
   21.04.2021 1    מן המנייןמועצה שלא  

 עיריית כפר סבא
  47/18-13/21 פרוטוקול מס'

 ( 21/04/21)  פ"אתש'ה ט' באייר  ,רביעי מיום ,מן המניין  שלא מישיבת מועצה
 

 

 ראש העיר רפי סער   :)לפי א"ב( שתתפיםמ

 חבר המועצה   עו"ד אהוד יובל לוי  

 חבר המועצה, משנה לראש העיר אורן כהן 

 אש העירחבר המועצה, סגן ומ"מ ר  עו"ד איתן צנעני  

 חבר המועצה אמיר קולמן 

  חברת המועצה  ד"ר אסנת ספורטה  

 חבר המועצה, סגן ראש העיר דני הרוש 

  חברת המועצה  הדר לביא 

 חברת המועצה  יעל סער 

  חברת המועצה  לירית שפיר שמש  

 חבר המועצה מאיר מנדלוביץ'  

  חבר המועצה ממה שיינפיין 

 ן ראש העירחבר המועצה, סג הנדין -עילאי הרסגור 

  חבר המועצה פינחס כהנא 

 חברת המועצה  פליאה קטנר 

  חבר המועצה ד"ר רפי קובי  

  חברת המועצה  רו"ח תהילה מימון  

  חבר המועצה עו"ד יוסי סדבון  :חסרים

  חברת המועצה  עו"ד קרן גרשון חגואל  

 חבר המועצה צביקה צרפתי 

  חברת המועצה  עו"ד עדי לוי סקופ  

 מנכ"ל העירייה   חרצ איתי :וכחיםנ

 יועמ"ש העירייה   עו"ד אלון בן זקן  

 יועמ"ש עו"ד בתיה בראף  

 עוזר מנכ"ל בן צ'רטוף דאר  

 מבקר העירייה  דוד ציון תורג'מן  

 גזבר העירייה  צביקה דוידי  

הכלכלית  עידן חסון  החברה  סמנכ"ל 



   21.04.2021 2    מן המנייןמועצה שלא  

 

 21.04.2021 –מן המניין    שיבת מועצהי

 :על סדר היום

 רי מועצה לוועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים  אישור מינוי חב  . 1

 לשם בחינת כשירותו/ה והתאמתו/ה של המועמד/ת למשרת מנכ"ל.  
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 אישור מינוי חברי מועצה לוועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים   . 1

 והתאמתו/ה של המועמד/ת למשרת מנכ"ל.  לשם בחינת כשירותו/ה            

 

פותח ישיבה חדשה. הזמנו ישיבת מועצה, יש לנו פה   : ראש העיר 

היום  סדר  על  הראשון  הנושא  שלא    נושאים.  ישיבה 

המניין.   מועצה    2מן  חברי  מינוי  אישור  נושאים, 

לשם   בכירים  עובדים  לבחירת  מכרזים  לוועדת 

למשרת  המועמד  של  והתאמתו  כשירותו    בחינת 

 מנכ"ל העירייה.  

צחר,    איתי  מר  העירייה  מנכ"ל  של  הודעתו  לאור 

בצורה   ממנו  להיפרד  באמת  הדרך  את  אמצא  ואני 

על   תודות  מאוד  הרבה  לו  מגיע  כי  וראויה,  מכובדת 

סבא.   כפר  בעיר  כאן  השנים  רבת  שלו  הפעילות  כל 

לו   ולאחל  אותו  לברך  מכובדת  בדרך  נמצא  ואנחנו 

א לקח על עצמו בעיר  בהצלחה גם באתגר החדש שהו 

וטובה  לסעיף    , שכנה  לפקודת    169ובהתאם  )ב( 

לבחירת   המכרזים  ועדת  את  לכנס  נדרש  העיריות 

של   והתאמתו  כשירותם  בחינת  לשם  בכירים  עובדים 

הוא   וההרכב  מנכ"ל.  למשרת  המועמד  או  המועמד 

נציג   או  העיר  ראש  אשר  כדלקמן:  סגניו  מקרב 

ה  לבחירת  המכרזים  ועדת  כיו"ר  הבכיר,  ישמש  עובד 

מהם    2 אחד  שלפחות  ידה  על  שייבחרו  מועצה  חברי 

כל   ואם  הנהלה,  בוועדת  מיוצגת  שאינה  סיעה  נציג 

שאינו   מועצה  חבר  הנהלה,  בוועדת  מיוצגות  הסיעות 

הנהלה  בוועדת  העירייה,     , חבר  של  המשפטי  היועץ 

 נציג השר.  
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מאשרת    כך מועצת העיר  והצעת    2לשם  חברי מועצה 

מאשרי  עו"ד  ההחלטה:  המועצה  חבר  את  למנות  ם 

לא   היא  באמת  חגואל,  גרשון  קרן  ועו"ד  צנעני  איתן 

עובדים   לבחירת  המכרזים  בוועדת  כחברים  כאן, 

או   והתאמתו  כשירותו  בחינת  לשם  בכירים 

התאמתה של המועמד/ת למשרת מנכ"ל/ית, בהתאם  

את    169לסעיף   לקבל  אפשר  העיריות.  לפקודת  )ב( 

 תודה רבה, פה אחד.  זה פה אחד?  

 

מס'   איתן    : 313החלטה  עו"ד  המועצה  חברי  את  למנות  אחד  פה  מאשרים 

לבחירת   המכרזים  בוועדת  כחברים  חגואל  גרשון  קרן  ועו"ד  צנעני 

של   והתאמתו/ה  כשירותו/ה  בחינת  לשם  בכירים,  עובדים 

לסעיף   בהתאם  מנכ"ל  למשרת  העיריות    169המועמד/ת  לפקודת  ב' 

 )נוסח חדש(.  
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לעמותות   ראש העיר:  תמיכות  חלוקת  המשך  אישור  הבא  סעיף 

לשנת   נתמכים  ועדת  2021ולגופים  לאישור  בהמשך   .

ב  שהתקיימה  בישיבה  לעמותות  -התמיכות 

להשלמת    23.2.2021 בכפוף  וזאת  הפרוטוקול,  מצ"ב 

בימים   הנדרשים,  השלימו  מסמכים    12האחרונים 

 עמותות את המסמכים הנדרשים.  

הבאה    בשנה  כאן,  זה  את  אומר  אני  זה  על  וגם 

להגשת   עד  תאריך  לקבוע  לאפשר,  לא  מתכוון 

ועדיין   באפריל  נמצאים  כבר  אנחנו  כי  המסמכים, 
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 טות ריכוז החל
 

 אישור מינוי חברי מועצה לוועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים   . 1

 לשם בחינת כשירותו/ה והתאמתו/ה של המועמד/ת למשרת מנכ"ל.            

 

מס'   איתן    : 313החלטה  עו"ד  המועצה  חברי  את  למנות  אחד  פה  מאשרים 

לבחירת   המכרזים  בוועדת  כחברים  חגואל  גרשון  קרן  ועו"ד  צנעני 

של    עובדים  והתאמתו/ה  כשירותו/ה  בחינת  לשם  בכירים, 

לסעיף   בהתאם  מנכ"ל  למשרת  העיריות    169המועמד/ת  לפקודת  ב' 

 )נוסח חדש(.  
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מס'   קולות    : 314החלטה  ברוב  לשנת  מאשרים  תמיכות  לעמותות    2021חלוקת 

כמפ  נתמכים  ועדת  ולגופים  להמלצת  בהתאם  הרצ"ב  בטבלה  ורט 

 .  23.2.2021-תמיכות מ 

דני, רא  -בעד  , מאיר, ממה,  ש העיר, עילאי, פליאה, לירית תהילה, אורן, 

 יובל, פינחס, הדר, אסנת, יעל.  

 איתן, אמיר קולמן, רפי, קובי.   -נמנע  

 

 


