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[ ]-הוספת סעיף לסדר היום -מינוי גדעון שחר לחבר בוועדת המכרזים
איציק דנינו [ראש המועצה] :אני רוצה ברשותכם לפתוח את ישיבת מליאה מן המניין מס'  .50לפני
שאני פותח את הישיבה אני מבקש להוסיף נושא לסדר היום :יעל שגב בקשה להתפטר מכהונתה
בוועדת המכרזים בשל עומס ,ואפילו לא שאלתי את גדעון אם הוא מסכים ,ואני מבקש למנות את
גדעון שחר במקומה .יש לך זמן להיות בוועדת המכרזים? זה פעמיים לפחות בחודש.
גדעון שחר [חבר מועצה] :שעות?
איציק דנינו [ראש המועצה] :בדרך כלל זה שעה.
קיקוס  :תנו לו פרטים .זה יכול להיות בכל שעות היום ,מהבוקר עד  .11אנחנו משתדלים שזה יהיה
באמצע היום.
גדעון שחר [חבר מועצה] :ומתי אני יודע?
קיקוס :אני מודיע לך מראש כמה ימים לפני שיש וועדה ,אני שולח לך מייל מסודר עם הזימון.
גדעון שחר [חבר מועצה] :אוקיי ,וזה פעמיים בחודש?
איציק דנינו [ראש המועצה] :בערך .יש אפילו תקופות שאין בכללי ויש תקופות של פעמיים בחודש.
טוב ,אז אני מעלה להצבעה את הוספת הסעיף .פה אחד ,תודה.
החלטה מס' 275
מליאת מועצת העיר מאשרת הוספת סעיף לסדר היום שעניינו מינוי גדעון שחר לחבר בוועדת המכרזים.
אושר פה אחד

[ ]1אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 48
איציק דנינו [ראש המועצה] :על סדר היום אישור פרוטוקול מס'  .48איפה  ?49מה זה לא מן
המניין? יכול להיות .סעיף מס'  1אישור פרוטוקול מס'  .48אני מבקש לאשר את הפרוטוקול שנשלח
אליכם .פה אחד.
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החלטה מס' 276
מליאת מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול המליאה הקודמת שמספרה .48
אושר פה אחד

[ ]2אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 49
איציק דנינו [ראש המועצה] :סעיף מס'  2פרוטוקול מס'  .49אני מבקש לאשרר את הפרוטוקול
הטלפוני מס'  .49מליאת מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול הטלפוני מס'  ,49פה אחד תודה.
החלטה מס' 277
מליאת מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול המליאה הטלפונית שמספרה .49
אושר פה אחד

[ ]3אישור תב"רים
איציק דנינו [ראש המועצה] :סעיף מס'  :3אני מבקש מגזבר העירייה לפרט את התב"רים המוצגים
בישיבה זו.
יאיר דהן [גזבר המועצה]:
 .1תב"ר מס'  – 1175מוסדות ציבור שוטף ,הסכמי גג ,ע"ס , ₪ 29,758,686 :תקציב רשות מקרקעי
ישראל חוזה רכישה

4502036693

 .2תב"ר מס'  – 731שכונת הפארק תכנון ,פיקוח וביצוע ,הגדלה ע"ס , ₪ 14,577,738 :תקציב
רשות מקרקעי ישראל ,ביצוע שלב ג' להשלמת עבודות פיתוח  .הגדלה לסכום הקודם שאושר
ע"ס₪ 123,752,371 :
 .3תב"ר מס'  – 1176פיתוח כבישים  , 94 ,48 ,1ע"ס , ₪ 6,600,442.47 :תקציב משרד הבינוי
והשיכון
 .4תב"ר מס'  – 1177מוסדות ציבור ,ע"ס , ₪ 14,699 :תקציב משרד הבינוי והשיכון  ,תכנון
בית כנסת רמת שקד
 .5תב"ר מס'  – 1178רכישת מבנה יביל בי"ס הגבעה  ,ע"ס , ₪ 70,000 :תקציב משרד החינוך
 .6תב"ר  – 1179עיר ילדים ונוער  , 2021ע"ס ₪ 75,152.87 :תקציב משרד החינוך
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 .7תב"ר  – 1121מיחשוב ,חומרה ותוכנה – תוכנית המראה  ,הגדלה ע"ס , ₪ 150,000 :תקציב
משרד הפנים הגדלה לסכום שאושר ע"ס₪ 750,000 :
 .8תב"ר מס'  - 920דמי הקמה למערכות מים מי שבע  ,הגדלה ע"ס ₪ 2,000,000 :תקציב קרן
היטל ביוב
 .9תב"ר מס'  – 1135שיקום שטחי גינון ,הגדלה ע"ס , ₪ 500,000 :תקציב קרן עבודות פיתוח
 .10תב"ר מס'  – 1147תכנון מקדים לפרויקטים ,הגדלה ע"ס , ₪ 600,000 :תקציב קרן עבודות
פיתוח
 .11תב"ר מס'  – 972בינוי ב"י מעלות חיה  ,הגדלה ע"ס , ₪ 149,413 :תקציב מפעל הפיס  ,מענק
מס' 2017/2702
 .12תב"ר מס'  – 1180ניקוז ותיעול  ,ע"ס , ₪ 200,000 :תקציב קרן עבודות פיתוח ,מיועד לעבודות
הכנה חורף.
איציק דנינו [ראש העיר] :יופי ,תודה יאיר .שאלות?
טל מגרה [חבר מועצה] :התב"ר הראשון ,למה הוא מיועד? איפה? איזה מוסדות ציבור?
איציק דנינו [ראש העיר] :זה ,אני חושב שזה היה לקריית הממשלה ,נכון?
יאיר דהן [גזבר העיריה] :זה בניית מוסדות ציבור .חלק ניכר ממנו זה קריית הממשלה.
טל מגרה [חבר מועצה] :אוקיי ,אבל זה כבר מיועד לפרויקטים מסוימים?
איציק דנינו [ראש העיר] :כן ,אם תרצה אני אשלח לך מחר את הפירוט.
טל מגרה [חבר מועצה] :מבחינת הפער בעצם ההגדלה על סך  14,000,000זה סוגר את כל הביטוח?
יאיר דהן [גזבר העיריה] :לא ,זה בשלבים.
איציק דנינו [ראש העיר] :יש תב"ר אחד גדול של סדר גודל של  .270,000,000אישרנו אותו ,וכל
הזמן מנכים מהתב"ר הזה ,אבל בפעולה הפוכה.
טל מגרה [חבר מועצה] :זה לפי לשיווקים?
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איציק דנינו [ראש העיר :זה לא קשור לשיווקים זה קשור לפיתוח בפועל.
טל מגרה [חבר מועצה] :רגע ,אם זה שלב ג' אז כמה סה"כ?
איציק דנינו [ראש העיר] :כמה שצריך .אנחנו מגדירים את השלבים .אין לזה גאנט.
טל מגרה [חבר מועצה] :זה לא נגיד  9שלבים 10 ,שלבים 7 ,שלבים?
איציק דנינו [ראש העיר] :יכול להיות שבשלב מתוכנן אני אחלק אותו לשניים כי יש התקדמות
באזור מסוים של השכונה ואני רוצה לעשות עכשיו מדרכות שיהיה להם נוח ,אז אני מחלק את
השלב שמתוכנן לתת שלבים .דרך אגב זה שלב שנכנס בגלל אכלוס של השכונה ,אז אנחנו מקדמים
להם אורח חיים נורמלי בשכונה – מדרכות וכן הלאה.
טל מגרה [חבר מועצה] :מה זה כבישים 48 ,1 ,ו ?94-איפה הם?
איציק דנינו [ראש העיר] :כביש  1זה כביש שמחבר את שכונת רמת שקד לרחוב הראשי ,להרצל.
בתכנון המקורי של שכונת רמת שקד הכניסה ממרכז הטניס לא הייתה גישה לשכונה .זה היה נראה
תכנון שגוי ולכן עשינו תב"ע חדשה וחידשנו .אנחנו עכשיו מתחילים לסלול את הכביש שיחבר את
השכונה מכאן וגם שתהיה יציאה וגם להנה עוד כביש ,אז זה כביש .1
טל מגרה [חבר מועצה] :והשניים?
איציק דנינו [ראש העיר] :מה זה השניים?
טל מגרה [חבר מועצה] 48 :ו ?94-זה אותו אזור?
איציק דנינו [ראש העיר] :זה אותו אזור .כנראה שהם חילקו את זה לתתי סעיפים בתוך הפרויקט
עצמו אבל מבחינתנו זה פרויקט אחד.
טל מגרה [חבר מועצה] :אוקיי ,הסעיף מס'  4זה בית כנסת חדש נוסף לשכונת רמות שקד?
איציק דנינו [ראש העיר] :כן.
טל מגרה [חבר מועצה] :אתם יודעים איפה?
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איציק דנינו [ראש העיר] :מגרש  903אם אני זוכר נכון .אבל אם תרצה מיקי תכף יוכל לבדוק לך
את זה.
טל מגרה [חבר מועצה] :בסדר גמור .מחשוב חומרות ותוכנה ,מה זה?
איציק דנינו [ראש העיר] :זה במסגרת תכנית ההבראה קודם כל מבצעים רכישה של רישיונות של
תכנה וחידוש של כל המחשבים.
טל מגרה [חבר מועצה] :אני מעריך שזה לא רק זה.
איציק דנינו [ראש העיר :לא.
טל מגרה [חבר מועצה] :לא ,מה הפירוט?
איציק דנינו [ראש העיר] :מה אתה רוצה לדעת כמה מסכים ,כמה כוננים ,כמה זה?
טל מגרה [חבר מועצה] :יש פה  ₪ 900,000כמה הגדלה?
מה זה הקמה של מערכות מים?
יאיר דהן [גזבר העיריה] :מוסדות הציבור שהעירייה בונה אנחנו משלמים דמי הקמה על הביוב.
טל מגרה [חבר מועצה] :וזה מקרן היטל ביוב? מהכסף שאנחנו מקבלים מהתאגיד?
יאיר דהן [גזבר העיריה] :לא ,זה לא קשור.
איציק דנינו [ראש העיר] :יש קרן ייעודית שהיא מיועדת אך ורק לתחום הזה של קווי ביוב.
טל מגרה [חבר מועצה] :היא מופיעה מתקציב העיריה?
איציק דנינו [ראש העיר] :לא ,זו הכנסה זו לא הוצאה.
טל מגרה [חבר מועצה] :הכנסה ממה?
יאיר דהן [גזבר העיריה] :זה חלק מהקרנות של העיריה .מהקרנות פיתוח של העיריה.
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איציק דנינו [ראש העיר] :כשאתה מקבל את הבניה אתה משלם עבור זה .הקרן הזו גדלה בעקבות
תשלומי היטלי בנייה.
טל מגרה [חבר מועצה] :אוקיי.
איציק דנינו [ראש העיר] :פאולינה בבקשה.
פאולינה פוקס [חברת מועצה] :היה מכרז לקריית ממשלה?
איציק דנינו [ראש העיר] :כן.
פאולינה פוקס [חברת מועצה] :מי זכה?
איציק דנינו [ראש העיר] :אני לא יודע להגיד לך בוודאות מי זכה אבל אם תרצי נבדוק זאת
בשבילך .זה חשוב מי הקבלן?
פאולינה פוקס [חברת מועצה] :לא חשוב .חשוב מאיזה מקום .אולי מישהו גדול לא?
איציק דנינו [ראש העיר] :הוא עומד בתנאי הסף של המכרז.
פאולינה פוקס [חברת מועצה] :כמה זמן הוא צריך לבנות את זה?
איציק דנינו [ראש העיר] :אתמול הם התחילו להיערך לעלות לשטח .אני ביקשתי מהם לייצר חניות
חלופיות ,כי איפה אנחנו בונים את קריית הממשלה? איפה שיש את החניה הזמנית .יש שמה הרבה
מאוד מכוניות בבוקר ואני לא רוצה לגזול להם את החנייה לפני שאני מייצר עבורם חנייה חדשה.
אז אנחנו מייצרים חנייה חדשה ואז אנחנו נלך לבנות את השאר.
פאולינה פוקס [חברת מועצה] :ותוך כמה זמן חניה תהיה מוקמת?
איציק דנינו [ראש העיר] :זה חניה זמנית זה באמת בחודש הקרוב.
פאולינה פוקס [חברת מועצה] :וכל הבניה כמה שנים?
איציק דנינו [ראש העיר] 24 :חודשים.
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פאולינה פוקס [חברת מועצה] :אה ,יפה .מתי הספרייה העירונית עוברת למקום החדש?
איציק דנינו [ראש העיר] :רק עכשיו שיפצנו אותה ,למה צריך להעביר אותה?
פאולינה פוקס [חברת מועצה] :אני צריכה כמו כולם ללכת לכזה מדרגה מברזל ,לקחת ספרים
ולרדת חזרה .אני רוצה שתהיה במקום מסודר כמו שצריך.
איציק דנינו [ראש העיר :מה לא מסודר?
פאולינה פוקס [חברת מועצה] :ספרים נמצאים בשני חדרים.
איציק דנינו [ראש העיר] :כי עכשיו משפצים את המקום.
פאולינה פוקס [חברת מועצה] :מזמן ,כן מתי זה נגמר? ועוד שאלה ,מתי תהיה תחנה ליד הביג?
כמה אפשר ללכת ברגל עם כל הדברים?
איציק דנינו [ראש העיר] :אני בצער יכול להגיד לך שכנראה לא נעשה תחנה שם .תחנה זמנית
תישאר קבועה.
פאולינה פוקס [חברת מועצה] :אבל זה לא בסדר.
איציק דנינו [ראש העיר] :אני יודע ,אנחנו בסוג של בעיה בעניין הזה ואת צודקת שצריך להחזיק
את התחנה אבל הסדרי התנועה שעשינו שם עכשיו לא מאפשרים להכניס אוטובוס יותר .אנחנו
מחברים את ה כביש מבאר שבע עד הרצל ויש שם בעיה .הסדרת התנועה החדשה לא מאפשרת את
התחנה.
פאולינה פוקס [חברת מועצה] :הבנתי .אפשר אולי לעשות יותר קרוב ,תחנה אחרת?
איציק דנינו [ראש העיר] :נבדוק אם אפשר להקדים את התחנה הזמנית .מיקי תבדוק את זה ,זו
נקודה חשובה .תודה פאולינה ,זו הערה נכונה .שאלות נוספות חברים?
יעל שגב [חברת מועצה] :אני רק רוצה להעיר על כיכר ירושלים .אני חושבת שזה מפגע בטיחותי.
הוא חוסם את כל שדה הראייה כשמקיפים את הכיכר .זה גם לא הכי יפה .מה רצו לעשות שם את
הר ציון?
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איציק דנינו [ראש המועצה] :העניין אם זה יפה או לא זה סובייקטיבי.
יעל שגב [חברת מועצה] :זה עניין של טעם בסדר ,אבל כשאתה נוסע בכיכר אתה לא רואה אם יש
רכב.
איציק דנינו [ראש המועצה] :אז אני אענה לך .קודם כל הביצוע של שני הכיכרות ככל הנראה הם
לא ע"פ התכנון שלנו ,בסדר? אבל בלי שום קשר ,גם עכשיו כפי שזה מופיע עכשיו ,וגם בתכנון יש
יועצים ,יועצי תחבורה ויועצי בטיחות שאישרו את התכניות האלו והם לא רואים בעיה שמהווה
סכנה ,לא להולכי הרגל ולא לתחבורה .את צריכה לתת זכות קדימה לבא משמאל כשאת נכנסת
לכיכר .כשאת נכנסת ,אין לך בעיה את רואה את שדה הראיה .כמו כן גם בצד השני .אז זה סתם,
זה לא הבעיה .הבעיה היא שהביצוע התבצע לא עפ"י התכניות שלנו ובשבוע הבא הנושא הזה יטופל
בהתאם למה שצריך לעשות.
פאולינה פוקס [חברת מועצה] :סליחה ,עוד דבר אם כבר מדברים על הכיכר .מתי אתה יוצא
משפירא?
איציק דנינו [ראש העיר] :בעניי הכיכרות יפיפיות .אני אוהב את הירוק הזה ,את המשהו החדשני
הזה ויש הרבה מאוד אחרים שאולי לא אוהבים את זה .אבל שמעתי גם לכאן וגם לכאן.
יעל שגב [חברת מועצה] :אני שמעתי הרבה אנשים שהתלוננו על הגובה.
איציק דנינו [ראש העיר] :כן ,בסדר .הפרופורציות הן התעוותו בין התכנון שאני ראיתי לבין
הביצוע .האדריכל שתכנן את זה מגיע ביום שני כדי לתת ג'קטים על הביצוע .אבל בהחלט שאחרי
התיקונים האלו את תראי כיכר ,צריכה להיות שם עבודת אומנות .זה מאוד חדשני ומאוד יפה .זה
קצת שונה בעניים נכון ,אבל זה ירוק וזה חלק מהשפה של שכונת הפארק .זה חלק מהתכנון שגם
ימשיך לתוך שכונת הפארק .אז אתם צריכים לראות את הסוף .זה עוד לא גמור .יש אלמנטים
נוספים שעוד לא התחברו לכיכר .סבלנות .אני מעלה הצבעה לאישור רשימת התב"רים כפי שהוצגה
ע"י גזבר העיריה .פה אחד תודה .אני עובר לסעיף הבא.
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החלטה מס' 278
מליאת מועצת העיר מאשרת את התב"רים כדלקמן:
 .1תב"ר מס'  – 1175מוסדות ציבור שוטף ,הסכמי גג ,ע"ס , ₪ 29,758,686 :תקציב רשות מקרקעי
ישראל חוזה רכישה 4502036693
 .2תב"ר מס'  – 731שכונת הפארק תכנון ,פיקוח וביצוע ,הגדלה ע"ס , ₪ 14,577,738 :תקציב רשות
מקרקעי ישראל ,ביצוע שלב ג' להשלמת עבודות פיתוח  .הגדלה לסכום הקודם שאושר ע"ס:
₪ 123,752,371
 .3תב"ר מס'  – 1176פיתוח כבישים  , 94 ,48 ,1ע"ס , ₪ 6,600,442.47 :תקציב משרד הבינוי והשיכון
 .4תב"ר מס'  – 1177מוסדות ציבור ,ע"ס , ₪ 14,699 :תקציב משרד הבינוי והשיכון  ,תכנון בית
כנסת רמת שקד
 .5תב"ר מס'  – 1178רכישת מבנה יביל בי"ס הגבעה  ,ע"ס , ₪ 70,000 :תקציב משרד החינוך
 .6תב"ר  – 1179עיר ילדים ונוער  , 2021ע"ס ₪ 75,152.87 :תקציב משרד החינוך
 .7תב"ר  – 1121מיחשוב ,חומרה ותוכנה – תוכנית המראה  ,הגדלה ע"ס , ₪ 150,000 :תקציב משרד
הפנים הגדלה לסכום שאושר ע"ס₪ 750,000 :
 .8תב"ר מס'  - 920דמי הקמה למערכות מים מי שבע  ,הגדלה ע"ס ₪ 2,000,000 :תקציב קרן היטל
ביוב
 .9תב"ר מס'  – 1135שיקום שטחי גינון ,הגדלה ע"ס , ₪ 500,000 :תקציב קרן עבודות פיתוח
 .10תב"ר מס'  – 1147תכנון מקדים לפרויקטים ,הגדלה ע"ס , ₪ 600,000 :תקציב קרן עבודות
פיתוח
 .11תב"ר מס'  – 972בינוי ב"י מעלות חיה  ,הגדלה ע"ס , ₪ 149,413 :תקציב מפעל הפיס  ,מענק
מס' 2017/2702
 .12תב"ר מס'  – 1180ניקוז ותיעול  ,ע"ס , ₪ 200,000 :תקציב קרן עבודות פיתוח ,מיועד לעבודות
הכנה חורף.
אושר פה אחד

[ ]4אישור הסכם עם שרונה אינוביישן בע"מ
איציק דנינו [ראש המועצה] :אישור הסכם עם שרונה אינוביישן בע"מ להפעלת מרכז לחדשנות
אגרוטק במבנה מנהל החינוך .נשלחה אליכם חוות דעת של היועצת המשפטית כפי שהוסבר שם,
העיריה מנסה לקדם עיר מרכזית בתחום האגרוטק וזו בהתאם לעבודה שנעשתה בעניין זה .לשם
כך יזמנו מספר פעולות כמו למשל הקמת מרכז קורסים בתחום האגרוטק שיבוצע במרכז צעירים.
כעת גם עומדים להקים את מרכז החדשנות בתחום זה אשר ימשוך לכאן יזמים .חברת שרונה היא
חברה שפועלת בתחום חממות יזמיות .היא הגיעה להצלחות גדולות מאוד.
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העיריה נותנת לה קומה וגג במנהל החינוך כשהם משופצים ועם מעלית .לאחר מכן הם יגייסו יזמים
בתחום האגרוטק לפעילות במתחם כאשר המטרה היא להפוך את המקום למוקד משיכה בתחום
האגרוטק .לאחר מכן הוא יצמיח כאן תעסוקה בתחום .בנוסף ,אחרי שנתיים ,צפוי רווח כפי שנשלח
אליכם בתכנית הכלכלית .מה שהופך את המיזם בטווח הארוך לרווחי וכמובן יש נקודות יציאה
מההסכם ,אם הדברים לא מתקדמים בקצב שנקבע .שאלות בנושא הזה אם יש למישהו?
דורון אסידון (חבר מועצה) :איציק מה זה ?₪ 400,000
איציק דנינו [ראש העיר] :יש תכנית עסקית שהכינה החברה שהם בעלי ניסיון ,יש להם מתחמים
כאלו בארץ ובעולם .זה המודל העסקי שאנחנו מתווים למתחם הזה .בשנתיים הראשונות זה ללא
הכנסות ,רק כדי למשוך את הסטרטאפים לאופקים צריך לתת להם איזושהי הטבה אז ההטבה
היא שבשנתיים הראשונות זה ללא תשלום ולאחר מכן אלו ההכנסות כפי שמופיע בתכנית העסקית.
הרעיון הוא קודם כל לייצר איזו שהיא פעילות חדשנית – הבאת סטרטאפים ,הבאת כל התחום
הטכנולוגי לאופקים .צריך להתניע את זה ,אתה צריך להביא לפה .זה לא רק התעסוקה ,זה גם
התדמית לעיר ,זה גם תעסוקה איכותית וגם בסוף זה גם רווחים .אבל הרווחים הם באים בסוף,
הם לא המטרה העיקרית .שאלות חברים? טל יש לך שאלות בנושא? יופי ,אני מעלה להצבעה .פה
אחד תודה.
החלטה מס' 279
מליאת מועצת העיר מאשרת את הסכם עם שרונה אינוביישן בע"מ להפעלת מרכז חדשנות אגרוטק בעיר
אופקים במבנה מינהל החינוך.
אושר פה אחד

[ ]5אישור העלאת שכר בכירים לעובד עמיצור דמרי
איציק דנינו [ראש העיר] :הסעיף הבא אישור העלאת שכר בכירים לעובד עמיצור דמרי מנהל
היחידה האסטרטגית מ 40% -ל 45% -משכר מנכ"ל ,בכפוף לאישור משרד הפנים .עמיצור עובד
בחוזה אישי מאז שהגיע ולא העלו לו את השכר .עמיצור עובד מפברואר  2018בעריה ולכן מבקש
את חברי המועצה לאשר את העלאת השכר .אני מעלה להצבעה .מליאת מועצת העיר מאשרת
העלאת שכר בכירים לעובד עמיצור דמרי ,מנהל היחידה האסטרטגית ,מ 40%-ל ,45%-משכר
מנכ"ל בכפוף לאישור משרד הפנים .פה אחד ,תודה.
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החלטה מס' 280
מליאת מועצת העיר מאשרת את העלאת שכר בכירים לעובד עמיצור דמרי מנהל היחידה האסטרטגית
מ 40% -ל 45% -משכר מנכ"ל ,בכפוף לאישור משרד הפנים.
אושר פה אחד

[ ]6מינוי נציג לוועדת מכרזים במקום יעל שגב
איציק דנינו [ראש העיר] :סעיף שהוספנו בתחילת הישיבה :מינוי נציג לוועדת מכרזים במקום יעל
שגב .יעל בקשה להתפטר מהכהונה בשל עומס ובאמת היא נמצאת בהרבה מאוד פורומים וזו
הזדמנות להודות לך על רצינות ועל ההגעה שלך לשעות רבות ולימים מלאים ,גם בעריה ,זה באמת
הייתה מסה משמעותית אז זו הזדמנות להודות לך על העבודה הנהדרת שעשית ואת ממשיכה
לעשות .בהקשר של העומס יעל בקשה להתפטר מוועדת מכרזים ואנחנו ממנים את גדעון שחר
במקומה .החלטה :מליאת מועצת העיר מאשרת את מינויו של גדעון שחר כחבר בוועדת המכרזים.
אני מעלה להצבעה ,פה אחד תודה ,אני נועל את הישיבה.
החלטה מס' 281
מליאת מועצת העיר מאשרת את מינויו של מר גדעון שחר כחבר בוועדת מכרזים כמקום יעל שגב.
אושר פה אחד

הישיבה ננעלה-בברכה,
________________

________________

מר איציק דנינו
ראש העיר

מר יורם נחמן
מנכ"ל העירייה
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