
 
 
 
 
 
 

 א "פתש כ"ג באלולשלישי   יום
  1220 באוגוסט 31

 
 7/2021פרוטוקול  ישיבת  מועצת  העירייה  מן  המניין  מס' 

 
 31.8.2021 א"פתש כ"ג באלולישיבת מועצת העירייה מן המניין, אשר התקיימה ביום שלישי 

 שאן. -בחדר הישיבות בעיריית בית 19:00בשעה 
 

 : נוכחים 
 ראש העיר  -   מר ז'קי לוי  

 סגן ראש העיר וחבר מועצה  - מר מוריס מיארה
 חבר מועצה   - מר רונן גרשום 

 חבר מועצה  - מר אליעזר כהן זדה  
 חבר מועצה   -הרב פנחס בדוש         

 חבר מועצה   -  רפי בן שטרית
 חבר מועצה  -  יוסף חיים כהןמר 

 מועצה סגן ראש העיר וחבר  - מר יוסי סויסה
 חבר מועצה  - מר אלעד אלמקייס 

 מועצה חבר  -  מר שמעון נגר 
 חבר מועצה -אליהו זריהן          מר

 
 : נעדרו

 מ"מ  וסגן  ראש העיר וחבר מועצה  -       מר יחזקאל חרוב 
 חברת מועצה   -  גב' יפה כהן  

 
 : נוכחים נוספים 

 גזבר העירייה  -  מר עטאלה סבאג 
 יועצת משפטית  - עו"ד מיכל אפרים

 מנהל המחלקה לשירותים חברתיים  -  שבתאי שמחי 
 מנהל יחידת חינוך יסודי ועל יסודי  -  גידי פלג

 רשמת הפרוטוקול -  מזל חג'יאן
 

 : על סדר היום 
 סקירה על פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב. .1
   2021 –אישור חוק עזר לבית שאן (החזקת בעלי חיים), התשפ"א  .2
 2022אישור תבחינים לתמיכות ספורט ושירותים לקשישים לשנת  .3
יו"ר, יוסי סויסה, נציג משטרה  –שינוי הרכב ועדת תמרור המהווה רשות תמרור: יחזקאל חרוב  .4

מהנדס העיר או מי שימונה ), נציג הנדסה (אשר אברהם (דורית אלמקייס), נציג איכות הסביבה (
 ), מנהל שיטור עירוני (תימור שוחט). על ידו

 עו"ד אביעד אמזלג. –מינוי חבר ויו"ר ועדת ערר לארנונה  .5
העיקרי אושר במועצת העיר ביום   ן מרכז מורשת (ההסכםי אישור נספח להסכם עם קק"ל בעני .6

25.8.2020 .( 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

יחזקאל חרוב (חבר מועצה), עטאלה    –ופה נוספת  חידוש מינוי דירקטורים למי שאן בע"מ לתק .7
 סבאג (עובד עיריה), דנה דנן (נציג מקרב הציבור). 

 . 2021בנושא מתן שירותים לקשישים לשנת  18.2.20אישור המלצת ועדת תמיכות מיום  .8
                .                                         29.6.21מיום  6/2021תיקון פרוטוקול ישיבה מן המנין  .9

המלצה לרשות מקרקעי ישראל להקצאת קרקע בפטור במכרז לחברת  תשלובת יצור מזון בן חמו  .10
 דונם לטובת מפעל מזון.   2.6 -/ג' בשטח של כ2443בתוכנית  24בע"מ  במגרש 

 רצ"ב חוות דעת של מהנדס העיר. 
 תב"רים:  .11
 ₪.  620,000סה"כ -מבנים יבילים במימון משרד החינוך .א
 ₪. 200,000רכישת ציוד רפואי ופעילויות לקהילה  במימון: מפעל הפיס סה"כ   . ב
 ₪.  85,000הצבת מתחמי כושר אורט אמירים במימון: משרד החינוך סה"כ  . ג
סה"כ    –השתתפות בבניית אולם ספורט מקיפים במימון משרד השיכון    –  1416הגדלת תב"ר    . ד

2,458,552   .₪ 
   1,000,000ת רבין בי"ס תומר במימון משרד השיכון בסך  אולם ספורט קריי  1121הגדלת תב"ר   . ה

 .₪ 
₪ במימון משרד החינוך סה"כ תב"ר לאחר   271,621גני ילדים  רבין בסך של    1468הגדלת תב"ר   .ו

 ₪.  1,832,631הגדלה 
בסך    1315תב"ר   . ז התורה  זוהר  עמותת  השתתפות  עירוני:  חסד  מרכז  אשר     230,000הקמת   ₪

 יופקדו בחשבון העירייה. 
 

 10%  – אחרי שנה יעלה ב  .  90%עיריה מר נתנאל בדוס בשיעור  אישור חוזה העסקה למנכ"ל ה .12
 . שכר מנכ"ל 100%ויעמוד על 

סניף   20  –(ניהול עצמי) בבנק  מזרחי     257371-ו  257398ן  -שינוי מורשי חתימה בי"ס רמב"ם בח .13
 בבית שאן לפי הפרטים שלהלן:  439

הינם: הקיימים  החתימה  פ  מורשי  ת.ז  יצחק  מס'  ת.ז ו  25250424ריש  מס'  עזרא  בן  סיגל 
027744267 . 

ליש   ת.ז  לשנות  מס'  אדרי  דוד  בי"ס  ת.ז  ו  036823276מנהל  מס'  עזרא  בן  סיגל  בי"ס  מזכירת 
027744267. 

 
 

 : והחלטות  הדיוןעיקרי 
 

 סקירה על פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב  .1
עם כל החששות ועם כל ההנחיות   ,  פתיחת שנה"ל,  אנחנו נמצאים  יום לפני  ערב טוב לכולם:  ז'קי

מחר בע"ה ובשעה טובה תפתח שנה"ל כסדרה.  הזמנו את מנהל מחלקת החינוך שייתן לנו סקירה על 
 פתיחת מערכת החינוך. 

פלג    גידי:   גידי  שמי  לכולם  שנה"ל    –שלום  תפתח  בע"ה  מחר  החינוך,  מחלקת   במגבלות מנהל 
המתווה, נכון לעכשיו אנחנו עיר אדומה, לכן אנחנו לפי הכללים של עפ"י    הקורונה. אנחנו נערכים  

יש לנו כמה נושאים מרכזיים מאפיינים שאנחנו עוסקים בהם   .והמערכת יוצאת לדרךעיר אדומה  
 הרבה במערכת החינוך. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

פרמטר.    –  מצוינות זכו בפרסי הצטיינות בתיה"ס שלנו מצטיינים בכל  אורט  מנהלי התיכונים של 
חברתי.   -התיכונים המצטיינים בארץ במדד הלימודי  40-ארציים. ישיבת אורט אביתר נבחרה לאחד מ

בשנת   15.5%  – בשנת תשע"ט ל    8.9%  –יחידות עלה מ    5אחוז הזכאות לבגרות במתמטיקה  .  ערכי  
 .מעל הממוצע הארצי תש"פ
TEMS  –  קליבלנד חברי  ה של תבשנים האחרונות בעזרשנבנו ומרחבי למידה  מצוינות חמישה מרכזי 

בית משמעותייםשאן.  -ועיריית  חדשני,    .מרחבים  באופן  שם  לומדים   32שונה.  באופן  התלמידים 
שווה לבצע שם סיור בתיאום עם  שאן .-עבודות חקר מתוכם של בית 6בתי"ס בצפון זכו בהצטיינות  

 ראש העיר. 
בשנה האחרונה חולקו יותר ראש העיר שהצליח לגייס מן הגורן ומן היקב .   –  תקשוב מערכת החינוך

מחשבים נייחים וניידים לבתי הספר ולתלמידים בעיר ושודרגו תשתיות מחשוב בבתי הספר   1000  –מ  
 אלף ₪ 700 -בהיקף של כ 

 3.  ילדים את המצוינות-במסגרת המצוינות יורדים קומה,  השנה מתחילים בגני:    גני " מדעקידס"
החדשה,   רבין  בקרית  שנבנים  מדעייםגנים  בית  גנים  עיריית  של  "לוקהיד -בשותפות  חברת  שאן, 

גנים יוצאי דופן בחיצוניות שלהם גם בפנימיות שלהם.  הגנים ן תמ"י.  רמרטין", קהילת קליבלנד וק
חיצונית נבנו שמזמינים את הילדים ומגלים להם את הסקרנות. הגננות עברו השתלמות איך ללמד 

 שמעותי.את הילדים באופן אחר  בכל מה שקשור ללמידה מדעית. שווה לראות מאוד מ
 הישיבה התיכונית ובית ספר גנים חדשים שהושלמו לציבור החרדי בחצר של  4 -  לחברים החרדיים     

 קשת יונתן. מדשאות, נראה יפה ומזמין.      
יום חדש בקריית רבין, החלפת מזגנים בבתי הספר  –  שדרוג תשתיות ומבנים , כיתות לימוד מעון 

 חדשות הוקמו בבתי הספר מאיר ואדיר.  פיתוח חצרות בבתי הספר וגני הילדים. 
 בקרוב: תחילת עבודות באולם הספורט החדש במתחם אורט אמירים ופסגות.   –אולם הספורט 

מ"ר, מיועד להפעלה ע"י קופת חולים ויכלול  365המבנה, בשטח של -בניית המרכז להתפתחות הילד
 מרכז פסיכולוגי להתפתחות הילד, בסמוך לשפ"ח (וליד בי"ס גלבוע) תחילת  עבודה בחודש הקרוב. 

עיריית בית שאן יוצאת לתכנון של קריית חינוך חדשנית שתוקם על   -שניתתכנון קריית חינוך חד
 שטחו של בית הספר "תחכמוני". 

 650הקמת מרכז יום טיפולי לבעלי  מוגבלויות בשטח של    -הקמת מרכז יום טיפולי לבעלי מוגבלויות
   מ"ר בעלות של מיליוני ₪ בתמיכת קרנות הביטוח הלאומי, קרן שלם ואקי"ם.

 לימוד חדשות, חינוך בלתי פורמלי והשכלה גבוהה תוכניות
תכנית ייחודית במערכת החינוך הפורמלית ממנפת את שכבת המנהיגות הצעירה בבתי   -סיירת שאן  

 הספר. 
ילדים עם צרכים מיוחדים שלוו ע"י    25התקיימה זו השנה השלישית בהשתתפות     –קייטנת שמים  

 עשרות בני נוער מתנדבים. 
, תכשיר את להמוקמת במימון רשת אורט וביליווי צה"  המגמה  –מגמת מיזוג אוויר במח"ט אורט  

 התלמידים לתעודה טכנולוגית איכותית. 
 ות, חינוך בלתי פורמלי והשכלה גבוההשתכניות לימוד חד 

ובספטמבר תנועת "הנוער העובד והלומד" חזרה לפעול בעיר,    –תנועות הנוער בעיר מעלות הילוך  
 תחל לפעול גם תנועת "השומר החדש". 

 תלמידי י"א עברו בקיץ קורס מסובסד לקראת המבחן.  39  -פסיכומטרי מסובסד כבר בתיכון 
 ₪ לסטודנט. 10,000זו השנה השלישית לחלוקת מלגות שיא:  –תומכים בהשכלה הגבוהה 

להישגים  גבוהים, משהו שמחלחל לאט לאט במשך השנים האחרונות,   החתירההמצוינות והכיוון של  
 ויש תוצאות.    מחר נצא לדרך.  הולך ומעמיק

 
 
 
 



 
 
 
 
 

שהחינוך ליבת    כולם תמימי דעים  אני חושב שכולם מסביב השולחן הזה  .תודה על הסקירה גידי  :  רפי
ילדינו, הדור הבא. בלי שום   רוהעשייה של העירייה והעיר, כל עשייה שנעשית פה היא מבורכת  עב

ועוד, אף פעם זה לא  ולעשות עוד  וצריך להמשיך  יפים בחינוך  ספק בשנים האחרונות עשו דברים 
 מספיק.

 
 יש לי כמה נקודות  שאני מבקש את ההתייחסויות שלך: 

נכון שההורים .    16.00גנים. פתרון נפלא להורים שעובדים עד השעה    4פעלו פה    –הגנים האקולוגיים  
נכון שזה כרוך בהתארגנות מצד הרשות.  זה שמורידים את הגנים האלה צריכים להשתתף במימון.  

 .  כשאני הייתי מ"מ של זקי הקמנו את הגנים האלה. זה צמח והתפתח ויש  ומבטלים את השירות
לזה ביקוש. ויש היום בציבור שרוצה את הגנים האלה. התמרמרות  מאוד גדולה וכעס מאוד גדול על 

 . הרשות על כך שהגנים האקולוגיים השנה  לא ייפתחו וזה עושה פה בעיה רצינית להרבה מאוד הורים 
גייסנו בהנהלה העיר הקודמת     –אולפנה   ונעצרה  י מ  9אנחנו  לפני מספר ליון ₪. הבניה התקדמה 
 . אולפנה שהקמנו בעמל רב צומחת, מתפתחת . תמיד שמח וגאה על הדבר הנפלא הזה. אבלחודשים 

אני מבקש פה לשמוע דיווח איפה זה עומד? אם יש   הקבלן לא עובד.  הבניה נעצרה, תקציבים נעצרו.
 האולפנה.   בכלל כוונה להמשיך את הבניה? אם יש להמשיך לגייס משאבים  כדי לסיים את הבניה של

אני ממש מצטער לומר לך , העיר לא מעלה הילוך, יש ירידה,  שבט הצופים שהגיע פה   -תנועות נוער 
שנים. זה   3נסגר וחוסל כמו דברים אחרים נפלאים ויפים שהיו פה בעיר  לפני    חניכים  300  -250  –ל  

ה חשוב החינוך הבלתי שהצופים לא  פועלים פה זה הפסד מאוד גדול לבני הנוער. כולנו יודעים כמ
 פורמלי. חבל מאוד.  
ה רשת, ואולי סוף סוף אקבל תשובה מהיועצת זאנחנו מאוד נשמח לשמוע לאי -גנים לציבור החרדי

 בלי אישור הועדה לתכנון ובניה, בלי תב"ר.  ,   המשפטית איך זה שבונים גני ילדים בלי היתר בניה
דיווח במועצת העיר זה  על  יקבל  בלי שאף אחד  לציבור מאושר.  מבורך,  זה דבר  ילדים  גני  בניית   .

החרדי  בוודאי שצריך לבנות וטוב שבונים אבל צריך לעשות את זה בצורה מסודרת וחוקית. למיטב 
 דעתי ולעניות דעתי הגנים האלה נבנו שלא בחוק.

 
 נו בעד החינוך. : אני יענה על כל שאלה אני שמח שכולז'קי

אחד.    ילדים בגן  16  –גנים מהתקופה שהקמתי, הם הלכו ודעכו.  ירדו ל    4היו    –  הגנים האקולוגיים
הגנים היו גרעוניים.   .והעמיסו על העירייה חוב ענק  הגנים לא היו כלכליים, לא תקנייםילדים בגן.    20

הדבר הנוסף בחול המועד ובחגים ובחופשות הצוות מתחלף.  גננות לא מעוניינות לעבוד וגם סייעות.  
המדרשה בזמנו ניהלה אותם, הם   אי אפשר לקחת כסף מההורים ולא לתת מענה.  חיפשנו כח אדם.

גנים גנים מלאים שיפתחו.   אין רישום, ה  2התנהלו נכון.  העברתנו למתנ"ס היו בעיות.  כרגע יש  
את קייטנת החופש הגדול שנותן הוסיפה  . המדינה  16.00האחרים נותנים מענה ביוח"א עד השעה  

    מענה להורים.  לכן אין רישום.
 . והיא מצוינת ויש לה רישום. הצלחה. . בתקופה שלך הוקמה האולפנהיושב פה מוריס -אולפנה

.   התחלתי לבנות את כל בית הספר,  כיתות  6כיתות. אני לא בונה    6עבור    לגבי הבניה,  ההרשאה היתה
פשט את הרגל.  הוצאנו למכרז זכה קבלן שעובד כל יום. הגדלנו תקציב נוסף.    קרה לנו מקרה הקבלן

 מיליון ₪. 4בועדת הקצאות  הבאה יאושר עוד תקציב .  עדיין חסרים 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

₪.   150,000הצופים קבלו החלטה אסטרטגית ארצית, הם רוצים מימון משרה לרכז.     -תנועות הנוער
תנועה חדשה  "השומר החדש"   תנועת   להם את הכסף.   נכפיל  קרן רש"י  עם  לנוער שלנו  עדיפות 

גם ברגליים.  בני עקיבא גדולים ב"ה.  באה דרישה לפצל    שתתחיל לחנך את הנוערטובה  מטורפת  
ישרתי את זה. בני עקיבא תנועה שכולנו גדלנו בה. ורוצה שתמשיך להיות חזקה את בני עקיבא לא א

ומקימים את הקומונה שלהם בחווה.   ד'.    לשבת  בשכ'  תנועת השומר החדש שהולכת  ובנינו את 
 חקלאות וקרקע.  התנועה הכי טובה היום היא הסיירת.  הולכים להעתיק אותה בכל הארץ. 

 
גנים   9. גנים שלנו ושל גיל דוד. קבלנו פסילה עבור  החרדים זה גיל דוד   הגנים    -גנים לציבור החרדי

מפני רעידות אדמה.  אני מחויב להוציא את הילדים מהמבנים כמה שיותר מהר.  קבלתי ממשרד 
 כיתות בשל צפיפות.   2בספטמבר.    גם בבית ספר אדיר בנינו    1החינוך הרשאה דחופה לרוץ לקראת ה  

גני מעבר נבנה     .אלה הם  לציבור החרדי.  5אנחנו  בי"ס   גנים חדשים  גם את  פסלה  ישראל  מדינת 
 תחכמוני.

 
עובדי העירייה והסייעות  מאחל לכולנו שנעבור בשלום את פתיחת שנה"ל.  הוצאתי הנחיה לכל 

 להתחסן. מי שלא מחוסן יבצע בדיקות פעמיים בשבוע. 
 

אדוני ראש העיר רוצה להודות לך על הגן בבי"ס "אורות מרים". העירייה חשבה לעשות   :  שמעון נגר 
 משהוא. 

בראש שלך?  איזה תנועת נוער?    איפה הציבור החרדי .וגידי החוברת מאוד יפה יישר כח  עבודה יפה 
את המוות ם לנו  תשעות  שנתיות הורדתם  לנו בטענה שאין תקציב.  ההזנה  עשי  100פרויקט מנ"ע של  

מרוויח בבית והמצגות -וקודמך בתפקיד.  מה הציבור החרדי  מכל  הפרויקטים  לי  תגיד  בוא  שאן 
שסובלים לא יודע   ה.  מה עם הילדים האלשאתם עושים איזה תנועת נוער  של המעיין או של יחדיו

נה, חצי שעות מנ"ע.  וכל מיני פרויקטים שאתה מגייס חצי מדי  100מאיזה שיקולים להוריד להם   
 עולם.

 
 : הרב שמעון אני רוצה להבין אותך אתה מודה או ההיפך לא הבנתי?רונן 

 
שנה לא עשו . רפי גם אתה שישבתה בתפקיד   20:  אני מודה לראש העיר שעשה פה עבודה .  שמעון נגר

 הבטחות היו על אויר לפחות ראש העיר הנוכחי ביצע.
 

שנה  אתה במליאה  30שאן  -מוסדות  שמעון נגר בביתהרב שמעון, מה שרפי בן שטרית עשה  ל  רפי:
שנים, מגרשים, מזגנים, מחשבים, הזנה. שיפוצים.    5  –.  מה שאני עשיתי ב  5%לא קבלתה אפילו  

שירותים,. אבל הכרת הטוב זה משהו שאם אין לך אז אין לך.  אני פתחתי לך גנים שהאיש הזה סגר 
טת רגל. שיפצנו את בית הספר . הקמנו מגרשים לבנים לך.  גם פעוטונים.  הוא הביא אותך לפשי

ולא     שנה.    100מה שקבלתה תחת רפי בן שטרית ומנשה מוסאי לא תקבל עוד    ולבנות. הבאנו מזגנים.  
שנה .  תמיד אפשר יותר .  אל תגיד לא עשינו.  כל הכבוד שאתה מפרגן.  אני לא קבלתי דף  30קבלת 

 כזה.  
 

 הכרת הטוב שקבלת ממני אף אחד לא קבל בעיר.  שמעון:
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

: נושא אחד שכולנו תמימי דעים בוא זה החינוך. כולנו שואפים שהחינוך בעיר יהיה ברמה גבוהה רונן 
נוער, לבתים יש לשים לב. הישיבה הזאת משודרת, היא מגיעה לבני  , לכל מיני מקומות.  ויתפתח. 

ו נ עניינים , דיונים מכובדים. ברגע שנכבד את עצמ  דיונים    הדיונים שלנו שיהיואנחנו כאנשי ציבור  
 זה ישדר החוצה. 

 
על משהוא שעושה   את החינוך, אתה יכול להצביע  ג  מה לא ענייני? מה לא מכובד?  אתה מייצ  :שמעון 

שעות למניעת נשירה למה?   100לחרדים ? אני לא פונה לראש העיר? פונה למנהל המחלקה.  הורידו  
. מאה אחוז שיעורי ליבה אנחנו נותנים. לא לתת מוקצהזה  החרדי    ות? זה לא קיצוני?  זה לא גזענ

 לדים הוא ויצחק אשחר. אוכל מנעו מהי  משטר של גרמניה.  ילדים.  12למשפחות עם  לידי רווחה  הזנה   
 

 , מעמד שבו מנהלי התיכונים שלנו קבלו ד הזהמאני חושב שאנחנו יכולים להיות מרוצים מהמע    :רונן 
פרסי  הצטיינות. מעמד שבו הישיבה התיכונית נבחרה במקום מאוד גבוה, בין התיכונים פה בעיר.  

 ואנחנו יכולים לשמוח ולברך את מנהל אגף החינוך ואת כל הצוות שלו.  
 

   אתה מתפאר בישיבה התיכונית ובתי הספר התיכוניים, שואל אותך איפה החרדי?:  שמעון 
אתה לא ישבתי עם יורם אזולאי, עם יצחק אשחר.   תדבר משהוא חינוכי.  .  אין פה תשובה לאף אחד
 . שעות מנ"ע  100עונה לי.  למה להוריד לי 

 
 : אני יגיד לך מה שאני כן יודע. בי"ס אדיר היה מוזנח שנים. רונן 

את בי"ס אדיר ואת כל האחרים. כי כולם הם   אנחנו  מתייחסים לחינוך החרדי, ואתה יכול לשאול
נפעל בנינו   אנחנו  נדע  ואנחנו  אותנו  שתשתף  ברגע  הפליה.  שום  עושים  לא  ואנחנו  צורה.  באותה 

 לא מכיר את הסוגייה הזאת.   בהתאם.
 

:  רוצה לתת שרות לכל ילדי העיר, אני הבעתי את כאבי לא פעם ולא פעמיים ששיתוף הפעולה גידי 
לפורום מנהלים, אני פוגש באופן אישי את עם הציבור החרדי הוא שונה, אני מזמין את המנהלים  

 שבועות.  לצערי אצלך בבית הספר עדיין לא בקרתי. 3 -המנהלים אחת ל
 

 . %80: ראש העיר בעל הבית, אתה צריך  להתייעץ איתו ולומר לו שאתה מטפל רק ב   מוריס
 

גבי תוכנית ממ"ד, ומ"מ, המדינה קבעה לא אני.  ל  –: משאבים ניתנים ממשה"ח רק למגזרים  גידי 
 אנחנו מקבלים סל ממשה"ח מענה פרטני לילדים. מנ"ע  אני צריך לבדוק.

 
 שמעון תערב אותי,  אני אשמח לעשות פגישה משותפת, אני חושב  שהילדים שלכם כמו כולם.   :ז'קי

 מוזמנים מחר, קביעת מזוזה בגנים החדשים בקריית רבין.            
 
 

 חבר המועצה יצא.  –אליעזר כהן זדה 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  2021 –אישור חוק עזר לבית שאן (החזקת בעלי חיים), התשפ"א  .2
 

עם ההזמנה נוסח מתוקן   ם . קיבלת10.9.19: חוק העזר הזה כבר אושר בישיבת מועצת העיר מיום מיכל
מאז הישיבה הקודמת שאישרה את החוק, הוא עבר כנדרש לאישור משרד הפנים ומשרד    ודברי הסבר.

החקלאות, אשר דרשו אישור נוסף ממועצת העיר לאור נושא העלאת תעריפי אגרות האחזקה. כמו כן, 
רים בחקיקה ארצית, אינם , הוראות בענין כלבים ויתר הנושאים המוסד חובת קבלת חיסון לבעל חיים

 . מוסדרים בחוק העזר כיון שממילא חקיקה ארצית חלה
 

: האם עם חוק העזר החדש אנחנו יכולים לתת מענה לכל תושב, רעש של כלבים, וכד' שעד עכשיו לא  רונן 
 יכולנו לאכוף? 

 
 : מה אומר החוק בפשטות?מוריס 

 
חיים, נושא של עבירה של צואה של בעלי חיים שלא : החוק מדבר על נושא של אחזקה של בעלי  מיכל

 נאכפה עד היום. 
 

: איזה פעולה אנחנו נותנים לתושבים כמו במרכז הארץ שיש את הנקודות  עם השקיות אשפה  או  מוריס 
 המתקן להניח את הצואה.

 
 : זה לא בחוק עזר.  אם העירייה רוצה  לעשות את  זה היא יכולה לעשות את זה. מיכל

 
יש כאן שינויים שצריך לתקן אותם. ומאפשר לנו אמצעי לאכיפה שאין לנו אותם היום.  צריך    :  ז'קי

 זה שרות שאנחנו צריכים לתת. לתקן את החוק הזה.  העברנו אותו פעם שעברה.  . 
 

  :2021/26החלטה מס' 
 .2021 –חוק עזר לבית שאן (החזקת בעלי חיים), התשפ"א מועצת העיר מאשרת את הנוסח המתוקן של 

 
, יוסי  יוסף חיים כהן) ז'קי לוי, מוריס מיארה, רונן גרשום, הרב פנחס בדוש, רפי בן שטרית,  01: (בעד 

 סויסה, אלעד אלמקייס, שמעון נגר ואליהו זריהן.
 

 2022אישור תבחינים לתמיכות ספורט ושירותים לקשישים לשנת  .3
 יוסי סויסה ואלעד אלמקייס יוצאים מהדיון. 

 
וחוות   10.8.21מיום    המלצת ועדת התמיכות  ,2202קיבלתם הביתה את העתק התבחינים לשנת    :ז'קי

אנו מתמקדים כמו בשנה קודמת בתחום הספורט והשירותים לקשישים. התבחינים זהים   דעת משפטית.
, למעט שינוי אחד בתחום השירותים לקשישים. שבתאי, תסביר לאלו של שנה קודמת, באותו הניקוד

 בבקשה. 
 

שתינתן תמיכה רק להכניס  חשוב  אנחנו מדברים על פעילות קשישים קהילתית.    .יש שינוי קטן:  שבתאי
יבואו לדרוש  אחת לשנה עבור קשישים רצופה במהלך השנה. לא כל גוף שיבצע פעילות ופעילות קבועה ל

 .תמיכות
 

 : 2021/72החלטה מס' 
 . 2022את התבחינים לתמיכות בתחום ספורט ושירותים לקשישים לשנת  מועצת העיר מאשרת

 
שמעון   כהן, יוסף חייםרפאל בן שטרית, ) ז'קי לוי, מוריס מיארה, רונן גרשום, הרב פנחס בדוש, 8: (בעד 

 נגר ואליהו זריהן.
 
 



 
 
 
 

 2021בנושא מתן שירותים לקשישים לשנת  18.2.20אישור המלצת ועדת תמיכות מיום  .4
 יוסי סויסה ואלעד אלמקייס עדין מחוץ לישיבה.

 
ועדת תמיכות מיום  : קיבלתם עם  ז'קי ואת חוות הדעת המקצועית של   2.6.21ההזמנה את פרוטוקול 

. נושא זה היה על סדר יומה של ישיבת 25.5.21שבתאי שמחי, מנהל המחלקה לשירותים חברתיים מיום 
 אך לבסוף לא נדון, ולכן עולה בשנית. 29.6.21המועצה הקודמת מיום 

 
התבחינים זהים לתבחינים שהיו בשנה שעברה. הם אושרו במליאה ונעשה פירסום כחוק. הוגשו :  מיכל

שבתאי בדק את   ללכת בדרכיו.  –של עמותת הגיל השלישי ושל עמותת מדרשת בית שאן    –שתי בקשות  
בדיקת ובה  דעת  חוות  ונתן  עומדת   הבקשות  השלישי  הגיל  עמותת  העמותות.  בשתי  התבחינים  קיום 

ללכת בדרכיו, ביקש הוכחות לעמידה בתבחינים, הן לגבי   –ם. לגבי עמותת מדרשת בית שאן  בתבחיני
פעילות   הכולל  קהילתי,  אופי  בעל  לקשישים  אחד  פעילות  מרכז  לפחות  מפעיל  (הגוף  הפעילות  אופי 
התרבות  החברה,  בתחומי  לקשישים  שירותים  ונותן  שאן,  בית  העיר  בתחומי  ותרבותית,  חברתית 

העמותה לא הוכיחה כנדרש  ) שמשתתפים בה.  100והן לגבי כמות הקשישים (נדרשים לפחות    והבריאות);
 על סמך חוות הדעת, הועדה המליצה  להגשת החומר. את קיום התבחינים על אף שניתנו להם אורכות

ללכת בדרכיו ולתת את מלוא סכום התמיכה בנושא   –לפסול את הבקשה של עמותת מדרשת בית שאן  
הוגשו   של עמותת הגיל השלישי  כל המסמכיםעל פי בדיקתי,    לעמותת הגיל השלישי.  לקשישיםהשירותים  

אני מקריאה מתוך הפרוטוקול של ועדת התמיכות, כפי   כנדרש על פי הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים.
של   סך  על  עומד  הישיר  התמיכות  תקציב  עטאלה:  שם  עקיף   300,000שהציג  תמיכות  ובתקציב   ₪

 ₪35,000; מים, חשמל, טלפון ואינטרנט:    200,000ם של שכר בהיקף של משרה וחצי משכורות:  במרכיבי 
עטאלה של העירייה.    ₪2021. כל הסכומים מתוקצבים בתקציב    ₪24,000; שכירות שלושת המבנים:  

התמיכ ביצוע  על  שמפקח  וציין  שעברה.ות  בשנה  בנוהל  עמדה  השלישי  הגיל  האלו  עמותת   הסכומים 
 כנדרש.   מסך תקציב העמותה 90% -מנמוכים 

 
 לאשר.  אבקש: ז'קי

 
 : 2021/28מס'  החלטה

פוסלת   .א העיר  שאן  מועצת  בית  מדרשת  עמותת  בקשת  הוכחה    –את  העדר  בשל  בדרכיו,  ללכת 
 . לעמידה בתבחינים

 ₪ תמיכה ישירה.   300,000  לתמוך בעמותת הגיל השלישי בסכומים הבאים:מועצת העיר מחליטה   . ב
₪; מים, חשמל, טלפון ואינטרנט:    200,000תמיכות עקיפות במרכיבים של שכר בהיקף של משרה וחצי:  

 ₪.   ₪24,000; שכירות שלושת המבנים:  35,000
 הפיקוח על התמיכה יהיה על פי הנוהל שאושר בשנה שעברה, בפיקוח עטאלה. . ג
 

, שמעון  יוסף חיים כהן  רפי בן שטרית,  ) ז'קי לוי, מוריס מיארה, רונן גרשום, הרב פנחס בדוש,  8: (בעד 
 נגר ואליהו זריהן.

 
 29.6.21מיום  6/2021תיקון פרוטוקול ישיבה מן המנין  .5

 
: לאחר הישיבה הקודמת הופץ בטעות טיוטת פרוטוקול ולא הפרוטוקול הנכון. לכן קיבלתם עם ז'קי

 ההזמנה פרוטוקול מתוקן. אבקש לאשר את התיקון.
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

: בישיבה הקודמת הנושא הזה לא נידון, לא עלה, ולא היתה הצבעה וזה הופיע בפרוטוקול.  אני חושב  רפי
שהיתה פה טעות אתה מיהרת, דילגת, קפצת. בפרוטוקול הופיע  ועדת תמיכות סוג של העתק הדבק, היה 

שמח שדנים בזה   לי מאוד מוזר. אנחנו פה לא הצבענו ויוסי ואלעד לא יצאו היה צריך לתקן את זה ואני
 שוב. 

 
  :2021/29החלטה מס' 

 .29.6.21מיום  6/2021תיקון פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין מספר מועצת העיר מאשרת את 
 

) ז'קי לוי, מוריס מיארה, רונן גרשום, הרב פנחס בדוש, יוסי סויסה, אלעד אלמקייס, רפי בן 01: (בעד 
 , שמעון נגר ואליהו זריהן.יוסף חיים כהן שטרית, 

 
 יוסי סויסה ואלעד אלמקייס חוזרים לישיבה.

 
משטרה יו"ר, יוסי סויסה, נציג    –שינוי הרכב ועדת תמרור המהווה רשות תמרור: יחזקאל חרוב   .6

(דורית אלמקייס), נציג איכות הסביבה (אשר אברהם), נציג הנדסה (מהנדס העיר או מי שימונה 
 מנהל שיטור עירוני (תימור שוחט)  על ידו),

 
נציג הנדסה שפרש.    : עד כה היו חברים בועדה נציגת איכות סביבה עליזה נחום שפרשה, ואורי בטאשז'קי

דין ברשומות על ידי משרד התחבורה  לכן יש צורך לעדכן את חברי הועדה. בנוסף, יחזקאל חרוב מונה כ
 האישור צורף להזמנה. התווספה גם יחידת השיטור העירוני ותימור התווסף לועדה. –
 

 ועדת תמרור? בלא צריך להיות  נציג אופוזיציה בהרכ רפי:
 

 . :  לאז'קי
 

  :2021/03החלטה מס' 
יו"ר, יוסי סויסה, נציג משטרה    –יחזקאל חרוב  מועצת העיר מאשרת את ההרכב החדש של ועדת תמרור:  

(דורית אלמקייס), נציג איכות הסביבה (אשר אברהם), נציג הנדסה (מהנדס העיר או מי שימונה על ידו), 
 מנהל שיטור עירוני (תימור שוחט). 

 
, יוסי  כהן  יוסף חייםרפאל בן שטרית,  ) ז'קי לוי, מוריס מיארה, רונן גרשום, הרב פנחס בדוש,  10: (בעד 

 סויסה, אלעד אלמקייס, שמעון נגר ואליהו זריהן.
 

 עו"ד אביעד אמזלג   –מינוי חבר ויו"ר ועדת ערר לארנונה  .7
 
מועצת העיר החליטה על סיום כהונתו של יו"ר ועדת הערר לארנונה עו"ד משה גרמה.    18.5.21ביום  :  ז'קי

אנו מבקשים למנות את עו"ד אביעד אמזלג כמחליפו. קיבלתם עם ההזמנה את חוות הדעת המשפטית  
ר עידן  כי אין חשש לניגוד עניינים ושהוא עומד בתנאי הכשירות. בנוסף, ממשיכים לכהן כחברי ועדת ער

 אזולאי ויפה עידו. 
 

 לאחר אישור מועצת העיר, יש לפרסם את המינוי ברשומות.: מיכל
 

  :2021/31החלטה מס' 
עידן אזולאי ויפה עידו   .מינויו של עו"ד אביעד אמזלג כיו"ר ועדת ערר לארנונהמועצת העיר מאשרת את  

 ממשיכים לכהן בתפקידם. 
 

 



 
 
 
 

(בעד  בדוש,  9:  פנחס  הרב  גרשום,  רונן  מיארה,  מוריס  לוי,  ז'קי  חיים)  אלעד כהן  יוסף  סויסה,  יוסי   ,
 אלמקייס, שמעון נגר ואליהו זריהן.

 )  רפאל בן שטרית. 1: (נגד
 

העיקרי אושר במועצת העיר ביום מרכז מורשת (ההסכם    אישור נספח להסכם עם קק"ל בענין .8
.202025.8 ( 

 
את ההסכם להקמת בית קק"ל למצוינות. אחר כך היו שינויים  2025.8. : מועצת העיר אישרה ביוםז'קי

והוא נקרא כעת מרכז מורשת. קיבלתם עם   בקק"ל והפרויקט בוטל. כעת הוא חודש בדגשים שונים, 
הנספח   את  המשפטיתההזמנה  הדעת  וחוות  הקודמתלהסכם  המשפטית  הדעת  חוות  צורפה  אליה   ,  .

 מוסברים בחוות הדעת עיקרי השינוי והנוהל הנדרש בהמשך. 
 

: יש יותר אחריות על העיריה הן מבחינה כספית והן מבחינת התוכן והניהול. כיום יש לנו הסכם  מיכל
יה תישא בביצוע חלוקה של החלקה. כמו כן יש צורך  יחכירה תקף. יש לשים לב שרמ"י דורשים שהעיר 

העיר   מועצת  אישור  קק"ל.  שדורשת  כפי  הזכויות  להעברת  הפנים  משרד  בהתאם באישור  מתבקש 
סעיף  להור [נוסח חדש],    188את  דורשת במסגרת ההסכם את העברת  לפקודת העיריות  היות שקק"ל 

ב מדובר  שמה.  על  החכירה  במקרקעיןזכויות  עשייה  הדורשתאישור  חבריה  ,  ברוב  המועצה  ,  החלטת 
מכן הפנים  ולאחר  במשרד  המחוז  על  הממונה  מיום    .אישור  הראשונה  דעתי  שנשלחה    23.8.21בחוות 

אליכם שוב עם ההזמנה, מוסבר כי מדובר בחריגה מנוהל הקצאות ואישור משרד הפנים בפטור מהליך 
 הקצאה. 

 
  :2021/32החלטה מס'   

מרכז מורשת על פי הנספח מועצת העיר מאשרת את ההתקשרות עם קרן קיימת לישראל (חל"צ) להקמת  
)(ג) לתקנות העיריות 2(3בית קק"ל למצוינות, בפטור ממכרז על פי סעיף המצורף להסכם המקורי בענין 

תשמ"ח לישראל  1987-(מכרזים),  קיימת  לקרן  העיריה  של  החכירה  זכויות  העברת  מאושרת  כן  כמו   .
ישור משרד הפנים ורשות מקרקעי לפקודת העיריות [נוסח חדש], בכפוף לא  188(חל"צ) כנדרש בסעיף  

 ישראל. 
 

, יוסי סויסה, יוסף חיים) ז'קי לוי, מוריס מיארה, רונן גרשום, הרב פנחס בדוש, רפי בן שטרית,  01( :בעד 
 אלעד אלמקייס, שמעון נגר ואליהו זריהן.

 
יחזקאל חרוב (חבר מועצה), עטאלה   –חידוש מינוי דירקטורים למי שאן בע"מ לתקופה נוספת   .9

 אג (עובד עיריה), דנה דנן (נציג מקרב הציבור)סב
 

לאשר  :  ז'קי דורש הארכה, מבוקש  אך בשל העובדה שתקנון התאגיד  אין שינוי בזהות הדירקטורים, 
 לתקופה נוספת. קיבלתם חוות דעת משפטית עם ההזמנה שבדקה שוב את הכשירות. 

 
 : מי היום המנכ"ל של מי שאן? רפי

 
 : גואל ישראלי.זקי

 
אז הוא קבל מינוי להיות מנכ"ל    : איזה הכשרה יש לו בתחום של ביוב? בגלל שהוא היה פעיל פוליטירפי

 מי שאן? מהו למד בתחום הזה? 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

.  החברה של הרשויות השותפות. הפרויקט  מנוהל על פי חלוקה, על "שטהם לא מפעילים את המ  :ז'קי
מועצה אזורית גלבוע, מועצה אזורית   י התנהלות, כל רשות מהי צריכה לשלם, על פי כניסה ויציאה.  פ

 שאן. הבחור נבחר. מדובר באדם שבוגר עם תארים עם השכלה.  -עמק המעיינות  ועיריית בית
 

 שהיא זיקה לתחום. : צריך גם איזה רפי
 

 "ש מופעל על ידי חברה חיצונית.ט"ש, המט: הוא מנכ"ל של התאגיד לא של המעטאלה 
 

  :2021/33החלטה מס' 
בע"מ  שאן  במי  כדירקטורים  דנן  ודנה  סבאג  עטאלה  חרוב,  יחזקאל  מינוי  את  מאשרת  העיר  מועצת 

 לתקופת כהונה נוספת.
 

, רפי בן , יוסי סויסה, אלעד אלמקייסרונן גרשום, הרב פנחס בדוש) ז'קי לוי, מוריס מיארה,  01: (בעד 
 , שמעון נגר ואליהו זריהן.כהן  יוסף חייםשטרית, 

 
המלצה לרשות מקרקעי ישראל להקצאת קרקע בפטור במכרז לחברת  תשלובת יצור מזון בן חמו  .10

 דונם לטובת מפעל מזון  2.6 - /ג' בשטח של כ2443בתוכנית  24בע"מ  במגרש 
 
אני מבקש  , לפיה מפעל המזון תואם לתב"ע. של מהנדס העיר וחוות דעת: קיבלתם עם ההזמנה את 'קיז

 את המלצתכם לרמ"י לעשות למפעל הקצאה בפטור ממכרז. 
 

: אנחנו בעד תעשיינים מקומיים  ואנחנו בעד לקדם ולעודד, השאלה שלי אם יבואו  תעשיינים נוספים רפי
 ראתם ותמליץ?  קתלך ל אזוירצו גם  הצעה כזאת האם גם  זרחי התעשייה המשנמצאים באזור 

 
 דונם   500ברור,  אין לנו איפה ואיפה, כל יזם שיבוא אני אמליץ.  אני רוצה לומר לכולם פה יוספו   ז'קי: 

 תעשיה.  באזור ה
 

  :2021/34החלטה מס' 
בפטור במכרז לחברת תשלובת יצור מזון  ת קרקע  ולרשות מקרקעי ישראל להקצמליצה  מועצת העיר מ

 .דונם לטובת מפעל מזון 2.6 -/ג' בשטח של כ2443בתוכנית  24בן חמו בע"מ במגרש 
 

) ז'קי לוי, מוריס מיארה, רונן גרשום, הרב פנחס בדוש, יוסי סויסה, אלעד אלמקייס, רפי בן 01: (בעד 
 , שמעון נגר ואליהו זריהן.יוסף חיים כהן שטרית, 

 
 : תב"רים .01

 ₪.  620,000סה"כ -מבנים יבילים במימון משרד החינוך א.
 ₪. 200,000רכישת ציוד רפואי ופעילויות לקהילה  במימון: מפעל הפיס סה"כ   ב. 
 ₪.  85,000הצבת מתחמי כושר אורט אמירים במימון: משרד החינוך סה"כ  ג. 
  –מון משרד השיכון השתתפות בבניית אולם ספורט מקיפים במי – 1416הגדלת תב"ר   ד. 

 ₪.  2,458,552סה"כ            
 אולם ספורט קריית רבין בי"ס תומר במימון משרד השיכון  1121הגדלת תב"ר  ה. 

 ₪.   1,000,000בסך 
 
 
 
 



 
 
 
 

 ₪ במימון משרד החינוך סה"כ תב"ר   271,621גני ילדים  רבין בסך של  1468הגדלת תב"ר  ו.
 ₪.  1,832,631לאחר הגדלה            

בסך    1315תב"ר   . ז התורה  זוהר  עמותת  השתתפות  עירוני:  חסד  מרכז  אשר     230,000הקמת   ₪
 יופקדו בחשבון העירייה. 

 
 ₪ במימון משה"ח. 620,000  -יש לנו את מבני היבילים  + גני ילדים וכיתות בסה"כ  עטאלה:

 עבור ערכות החייאה להציב בשכונות בשיתוף  200,000בקשנו ממפעל הפיס תקציב יחודי של                   
                                                            עם מד"א.  גם במוסדות חינוך.                                                         
 ליון ₪ ימ 6היתה בסביבות של משרד הספורט השתתפות בבניית אולם ספורט,   ההרשאה               
 .ליון ימ  2,400.000במקיפים ראש העיר בקש ממשרד השיכון תוספת של               

ה  רפי מיועדים    6  –:  היו  עליהם  מדבר  שאתה   ₪ ספורט  מיליון  מה    לאולפנה.  לאולם  תב"ר    – יש 
 תגיד את האמת. . אני הבאתי אותו .  אתה העברת אותו למקיפים ועכשיו אתה מגדיל אותו.15/2/2018

 
 אתם הסבתם את זה לבי"ס אדיר.   : לא הבאת, הסבת אותו.  צר לי.ז'קי

 זברות ונציג לך את החומר. אנחנו נרד ביחד לג          
 

יש פרוטוקולים, עטאלה יכול לאשר    ,: לא הסבנו כלום ואישרנו אותו במועצת העיר, יש פה עובדות  רפי
 מבני יבילים.  2 –יון ₪ בבי"ס אדיר ו ימל 2.5הושקעו   את זה.

 
אולם ספורט של בי"ס תומר היה חסר מיליון ₪  ראש העיר בקש את כיסוי הכסף    : הגדלת תב"רעטאלה 

 ₪.  271,000שנפתחים מחר עוד   משרד השיכון. , בנוסף הגדלת תב"ר בגני הילדים בקרית רביןמ
 

 : אבקש לאשר את התב"רים הנ"ל. ז'קי
 

צריך את הסכמת כל חברי  ימים מראש כנדרש בחוק ולכן    10  -פחות מ: תב"ר ז' הועבר לחברים  מיכל
 המועצה להוספתו לסדר היום.

 
  :2021/35 החלטה מס'

 התב"רים שלהלן:  7אשרת את מועצת העיר מ
 ₪.  620,000סה"כ -מבנים יבילים במימון משרד החינוך א.
 ₪. 200,000רכישת ציוד רפואי ופעילויות לקהילה  במימון: מפעל הפיס סה"כ   ב. 
 ₪.  85,000אורט אמירים במימון: משרד החינוך סה"כ הצבת מתחמי כושר  ג. 
  –השתתפות בבניית אולם ספורט מקיפים במימון משרד השיכון  – 1416הגדלת תב"ר   ד. 

 ₪.  2,458,552סה"כ            
 אולם ספורט קריית רבין בי"ס תומר במימון משרד השיכון  1121 הגדלת תב"ר ה. 

 ₪.  1,000,000בסך            
 ₪ במימון משרד החינוך סה"כ תב"ר   271,621גני ילדים  רבין בסך של  1468הגדלת תב"ר  ו.

 ₪.  1,832,631לאחר הגדלה             
 ₪  230,000התורה בסך הקמת מרכז חסד עירוני: השתתפות עמותת זוהר  1315תב"ר  . ח

 אשר  יופקדו בחשבון העירייה.
 

) ז'קי לוי, מוריס מיארה, רונן גרשום, הרב פנחס בדוש, יוסי סויסה, אלעד אלמקייס, רפי בן 01: (בעד 
 , שמעון נגר ואליהו זריהן.יוסף חיים כהן שטרית, 

 
 



 
 
 
 
 

סניף    20  –(ניהול עצמי) בבנק  מזרחי     257371-ו 257398ן  -שינוי מורשי חתימה בי"ס רמב"ם בח .11
 בבית שאן לפי הפרטים שלהלן:   439

 . 027744267סיגל בן עזרא מס' ת.ז ו 25250424יצחק פריש מס' ת.ז  מורשי החתימה הקיימים הינם:
 . 027744267מזכירת בי"ס סיגל בן עזרא מס' ת.ז  ו  036823276לשנות למנהל בי"ס דוד אדרי מס' ת.ז  יש  

 
 נהל בבית ספר רמב"ם התחלף. אני מבקש לאשר את שינוי מורשי החתימה. : המז'קי

 
  :2021/36החלטה מס' 

 
   –אשרת את שינוי שמות מורשי החתימה בחשבון בית ספר רמב"ם מועצת העיר מ

 בבית שאן לפי הפרטים שלהלן:  439סניף  20 –(ניהול עצמי) בבנק  מזרחי   257371-ו 257398ן -בח
 . 027744267וסיגל בן עזרא מס' ת.ז  25250424החתימה הקיימים הינם: יצחק פריש מס' ת.ז  מורשי

 .027744267ומזכירת בי"ס סיגל בן עזרא מס' ת.ז  036823276יש לשנות למנהל בי"ס דוד אדרי מס' ת.ז 
 

קייס, רפי בן ) ז'קי לוי, מוריס מיארה, רונן גרשום, הרב פנחס בדוש, יוסי סויסה, אלעד אלמ01: (בעד 
 , שמעון נגר ואליהו זריהן.יוסף חיים כהן שטרית, 

 
 100%ולאחר שנה    שכר מנכ"ל  %90אישור חוזה העסקה למנכ"ל העיריה מר נתנאל בדוס בשיעור  .21

 שכר מנכ"ל 
 

ועדת מכרזים למינוי עובדים בכירים בחנה את   חוזה וחוות דעת משפטית.: קיבלתם עם ההזמנה  ז'קי
הכשירות וההתאמה לתפקיד ומצאה את המועמד ראוי, פה אחד. מדובר במשרת אמון ללא צורך במכרז.  

שאן שגדל פה. היה קצין בצבא, בעל תואר שני במשפטים, רואה חשבון, עובד - בן ביתמדובר במועמד  
שאן, צעיר עם ניסיון ורקורד. עבר את ועדת -אווה לביתברשות המדינה ברשות המיסים. אני חושב שזה ג

משכר מנכ"ל שיועלה לאחר שנה   90%אבקש לאשר את ההסכם ואת שכר הבכירים בשיעור של איתור.  
 שכר מנכ"ל.  100% -ל
 

 שאן.-ישבנו ראיינו אותו נכס לבית : הרב שמעון נגר
 

  :2021/37החלטה מס' 
כעבור    למנכ"ל מר נתנאל בדוס.  90%הבכירים במשרת אמון בשכר של  סכם  אשרת את המועצת העיר מ

 שכר מנכ"ל.  100% -שנה יועלה ל
 

) ז'קי לוי, מוריס מיארה, רונן גרשום, הרב פנחס בדוש, יוסי סויסה, אלעד אלמקייס, רפי בן 01: (בעד 
 , שמעון נגר ואליהו זריהן.יוסף חיים כהן שטרית, 

 
 על החתום:                                                              

      
                             ____________ 

 ז'קי לוי                                   
 ראש העיר            

 


