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  סדר היום

 אישור פרוטוקולים .א

 עדכון ע"י רה"ע .ב

 הצגת תחום טיפול ילדים בסיכון .ג

 תב"רים  .ד

  בקשה לפתיחת חשבון בנק לקבלת מענקים של מפעל הפיס .ה

 תיקון והצעות לשינוי בקריטריונים של ועדת המלגות העירונית .ו

 החלטות ועדת ההנצחה .ז

 אישור לקריאת כיכר ע"ש העיר לייפציג .ח

 דירקטוריון תאגיד המים .ט

 מינויים  .י

 רחוב בן גוריון – 6355/143/11עיריית הרצליה  –הסכם שכירות לנצט  .יא

 בקשה לאישור הארכת תוקף תעריפים לגביית היטל סלילת רחובות בהרצליה .יב

 אישור העסקה נוספת .יג

 

 אישור פרוטוקולים .א

 לא התקבלו הערות מחברי המועצה. 30+31לים לפרוטוקו

 הפרוטוקולים מאושרים.

 

 עדכון רה"ע .ב

  השבוע מציינים את היום הבינלאומי לזכויות הנשים עם מוגבלות ולהגברת המודעות

לצורך בחברה שוויונית יותר. עיריית הרצליה פועלת לאורך כל השנה ומקפידה על 

ות משותפת של נוער עם ילדים עם צרכים שילוב של ילדים עם מוגבלות בחינוך, פעיל

מיוחדים במסגרת תנועת הנוער "כנפים של קרמבו" אירוע ארצי בהובלת העיר 

 "גלגל הזהב" בפארק.  -הרצליה

 הביע מחאה על פגיעתו של אורן חזן בחברת הכנסת קארין אלהרר.      

המועצה הודה לכל העושים במלאכת הנגישות אורית מרמרי חזן, קרן טלקר וחבר 

 יהונתן יסעור האחראי על תיק הנגישות.

 מתח ביקורת חריפה על חבר המועצה מן האופוזיציה שבמקום  -הסופה הגדולה

להתנדב ולסייע לעירייה בעת חירום, בחר להשתלח במנהלי ועובדי העירייה בכותרות 

 , ומוטב היה. העליב בצורה בוטה מנהלים ועובדי עירייהבלהבעיתונות שכללו דברי 

 תנצל בפני ציבור העובדים.יש
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יו"ר ועד העובדים, מר אהרון גורל הוסיף בעניין זה כי הכתבה שפורסמה בעיתון 

גרמה לתחושה לא נעימה לעובדים, אשר רבים מהם היו בשטח ללא שינה משך ימים 

 ושעות. מסר כי פנה אל חבר המועצה והציע לו שלא לפנות נגד העובדים. 

  ריזה עיריית הרצליה על הערכות למצב מיוחד , מתכונת חרום, עם פרוץ הסופה הכ     

 שכללה ריתוק וגיוס כלל העובדים.      

מ"מ גשם  80קרה נדיר של מהחזאי דני רופ מסר בשיחה עם ראש העיר כי מדובר ב

 .דקות בהרצליה 50-ב

פניות תושבים, נערכו הערכות מצב  7,000-המוקדנים בחדר המצב טיפלו בלמעלה מ

טפות ע"י העירייה והועברו משימות מיוחדות לביצוע. העירייה פתחה מרכז שו

 קליטה מיוחד למשפחות שכלל לינה וארוחות מלאות.

העירייה חילקה במהלך הסופה אוכל חם, פנסי תאורה, שמיכות פוך וכן הפעילה 

מערך של משאבות , מנופים, טרקטורים וכלים כבדים. בוצעה בקרת נזקים וסופק 

ת סיוע לוגיסטי וכספי מיידי עפ"י הערכת שמאי של חברת הביטוח. הסיוע למשפחו

 ₪. 80,000מוערך בהיקף של 

סופק חשמל באמצעות גנרטורים למתקנים עירוניים בהם יכלו התושבים להטעין 

 מכשירים סלולריים ולקבל שתיה חמה.

 רציפי הרכבתמלכודים  200 -במהלך הגשם וההצפות חילצה העירייה למעלה מ

 ומרכבים פרטיים.

חברי מועצה שונים התייחסו לעניין דבריו של חבר המועצה בעיתונות כנגד עובדי 

עירייה ומנהלים. הביעו תמיכה בעובדי העירייה שנרתמו למאמץ מיוחד לסייע 

 לתושבים.

חבר המועצה אבי ברדה שדאג בנחישות ובחריצות ביקש לצייין את  מר משה ועקנין

ום ולחקלם לאוכלוסייה החלשה יחד עם מתנדבים לבתי לרכוש מידית פני חיר

 הנזקקים.

 

 הצגת תחום הטיפול בילדים בסיכון .ג

 שיפרה מויאל. גב' ראש צוות חוק הנוער ע"י  הוצג הנושא

 14מתוך  דציין כי שיפרה מויאל היא ראש צוות אחמר אהרון סלצברג מנהל מחלקת הרווחה 

 פרוייקטים. 40-צוותים המפעילים כ

ציינה כי יומיומית. מצבים ובעיות בפניהן ניצבת עובדת סוציאלית בעבודתה הסקרה  ויאלגב' מ

 700-משפחות עם ילדים בסיכון, ו 650משפחות המטופלות בתחום הנכויות,  1,100-יש כ

 משפחות המטופלות ברווחה בחשד לפגיעה בקטינים.

קרים נוספים, וכן הצורך של ומ תארה מקרים שונים, כגון אוטיזם, תינוקת להורים פגועי נפש

תוך מעבר מנושא  מיידיםעובד/ת סוציאלי/ת לעסוק במקביל במספר תחומים ובלוחות זמנים 

 לנושא ובכלל זה הגשת תסקירים לבתי משפט.

 הודה לאהרון סלצברג, לשיפרה מויאל ולג'ני דוברי על עבודתם המסורה. רה"ע

 

 



  1.12.15 – מן המניין 33מפרוטוקול מועצה מס'   4דף 

 

 תב"רים .ד

 

  פרויקטים סביבתיים )אגף ש.א.י.פ.ה( – 1831חדש מס' תב"ר ( מחליטים פ"א לאשר 524) . 1
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
 50,000 50,000  2015ביצוע 
 96,059 96,059  2016ביצוע 
 146,059 146,059  סה"כ

    
    מקורות מימון 

 146,059 146,059  השתתפות המשרד להגנת הסביבה
 146,059 146,059  סה"כ

 2015בשנת ₪   50,000מתוכו לביצוע סכום של ₪  146,059הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 
 .מימון השתתפות המשרד להגנת הסביבה.

 
 
 
בעקבות פס"ד )החברה  –פיתוח רח' האילנות  – 1832תב"ר חדש מס' ( מחליטים פ"א לאשר 525). 2

  לפיתוח הרצליה בע"מ(
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
 500,000 500,000  2015ביצוע 
 500,000 500,000  סה"כ

    
    מקורות מימון 

 500,000 500,000  קרן עבודות פיתוח
 500,000 500,000  סה"כ

 .מימון קרן עבודות פיתוח. 2015לביצוע  בשנת ₪  500,000הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 
 

 

 

  – לפתיחת חשבון בנק לקבלת מענקים של מפעל הפיס בקשה .ה

מפעל הפיס נותן מענקים כספיים למחשוב מוסדות החינוך בהרצליה, זאת לשם שיפור מערך 

 המחשוב במוסדות החינוך היסודיים והעל יסודיים בעיר. 

 לצורך קבלת המענקים הכספיים כאמור, אנו נדרשים לפתוח חשבון עזר ייעודי.

ש לאשר פתיחת חשבון לפרוייקט מפעל הפיס בבנק דקסיה ישראל בע"מ המועצה תתבק

ולהסמיך את מורשי החתימה לחתום על כל המסמכים הנדרשים והכל בהתאם לנוסח ולתנאים 

 המקובלים בבנק וכפי שיסוכמו עמו.

 

  .מחליטים פ"א לאשר   (  526)
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 יתתיקון והצעות לשינוי בקריטריונים של ועדת המלגות העירונ .ו

המועצה תתבקש לאשר מספר שינויים למסמך הקריטריונים לאחר שנידונו ע"י ועדת המלגות 

 העירונית כדלקמן:

 סטודנט" להגדרת בהתאם בסמסטר, שבועיות שעות 18 ל יתוקן הלימוד שעות סעיף 

 . 1 גבוהה להשכלה המועצה של "מן המניין

 לחודש ₪ 5,000 ל ישונה המקסימלי לנפש הממוצע השכר קריטריון. 

 35.  גיל עד המלגות בקשת הוגבלה בעבר נהוג שהיה הגיל קריטריון ביטול  

 לתעודת מלא לימודים במסלול הלומדים סטודנטים גם מועמדות להגיש יורשו 

 להכשרה הממשלתי המכון ידי על המוכר במוסד , מוסמך טכנאי הנדסאי או

 .הכלכלה במשרד ) ט"מה(ובמדע  בטכנולוגיה

 נוסף ממקור מלגה לקבל סטודנט על האוסר הסעיף ביטול. 

 סכום  חיסור תוך יחושב שלו הלימוד שכר חישוב  ,נוספת מלגה מקבל והמבקש במידה

 .הנוספת המלגה
 

המלגות  חלוקת ממועד החל לתוקפם ייכנסו  ,המועצה י"ע שיאושרו ככל אלו, תיקונים

 .ו"תשע ל"בשנה לסטודנטים
 

 מלגת לימודים לסטודנטים להשכלה גבוהה כולל  מצ"ב מסמך הקריטריונים לקבלת   
 התיקונים. 

 
 שהיו   אוהד מוגרביהביע דעתו שאין צורך לבטל את קריטריון הגיל. נענה ע"י  מר לונדון

 שהענקתהוסיפה  גב' כץ.  39מקרים של אמהות חד הוריות למשל, שביקשו ללמוד בגיל 

 לקריטריונים כלכליים ואחרים. גם בהתאםהיא מלגה 
 

 (  מחליטים פ"א לאשר.527)

 הודתה לאוהד מוגרבי על עבודתו בהכנת הקריטריונים. גב' איה פרישקולניק        

 
 

 החלטות ועדת ההנצחה .ז

 פרוטוקולים של ועדת ההנצחה יובאו לאישור המועצה כפי שנהוג לגבי ועדת השמות. 

 חלטות שאושרו ע"י ועדת ההנצחה כלהלן:הכל ה רהמועצה תתבקש לאשר

 

 .בפינת סירקין ראשל"צ הוועדה מחליטה לקרוא גינה קטנה על שמה -סיגל חייט

 לארלוזורוב.בתחם שבין אושיסקין  הוועדה מחליטה לקרוא גינה על שמו  -גיא מירוז

 טה  שהמשפחה רכשה,הוועדה מחליטה לאשר למשפחת לוי להציב האנדר  -ימיכל לו

 העירייה. בגינה קיימת "בגבעת האלוהים", בתאום עם                                            

  הועדה מחליטה פ"א לקבוע שלט היסטורי בקרבת הבית בו התגוררה  -הרצליה פיינטוך

 .ברחוב החלוץ                                          

 הועדה מחליטה  פ"א לקרוא הגינה בסמיכות לרחוב מגן דוד )נחלת  -יצחק עובדיה

 עדה( על שמו של  החלל  יצחק עובדיה ז"ל.                                           
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 מחליטים פ"א לקרוא הגינה החדשה מול בית העלמין פינסקר על שמו   - רועי קליין

      ן הועדה קבעה כי מדובר במקרה ערכי ויוצא דופ  -של רס"ן רועי קליין                                          

  של מעשה גבורה שבגינו הוענק לרס"ן קליין ז"ל עיטור העוז ע"י                                           

 הרמטכ"ל גבי אשכנזי.                                          

 הצבת שלט קטן לזכרו של מרדכי אנגל ז"ל על ספסל בגינה הסמוכה   - מרדכי פולי )אנגל(

 לבניין מגן דוד.                                          

 .לזכרו. טרם נקבע מקוםהועדה מחליטה פ"א להציב שלט   - יוסף רומנו

  לידמחליטים , בהימנעות אחד , להציב שלט לזכרו של רן מסיקה ז"ל   - רן מסיקה

 בת הקאנטרי קלאב.מגרש אימון בכדורגל בקר                                           

 מחליטים פ"א לדחות את הבקשה.  - מאיר חסון

 מלך".ליד ביהכ"ס "מקדש מחליטים פ"א לאשר הצבת שלט קטן בשביל   יהונתן פרץ

 כי לאהוצעה תרומת אוסף קקטוסים. לאחר בדיקה השבנו שלא ניתן לקבל   - עופר דיבון

 יב במרחב הציבורי.ניתן להצ                                          

 הרצליה. מחליטים פ"א לאשר בהצבת שלט קטן בסמוך לשני העצים בפארק  -ד"ר דוד מוסקוביץ

 העבודה.ולהציב שלט על שמו בגינה ליד כיבוש מחליטים פ"א לאשר הנצחה    -נאור שמואלי

 .הפרחים ברחוב רזיאל בגבעתמחליטים פ"א לאשר הנצחה  -יקיר וקנין

 ולהציב פסל תרומת המשפחה ברחוב יטים פ"א לאשר הנצחה מחל  - עדנת דפני

 רמת ים ליד המעליות.                                          

 רמז.ולהציב שלט על שמו בגינה ברחוב דוד  מחליטים פ"א לאשר הנצחה  - רועי יעיש

 מחליטים פ"א לאשר.    - אנדרטה לטייסי חיל האוויר

                                    וריזלנד.הצבת לוחית זיכרון על ספסל בגן   מחליטים פ"א לאשר -  יטש ז"להנצחת יהודית וחנה דו

 .ברנדייסמחליטים פ"א לאשר הצבה בבי"ס  -  תרומת חיילי שחמט להנצחה

 . נבדקות אפשרויות.מחליטים פ"א לאשר קריאת גינה על שמו   - הנצחת ארז פלקסר ז"ל

 כל אחת בתאום והתייעצות עם סגנית ₪  1,000מלגות בסך  2מתן  - וינר ז"להנצחת אורלי 

 הוחלט כי ייקרא   .רה"ע גב' איה פרישקולניק ומנהל אגף החינוך                                          

   משחה עממי על שמה בתאום עם מח' הספורט.                                           

 רה"ע הציע כי תוקם בבית קינן סככה )חצי גורן( שתקרא "לא    - ג'ג' ז"לרז ח

 לאלימות" ובתחומה יוצבו שלטי הנצחה לרז חג'ג' ולרן ברוך ז"ל.                                         
 

 
 :בוצעו בקדנציות קודמותהנצחות ש

 

 רחוב הדר גינת אורן זריף

 רחוב בן יהודה גינת יניב חיזקיה

 רחוב בן יהודה גינת נתי רוזנטל 

 רחוב לוין גן גל רודובסקי

 רחוב ערוגות גן גיא אבידר

 רחוב הגורן גן עידן גבריאל
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 רחוב הכנסת גן גלעד גלאון

 נערכה הצבעה. 

 מחליטים פ"א לאשר כל ההנצחות שבוצעו בקדנציה הנוכחית ובקדנציות קודמות.  ( 528)

 
 

 

 יפציגאישור לקריאת כיכר ע"ש העיר לי .ח

 ועדת השמות ממליצה לאשר קריאת הכיכר ע"ש לייפציג.      

נצח -הכיכר בפינת הרחובות פינסקר המלצת ועדת השמות לקרואלאשר  התבקשההמועצה 

 ישראל ע"ש העיר התאומה לייפציג.

השמדת  , אתתאר את ליל הבדולח בעיר לייפציג, חכמי יהדות שצמחו בעיר זו מר צדיקוב

כיכר יהודי לייפציג, או  שגרה בעיר בתקופת השואה. הציע שהכיכר תקראהקהילה היהודית 

 לציין את ההיסטוריה היהודית על השלט.

לאזכר את גורל היהודים וקיומה  והנחה הודיע שהוא מקבל את הצעתו של מר צדיקוברה"ע 

 .של קהילה יהודית בעיר

 ביע נגד.והודיע כי יצ גוטפרוינדהקריא קטע מספרו של אמיר מר לונדון 

ציין כי יש קשר מתמשך בין הערים והוחלפו משלחות מספר פעמים ובין היתר ביקר מר וייס 

 בהרצליה גם רב העיר לייפציג. הודיע כי הוא יצביע בעד.

 .קריאת כיכר על שמןבאמר כי זהו נוהג מקובל לכבד ערים תואמות  מר גוזלן

יים ע"ש יצחק שמיר ז"ל ורחבעם זאבי שאל ונענה שכבר נקבעו שמות לרחובות עתיד מר קוממי

 ז"ל. יבוצע כאשר תושלם סלילתם של רחובות אלה.

 8.12.15 -טקס קריאת הכיכר ע"ש לייפציג יתקיים ביום ג' ההודיע למועצה כי  מזכיר העיר

 וחברי המועצה מוזמנים לטקס זה. 10:30בשעה 

"ש שמואל דגני שהיה מנהל יערך טקס לקריאת מרכז אפולוניה ע 16:30בשעה  15.12.15ביום 

 מחלקת תרבות נוער וספורט.

 הזמנות דיגיטליות יועברו ע"י הדוברות לכל חברי המועצה.
 

 נערכה הצבעה.

 מחליטים לאשר.   (529)

 אין. -נמנע)מר לונדון ומר עולמי(,  2 -נגד,  13 -בעד           

 

 דירקטוריון תאגיד המים .ט

 בהרכב: קטוריון תאגיד המיםמינוי חברי דירלאשר  התבקשההמועצה 

 יו"ר –רונן שפירא 

 ורד פייר

 טובה רפאל

 ג'ו ניסימוב

 רוני חדד

 ראובן גרסטל

 לדירקטוריון זה.חבר הודיע שתיבדק אפשרות להוסיף המנכ"ל 



  1.12.15 – מן המניין 33מפרוטוקול מועצה מס'   8דף 

 ה הצבעהכנער 

 מחליטים פ"א לאשר.   (530)

 גב' טובה רפאל לא השתתפה בהצבעה. -הערה

 

 מינויים  .י

 (531מחליטים פ"א ל ) מינוייה של גב' אביגיל ראש האי, מנהלת תיכון דור אשר

כחברה בועדת החינוך העירונית במקומה של הגב' רחל חסון שפרשה מניהול תיכון 

 ראשונים.

 גב' אביגיל ראש האי תהיה נציגת בתי הספר העל יסודיים בוועדת החינוך.

 וזית.ציין כי גב' אביגיל ראש האי זכתה בתואר מנהלת מצטיינת מח רה"ע

 (532 מחליטים פ"א לאשר ) מינויה של גב' תחיה קרבטרי במקום נאוה חרנם מטעם

 "סים.המתנ בתאגידסיעת מר"צ 

 

 –רחוב בן גוריון הרצליה  – 6355/143/11עיריית הרצליה  –הסכם שכירות לנצט  .יא

 מצ"ב מסמך עו"ד בראף בנושא.

שעיקרו תשלום דמי , ההסכם בעקבות פטירת מר לנצטהסבירה בקצרה  עו"ד סדובניק

 השכירות לאם לתקופת חייה.
 

 מחליטים פ"א לאשר.  ( 533)

 

 בקשה לאישור הארכת תוקף תעריפים לגביית היטל סלילת רחובות בהרצליה .יב

 מזה זמן שוקדת העירייה, בעזרת מומחים, על עדכון תעריפי חוק עזר להרצליה )סלילת         

 חוק העזר סלילת רחובות" ו/או "חוק העזר"(.  )להלן:" 2007-רחובות(, התשס"ז         

עבודת עדכון התעריפים מורכבת וכוללת, בין היתר: קביעת עקרונות מתודולוגיים לעריכת 
התחשיב, איסוף מידע הנדסי פיננסי וכלכלי רב, ניתוחו, הכנת אומדני עלות בהתאם להנחיות 

 דל כלכלי לקביעת תעריפי ההיטל.משרד הפנים, קביעת בסיס החיוב בהתאם לנתונים ובניית מו
התעריפים טעונים אישור חברה בודקת מטעם משרד הפנים , ובהתאם, מוגש חוק עזר מתוקן 

 לאישור מועצת העיר ושר הפנים.
 2015בינואר  1קובע כי החל מיום  2010לחוק העזר סלילת רחובות כפי שתוקן בשנת  13סעיף 

 ר של מועצת העיר ושר הפנים, או מי מטעמו.הטלת היטל על פי חוק עזר זה טעונה אישו
, וכן  25.11.14מכיוון שתהליך עדכון התעריפים לא הושלם,  אשרה מועצת העיר בישיבתה מיום 

,  להמשיך גביית היטלי סלילה על פי חוק 24.12.14מנכ"ל משרד  הפנים, כאמור במכתבו מיום 
 .. 2016בינואר  1העזר עד ליום 

ם טרם הושלם והתחשיבים שהוכנו נמצאים בשלבי אישור סופיים תהליך עדכון התעריפי
 בחברה הבודקת מטעם משרד הפנים.

לפיכך מוצע כי עד להשלמת תהליך עדכון התעריפים כמפורט לעיל ועל מנת שישמר הרצף 
מצב בו תפקע יכולתה של העירייה לגבות את היטלי הסלילה הנדרשים  רהחקיקתי ושלא ייווצ

לחוק העזר, את  13פיתוח תאריך מועצת העיר, מכח סמכותה על פי סעיף לביצוע עבודות ה

להטיל היטלי סלילת רחובות על פי חוק העזר התקף כיום וזאת  עד  25.11.14החלטתה מיום 
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 01לפרסום תיקון חדש לחוק העזר סלילת רחובות  בקשר עם תעריפי ההיטלים או עד ליום 
 , לפי המוקדם.2017בינואר 

 
 ליטים פ"א לאשר.מח(  534)

  

  

 אישור העסקה נוספת .יג

 המועצה התבקשה לאשר המלצות הועדה לעבודה נוספת כלהלן:          

 ע.ל .1

 רקע:

העובד מועסק כמנהל מועדון במחלקת הספורט. מבקש לעבוד בשירות לקוחות אינטרנטי בכפר 

 סבא בשעות עבודה גמישות בהתאם לשעות העבודה בעירייה.

 החלטה:

ש להעביר תוכנית עבודה שבועית המשלבת את עבודתו בעירייה והעבודה העובד מתבק

 הנוספת לאישור מנהל המחלקה.

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה למשך שנה אחת.

 

 א.ר .2

 רקע:

העובד מועסק במחלקת תרבות הדיור ומבקש לעבוד כנהג מונית באזור השרון בכפר סבא בין 

 .17:30-23:00שלושה לארבעה ימים בין השעות 

 החלטה:

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה למשך שנה אחת.

 א.א .3

 רקע:

 העובדת מועסקת במחלקת הספורט ומבקש לעבוד בפרסום ושיווק.

 

 החלטה:

הוועדה לא הבינה את מהות הבקשה. מבקשים להעביר מסמך המפרט את תחום העיסוק 

 והגופים הרלוונטים, כולל שעות העבודה. 

עבודה שיש לה זיקה או קשר לעיריה ו/או  כל לא תותרמקרה הוועדה מבהירה כי בכל 

 .לתאגידים עירוניים ו/או לגופים הקשורים עם העיריה
 

 .שהבקשה לא אושרההמנכ"ל שאל ונענה ע"י  מר עולמי
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 א.ל .4

 רקע: 

העובדת מועסק כפקח באגף ביטחון, פיקוח וסדר ציבורי. מבקש לעבוד במסעדה בבת ים שלוש 

 .18:00-23:00בימי ראשון, שלישי וחמישי בין השעות  פעמים בשבוע

 החלטה:

 .הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה למשך שנה אחת

 

 א.ב .5

 רקע:

 העובד מועסק באגף החינוך ומבקש אישור על עבודה ספרותית שאינה בהתקשרות קבועה.

 החלטה:

ליצה לראש לפי פקודת העיריות, ההחלטה הינה בסמכות ראש העירייה לפיכך, הוועדה ממ

 העירייה לאשר את הבקשה.
 

 הודיע למועצה שהוא מאשר את הבקשה. רה"ע

 

 ר.ק .6

 רקע:

העובד מועסק כמנהל מחלקה באגף שאיפ"ה ומבקש אישור לעסוק כיועץ לאיכות הסביבה 

 בחברה פרטית.

 החלטה:

 הוועדה ממליצה שלא לאשר את הבקשה לאור חשש סביר לניגוד עניינים.

 

ידי אגף משאבי -יה, יירשם ויובא לידיעת כל מנהלי האגפים עללבקשת מנכ"ל העירי .7

אנוש, כי מנהלי האגפים יעבירו המלצה מפורטת אודות העובד ופרטי העבודה הנוספת 

 הכוללים את סוג העבודה, הגוף המעסיק ושעות העבודה, בעת הגשת הבקשה לוועדה. 

 דיון.ללא צירוף מכתב אישי וישיר על הנידון, הבקשה לא תועלה ל

 
 נערכה הצבעה.

 מחליטים פ"א לאשר את כל המלצות הועדה להעסקה נוספת כפי שנרשמו לעיל.  (535)

 

 

 

 



  1.12.15 – מן המניין 33מפרוטוקול מועצה מס'   11דף 

 

 

 

 שונות .יד

מסר למועצה כי התקיים דיון בדו"ח מבקר משרד הפנים, בועדה העירונית  מר יוסף לונדון

 ועצה.לביקורת. שאל ונענה שהדו"ח והמלצות הועדה, ככל שיהיו כאלו, יובאו לדיון במ
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