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  .47אישור פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'   .1

  

על סדר . 49מס'  אנחנו פותחים את ישיבת המועצה שלא מן המניין  : אהוד לוי

אישור פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין  ,סעיף ראשוןהיום: 

  . 47מס' 

אתה רוצה שאני אקריא את זה? שלחתי את זה  אני הגשתי תיקונים.  : משה אופיר

  לכולם.

. כך אתה 2/2/12לא. משה אופיר שלח אליי מכתב שנושא תאריך   : יעקב אוחיון

, והוא מבקש לתקן את פרוטוקול 49ישיבת מועצה מס' בנדון  :כותב

. הכל נסוב סביב חוות הדעת ונושא שימוש בכספי הלוואה 47ישיבה 

לתשלום חוב לעיריית כפר סבא ולמטרות שהיתה מיועדת, לטענתו, 

 כפי שנרשמו באותה החלטת מועצה, והוא מייחס בפנייה שלו ,אחרות

שמכיוון  ,כל מיני אמירות של אליעזר חסדאי. משה אופיר הסכים

שהוא מייחס אמירות לאליעזר חסדאי והוא לא פה כדי להגיב עליהן, 

לישיבה הבאה,  יידחה ,אז הנושא הזה של כן לאשר פרוטוקול או לא

  כשחסדאי יהיה. 

  לא, למה? אמרתי לגבי ישיבת בנייה.   : משה אופיר

  גם לזה אמרת.   : יעקב אוחיון

לא. סליחה, אל תשים דברי בפי. יש שני דברים, שני תיקוני פרוטוקול   : משה אופיר

  רציתי לעשות.

כדי  עם ציטוט. שלך לפנייה דברים לחסדאי. 2אתה מייחס בעמ'   : יעקב אוחיון

שאנחנו נוכל לדון בדברים כאלו צריך תגובה של מי שאתה מייחס לו 

  את זה. 

זה בזמן הישיבה אני פניתי  ,לידיעת כולם, יש פה שני דברים. דבר אחד  : משה אופיר

ליועץ המשפטי שייתן חוות דעת משפטית לגבי הנושא שימוש בכספי 
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  -ההלוואה

  זה נרשם בפרוטוקול.   : יעקב אוחיון

לתשלום חוב לעיריית כפר סבא למטרות אחרות, וכל המועצה אמרה:   : פירמשה או

זה לא נרשם בפרוטוקול. זה לא רשום 'בסדר, שייתן חוות דעת'. 

  בפרוטוקול. 

הנושא שאתה מבקש חוות דעת נרשם בפרוטוקול שאתה מבקש חוות   : יעקב אוחיון

  דעת משפטית. 

  . קודם כל, זה לא רשום בפרוטוקול  : משה אופיר

  זה רשום שאתה מבקש חוות דעת משפטית.   : יעקב אוחיון

  והמועצה הסכימה לזה, שהוא ייתן חוות דעת.   : משה אופיר

  לא ערכנו הצבעה על הדבר הזה.   : יעקב אוחיון

כולם הסכימו. אז אני מעלה את העניין הזה, לא ערכנו הצבעה, אבל   : משה אופיר

שלא עשו  היה כל כך ברורכולם הסכימו שהוא ייתן חוות דעת. זה 

הצבעה. אבל אני רוצה שיצוין שהוא צריך לתת חוות דעת. שלא 

יתחמק מלתת חוות דעת בעניין, זה הכל. אתה רוצה להוציא אותו 

  שלא ייתן, אז אני אומר. 

כיוון שבאותה בקשה אתה גם מבקש לתקן את הפרוטוקול, לא   : יעקב אוחיון

 ,שני הנושאים שאתה מבקש תיקוןמתקנים פעמיים פרוטוקול. הדיון ב

  ייעשה בבת אחת. 

  סליחה, אז עכשיו ייעשה.   : משה אופיר

  לא. כי חסדאי לא פה כדי להגיב על דברים שאתה מייחס לו.   : יעקב אוחיון

  ?שחסדאי לא פה מה זה קשור  : משה אופיר

  אתה מייחס לו אמירות שלמות.  : יעקב אוחיון

, ואני אומר, שחסדאי נמצא פהכתך, קובי. נגיד אני רוצה לשאול או  : משה אופיר

ג' '. -ג'. חסדאי אומר: 'לא אמרתי א', ב' ו-תשמעו, הוא אמר א', ב' ו

נגיד שהוא יגיד את זה. אבל רוב חברי המועצה חושבים שהוא כן אמר 
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  את זה. 

  אז הם יחליטו אחרי שהם ישמעו את חסדאי.   : יעקב אוחיון

  -רוצה שתדעו, כולם, שאני טוען שחסדאי אמר אז קודם כל אני  : משה אופיר

   בסדר, למה אתה מקדים את המאוחר?  : יעקב אוחיון

  אני לא מקדים שום מאוחר, אני רוצה לעשות הצבעה עכשיו.   : משה אופיר

  אתה לא יכול לעשות הצבעה עכשיו.   : יעקב אוחיון

  למה אני לא יכול לעשות הצבעה?  : משה אופיר

שהוא חייב להגיב עליה. יש לו זכות  אתה מייחס למישהו אמירהכי   : יעקב אוחיון

  זה כללי הצדק הטבעי.. טיעון

איפה כתוב שאי אפשר לעשות? אני חושב שזה דבר טריוויאלי שכולם   : משה אופיר

קובי, אתה אל תהיה סניגור של מישהו שלא נמצא פה. יסכימו על זה. 

הוא אמר את זה. אני זה דבר טריוויאלי וכל חברי המועצה זוכרים ש

  לא מבין. יש פה דבר טריוויאלי שהוא אמר. 

  תעלה את זה להצבעה אם רוצים להצביע או לא רוצים להצביע.   : סלוצקי ערן

   רגע, אבל קודם כל אני רוצה שיהיה מוקלט מה אני אומר.  : משה אופיר

עדרו זה מוקלט. זה לא חשוב מה אתה אומר, ההצבעה היא האם בה  : יעקב אוחיון

  של חסדאי להעלות את עצם התיקון או לחכות לנוכחותו בישיבה. 

אתה קודם כל התחלת בזה שאני הסכמתי לדחות. אני לא הסכמתי   : משה אופיר

אני לא יודע אם אפשר לדחות תיקון של פרוטוקול, עם כל לדחות. 

  הכבוד. 

עדיין לא הפרוטוקול ודאי שאפשר. כל עוד אתה לא דן באישור,   : יעקב אוחיון

  מאושר. עד שנדון בבקשה שלך לתיקון הפרוטוקול לא אושר. 

  אני מבקש להעלות להצבעה אם אפשר לתקן את הפרוטוקול עכשיו.   : משה אופיר

  בהעדרו של חסדאי?   : יעקב אוחיון

  בהעדרו של חסדאי, כן.   : משה אופיר

  תעלו להצבעה.   : יעקב אוחיון



      

טלפון:  -  מ,  קולים בע" טו ס פרו ק ע"י: בונו   -  03-5373237הופ
  

6

  של חייקין לעניין הזה?  מה זה קשור העניינים  : משה אופיר

  בוא נצביע.   : אהוד לוי

  אני לא מכיר סידור משפטי שמאפשר לדחות תיקון של פרוטוקול.  : משה אופיר

אין כזה דבר שאי  אפשר לדחות דיון בכל נושא שעומד על סדר היום.  : יעקב אוחיון

  אפשר. זה לא שונה מכל סעיף אחר בסדר היום. 

  דק. לא, אתה לא צו  : משה אופיר

  מה זה שונה מכל סעיף אחר על סדר היום?  : יעקב אוחיון

אתה מעלה הצעה לא חוקית לפי דעתי. החוק אומר מפורשות:   : משה אופיר

פרוטוקול של ישיבה יאושר בישיבה הבאה לו. זה הכל. זה אומר החוק. 

הוא לא אומר 'אם אין פה מישהו שאמר משהו וזה, אז אפשר לדחות'. 

  אין כזה דבר. 

  זו פרשנות שלך. מי בעד לדון בזה?   : יעקב אוחיון

  חסדאי לא פה להגיב, עכשיו השאלה אם אנחנו מחכים לחסדאי או לא.   : סלוצקי ערן

  גם חייקין לא פה.   : אהוד לוי

רגע, יש פה משהו שקשור, שהמועצה הסכימה לבקש חוות דעת   : משה אופיר

ני צריך את חייקין מחייקין. מה אני צריך את חסדאי לעניין ומה א

  לעניין? זה המועצה החליטה בעניין. 

  דנים בבת אחת בתיקונים, לא עושים טיפין טיפין לחלקים.   : יעקב אוחיון

מי בעד לדחות את ההצבעה של תיקון הפרוטוקול לרגע שחסדאי   : אהוד לוי

  וחייקין יהיו פה? 

  -שמית, יש לך אודי, רובשיץ, ערן, פנינה  : אוחיון יעקב

צריך לדחות את הבקשה של אופיר לתיקון הפרוטוקול שחסדאי   : וד לויאה

  וחייקין יהיו פה. זה הכל. מי בעד? 

  ודליה.   : אוחיון יעקב

  . 47פרוטוקול   : אהוד לוי

  ואמנון. מי נגד?   : אוחיון יעקב
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  אני רוצה להגיד שכל העניין שאתה מעלה הוא לא חוקי לחלוטין.   : משה אופיר

  בסדר, אתה נגד?    :אוחיון יעקב

  אז בוא נשאל את חייקין, מה הבעיה?   : אהוד לוי

  נגד.   : משה אופיר

  משה אופיר נגד. הלאה.   : אהוד לוי

  

הדיון בבקשה לתיקון לדחות את נגד)  1ברוב קולות (מחליטים   : החלטה

לישיבה בה יהיו  47פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 

  עזר חסדאי והיועמ"ש עו"ד ברוך חייקין. ראש המועצה אלינוכחים 

  

  .48אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'   .2

  

  . 48מס'  אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין  : אהוד לוי

  זה גם כן צריך לחכות לזה?   : משה אופיר

  מכיוון שאין תיקונים, הפרוטוקול מאושר.   : אהוד לוי

  

  .48לאשר פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'  מחליטים פה אחד  : החלטה

  

  שיפוצים במבני פיס. – 409אישור הגדלת תב"ר מס'   .3

  

  , שיפוצים במבני פיס. 409אישור הגדלת תב"ר מס'   : אהוד לוי

של גג של אולם ספורט. אנחנו אישרנו  איטום התב"ר הזה נועד לעשות  : עתליה צבי

פעל הפיס ואנחנו רוצים להגדיל ממ₪  100,000את התב"ר בזמנו על 

  מקרנות הרשות.  35,000בעוד 

  יש לקרנות הרשות כסף?   : אמנון כרמי

  כן, מה גם שבתב"ר השני אני מקטינה את קרנות הרשות.  35,000  : עתליה צבי
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  זה לא היה הסיפור עם הביטוח? עם המים?   : אמנון כרמי

  על הפיס לעשות את התיקון. יכול להיות, אבל לקחנו את הכסף ממפ  : עתליה צבי

  כמה עולה התיקון?  : אמנון כרמי

  . 135התיקון עלה   : עתליה צבי

  קי טבע. נזזה היה חלק ממכלול של נזקים עקב   : אוחיון יעקב

  שם כבר עשו טיפול יסודי לגג.   : עתליה צבי

  אני יודע. אני יודע אבל שחסדאי דיבר שם עם חברת הביטוח.   : אמנון כרמי

  משהו כזה. ₪,  60,000לא קיבלנו, קיבלנו   : צביעתליה 

  היתה תביעה שקיבלנו וקיבלנו בסוף סכום גלובלי אחר.   : אוחיון יעקב

  מקרנות הרשות. ₪  35,000 .פחות הבטיחו לו הרבה יותר ובסוף נתנו  : עתליה צבי

  הוציאו מכרז לעניין הזה?  : משה אופיר

  בוודאי.   : עתליה צבי

  א ראיתי. אני ועדת מכרזים. מה קורה? יש מכרז?אני ל  : משה אופיר

  אני אגיד לך את מספר המכרז, את הכל.  : אוחיון יעקב

הכל יש. מזמן זה נעשה. העבודה בוצעה בקיץ, לא יודעת מתי, לפני   : עתליה צבי

₪.  100,000באפריל ממפעל הפיס,  כמה חודשים. אנחנו בזמנו ביקשנו

  בפועל זה עלה יותר. זה היה בקיץ, ספטמבר. 

  כמה זה עלה?   : משה אופיר

  בסך הכל.  135  : עתליה צבי

  כמה אפשר להגדיל בלי מכרז נוסף?  : משה אופיר

. הבעיה היא לא במכרז, 25%המכרז היה בסדר, התב"ר לא היה בסדר.   : עתליה צבי

א בתב"ר, שאנחנו הערכנו באפריל, כשביקשנו את לא בחוזה. הבעיה הי

זה היה מזמן. אחר כך יצא ₪.  100,000-התקציב הערכנו את זה ב

  החוזה והמכרז, אתה יכול להסתכל. 

  והמכרז היה על כמה?  : משה אופיר

  אני לא זוכרת על כמה.   : עתליה צבי
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  אוקיי, יש אישור? כולם.   : יעקב אוחיון

  

שיפוצים במבני  – 409תב"ר מס' הגדלת  לאשרחד מחליטים פה א  : החלטה

  .קרנות הרשותמקור מימון: . ₪ 35,000, הגדלה ע"ס פיס

  

  תאורת רחוב בכביש הגישה לבי"ס בגבעת טל. – 405אישור הקטנת תב"ר מס'   .4

  

, זה 126. התב"ר היה התב"ר השני, אני מקטינה תב"ר מקרנות הרשות  : עתליה צבי

גישה לבית ספר בגבעת טל. אנחנו אישרנו  היה תאורת רחוב בכביש

 231,000מקרנות הרשות. ביחד זה  105ממשרד הפנים ועוד  126בזמנו 

אם אני משאירה את התב"ר ₪.  191,120בפועל העבודה עלתה ₪. 

ככה, איך שהוא, משרד הפנים יתנו לי חלק יחסי, לא יתנו לי את כל 

ועל. אני מעמידה את הסכום. אז אני מורידה, מתאימה את זה לזה בפ

סך ₪.  105,000במקום ₪  65,120ההכנסות מקרנות הרשות בתב"ר על 

  ₪.  231,000במקום ₪  191,120הכל התב"ר יעמוד על 

  ההערכה היתה לפני המכרז וזו התוצאה של המכרז?    משה אופיר:

  זו התוצאה הסופית של העבודה.   : אוחיון יעקב

  היה לפני העבודה עצמה.  כשפתחנו את התב"ר זה  : עתליה צבי

  

תאורת רחוב  – 405מס' לאשר הקטנת תב"ר מחליטים פה אחד   : החלטה

, כך שמימון קרנות הרשות יעמוד בכביש הגישה לבי"ס בגבעת טל

  במקור).₪  105,000(במקום ₪  65,120ע"ס 

  

  אישור זכויות חתימה של גזבר המועצה החדש ומינויו למנהל הארנונה.  .5

  

  ומינויו למנהל הארנונה.  גזבר המועצה החדשאישור זכויות חתימה של   : אהוד לוי
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ולהקנות  מה שמאשרים פה זה כאילו להחליף את זכויות החתימה  : אוחיון יעקב

, 10/2/12זכויות חתימה לאילן דולב, גזבר המועצה החדש, החל מיום 

וכן זכויות חתימה בכל  כדי לאפשר התארגנות, כולל זכויות חתימה

ונות הבנק של המועצה. זה בנק לאומי, בנק אוצר החייל, בנק חשב

הדואר, בנק דקסיה, וכל הגופים והמוסדות שלמועצה קשר איתם. כך 

ואילך מורשי החתימה של המועצה המקומית אלפי  10/2/12-שהחל מ

מר אליעזר חסדאי וגזבר המועצה  מנשה יהיו כדלקמן: ראש המועצה

יחד בצירוף חותמת המועצה מחייבת מר אילן דולב ביחד. חתימתם ב

את המועצה לכל דבר ועניין. אנחנו גם מאותו מועד ממנים את מר 

למנהל הארנונה. אתם  אילן דולב גם מתוקף תפקידו כגזבר המועצה

מבינים מה התפקיד של מנהל הארנונה? הוא צריך לדון בכל מיני 

  השגות ועררים בנושא ארנונה, של נישומים. 

  יש ועדת ערר.   : משה אופיר

  החלטות של מנהל הארנונה. על כשדנה ועדת ערר זה   : אוחיון יעקב

  מי עכשיו חותם על שיקים כשראש המועצה חולה, דרך אגב?   : משה אופיר

  עכשיו חתם על כל המסמכים. עד ראש המועצה   : אוחיון יעקב

  עכשיו כשהוא חולה הוא חותם?   : משה אופיר

זה היה רק שבוע. כל התקופה הקודמת, האשפוז, הגיעו לא, עכשיו   : אוחיון יעקב

  אליו. 

  השיקים באים אליו? אתם שולחים לו מישהו שיחתום על שיקים?   : משה אופיר

ואת כל ההמחאות והכל שטעונים  אנחנו מרכזים לו את כל המסמכים  : אוחיון יעקב

חתימה שלו בבת אחת ומגיעים אליו, כן. אז זאת ההחלטה. למיטב 

נדמה לי ואנחנו נאתר את זה, לפני שחסדאי יצא לטיול הארוך תי, ידיע

שלו לתאילנד, נדמה לי עם אשתו, הוא ביקש להסמיך את אודי לוי 

  כממלא מקום ראש המועצה לחתום במקומו בהעדרו.

  אפשר להעביר זכות חתימה באופן זמני?   : משה אופיר
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פן קבוע. רק עיריית כפר חלופת זכות חתימה אפשר לעשות גם באו  : אוחיון יעקב

סבא עכשיו נתנו לסגנית הגזברית אורית גנדל להיות בעלת זכות 

לגזבר. אפשר. בהעדרו, העדרו יכול להיות כל מיני  חתימה חליפה

  נסיבות: טיול, מחלה, הכל. 

  אז יש לך זכות חתימה? אין לך זכות חתימה.  : משה אופיר

ואני אמרתי לקובי שיאתר את זה, עוד פעם, זה עבר בישיבת מועצה   : אהוד לוי

  ואם כן אז צריך להוסיף את החתימה. 

   ואם תהיה בעיה אנחנו נסדיר את זה.  : אוחיון יעקב

  בסדר?   : אהוד לוי

  נקווה שלא יהיו בעיות.   : אוחיון יעקב

  

הן כגזבר המועצה והן בכל  שר זכויות חתימהלאמחליטים פה אחד   : החלטה

ובכל הגופים והמוסדות שלמועצה קשר חשבונות הבנק של המועצה 

אילן דולב ומינויו למנהל הארנונה, החל לגזבר המועצה החדש  -איתם

, באופן שממועד זה ואילך מורשי החתימה של מועצה 10/2/12מיום 

  מקומית אלפי מנשה הינם כדלקמן:

מר אילן דולב,  -מר אליעזר חסדאי וגזבר המועצה -ראש המועצה  

, בצרוף חותמת המועצה מחייבים את המועצה ביחד. חתימתם ביחד

  לכל דבר ועניין.

  

  מינוי מ"מ לנציג המועצה בוועדת בחינה לבחירת עובדים.  .6

  

לא רצינו לעכב פה את מנהלי יידחה,  7הנושא האחרון, כי נושא   : אוחיון יעקב

נציג המועצה בוועדת בחינה  , מינוי ממלא מקום6היחידות. נושא 

מה זה נציג המועצה? לעולם בוועדה לבחירת ללבחירת עובדים. 

הוא ראש  , ונציג המועצהעובדים יו"ר הוועדה הוא ראש רשות שכנה
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המועצה. גם עפ"י הנחיה של אבנר כהן, שהוא היום ממלא מקום 

ממונה על איו"ש, הוא מבקש כמו שנעשה ברשויות אחרות שבהעדרו 

ועצה בהרכב של ראש המועצה המזכיר ישמש כממלא מקומו כנציג המ

  ועדת הבחירות. 

   אני מתנגד.  : משה אופיר

  וזה בדיוק בתוקף תפקידי כמנהל משאבי אנוש של המועצה.   : אוחיון יעקב

  אני חושב שצריך להיות נציג ציבור חבר מועצה.   : משה אופיר

  . יש נציג ציבור בוועדה, אגב. בלי קשר. לא צריך להיות נציג ציבור  : אוחיון יעקב

  חבר מועצה.   : ירמשה אופ

  מה אומר החוק?  : אמנון כרמי

שזה יהיה חבר מועצה. מזכיר ומנהל משאבי אנוש של  החוק לא מחייב  : אוחיון יעקב

  המועצה זה הנציג ממלא המקום הכי טבעי להיות בוועדה הזאת. 

  מי זה נציג הציבור שלנו?  : משה אופיר

  נועם.   : אוחיון יעקב

  חבר מועצה? ניםלמה לא ממ  : לוי-דליה נחום

והזמינות שלי כמי שגם קובע ומתאם את  כי ועדות הבחינה הן הרבה  : אוחיון יעקב

כל ישיבות ועדות הבחינה, מי שגם מכין את כל מכרזי כוח האדם 

  וכיוצא בזה זה אני. אשר יודע את זה, וזה גם לפי בקשה של אבנר כהן. 

אחראי על בחירת עובדי  אני חושב שעובד מועצה לא יכול להיות  : משה אופיר

  מועצה, זה על נציג ציבור. זאת אומרת, חבר מועצה. 

  אין בעיה שתמנה אותי בכפוף לכך שהיועץ המשפטי יבדוק ויאשר.   : אוחיון יעקב

   -לא, אפילו אם היועץ המשפטי יגיד שאפשר. אני חושב שמבחינה  : משה אופיר

  נעלה את זה להצבעה, בסדר.   : אוחיון יעקב

אני לא אומר איזה חבר מועצה. מבחינתי אודי יהיה, אמנון יהיה, דליה   : ופירמשה א

  מועצה.  תהיה. אני לא רוצה להיות, אבל לפי דעתי זה צריך להיות חבר

  אנחנו נעלה את זה להצבעה. מי בעד?   : אהוד לוי
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אני בעד דליה. קובי, אם אתה מדבר על זמינות, גם דליה מאוד זמינה,   : משה אופיר

  יא נמצאת פה קומה מתחתיך. ה

  זה מאוד נחמד, אבל זה לא הולך ככה.   : אוחיון יעקב

  תציע את עצמך גם, למה לא.   : אהוד לוי

  אני לא רוצה. אני לא זמין.   : משה אופיר

  מי בעד?   : אוחיון יעקב

  ראש המועצה נמצא פה, כל זה שפנית הוא יושב, נכון?   : משה אופיר

מצא הוא יושב, אבל יכול להיות שהרבה פעמים גם כשהוא לא כשהוא נ  : יעקב אוחיון

  במצב שהוא מאושפז הוא מבקש אותי להיות שם. 

  -בסדר, אני אומר, בתור חבר ועדה  : משה אופיר

  בסדר, אתה חושב כך.   : אהוד לוי

  לא הוא מנהל את ועדות הבחינה.   : עתליה צבי

אז יש לך את ועדות הבחינה. אגב, ראש הרשות השכנה הוא שמנהל   : יעקב אוחיון

  עוד נבחר ציבור שם, לא זה. 

  צריך להיות חבר מועצה.   : משה אופיר

  לא, אתה טועה.   : יעקב אוחיון

  לפי דעתי.   : משה אופיר

  זו דעתך, בסדר, מאה אחוז.   : אהוד לוי

משרד הפנים מדברים על נציג רשות מקומית, לא מדברים על נבחר   : יעקב אוחיון

  . ציבור שם

  אני בעד קובי.  : פנינה רום

לנציג אנחנו מעלים להצבעה את המינוי של קובי כממלא מקום   : אהוד לוי

המועצה בוועדה. שוב, אני מעלה להצבעה, מינוי קובי אוחיון כממלא 

  מקום נציג המועצה בוועדת בחינה לבחירת עובדים. 

  ובבקשה תעלה את ההצעה שלי גם.   : משה אופיר

  דר. מי בעד? בס  : אהוד לוי



      

טלפון:  -  מ,  קולים בע" טו ס פרו ק ע"י: בונו   -  03-5373237הופ
  

14

  אודי, רובשיץ, ערן, דליה, אמנון ופנינה. מי נגד?   : אוחיון יעקב

אתה צריך להגיד נגד בכל הצבעה, אין מה לעשות. אין רק בעד   

  בהצבעה, זה גם בעד ונמנע. 

  אז אני נגד ועכשיו תעלה את ההצעה שלי.   : משה אופיר

משה אופיר שממלא מקום אוקיי, משה אופיר נגד. מי בעד הצעתו של   : אהוד לוי

נציג המועצה בוועדה לבחירת עובדים יהיה חבר מועצה? בעד משה 

  אופיר. מי נגד? אודי, רובשיץ, ערן, דליה ואמנון ופנינה. 

כמ"מ לנציג נגד) למנות את מזכיר המועצה  1ברוב קולות (מחליטים   : החלטה

  המועצה בוועדת בחינה לבחירת עובדים.

  

ותכנית עבודה  2011ית "עיר ללא אלימות" ומחלקת ביטחון לשנת סקירת פעילות תכנ  .7

  .2012לשנת 

  

עיר "הסתיימה. הסקירה של  49ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'   : אוחיון יעקב

  תידחה לישיבה הבאה.  2012-ו 2011-מחלקת ביטחון ל" וללא אלימות

  

המועצה לישיבת  מחליטים פה אחד לדחות את הסקירה על פעילות יחידות  : החלטה

 המועצה הבאה.

  

  

 יעקב אוחיון
  מזכיר המועצה

 אודי לוי 
 ראש המועצהסגן ומ"מ 

  


