספר 

 1.0109.110-מיום ה 91מספר 

 

 .שירה אבין כמורשת חתימה קבועה, שור לסגנית ראש העירייהאי .0

 

' את סגנית ראש העירייה גב פה אחדהוחלט לאשר   :162החלטה מספר 

 0שירה אבין כמורשית חתימה קבועה במקום מר מאיר דורון

 

מ וסגן ראש העירייה בוועדות "אישור החלפת חברותו של מאיר דורון מ .2

 (.שיבוץ על פי מפתח סיעתי)בקשתו השונות בשל מצב בריאותו ו

 

פה אחד החלפת חברותו של מר מאיר הוחלט לאשר   :.17החלטה מספר 

מ וסגן ראש העירייה בוועדות בניין עיר בשל מצב בריאותו "מ –דורון 

 (:י מפתח סיעתי"שיבוץ עפ)ובקשתו 

ן  –ועדת היטל השבחה   0שירה אבין במקום מאיר דורו

 0רגא קירשנר במקום מאיר דורוןש  –ועדת משנה לבניין עיר 

 0טל עזגד –במקום שרגא כחבר     

יו –ועדת משנה להתנגדויות   0במקום מאיר דורון –ר "אורן ברעוז 

 0טל עזגד –במקום אורן כחבר     
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יו   –ועדת שילוט   0ר במקום מאיר דורון"שירה אבין 

 0טל עזגד –במקום שירה כחברה     

 

פה אחד החלפת חברותו של מר מאיר לאשר  הוחלט  :171החלטה מספר 

מ וסגן ראש העירייה בוועדות חובה בשל מצב בריאותו ובקשתו "מ –דורון 

 (:י מפתח סיעתי"שיבוץ עפ)

 0גיא קלנר –במקום מאיר דורון   –ועדת כספים 

יו –ועדת מכרזים   0ר במקום מאיר דורון"שירה אבין 

 0טל עזגד חבר חדש   

 

פה אחד החלפת חברותו של מר מאיר וחלט לאשר ה  :179החלטה מספר 

מ וסגן ראש העירייה בוועדות רשות בשל מצב בריאותו ובקשתו "מ –דורון 

 (:י מפתח סיעתי"שיבוץ עפ)

יו  –ועדת מקלטים   0ר במקום מאיר דורון"שירה אבין 

 0אורן ברעוז –במקום שירה כחברה    

 0שירה אבין –במקום מאיר דורון    –ועדת רכב 

 0שירה אבין –במקום מאיר דורון   –ועדת הלוואות 

 

מינויו של טל עזגד כחבר בדירקטוריון החברה הכלכלית במקומו של  .7

 .מאיר דורון

 

מינויו של  (1 – מנענ)ולות ברוב קהוחלט לאשר   :171החלטה מספר 

 0גיא קלנר כחבר בדירקטוריון החברה הכלכלית במקומו של מאיר דורון
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