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 7.11.17מתאריך  9.17פרוטוקול מליאת מועצת העיר מן המניין 

 .בחדר ישיבות חרמון, עיריית ערדהישיבה התקיימה 

 משתתפים:
 עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה 

 מ"מ וסגן ראש העירמר דודי אוחנונה, 
 סגן ראש העירמר עופר ארצי, 

 גב' פלורי שטרלינג, חברת מועצה
 מר קוסטיה קוצ'נוב, חבר מועצה

 מר חיים מזרחי, חבר מועצה
 חבר מועצהמר מתי רוז, 

 מר משה קווס, חבר מועצה
 מר יצחק וייס, חבר מועצה 

 מר אברהם ארנרייך, חבר מועצה
 מר ברוך שלסר, חבר מועצה
 מר מנו ביטמן, חבר מועצה

 
 

 נוכחים:
 מר גרי עמל, מנכ"ל העירייה

 גב' רינה יוסף, גזברית העירייה
 עו"ד חיים שימן, יועמ"ש

 רו"ח שי אהרונוף, מבקר העירייה
 מר יהושע אשכנזי, דובר העירייה

 
  חסרים:

 סגן ראש העירמר אלי מצליח, 
 גב' ריקה צמח, חברת מועצה

 מר ולאד סנדלרסקי, חבר מועצה
 

 על סדר היום:
 

 1975לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( התשל"ה,  17בהתאם לסעיף  .1
ראש העירייה מודיע בזאת על החלטתו ומועצת העיר מאשרת את הודעת ראש העירייה בדבר האצלת 

ביטחון )במקום חבר המועצה מר כמחזיק תיק  מר חיים מזרחיסמכויות ראש העירייה לחבר המועצה 
 ארצי(עופר 

 
: מועצת העיר מאשרת את הודעת ראש העירייה בדבר האצלת סמכויות ראש העירייה  הצעת החלטה
 .ביטחון )במקום חבר המועצה מר עופר ארצי(כמחזיק תיק מר חיים מזרחי לחבר המועצה 

 
כיו"ר הוועדה  -אישור מועצת העיר לחילופי תפקידים בוועדת ביטחון: חבר המועצה מר חיים מזרחי  .2

 וחבר המועצה מר עופר ארצי כחבר וועדה.
 

 -חילופי תפקידים בוועדת ביטחון: חבר המועצה מר חיים מזרחי : מועצת העיר מאשרת  הצעת החלטה
 כיו"ר הוועדה וחבר המועצה מר עופר ארצי כחבר וועדה.

 
רנונה. מצ"ב אישור מליאת המועצה למינויו של מר ארז בוקאי, עו"ד  לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני א .3

 .קורות החיים של המועמד  וחוות דעת היועץ המשפטי
 

ארז בוקאי, עו"ד  לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני : מועצת העיר מאשרת את מינויו של מר החלטה
 .ארנונה
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 , לידיעה! מצ"ב הפרוטוקול. 10.9.17מתאריך  4/2017פרוטוקול ועדת הנחות מארנונה  .4

 

 , מצ"ב הפרוטוקול.23.10.17מתאריך  13/2017ועדת הקצאות אישור המועצה לפרוטוקול  .5
 

 .23.10.17מתאריך  13/2017: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות החלטה
 

 , מצ"ב הפרוטוקול.29.10.17אישור המועצה לפרוטוקול וועדת רווחה מתאריך  .6
 

 .29.10.17: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת רווחה מתאריך החלטה
 

 . מצ"ב הפרוטוקול.23.10.17אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תנועה ובטיחות בדרכים מתאריך  .7
 

 . 23.10.17: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תנועה ובטיחות בדרכים מתאריך החלטה
 

בעיר לרגל שבוע הבטיחות בדרכים שיערך בין  2017 – 2014הצגת נתוני תאונות הדרכים לשנים  .8
 . מצ"ב דיווח.12-16/11/17ריכים התא

 
 
 

 19:04מועד תחילת הישיבה 
 
 

  – ראש העירייה –עו"ד ניסן בן חמו 
 

 העירייהתקציב מחלקות העירייה בנושא ישיבות אינטנסיביות של ימים אלה מתקיימות ב – תקציב הרשות
אחד כפי שאתם יודעים  .דצמברמהלך חודש ב ת העירמועצהצגת תקציב הרשות בפני לקראת  ,2018לשנת 

השקעה להמעבר האיזון התקציבי ו ואעליהם דגש ה שיםמהדברים המהותיים שהנהלת העיר ואני החלטנו ל
הייתה לא  2015נקודת המוצא בשנת  רשות.שהדגש הוא על ניסיון להגדיל את הכנסות הכקטים מניבים בפרוי

יצאנו  ,סיימנו שנה מצוינת 2016במאמץ רב, בשנת כל כך טובה מבחינה תקציבית, הצלחנו לסיים אותה באיזון 
ערכתנו בצורה טובה וצריך הלתסתיים  2017בצע השקעות, שנת ל שהפריעה לנובמהלכה מתכנית התייעלות 

איזון התקציבי אבן בפרץ וזה כלל ברזל מבחינתי לפחות, אני רואה מסגרת התקציב לא תי ,2018להיערך לשנת 
אנרגיה ", "מפסולת למשאב"ויקטים מניבים בקנה, כל נושא המעבר יש לנו פר יסוד לצמיחה עתידית ובהחלט

חלק מההחלטות שנגזרות במהלך  .את הכנסות העירייה וזה חלק מהחזון העירוני יגדילו בעתיד, "ירוקה
כמדע בדיוני  המענקי איזון, מה שנראתלות בללא  "עומדת על הרגלייםצופות רשות ש"השנתיים האחרונות 

ולקיחת הלוואות תקציבי איזון טובת מצב של לקיחת הלוואות להכוונה בסופו של יום לעבור מ ,בהתחלה
ש ודיח שוקדים עלאנחנו לעבור לניהול תקציבי המושתת גם על תשומות מפרויקטים מניבים. לפיתוח והשקעות 

  .כלכליתהחברה ה באמצעותבעירייה היזמי הצד 
 
גוג חהחליטו לאשר המותג פרארי של חברת פרטי מוטורי  אירועהתקיים ביום שישי שעבר  – פארק המוטוריה

טבילת אש מעניינת לא רק מבחינה הפעלת הפארק המוטורי לטובת האירוע הייתה  .למותג בערד השנ 70
ים רבלוג ,סיקרו את האירוע רשתות אינטרנטיות ,תונאיםהגיעו עי –כלכלית אלא גם מבחינה תקשורתית 

אירועים  ולהמשיך להביא לשם הפארק על מנת לפתוח את נדרשחנו עושים את כל הוהנהגים עצמם, אנ
 .באתר הפוטנציאלאנחנו רואים את  ,חיצוניים

 
ועצה אישור להעלות חברי המאני מבקש מלסדר היום,  לפני שאני עובר - אישור הסכם עם אשכול נגב מזרחי

הסכם מדובר ב ,הסכם עם אשכול נגב מזרחיבקשה לאישור ב מדובר, סעיף לדיון שלא נשלח עם סדר היום
במסגרת  –חלק מהדברים ראיתם כבר  .צירההפרדת פסולת, ומתקני אשעניינו אושר בקונסטלציה קודמת ש

. פחים מוטמנים, משאית אשפה נוספת מיוחדת לטיפול במתקנים האלה 30ההסכם אנחנו אמורים לקבל עוד 
אז ראשית אנחנו נדרשים לאישור של כלל חברי המועצה להעלות את הסעיף  ,הונח בפני חברי המועצהההסכם 

 שלא נמצא על סדר היום.
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 נערכה הצבעה:
 
 

 נמנעים   נגד     בעד
 

 מנו ביטמן    ניסן בן חמו
    דודי אוחנונה

     עופר ארצי
    פלורי שטרלינג

 קוסטיה קוצ'נוב
 חיים מזרחי

 מתי רוז
 משה קווס
 יצחק וייס

 שלסרברוך 
 אברהם ארנרייך

 
א אותו, לא צריך ישר להעביר אותו ככה, ועמודים צריך לקר 20הסכם של  מנו ביטמן, חבר מועצה:

 א, לדעת על מה מצביעים.וצריך לקר חומר
 

 .יכולים להסביראם יש שאלות אנחנו  :ייהעו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר
 

עמודים כתובים מאוד מאוד בקטן, יש פה ים  20-אי אפשר לשאול שאלות מ מנו ביטמן, חבר מועצה:
 צריך לעבור על זה בצורה רצינית, יכול להיות שזה דבר טוב אבל אני מצטער.  ,של דברים

 
 סדר היום: 

 
 1975לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( התשל"ה,  17בהתאם לסעיף  .1

עיר מאשרת את הודעת ראש העירייה בדבר האצלת ראש העירייה מודיע בזאת על החלטתו ומועצת ה
סמכויות ראש העירייה לחבר המועצה מר חיים מזרחי כמחזיק תיק ביטחון )במקום חבר המועצה מר 

 .עופר ארצי(
 

 נערכה הצבעה:
 

 נמנעים   נגד     בעד
 

     ניסן בן חמו
    דודי אוחנונה

     עופר ארצי
    פלורי שטרלינג

 קוסטיה קוצ'נוב
 חיים מזרחי

 מתי רוז
 משה קווס
 יצחק וייס

 ברוך שלסר
 אברהם ארנרייך

 
  לא משתתף בהצבעה מנו ביטמןחבר המועצה מר 
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החלטה : מועצת העיר מאשרת את הודעת ראש העירייה בדבר האצלת סמכויות ראש 
העירייה לחבר המועצה מר חיים מזרחי כמחזיק תיק ביטחון )במקום חבר המועצה מר 

 ארצי(.עופר 
 

כיו"ר הוועדה  -אישור מועצת העיר לחילופי תפקידים בוועדת ביטחון: חבר המועצה מר חיים מזרחי  .2
 וחבר המועצה מר עופר ארצי כחבר וועדה.

 
 נערכה הצבעה:

 
 נמנעים   נגד     בעד

 
     ניסן בן חמו

    דודי אוחנונה
     עופר ארצי

    פלורי שטרלינג
 קוסטיה קוצ'נוב

 מזרחיחיים 
 מתי רוז

 משה קווס
 יצחק וייס

 ברוך שלסר
 אברהם ארנרייך

 
 
  לא משתתף בהצבעה מנו ביטמןחבר המועצה מר 
 

 
החלטה : מועצת העיר מאשרת חילופי תפקידים בוועדת ביטחון: חבר המועצה מר 

 כיו"ר הוועדה וחבר המועצה מר עופר ארצי כחבר וועדה. -חיים מזרחי 
 

לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה. מצ"ב  ה למינויו של מר ארז בוקאי, עו"דאישור מליאת המועצ .3
 קורות החיים של המועמד  וחוות דעת היועץ המשפטי.

 
 נערכה הצבעה:

 
 נמנעים   נגד     בעד

 
     ניסן בן חמו

    דודי אוחנונה
     עופר ארצי

    פלורי שטרלינג
 קוסטיה קוצ'נוב

 חיים מזרחי
 מתי רוז

 משה קווס
 יצחק וייס

 ברוך שלסר
 אברהם ארנרייך

 
 
 לא משתתף בהצבעה מנו ביטמן 
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החלטה: מועצת העיר מאשרת את מינויו של מר ארז בוקאי, עו"ד  לתפקיד יו"ר ועדת 

 ערר לענייני ארנונה.
 

 , לידיעה!10.9.17מתאריך  4/2017פרוטוקול ועדת הנחות מארנונה  .4
 

בישיבה האחרונה בוועדה ראויות לשבח. אני חושב שהעובדות שעושות את העבודה  מתי רוז, חבר מועצה:
הודות לעבודה מאומצת שנעשתה שם וזה ראוי נו לצמצם בצורה משמעותית חובות ארנונה אבודים, חהצל

 לשבח. 
 

שה הערכה הרבה,  המסר יעבור לעובדות, הן עובדות מאוד קהאני שמחה על  רינה יוסף, גזברית העירייה:
 לוועדה כמו שצריך. ויגיע יםשהחומרכדי 

 
ההערכה  מאוד חשובה –תודה מתי על ההתייחסות, רינה מסרי לעובדים  :ייהעו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר

 על עבודתם.
 

 .23.10.17מתאריך  13/2017אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות  .5
 
 

 נערכה הצבעה:
 

 נמנעים   נגד     בעד
 

 משה קווס    ניסן בן חמו
 יצחק וייס    דודי אוחנונה

 ברוך שלסר    עופר ארצי
 אברהם ארנרייך    פלורי שטרלינג

 קוסטיה קוצ'נוב
 חיים מזרחי

 מתי רוז
  מנו ביטמן

 
מתאריך  13/2017החלטה: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות 

23.10.17. 
 

 .29.10.17אישור המועצה לפרוטוקול וועדת רווחה מתאריך  .6
 

 , וחברי הוועדההוועדה בתוך הפרוטוקול יש המלצות של יו"ר  :, מ"מ וסגן ראש העירייהדודי אוחנונה
 והיכולות של הרשות.אפשרויות ו עושים ככל שיש ביכולתנו לתקצב בהתאם לאנחנ

 
למועצת העיר. המלצות  חשוב להזכיר שהוועדות הן וועדות ממליצות ד ניסן בן חמו, ראש העירייה:"עו

 מתוך ,סדרי העדיפויות העירונייםבהתאם ל ותובסוף מתוקצבות ונשקל ותנבדק חברי הוועדה 
 המחלקתיים. בצרכים גם תחשבות ה
 
 

, אני הולכת וגדלהשמשנה לשנה אוכלוסייה  האני רוצה לתת את הכלים לאות מתי רוז, חבר מועצה:
במידה והיא תזדקק לסיוע גם בשנה רווחה לת מחלקת הנותן כאן הערה בונה, נצטרך לתמוך במנה

קול שיש תלונות, אני על עובדות הרווחה, כשכותבים בפרוטוהבאה. מופיע בפרוטוקול כי יש תלונות 
 מבקש לבדוק את העניין. 



          
ד           ר ע ת  י י ר י                                                      ע
                   Arad Municipality                                                                        

       
 

 
  

6 

 

 
אם הועלו תלונות כאן אנחנו מאשרים את פרוטוקול הוועדה ו ד ניסן בן חמו, ראש העירייה:"עו

 , הנושא יגיע לבדיקה והסוגיה תיבדק. בתוך הוועדה קונקרטיות
 

 נערכה הצבעה:
 

 נמנעים   נגד     בעד
 

 מתי רוז       ניסן בן חמו
 מנו ביטמן       דודי אוחנונה

     עופר ארצי
    פלורי שטרלינג

 קוסטיה קוצ'נוב
 חיים מזרחי

 משה קווס
 יצחק וייס

 ברוך שלסר
 אברהם ארנרייך

 
 

 .29.10.17העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת רווחה מתאריך החלטה: מועצת 
 

 . 23.10.17אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תנועה ובטיחות בדרכים מתאריך  .7
 

 נערכה הצבעה:
 

 נמנעים   נגד     בעד
 

 מנו ביטמן       ניסן בן חמו
    דודי אוחנונה

     עופר ארצי
    פלורי שטרלינג

 קוסטיה קוצ'נוב
 חיים מזרחי

 מתי רוז
 משה קווס
 יצחק וייס

 ברוך שלסר
 אברהם ארנרייך

 
 

 
 החלטה: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תנועה ובטיחות בדרכים 

 .23.10.17מתאריך  
 
בעיר לרגל שבוע הבטיחות בדרכים שיערך בין  2017 – 2014הצגת נתוני תאונות הדרכים לשנים  .8

 . מצ"ב דיווח.12-16/11/17התאריכים 
 
 

סה"כ ב ,בעיר 2014-2017נתבקשנו להציג את נתוני תאונות הדרכים לשנת  ד ניסן בן חמו, ראש העירייה:"עו
 :תאונותה אם נסתכל על

 .זו תוצאה מאוד מאוד קשה והרוג אחד, פצועים קל 3  - נפגעים 4תאונות עם  4 - 2014 במהלך שנת 
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 .פצועים קל 8-הרוגים ו 2נפגעים  10תאונות עם  7   - 2015 -ב
  .קל 6 –קשה  4 נפגעים 10תאונות עם  8  - 2016בשנת 
 קל. 1-קשה ו 7נפגעים  8תאונות עם  7  - 2017בשנת 

שחלק של העיר ולעובדה מבחינתנו כל תאונה בעיר היא תאונה מיותרת, אנחנו מודעים לחלק מהבעיות 
סלולים שלנו הם מסלולי המראה, יש אנשים שחושבים שבאמת נמצאים על מסלול המראה, זה עלול ממה

קמ"ש  50להוביל לתאונות קטלניות, סה"כ במהירות אם אנשים היו שומרים על החוק ונוסעים במהירות של 
על בעיר כמו ערד נדבר א היו נפגעים קשים, אם ולשמאושר בחוק אז סביר להניח שאולי היו תאונות קלות  פיכ

 למניעת תאונות מוצגים בפני תלמידי בתי הספרחלק מהדגשים נות דרכים זה נשמע לי לא הגיוני. הרוגים בתאו
הגענו לממוצע בערד אפשר להסתכל על באמת איזה שהיא יציבות בעלייה במספר התאונות  .בחינוך לנהיגה –

היו הסברה להולכי רגל לנושא של מעברי  2017נת עיקר הדגשים לפעילות הבטיחות לש .תאונות בשנה 3.5של 
, צריך המקום הכי בטוח זה לאבטוח" המקום ה חצייה, בדגש על "אם ירדת למעבר חצייה ואתה חושב שזה

 להיות ערניים במעבר חציה. 
כה הדראשר כלל בקולנוע אורון, בעיר,  תהקולנועיוכל בעלי כינוס בטיחות מאוד גדול לנערך  2017במהלך שנת  

, אנחנו מקווים מוסכמים בנהיגה אמצעי זהירות וסימניםדגש על מתן  תוך אולם אורוןהכניסה למקיפה ברחבת 
והגברת מיקוד מאותו יום כללו ההמלצות   ים.דו גלגלינסיעת רכבים וכמובן הסיכונים בשזה ישפר את המצב 
 הגברת ההדרכה בקרב הנהגים.וים בכל המסגרות הפעילות בקרב קשיש

 "הקנאים" התנועה של רחובות ציריב בנושא בטיחות התנועה בכבישי העיר הנושא הבוער כרגע לטיפול הוא
ים ולבעייתיות במעברי חצייה וטיפול נקודתי לצמתים לקטעי הדרך באנחנו מודעים לרוחב הנתי ", בן יאיר"ו

 .בטיחות בתנועה בכבישי העירה בענייןלפעול לשיפור כיכרות ונמשיך בנינו חלק מהמקומות בהתאונות,  ימרוב
 
 

ערד" בחזית של בתים מאבן "בוועדת תכנון ובניה על הקמת גדר ישנה תקנה על  חבר מועצה:  מנו ביטמן,
גדר אבן, אני מעריך שהאבנים בניה בבתקנה הזאת אנחנו מבקשים מהתושבים  בקשיםמחדשים, מה שאנחנו 

, הגדר הזו יפה לחיפויבשטח ברמה של הטבע הולכות ופוחתות ובנוסף המחיר מאוד יקר, וזו האפשרות היחידה 
אז ו דומהונותנת אפיון כלשהו מה שקורה זה שמעל הגדר כמעט כולם שמים מה שהם רוצים, פלסטיק מתכת וכ

 האפיון הולך ויורד.
 

 יש הנחיות גם לגבי הגדר הזו. :ייהראש העירגן וסדודי אוחנונה, מ"מ 
 

מלבד החומה הראשונית שזו גדר אבן ערד, אני אומר שאני מעלה את הסוגיה הזו כי מנו ביטמן, חבר מועצה:  
  אפשרות אחת בלעדית. לתתב על שינוי התקנה אולי להרחיב אותה ולא ופנו אליי, אם אפשר לחש

 
מה נכלל כתוב לכל שכונה ובמפרט התב"ע עות "תב קיימותקודם כל  :ייההעירראש וסגן דודי אוחנונה, מ"מ 

הנחייה שינוי תב"ע כדי לשנות  בצעלבה מבחינת הנחיות כדי לשנות את ההנחייה לבניית חומה באבן ערד נדרש 
 ס"מ חומה ומעל זה בעצם 60רוב התושבים ברוב השכונות לא מוגדר גובה, ז"א אדם יכול לעשות אצל  .זאת

מאבן  מטר או יותרבגובה חומה בונים ש. קיימים תושבים לבצע את ההשלמה על פי ההנחיות של מח' הנדסה
ס"מ גם זה ניתן וזה יוזיל את  60ם רוצים לבצע מבחירה שלהם. אם ה האבל זהעלות יקרה מאוד שם  ערד, 

ות בוועדת בניין ערים כי זה זו דווקא הצעה לסדר שצריכה לעלעות אין הרבה מה לעשות "איפה שיש תבהעלות, 
המלצת כך שבהתאם לנושא זה והדיון הסתכם בבדיון לפני מס' שנים  התקיים .מה שנקרא "חזות העיר"

 קיימתבכל מקום שתפנה  ,את העיר נתמאפייבאבן ה ונתה האבן מאחר שמדוברלא ש ,מהנדסת העיר הקודמת
 אבן ערד. 

 
 

אבן ירושלים כי זה האופי של ירושלים, בונים בכולם כמו בירושלים שימו לב  :ייהראש העירעו"ד ניסן בן חמו, 
נו רוצים, צריך לבחון את העלויות, דרך אגב בערד זה אבן ערד, על הכל אפשר לדון השאלה היא בסוף מה אנח

חזית מואב מחויבת בחיפוי שיש, כי זו הייתה  בתב"עות במואב כל דוגמא: יש לנו הנחיות מרחביות להכל,
כורית, יזבשכונת רננים לא תראה גדרות א :אשל מקום מרכזי בעיר, לכל שכונה יש אפיון שונה, לדוגמ ההחלטה

 שנה בעיר, לא נמחה אותו במחי יד. 50משהו שנשמר במשך כמעט 
 

שיש סכסוך עבודה עם וועד העובדים, אתה יכול לעדכן אותנו מה דרך עיתון הצבי הבנו  מנו ביטמן, חבר מועצה:
 זה?קורה עם 
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לצערי  .הוא וועד חדשהמכהן  כ"ל העירייה ישב עם וועד העובדים, הועדמנ :רייהעו"ד ניסן בן חמו, ראש העי
מהדברים שידועים לנו אלה לא פערים של סכסוך עבודה, תמיד  סכסוך עבודה. הרב בחרו ללכת ולפרסם בעיתון

איגוד היא זכות יסוד, היא חשובה, ל הוועדו של עובדי העירייה, זכותוועד יש את המתח, בין הנהלת העיר ל
אני מזכיר לכולם שאת העלאות שכר האחרונות ביצענו  .בתוך כל זה צריך לראות איפה האינטרס העירוני נמצא

הכי גדולות מתקציב העירייה, מתוקף השכר ות אעלמה מדובר באחתם, ימים הקיבוציהסכה קףבמלואם מתו
אני אומר  ו.במלואאת עדכון השכר , ביצענו או התנגדנובלנו קרגע לא ל הקיבוציים שנחתמו במשק. ההסכמים

 ,עם זאתאך יחד טימי, ידיון לגיש פה  ,שוב עם כל הכבוד לוועד העובדים והוא חשוב וזכות האיגוד היא חשובה
העובדים קראנו לוועד . זו גם זכות ומותראבל  –העיתון  דפי עלנהל משא ומתן או מאבק מלא צריך ל ,לדעתי

שעה דקה דקה בסופו של דבר העובדים עובדים קשה ומי שעושה את העבודה בשטח יום יום  .לבוא לשבת לדבר
שלנו, זה אותו עובד שמניף את הפח ואותו עובד שמנקה ואותו עובד שגובה את העובדים שעה בשמש בגשם אלו 

 נחנו מאוד מעריכים אותם מאוד מכבדים,א לעירייה, ובלי העובדים האלה אין זכות קיום הכסף, הם העובדים,
שעות עבודה/שעות נוספות ועוד... אמרנו שאחד הדברים שאנחנו עם זאת יש לפעמים חילוקי דעות על אך יחד 

שעות נוספות אז מתוקף תקציב אנחנו רואים חריגה לא הגיונית במקדשים זה תקציב העירייה, אם בסוף 
אני מקווה מאוד שזה מי, אפשר לקרא לזה סכסוך עבודה, ילגיטשזה דיון ולכן אני חושב תפקידנו לעצור את זה, 

שזה גם זכות של עובדי העירייה לבצע, אני חושב שמי שייפגע בסוף זה התושבים והעובדים  –לא יגיע להשבתה 
ל הסמכתי את מנכ"ל העירייה ומנהלת משאבי אנוש לנהל את הדיון מו. וגם אנחנו, אנחנו לא רוצים להגיע לשם

וקבלת החלטות של הנהלת העיר זה יתבצע, אך כרגע מי שמבצע  ורבותבמידה ויהיה צורך למע ,וועד העובדים
 את הדיון מול הוועד זה הצוות הנ"ל, גרי האם צפויה ישיבה עם הוועד?

 
ישיבה בימים הקרובים יחד עם ההסתדרות ועם וועד העובדים אני מקווה  תכונס מר גרי עמל, מנכ"ל העירייה:

 שהכל ייפתר בישיבה זו.
 

לקחת את זה ולהפוך את זה לדיון פוליטי, זו גם זכותך מנו רק מילה עבורך,  :ייהעו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר
 אבל לטעמי לא לעניין.

 
 למה דיון פוליטי? מנו ביטמן, חבר מועצה:

 
 

 תקרא את מה שכתבת. :ייהיסן בן חמו, ראש העירעו"ד נ
 

 לא אני אמרתי את זה, יו"ר הוועד אמרה את זה אני ציטטתי.  מנו ביטמן, חבר מועצה:
 
 
 
 
 

   הישיבה ננעלה !
   

 
                 

 עו"ד ניסן בן חמו           גרי עמל                   
 ראש העירייה          מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה


