עיריית אור עקיבא
לשכת המנכ"ל
פרוטוקול 11/2015
מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום רביעי כ' באב התשע"ה ה 05/08/2015 -בשעה
 18:00בעירייה.
סדר יום:
 )1בית ספר אור שלום – הצעה לסדר יום יצחק תורג'מן.
 )2הקמת עמותה לבית הכנסת בשכונת היובל – הצעה לסדר יום יצחק תורג'מן.
 )3התנהלות המתנ"ס – הצעה לסדר יום אברהם כהן ויצחק תורג'מן.
 )4הגדלת תב"ר משרד הבינוי והשיכון מתב"ר קיים  6מיליון  ₪ל 11 -מיליון .₪
 )5אישור פרוטוקול ועדת תמיכות לקביעת תבחינים מיום .18/5/2015
 )6אישור פרוטוקול הועדה לקשרי חוץ מיום .21/7/2015
 )7הרכב המועצה הדתית.
 )8אישור שכר מהנדס.
בהמשך התווספו לסדר יום  7סעיפים נוספים של משרד החינוך ומשרד השיכון (תברי"ם).
יעקב אדרי – ברשותכם ברצוני להתחיל במשהו אופטימי וטוב ,אור-עקיבא הגיעה להישגי בגרות ל-
 74.4%הצלחה ,זה בא בזכות כל העוסקים בתחום.
התודות לסיגל אלבז ,יוסי כדורי ,שמחה יוסיפוב ,איציק לוי וכן למועצה הזו.
ברצוני לציין את העיתונים כגון :עיתון הגפן שמכפישים את אור-עקיבא באמצעות הכתב טטרו לירן שהוא
העיתונאי הנציג שלהם ,פשוט הם העלימו את אור-עקיבא מהטבלה של השגי הבגרויות באזור ,לדעתי
זה בזיון גדול לילדי אור-עקיבא ,בכתבה כתוב לירן טטרו.
אני מצפה מלירן טטרו שנמצא כאן להתנצל בפני המליאה.
לירן טטרו – הדבר לא נבע בגללי הייתה טעות דפוס.
יעקב אדרי – אם כן תקן את הטעות.
ארקדי גדילוב – אם זו טעות אז תקן את זה.
לירן טטרו – זו טעות בגרפיקה וזה לא באשמתי.
ארקדי גדילוב – ערב טוב לכולם ,ברצוני להודיע שנבצר מרמי להשתתף בישיבה.
ברצוני להצטרף לדבריו של יעקב ,יחד עם זאת אני מצפה מלירן לתקן זאת בהזדמנות הקרובה ובנוסף
יש עוד עיתונים כמו חדשות אור-עקיבא שבאופן שיטתי לא מסקרים את מה שקורה בעיר לפי המצב
האמיתי ,לדעתי העיתון הזה הוא עיתון פוליטי שיש לו נטיות למחלקות מסויימות ולמחלקות אחרות
התעלמות מוחלטת ,בהזדמנות זו אני מציע להנהגה של העיר לשקול את הדברים ולא לפרגן לו במימון
העיתון.
היו מקרים בנוכחות ראש העיר בפעם הראשונה בבחירת הסגנים ,הוא צילם את הסגנים עם ראש העיר
ואז מחק אותי מהתמונה ,חשבתי שהדבר נעשה בתום לב אך זה קרה שוב ,בישיבה עם חברי מועצת
הנוער ושוב כשחנכנו את הכיכר ע"ש גילי שרון ז"ל ,דברים אלו קורים גם עם חברי עירייה נוספים ,אני
לא חושב שזה בסדר מצד חברי המועצה להתעלם כשמזלזלים בחבריהם.
גולן מסיקה – לירן הוא כתב ולא עורך והם מחליטים מה לשעות עם הכתבות שלו ,יש עיתונים שלא
מקבלים פרסומת ,הם יודעים לבוא בחשבון.
יעקב אדרי – כאשר מפורסמת טבלה יבשה חייבים להיות צמודים לאמת  ,לא יתכן לרשום את כל
הישובים ולהתעלם מאור-עקיבא.
אברהם כהן – קשה מאוד להאמין שתושב כתב המקום יכתוב נגד הישוב ,יעקב ,במקום לבוא בטענות
אליו פנה לעורך העיתון  ,קשה לי להאמין שאדם שנולד בישוב יעשה זאת  ,אני שומע ממנו שזה נעשה
בטוב לב.
יעקב אדרי – הצעתי לתקן את הטעות ובזה נגמר הנושא.
יוסי כדורי – ברצוני לברך את מערכת החינוך שלנו שכל שנה אנחנו צומחים וצומחים בהשגי הבגרויות,
עובדים ימים ולילות בגיבוי מלא של ראש העירייה מתוך אמונה והקצאת תקציבים גדולים.
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עיריית אור עקיבא
לשכת המנכ"ל
ברצוני להודות לכל חברי מועצת העיר שמציעים הצעות טובות ,ברצוני להודות למנהלת מינהל החינוך
סיגל אלבז שמשקיעה לילות בעבודה ,הצטערתי לשמוע על הכתבה בעיתון ששמה של אור-עקיבא
נשמט מהכתבה וזה צרם לי מאוד.
שמעתי מלירן שהדבר נעשה בתום לב אז שיתנצלו ויתקנו את הטעות וזו כל בקשתנו ,אני באמת מברך
את כולם.
שמחה יוסיפוב – אני שמח וגאה על ההישגים הגבוהים כי כאשר נכנסתי לתפקיד האחוזים עמדו על
 , 52%ברצוני לברך את כל העוסקים במלאכה כולל אגף החינוך.
אני מאוד שמח על כך שהתחלנו גם מהגן בכל נושא החינוך ,הדבר נעשה בהצלחה וכולי תקווה שאור-
עקיבא תמשיך ותעלה בהשגים.
שלומי אבני – ברצוני להצטרף לכל הברכות ,יש לנו מנהלת אגף חדשה וממונה חינוך ותיק וזו
ההצלחה ,אני פונה ללירן שאני מכיר אותו היטב וכל בקשתי לתקן את הטעות.
התנצלות לא מספיקה אלא פרסום מודעה שתציין את הישגי הבגרות ,רואים בעיתונים האחרים גם
פרגון וגם ביקורת  ,צריך להעביר ביקורת לתיקון ליקויים ,לדעתי הישגים טובים וזה בזכות אגף החינוך
והעובדים.
ילנה זסלבסקי – אני רוצה לדעת אם זה טעות או שלירן עשה את זאת בכוונה אז אני מקווה שהוא עשה
זאת מתוך כוונה טובה והכתבה הבאה תהיה כתבה טובה ומוצלחת.
יעקב אדרי – ברצוני לסגור את הנושא ,וברצוני לפתוח בסדר יום.
ברשותכם ,ברצוני להוסיף מספר סעיפים לסדר יום ולהוריד סעיף אחד.
 )1אישור תב"ר משרד החינוך השלמת מימון עבור נגישות בחנה סנש – .₪ 473,697
 )2אישור תב"ר משרד החינוך השלמת מימון עבור נגישות בבית ספר עתידים.718,414₪-
 )3אישור תב"ר משרד החינוך שלב ג' בבית ספר רוטשילד –  3.5מיליון .₪
 )4אישור תב"ר משרד החינוך חידוש מבנים –  3מיליון .₪
 )5אישור תב"ר משרד החינוך להתקני בטיחות ומיגון  150אש"ח והשתתפות העירייה  50אש"ח.
 )6אישור תב"ר משרד השיכון עבודות עפר ותשתיות במוסדות ציבור וחינוך.
 )7תיקון תב"ר משרד הבינוי שיפוץ מועדונים  ₪ 450,000בית יצחק ברחוב מנחם ציוני ו₪ 150,000 -
מועדון נירים.
הרכב המועצה הדתית – הסעיף ירד מסדר יום.
החלטה מקדימה
נושא :החלטה מקדימה
תיאור :המליאה מאשרת פה אחד הוספת הסעיפים והורדת סעיף המועצה הדתית.
סעיף  – 1בית ספר אור שלום – הצעה לסדר יום יצחק תורג'מן
יעקב אדרי – הסעיף הועלה על ידי יצחק תורג'מן.
יצחק תורג'מן -בית ספר אור שלום ,הרגע שיבחתם את מערכת החינוך ואפילו מילה אחת לא ציינתם
על בית ספר זה.
אנחנו קיימנו מספר ישיבות עם ראש העיר לגבי בית ספר אור שלום והוחלט שמנהל בית הספר נשאר
ולאחר מכן בישיבה האחרונה ההורים צירפו את כל החתימות ומסרו מכתב לראש הרשות שהם מוכנים
לעבור לרשת ממ"ח (ממלכתי דתי חרדי) וזאת לאחר שראש הרשות חזר בו מהבטחה שהמנהל יישאר,
כל זה נעשה לאחר שיחה שקיים ראש הרשות עם רב העיר ומר אלי אנקונינה ,לאחר אותה שיחה נאמר
על ידי ראש הרשות שבית הספר זה הוא של ש"ס והם מחליטים לגבי המנהל והצוות.
אני רוצה לשאול שאלה איך יתכן שבשלוש השנים האלו אף נציג מהרשות לא ירד לבדוק את התנהלות
בית הספר ולאחר שרב העיר ואלי אנקונינה עולים לרשת ומחליטים בגלל עניינים פוליטיים להדיח את
המנהל מתפקידו.
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לשכת המנכ"ל
בעוד שבועיים תיפתח שנת הלימודים ואם המהלך שראש הרשות יוזם שהמנהל לא יפוטר לא יצליח,
יצאו עוד  120ילדים ויתווספו ל 250 -ילדים שיוצאים החוצה והרשות תתחייב לשלם עבורם אגרת לימודי
חוץ והסעות לאחר שלא יהיה פה בית ספר שעונה לדרישות הציבור החרדי.
אברהם כהן – אני מעיד שיעקב לא חזר בו מכל הבטחותיו שהמנהל יישאר.
אני פונה ליוסי כדורי בכל מה שהחינוך עושה למען הילדים שיפעל למען ילדי הזרם החרדי ,אם יש
100%של הורים בעד המנהל אז פושע מי שרצה להוציא מנהל זה ,יוסי ,אם תצליח אתה וראש העיר
במטרה להכניס את הממ"ח לאור-עקיבא תבוא עליכם הברכה.
יוסי כדורי – ברצוני להתייחס למילים הקשות שבהם התחיל יצחק תורג'מן.
פשוט מאוד זו בושה וחרפה על דבריו של יצחק תורג'מן  ,אסביר את עצמי ,אתמול ישבתי עד  24:30עם
השר בנושא בית הספר.
אני חושב שההשקעה שהשקענו במבנה בית הספר והגנים הייתה השקעה גבוה ,אנחנו משקיעים רבות
בילדי בית ספר זה כי כולם שווים בעיני ,ראש העיר לא חזר בו מדבריו וכולנו מסביב לשולחן כולל
ההורים תמימי דעים שהמנהל הזה מבין טוב גם בפדגוגיה ובית הספר בזכותו צומח מיום ליום ומ70-
תלמידים צמחו ל 120-תלמידים ,אעשה הכל שהמנהל הזה לא ילך מפה ,בית הספר הזה ולצערי מזה 3
שנים שאנחנו פונים למנכ"ל הרשת ולמפקחים והם לא מגיעים ,אותי מעניין רק התלמידים ולא הביזנס
שעושים שם ,יצחק ,עם כל השיחות איתך אתה מתוקשר שם ,ברשת והכל אתה יודע.
ארקדי גדילוב – אני לא מאמין שיוסי כדורי נגד הילדים.
יצחק תורג'מן – יוסי כדורי ,אתה מוכן להתחייב שהמנהל ישאר? בעוד שבועיים שלושה יפתח בית
הספר ומה יהיה עם הילדים?
ארקדי גדילוב – המבנה שלנו ,השאלנו אותו לרשת כך שהכל תלוי בידנו.
יוסי כדורי – בכדי שהילדים לא יהיו בני ערובה בידי הפוליטיקאים הוחלט להקים את רשת ממ"ח
(ממלכתי דתי חרדי) קיבלנו מכתב מכל ההורים שמבקשים לעבור לרשת ממ"ח  ,עם קבלת המכתב
התייעצתי עם הלשכה המשפטית בנושא ,צריך לשלוח מכתב בשם ראש העירייה בצירוף חוות דעת
משפטית עם בקשה להתנתק מהם ואם הם יענו לנו בשלילה תהיה לנו בעייה ,אך אני מקווה שהם
יחליטו לצאת ואז זה יהיה יותר קל.
ארקדי גדילוב – מה יהיה אם הרשת תזרוק את המנהל וההורים לא ישלחו את ילדיהם לבית הספר?
יוסי כדורי – חובה עלינו ראשית לשלוח מכתב הודעה מהיר בנושא לרשת.
אברהם כהן – יוסי ,אמרת דברים קשים לפרוטוקול שאף מפקח לא היה בבית הספר ולא משנה איזה
ראש עיר היה ,בכדי שהרשת תגיע לפה אתם מחכים  5שנים  ,גשו כבר עכשיו לבית המשפט 5 ,שנים
לא הופיעו ופתאום הם מתערבים בניהול ורוצים לזרוק את המנהל ,מורים והורים משקיעים רבות והם
אפילו לא מקבלים שכר.
יעקב אדרי – אני רוצה להתייחס  ,ביקש ממני נציג ההורים רשות לומר מספר מילים.
מוריס סויסה – בתור אבא ל 5 -ילדים  ,ראשית ברצוני להתייחס לנושא התקנים וברגע שבית הספר
יקבל יציבות ההורים ישאירו את ילדיהם כאן ,מה שעשו ההורים בהפגנות זה לא נגדכם  ,הפחד שלנו
הוא מה יהיה השנה ,אנחנו לא בעד אלימות אם במידה ולא נקבל את העזרה ההורים יאבדו את
השליטה.
הרשת לא נותנת לילדנו את מה שהיא צריכה לתת יש הרבה הורים שלא רוצים הפגנות וכתבות ,רוצים
לתת בטחון לתלמידים ,הזכירו כאן את נושא השכר שהמורים לא מקבלים.
יעקב אדרי – לדעתי זו פעם הראשונה שמתקיים דיון כזה ,עלי לציין עובדה ש 16 -מנהלים התחלפו וזה
דבר לא תקין ולא נכון.
צריך גם להגיד לצד מה שאמרתי ,ראשית הודעתי שאני תומך בהורים וגם כעת אני מודיע זאת  ,אני
שומע שהמנהל הזה הוא מנהל טוב.
עלי לציין שהמעסיק זה לא העירייה אלא הרשת ,המנהל יואל קקון נשמע לי שהוא משקיע את נשמתו
בבית הספר ,מי שמשלם את שכרו זה הרשת ,לכן הרשת עשתה זאת לכל המנהלים ,לפני מספר ימים
הם הודיעו למנהל על סיום עבודתו באור-עקיבא.
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לשכת המנכ"ל
השתדלתי להשפיע על הרשת גם באמצעות רב העיר ואלי אנקונינה ולא הצלחתי.
יצחק תורג'מן – האם רב העיר זכותו להתערב בפוליטיקה?
יעקב אדרי – אני יכול לשבת עם מי שאני רוצה  ,מצאתי לנכון לשבת עם הרב כי זה בגלל טובת
הילדים ,יצחק ,במלוא הכבוד הראוי אני לא צריך לקבל ממך אישור עם מי לשבת  ,גם אתה רשאי לשבת
עם מי שתרצה.
יצחק תורג'מן – ברגע שישבת איתו בנושא בית הספר עשית עוול לילדים.
יעקב אדרי – כל מה שעשיתי זה מתוך כוונה ודאגה לילדים ,גם אם הייתי צריך לדבר עם עוד אנשים
הייתי עושה זאת ,אתה אמרת שהתחלפו  16מנהלים וזה לא מתקופתי ,מה שטוב זה שכל חברי העיריה
עומדים מאחורי ההורים אז זה עוזר לנו מאוד ,החלק החשוב זה מה עושים ,האם הולכים על אפשרות
של ממ"ח.
ישבנו עם המחלקה המשפטית בכל הקשור לנושא המבנה ,מה שחשוב לנו זה הדאגה לילדים ,לא רוצים
לערב פוליטיקה ,כולנו מחוייבים למצוא פתרון מהיר לילדים וכולנו צריכים לפעול ע"פ החוק.
שמחה יוסיפוב – בית ספר זה יקר לכולנו  ,קיבלתי בית ספר זה במשך  11שנים ,אני לא רוצה לציין של
מי היה בית הספר הזה ,אני אישרתי את המנהל הזה ,ההורים רצו אז את המנהל וגם אני רציתי ,רשת
ממ"ח זה שטויות זה לא ילך אין מספיק זמן ,צריך להפריד בין פוליטיקה בבית הספר ,היו תקופות קשות
ולא רוצה לציין שמות כעת.
יעקב ,אתה חייב להכריז על המנהל הזה ועליך גם להתחייב לסייע לבית ספר זה בכל תחום ,בנו של
הרב של חדרה אז גם הגיע אלי בנושא זה ,צריך לעשות הכל שכן יהיה בית ספר חרדי באור-עקיבא,
צריך לתת הבטחה וסיוע לבית ספר זה ,לדעתי צריך להמשיך עם הרשת.
יוסי כדורי – צריך להתחיל בהליך של להוציא את הרשת.
שמחה יוסיפוב – צריך לאפשר לך תקופה של  10חודשים לבדוק את כל ההיבטים כולל נושא הקצאת
המבנה צריך להסתכל על טובת הילדים.
יצחק תורג'מן – שמחה ,באת להפחיד אותנו?
שלומי אבני – ראשית ברצוני לפנות לנציג ההורים וההורים בכדי לקבל החלטה ואם צריך גם לערב יועץ
משפטי ,יעקב אמר שההחלטה של להיכנס לממ"ח וכבר מחר הם יכנסו לזה.
עלינו לקבל החלטה שהולכים להפוך בית תספר זה ולצרף אותו לרשת ממ"ח ואז לנהל את המאבק ,אני
פונה לאיציק המוביל את המהלך לשלב ידיים ולהירתם יחד עם ראש העיר בכל הנושא הזה שנאמר
בצורה ברורה וחד משמעית של מעבר לרשת ממ"ח ,פונה ללשכה המשפטית בכדי לבדוק מה הדרך
המהירה והקלה ביותר בנושא המעבר לרשת ,לי קל לדבר ואני חושב שבמקום שכולנו נדבר נבחר צוות
מצומצם שישב כבר מחר בכדי להחליט על דרך המאבק  ,כי עד היום כולנו עובדים בנפרד וכל אחד פועל
בערוץ שלו.
יצחק תורג'מן – אני בקשר יום יומי עם יוסי כדורי ואני רואה את כל הפעולות שהוא עושה למען המהלך
הזה להפיכתו לממ"ח אך בינתיים עד שנצליח להוציא מהלך זה לאור אנחנו חייבים לתת פתרון להורים
בזמן הקצר שנשאר לרשותנו לפתיחת שנת הלימודים ,מה ראש העיר מציע לפתיחת שנת הלימודים?
יעקב אדרי – אני מציע לשמוע את ההיבטים המשפטיים.
אברהם כהן – אכן מקבל את ההצעה להקים צוות מצומצם שיכלול את יוסי.
עו"ד אבי רפאלי – הנושא הגיע ללשכה המשפטית לאחרונה ונבחן מכמה היבטים ,המנהל נקבע בדרך
כלל על ידי ועד מנהל ,מאחר והיחסים ביננו לבין הרשת לא מעוגנים באמצעות חוזה אז זה אומר שאין
לנו כל גושפנקה בנושא  ,המיבנים למעשה הם של העירייה ,הבעיה תתעורר אם הם יסרבו ואז מגיעים
לבית המשפט ,החברה האלה יושבים שם מעל שבע שנים ואז ההליך יותר ארוך ,הוצע לנו לפנות
אליהם ואז לספור את הפלישה מיום משלוח המכתב ,הצעדים המשפטיים לא יסייעו לנו לקראת
ספטמבר ,אם אתה מאמץ את רשת ממ"ח אז יש את נושא שכר העובדים שם עד ספטמבר לא יהיו
תוצאות ממשיות.
ארקדי גדילוב – עו"ד אבי רפאלי ,מה נעשה אם הבניין יהיה ריק ולא יהיו תלמידים בבית הספר אז מה
עושים?
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עו"ד אבי רפאלי – הדבר יקבל משמעות בפנייה של מי מהצדדים לבית המשפט.
יעקב אדרי – ברצוני לסכם את העניין.
המועצה מאוחדת בהחלטה שלה שהמנהל יואל קקון ישאר בתפקידו ואני אפנה במכתב בשם כל
העירייה להשאיר את המנהל יואל קקון שעשה עבודה טובה.
אני גם מבהיר שההורים הודיעו שלא ישלחו את הילדים באם המנהל הנוכחי לא יישאר בתפקידו.
העירייה תמשיך במלוא המרץ יחד עם הלשכה המשפטית לעשות כל מאמץ לסיים את ההתקשרות ובד
בבד להכניס את ממ"ח לבית הספר על מנת שינהלו את בית הספר (מוכר רשמית).
אני אעדכן את חברי העירייה בנושא זה.
ארקדי גדילוב – יהיה טוב אם העירייה תתחייב על כך שבשנה הבאה תהיה ותפעל במסגרת ממ"ח.
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החלטה מס' 1
נושא :בית ספר אור שלום – הצעה לסדר יום – יצחק תורג'מן
המליאה מחליטה פה אחד להתחיל בהליכים שבספטמבר  2016ממ"ח יתחילו את הפעילות שלהם
באופן סדיר ,בשנה הקרובה ממשיכים עם הרשת ובתנאי שיואל ימשיך בתפקידו כמנהל בית הספר.
סעיף  – 2הקמת עמותה לבית הכנסת בשכונת היובל – הצעה לסדר יום יצחק תורג'מן
יעקב אדרי – מעלה ההצעה יצחק תורג'מן.
יצחק תורג'מן – בזמן הקמת בית הכנסת שרצו לעשות שינוי במיקום בית הכנסת הבאתי הצעה
שהעירייה תקים עמותה אשר תנוהל על ידי נציגי התושבים כדי שלא תהיה אחיזה לאף גורם להשתלט
על בית הכנסת.
שמחה יוסיפוב – מאחר ומדובר בבית כנסת ע"ש אברהם שלומי ז"ל והעירייה קיבלה החלטה בנושא
בזמנו  ,זה נכון שצריך להקים עמותה ולאפשר לשלושת האחים להצטרף כחברי עמותה לניהול בית
הכנסת.
ארקדי גדילוב – אני הבנתי מאחד מבני המשפחה שפנו אליו על מנת לשנות את שם בית הכנסת (גורם
חיצוני) ודיברו איתו בצורה קשה בנושא ,העירייה הקצתה את המקום והחליטה שבית הכנסת יהיה ע"ש
שלומי אברהם ז"ל ואני מצפה שכולם יעמדו מאחורי החלטה זו.
יעקב אדרי – אני הודעתי כאן שאני עומד מאחורי ההחלטה שהתקבלה ,אתם חושבים שנשנה את
ההחלטה?
אברהם כהן – ארקדי היה נגד המיקום  ,אך אני שכנעתי אותו להצביע בעד בעקבות הבטחתו של יעקב
לבניית עוד בית כנסת ,מדובר במשפחה שתרמה רבות לישוב בזכותו של אברהם שלומי ז"ל.
יעקב אדרי  -אני חושב שעוד מעט גם נבחר את הגבאי והמנקה ,אנחנו עושים חטא ,שנית העירייה
קיבלה החלטה בנושא וכאן אני מתחבר לארקדי ,פנו אליי בעניין השם של בית הכנסת לפני חצי שנה
ומיד דחיתי את ההצעה.
מי שחושב כאן שאתן יד לשינוי השם הוא מטעה ,אני מודיע בזאת שלא יקום ולא יהיה לא נשנה את
השם ,יחד עם זאת אנחנו נשב עם המשפחה ונסכם את כל הנושא כולל הקמת עמותה לניהול בית
הכנסת הנושא עדיין מוקדם.
אפשר להביא את הנושא לסדר יום ,נגבש בעתיד החלטה ונביא אותה לדיון ,לגבי השם העירייה מודיעה
באופן חד משמעי שהיא נשארת בהחלטה שלה.
יוסי כדורי – כולנו באותה דעה ,אך עצוב לשמוע כל מיני שמועות בנושא זה.
החלטה מס' 2
נושא :הקמת עמותה לבית הכנסת בשכונת היובל  -הצעה לסדר יום יצחק תוורג'מן
תיאור :המליאה מאשרת פה אחד את הודעת ראש העירייה שהחלטת המליאה בנושא שם בית הכנסת
בשכונת היובל נשארת בעינה.
שמחה יוסיפוב עזב את הישיבה.
סעיף  – 3התנהלות המתנ"ס – הצעה לסדר יום אברהם כהן ויצחק תורג'מן
יעקב אדרי – מעלה ההצעה אברהם כהן ויצחק תורג'מן.
אברהם כהן – אני מדבר על המתנ"ס ממש מהלב ,כואב לי כל מה שקורה במתנ"ס מאחר והייתי יו"ר
יחד עם ההנהלה הטובה שהייתה לנו ועשינו ב 5 -שנים עבודה שכל הציבור מעריך והיום חלק
מהעובדים שעושים עבודה קשה מאוד הם אומרים בפירוש שהינם מתגעגעים לימים שלנו.
אני מעבר לזה פוליטיקאי טוב שיודע לשבח את המתנ"ס שעושה עבודה יפה מאוד ,יש הרבה פעילויות
ולשמחתי הרבה כ 16 -גיליונות הופקו והיו שם הרבה תשבחות למתנ"ס על פעילויות יפות ,להקות ,
קייטנות ומעבר לזה היה כתוב שהמתנ"ס מושקע ומאוזן.
עם כל זה שהכל בסדר והכל תקין מדוע צריך להחליף מנהל כי בכל הגיליונות כתוב על הפעילות הענפה
של המתנ"ס  ,מישהו יכול להסביר זאת?
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המתנ"ס עובד יפה מאוד ורק בגלל שרוצים להביא מנהל כזה או אחר לא צריך לעשות זאת ,לדעתי
איציק פתיתו עושה פעילות טובה מאוד ,כל העובדים טענו כלפיו שהוא בוגד בגלל שהוא משתף פעולה
עם שלום וכעת הוא רוצה לפטר אותו מחוסר אימון.
עלינו להפסיק עם כל המשחקים של הפוליטיקאים  ,גם כאן כל ההורים וכל הנהלת המתנ"ס תומכת
באיציק פתיתו עד למכרז ,אני טוען שבעבר מ"מ מנהל המתנ"ס היה בתפקיד לפחות שנתיים למה לבוא
כעת ולפרסם מכרז.
ארקדי גדילוב – ראיתי איך שהפעילות במתנ"ס נעשת מהנשמה והכל בהרמוניה וזה לא היה בעבר.
אברהם כהן – ההנהלה צריכה להחליט אם המנהל אמור להישאר  ,רק חברי ההנהלה לא משמיעים את
קולם ,לדעתי אם אותו ניתן להחליף גם את היו"ר ניתן להחליף ,אני לא מדבר עם שלום שבתאי מזה
חודשיים ואם הייתי מדבר איתו זה לא היה קורה ,ישנם שם שני עובדים שמרכלים כל היום.
יצחק תורג'מן – התנהלות המתנ"ס על ידי היו"ר מתנהלת בצורה שרירותית כלפי העובדים אשר פנו
אלינו לגבי ההתנהלות לכן הבאתי את הנושא והעליתי בפני ראש העיר ,אך הוא כתב לי שההכפשות
הדדיות וזה רק הולך ומחמיר הן בהכפשת נבחרי ציבור והן בהתנהלות כלפי העובדים ולקיחת סמכויות
מנוגדות לתקנון רשם העמותות וזה לא סוד וידוע כי הוא כיהן כיו"ר מטה הבחירות של ראש הרשות וגם
נתרמו כספים על ידי בני משפחתו בבחירות לכן אני רואה את המינוי שלו על ידי ראש הרשות כלא חוקי
 ,אבקש את תגובת ראש העיר לזה.
אבקש לדעת מראש הרשות איזה פעילות נקטתה עד עכשיו עקב כל התלונות שהובאו בפניך על ידי
מנהל המתנ"ס ועוד שמועות רבות המתרוצצות סביב המתרחש במתנ"ס?
הפרסומים שבעיתון של שלום שבתאי ממומנים על ידי עיריית אור-עקיבא וגופי הסמך השונים כגון:
מועצה דתית  ,מרכז צעירים ,מרכז נוער ועמותת יפת"ח.
עקב כל הדברים הקשים שנאמרו איבדנו אימון ביו"ר הנהלת המתנ"ס ואני מביא הצעת החלטה להדיח
אותו לאלתר מתפקידו ,אני הגשתי תלונה ביחידה לחקירות הונאה כנגדו וגם תלונה על הוצאת דיבה ולא
אפרט את מהות התלונה.
יוסי כדורי – ברצוני לשאול את היועץ המשפטי האם אנחנו אמורים ורשאים לדון בנושא ולהתערב
בנושא היו"ר או המנהל של המתנ"ס לבוא ולהדיח אדם כזה או אחר.
כמו שאברהם אמר הייתי יום יום עם מנהל המתנ"ס הכל פורח והכל משגשג ,יש שם פעילות ענפה,
תאווה לעיניי ם ,עם זאת אני חושב וראיתי גם שנוצר חוסר אימון בין יו"ר הנהלת המתנ"ס ומנהל המתנ"ס
פתאום נוצר ביניהם חוסר אימון למרות שבתחילה כן היה אימון מלא.
לדעתי יו"ר הנהלת המתנ"ס עושה את עבודתו נאמנה ללא שכר.
שאלה שנייה ליועץ המשפטי האם העירייה או גוף סמך כזה או אחר רשאי לפרסם בעיתון ,דעתי לא
מהיום שבאיזה שלב צריך לצאת במכרז וגם המנהל הנוכחי יכול להשתתף במכרז ואף יזכה בזה בכדי
שהפעילות תמשיך להיות ענפה.
אברהם כהן – אני אומר דבר פשוט ,אם הכל טוב והכל מתפקד מדוע להוציא מכרז על מנהל שעלות
שכרו  300אש"ח שאין אותם.
ילנה זסלבסקי – אני נבחרתי כיו"ר ועדת תרבות ולכן נושא המתנ"ס כואב לי יותר מ 1/2 -שנה ,גם אני
ניסיתי להבין מה מעמד המתנ"ס כיום ,גם אצלנו היכן שאני עובדת הולכים לפטר שני מנהלים האם אני
מביאה זאת לעירייה?
אני רוצה לדעת האם אנחנו יכולים להחליט בשביל גופי הסמך ,אני שומעת מכם שישנה שם פעילות
נהדרת אך עדיין לא ראיתי שום דוחות ,אני שומעת את הסכסוכים שישנם שם וזה כואב.
גולן מסיקה – איפה היינו כאשר ארביב אשר הוצא מניהול המתנ"ס?
יעקב אדרי – מדובר בהצעה לסדר יום ואם יש לך איציק שאלות תפנה אותם כשאילתות ,אני קיבלתי
את הנהלת המתנ"ס בהסכמה לאסיפה הכללית ,קיבלתי את המתנ"ס עם הרכב מסויים  ,חיכיתי שנה
וחצי לסיכום עם החברה למתנסים  ,יו"ר ההנהלה היה אברהם ואז הוספנו כמה חברים בהסכמה ,חיכינו
בסבלנות לחברה למתנסים  ,ממש נגרמה לי עוגמת נפש מהחברה וגם מהתנהגותה  ,רק לפני מספר
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חודשים קיבלנו את ההודעה שאין בכוונתם להביא מנהל ,כי אז היינו הופכים לחברה מתנסית שאפשר
לממן אותה.
לגבי יפת"ח גם אני נמצא במצב לא נעים  ,דאגתי שהיועץ המשפטי שלנו והיועץ המשפטי של יפת"ח
יחתמו על מכתב משותף על מנת לזרז את קבלת האישור.
אני מגן עליך ג'קי בנושא הדברים שנאמרים שם בישיבות ההנהלה ,כל יום שני ורביעי מגישים תלונות
במשטרה ,אני מגבה את יצחק תורג'מן בעניין הדברים שנאמרו עליו בישיבות.
יצחק תורג'מן – מאז כניסתו של היו"ר הוא ממרר לעובדים את החיים שלהם.
יעקב אדרי –אמרתי ליו"ר שזה לא מקובל עלי לבייש בפרהסיה אבא לילדים ,אני רוצה להגיד לג'קי
ולארקדי מה אני עברתי עם שלום.
אני לא מסכים עם הדרך שלו ,ההנהלה היא הגוף הסוברני להחליט וביום ראשון נדע מה קורה בנושא,
דעתי לא נוחה מכל מה שקורה שם ,השאלה היא מה עושים ,אני רוצה להקים עמותה עירונית ואני
מצפה לקבל תשובה מהלשכה המשפטית לגבי הקמת עמותה עירונית במהירות המרבית ,לי יש הרבה
סבלנות ,גם לשלום וגם לחברי העירייה ,דרכי היא לא דרך של מלחמה אלא דרכים של לשדר רצון טוב,
לצערי חלק מהדברים שאני עושה לא נקלט טוב ,אך כל אחד מאיתנו צריך להסתכל על מה שהוא עושה.
שם במתנ"ס גם זה עשה עבודה טובה וגם איציק עשה עבודה טובה.
ארקדי גדילוב – אתה יכול למחול על כבודך ,אך העובדים לא צריכים למחול על כבודם ,מחכים כבר 10
חודשים לקבל החלטות ,אך יעקב ,טרם קיבלת החלטות בנושא.
יצחק תורג'מן – השקעתי את החיים שלי לטובת הציבור שלי ,הפסדתי בעסקי ומה אני שומע שהאדם
הזה מדבר עלי ומכריז שאני גנב..
יעקב אדרי – אני מכבד את ההנהלה וכל מה שיוחלט שם ביום ראשון יובא למליאה ,הודעתי לשלום
שבתאי חד משמעית שלא אתן לנעול דלת אני מבטיח לכם שאם תיסגר דלת אנחנו מיד נפתח אותה,
אם ההנהלה תחליט שאיציק פתיתו ימשיך אז הוא ימשיך.
ארקדי גדילוב –אני מציע שראש הרשות יכריז שכן יהיה מכרז למשרת מנהל רק לאחר שימצא פתרון
להנהלה.
יעקב אדרי – אני שוב מציע להמתין להחלטת ההנהלה ביום ראשון.
ארקדי גדילוב – אני מציע לעירייה להמליץ בפני ההנהלה להדיח את שלום שבתאי ביום ראשון.
עו"ד אבי רפאלי – המתנ"ס המקומי מתנהל על ידי עמותת בית מירלמן שהוקמה עוד בשנות ה 80 -על
ידי המועצה בזמנו ,בכל התקופה עד לפני  3חודשים השתייכה העמותה לחברה למתנסים וכזאת ,לפי
נוהלי משרד הפ נים ניתן היה לתקצב אותה בתקציב השוטף ולהיות שותף בניהולה בהתאם להוראות
החברה למתנסים ,הבעיה התעוררה כאמור עם הפסקת פעילות החברה למתנסים.
בתקופת הביניים נוהלה העמותה באופן משותף לעירייה ולאורגני העמותה ,הכל לטובת תושבי הישוב
ולמתן שירות מיטבי ,לפיכך נכון להיום המצב המשפטי הינו שהעמותה הנ"ל אומנם רשומה במשרד
הפנים כעירונית אך בפועל פועלת כאמור בניהול משותף לועד המנהל ולעירייה ומשכך לפני העירייה
מספר אפשרויות אשר ביצוען הינו הכרחי להמשך הפעילות לניהולה על ידי העמותה.
 )1הסדרת מעמד העמותה כעירונית (הליך העשוי להמשך זמן רב).
 )2לפנות את הגוף הזה מהמקום ולהקים עמותה חדשה.
 )3אפשרות שלישית לפעול במיזם משותף בהסדר והסכם מראש.
גולן מסיקה עזב את הישיבה.
יעקב אדרי – אני מציע להמתין ליום ראשון עד לקבלת החלטה בישיבה של ההנהלה ביום ראשון.
עו"ד אבי רפאלי – בתשובה לשאלתה של גב' ילנה יצויין כי אכן מצב הביניים שתואר לעי"ל יצר מצב
שברבות השנים לא נרשמו חברים לעמותה באופן מסודר ,למיטב ידיעתי שינויים בוועד המנהל לא דווחו
לרשם העמותות ולא מנוהל ספר חברים ,בכל אחד מהאפשרויות הנ"ל הנושא יוסדר ויותאם לחוק
העמותות  ,תקנותיו והוראות משרד הפנים.
בתשובה לשאלה וע"פ מיטב ידיעתי בנושא פרסום בעיתונים אין מניעה לפרסום.
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ארקדי גדילוב – אבי ,תהיה זהיר בדבריך כי הנושא בדוק.
יעקב אדרי – האם עולה בדעתכם שאני אפרסם בעיתון כשאסור לי? הנושא נבדק מבחינה משפטית.
ילנה זסלבסקי – אני חושבת שמדובר בגוף עירוני ורק צריך להסדיר את מעמד העמותה כאופציה
הראשונה ולמנות את החברים ע"פ נוהל משרד הפנים.
יעקב אדרי – אני מציע ללשכה המשפטית לבדוק את המעמד נכון להיום ותעדכנו בהתאם ,שוב אני
מחכה להחלטת ההנהלה ביום ראשון.
ארקדי גדילוב – אני שוב חוזר ומבקש להוציא מכתב להנהלת המתנ"ס ולהמליץ על פיטורי יו"ר הנהלת
המתנ"ס  ,אני רק רוצה להמליץ כעירייה להנהלת המתנ"ס על הדחת היו"ר  ,די לשים חול בעיניים בואו
ונקבל החלטה.
יעקב אדרי – אני מבקש לחכות לישיבת והחלטת ההנהלה שתתקיים ביום ראשון הקרוב ואני אכבד כל
החלטה.
אבי ,אני מבקש שתוציאו מסמך לכל חברי העירייה ,היועץ המשפטי ואתה ,שיהיה כחוות דעת החלטית
לגבי מעמד העמותה.
לחברי העירייה ,חכו לחוות הדעת שתתקבל ואז תביאו לכאן להחלטה ,אם העמותה הינה עמותה
עירונית אז אביא זאת לישיבה בשבוע הבא ואז הכל שם מיותר  ,אני מצפה מהמחלקה המשפטית לידע
אותנו מה המעמד של המתנ"ס כיום.
יצחק תורג'מן – הצעת החלטה שלי נשארת בעינה להמליץ על הדחתו של שלום שבתאי בישיבת הועד
המנהל ביום ראשון.
עו"ד אבי רפאלי – נוכח האמור לעי"ל ועצמאות העמותה עד להסדרתה כעירונית ,אין לעירייה לצערי
סמכות להחליט  ,להמליץ או להשפיע על כל החלטה.
יעקב אדרי – עו"ד אבי מציע שלא להביא להחלטה ואני בעד ההצעה.
החלטה מס' 3
נושא :התנהלות המתנ"ס  -הצעה לסדר יום אברהם כהן ויצחק תורג'מן
תיאור :המליאה מביעה הסכמתה להמתין עם קבלת ההחלטה עד לכינוס האסיפה במתנ"ס וקבלת
תוצאות ההחלטות שיתקבלו באסיפה כ"כ הלשכה המשפטית תבדוק בשנית ותעדכן לגבי מעמד
המתנ"ס כיום.
סעיף  – 4הגדלת תב"ר משרד הבינוי והשיכון מתב"ר קיים  6מיליון  ₪ל 11 -מיליון ₪
יעקב אדרי – אבקשכם לאשר הגדלת תב"ר משרד הבינוי והשיכון מ 6 -מיליון  ₪ל 11 -מיליון .₪
החלטה מס' 4
נושא :הגדלת תב"ר משרד הבינוי והשיכון מתב"ר קיים  6מיליון ש"ח ל 11 -מיליון ש"ח
תיאור :המליאה מאשרת פה אחד הגדלת תב"ר משרד הבינוי והשיכון מתב"ר קיים  6מיליון ש"ח ל11 -
מיליון ש"ח.
סעיף  – 5אישור פרוטוקול ועדת תמיכות לקביעת תבחינים מיום 18/5/2015
יעקב אדרי – אבקשכם לאשר את פרוטוקול ועדת התמיכות לקביעת תבחינים מיום  18/5/2015בשינוי
הסכום המיועד לקשישים לסך  211אש"ח.
אברהם כהן – אני מודיע שהסכום המוקצה לנוער אינו קשור למרכז הנוער.
ארקדי גדילוב – אני מתנגד להעברת תמיכה למתנ"ס מאחר ויו"ר הנהלת המתנ"ס מוציא כספים בניגוד
לדעתו של מנהל המתנ"ס כפי שנמסר לנו.
אברהם כהן – מתנגד להעברת תמיכה למתנ"ס.
יצחק תורג'מן – מתנגד להעברת תמיכה למתנ"ס.
החלטה מס' 5
נושא :אישור פרוטוקול ועדת תמיכות לקביעת תבחינים מיום 18/5/2015
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תיאור :המליאה מאשרת את פרוטוקול ועדת התמיכות לקביעת תבחינים מיום  18/5/2015בשינוי
הסכום המיועד לקשישים לסך של  211אש"ח  ,ארקדי גדילוב ,יצחק תורג'מן ואברהם כהן נגד העברת
תמיכות למתנ"ס.
סעיף – 6אישור פרוטוקול הועדה לקשרי חוץ מיום 21/7/2015
יעקב אדרי – אבקשכם לאשר את פרוטוקול הועדה לקשרי חוץ מיום  21/7/2015לכריתת ברית ערים
תאומות עם אזור דמיטרוב במחוז מוסקבה.
יצחק תורג'מן – נודע לי שהמשלחת שהגיעה ממולדובה עלתה לעירייה כ 65 -אש"ח ומאז שאני חבר
המועצה מזה כ 7 -שנים לא ראיתי שום תועלת מהערים התאומות אלא אם היה מדובר בקהילות
יהודיות שיכולות להביא לנו תועלת או שאנחנו נביא להם תועלת על כן אני לא מוצא לנכון לאשר את
הנושא הזה.
יעקב אדרי – אני חושב שמה שאתם עושים זה לא מכובד ,אני מופתע מכם שאתם מתנגדים לאשר
פרוטוקול של ועדה חשובה זו.
ילנה זסלבסקי – המשלחת ממולדובה עלתה הרבה פחות  ,זה הסתכם רק ב 45 -אש"ח ,יוסי פייאסרוב
טוען שהעיר הזו לא מתאימה לנו.
שלומי אבני – אני הייתי מעורב בתהליך הזה  ,בשבוע שיעקב היה באבל מילאתי את מקומו והשתתפתי
באירוע של הויטרנים ושם היה נציג שגרירות מרוסיה ,הם פנו בנושא ואז קיימנו איתם כאן פגישת
עבודה ,הם הציעו את העיר הזו ,ילנה ביקשה ממני להגיע למפגש ,יצאנו איתם לסיור בעיר ואז הוצעו
מספר נושאים לשיתוף פעולה ולתועלת שתי הערים.
יוסי פייאסרוב – העיר הזו לא מתאימה לנו ואני מציע לכרות ברית ערים תאומות עם העיר רוסטוב.
יעקב אדרי – אני מציע לאשר את הפרוטוקול וכן קשרים עם העיר רוסטוב.
יצחק תורג'מן – אני מבקש לאשר קשרים עם קהילות יהודיות במרוקו ,הבאתי בפני ראש העיר שני
מכתבים מהרבנים בקזבלנקה לחיזוק קשרי היהדות עם מרוקו ועד היום אין תשובה ,כנראה נזרקו
המכתבים.
יוסי כדורי – תביאו את הנושא לועדה לקשרי חוץ.
החלטה מס' 6
נושא :אישור פרוטוקול הועדה לקשרי חוץ מיום 21/7/2015
תיאור :המליאה מאשרת את פרוטוקול הועדה לקשרי חוץ מיום  21/7/2015כולל עם העיר רוסטוב.
יעקב אדרי – בישיבה קודמת (פרוטוקול  )07/2015נשמט נושא השתתפותה של עדנה צרכיאן כמלווה
למשלחת לפולין מטעם העירייה ,אבקש להוסיף לפרוטוקול ולאשר את העלויות וההוצאות.
סעיף  – 7הרכב המועצה הדתית
יעקב אדרי – כפי שביקשתי בתחילת הישיבה הסעיף ירד מסדר יום.
החלטה מס' 7
נושא :הרכב המועצה הדתית
תיאור :המליאה מאשרת הורדת הסעיף מסדר יום.
סעיף  – 8אישור שכר מהנדס
יעקב אדרי – מדובר בקליטת מהנדס נוסף באגף ההנדסה ,עלות השכר הייתה אמורה להיות 30%
משכר בכירים ,לאחרונה הציע משרד הפנים חוזה חדש בעלויות זהות אולם לא לפי שכר בכירים וזאת
בשל הקושי למצוא מהנדסים בשרות הציבורי ,לכן אבקש לאשר שכר למהנדס על בסיס הסכם אישי
וע"פ מה שמשרד הפנים יאשר ( 30%משכר בכירים או חוזה אישי חדש ואחזקת רכב).
החלטה מס' 8
נושא :אישור שכר מהנדס
תיאור :המליאה מאשרת פה אחד את שכר המהנדס על בסיס הסכם אישי ע"פ מה שמשרד הפנים
יאשר ( 30%משכר בכירים או חוזה אישי חדש ואחזקת רכב)
סעיף  – 9אישור תב"ר משרד החינוך עבור נגישות בבית הספר חנה סנש בסך  473,697ש"ח
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יעקב אדרי – אבקשכם לאשר תב"ר משרד החינוך השלמת מימון עבור נגישות בבית הספר חנה סנש
בסך  473,697ש"ח.
החלטה מס' 9
נושא :אישור תב"ר משרד החינוך עבור נגישות בבית ספר חנה סנש בסך  473,697ש"ח
תיאור :המליאה מאשרת פה אחד תב"ר משרד החינוך עבור נגישות בבית ספר חנה סנש בסך
 473,697ש"ח.
סעיף  – 10אישור תב"ר משרד החינוך עבור נגישות בבית ספר עתידים בסך  718,414ש"ח
יעקב אדרי – אבקשכם לאשר תב"ר משרד החינוך כהשלמת מימון עבור נגישות בבית הספר עתידים
בסך  718,414ש"ח.
החלטה מס' 10
נושא :אישור תב"ר משרד החינוך עבור נגישות בבית ספר עתידים בסך  718,414ש"ח
תיאור :המליאה מאשרת פה אחד תב"ר משרד החינוך עבור נגישות בבית ספר עתידים בסך 718,414
ש"ח.
סעיף  -11אישור תב"ר משרד החינוך שלב ג' בבית הספר רוטשילד בסך  3.5מיליון ₪
יעקב אדרי – אבקשכם לאשר תב"ר משרד החינוך שלב ג' עבור בית ספר רוטשילד בסך  3.5מיליון .₪
החלטה מס' 11
נושא :אישור תב"ר משרד החינוך שלב ג' בבית הספר רוטשילד בסך  3.5מיליון ש"ח
תיאור :המליאה מאשרת פה אחד תב"ר משרד החינוך שלב ג' בבית ספר רוטשילד בסך  3.5מיליון
ש"ח.
סעיף  – 12אישור תב"ר משרד החינוך חידוש מבנים בסך  3מיליון ₪
יעקב אדרי – אבקשכם לאשר תב"ר משרד החינוך בסך  3מיליוני  ₪עבור חידוש מבנים.
החלטה מס' 12
נושא :אישור תב"ר משרד החינוך חידוש מבנים בסך  3מיליון ש"ח
תיאור :המליאה מאשרת פה אחד תב"ר משרד החינוך לחידוש מבנים בסך  3מיליוני ש"ח.
סעיף  – 13אישור תב"ר משרד החינוך להתקני בטיחות ומיגון  150אש"ח והשתתפות העירייה 50
אש"ח סה"כ ₪ 200,000
יעקב אדרי – אבקשכם לאשר תב"ר משרד החינוך בסך  150אש"ח להתקני בטיחות ומיגון וכן
השתתפות העירייה בסך של  50אש"ח סה"כ .₪ 200,000
החלטה מס' 13
נושא :אישור תב"ר משרד החינוך להתקני בטיחות ומיגון  150אש"ח והשתתפות העירייה  50אש"ח
תיאור :המליאה מאשרת פה אחד תב"ר משרד החינוך להתקני בטיחות ומיגון בסך  150אש"ח וכן
השתתפות העיריה בסך  50אש"ח סה"כ .₪ 200,000
סעיף  – 14אישור תב"ר משרד השיכון עבודות עפר ותשתיות במוסדות ציבור וחינוך
יעקב אדרי – אבקשכם לאשר תב"ר משרד השיכון עבור עבודות עפר ותשתיות במוסדות ציבור וחינוך.
החלטה מס' 14
נושא :המליאה מאשרת פה אחד תב"ר משרד השיכון עבור עבודות עפר ותשתיות במוסדות ציבור
וחינוך.
סעיף  – 15תיקון תב"ר משרד הבינוי שיפוץ מועדונית –  ₪ 450,000מועדון בית יצחק ₪ 150,000
מועדון נירים.
יעקב אדרי – אבקשכם לאשר תיקון תב"ר משרד הבינוי והשיכון עבור שיפוץ מועדונים בהתאם
להרשאות  ₪ 450,000 ,עבור מועדון בית יצחק ו ₪ 150,000-עבור מועדון נירים.
החלטה מס' 15
נושא :תיקון תב"ר משרד הבינוי שיפוץ מועדונים  450,000 -ש"ח מועדון בית יצחק ו 150,000 -ש"ח
מועדון נירים.
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תיאור :המליאה מאשרת פה אחד תב"ר משרד הבינוי והשיכון שיפוץ מועדונים 450,000 ,ש"ח למועדון
בית יצחק ו 150,000-ש"ח למועדון נירים.
בכבוד רב
רחמים צאלח יעקב אדרי
מנכ"ל העירייה ראש העירייה
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