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  2016 אוגוסט 08, ו"תשע אב' שני דמיום  57' מן המניין מס ישיבת מועצה            

  הישיבה התקיימה בחדר הישיבות של העירייה

, טל אשכנזי, אנה כהן'ז, ננה חן, דוד חיון, יניב דאון, אפי גוטמן, עוזי אהרון, ליאת שוחט  :נוכחים
  . סבח יוסף, ימית קרקוקלי, ליאור אגאי

  . ליאת בן בסט, יעקב נחום, עופר בוזי :חסרים

מי ר, גזבר העירייה –גיל גבריאל , ל העירייה"מנכ –עופר תודר , ד שלומית שפינדל"עו  :משתתפים
דובר  –אורן קורנפלד , חשב מחלקת חינוך –ח אבי בללי "רו ,העירייה מבקר -סעדון בן 

  . מינהל ולוגיסטיקה -  חמאני דוד, העירייה

  :על סדר היום

 .גבריאל לגזבר העירייהגיל ח "מינוי רו .1

 .ארנונההמנהל גבריאל לגיל ח "מינוי רו .2

 .בחירת חברים לוועדות העירייה .3

 .אישור המלצות ועדת שמות .4

 .הנחת החלטת ועדת הנחות בארנונה על שולחן המועצה .5

  )18:20הישיבה נפתחה בשעה ( 

  גבריאל לגזבר העירייהגיל ח "מינוי רו - 1' סעיף מס

    :ראש העיריה

ד "עו, חוות דעת היועצת המשפטית לעירייה. ח גיל גבריאל לגזבר העירייה"מבקשת לאשר מינוי רו
  .להלן מצורפת לפרוטוקול זה, שלומית שפינדל
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  ? יש שאלות

  :ננה חן

אני רוצה להבין למה זה שני , לגבי הסעיף השני. אני מברכת על כך, לגבי הסעיף הראשון. כן
  ? תפקידים

  :ש העירייה"יועמ –ד שלומית שפינדל "עו

על פי . יש רשויות שבהן הגזבר ממלא את זה ויש רשויות שמישהו אחר. 1976זה חוק ישן משנת 
המינוי שלו מפורסם , החוק מי שחותם על תשובות להשגות בנושאי ארנונה הוא מנהל הארנונה

, כלומר היום אחרי שהמועצה תאשר אני מפרסמת את זה ברשומות, ברשומות אחרי אישור המועצה
אבל המנוי הזה הוא , יות גזבר העירייה כמו במקרה הזה ויכול להיות בעל תפקיד אחרזה יכול לה

  . בהתאם לחוק

  :ליאת שוחט

אנו מברכים את גיל . בעשרים שנים האחרונות, הגזברית לשעבר, בתפקיד הזה היתה מזל זרחיה
  . בהצלחה בתפקיד

  ?מי בעד

  . פה אחד:  בעד

  .מאושר, זבר העירייהח גיל גבריאל לג"מינויו של רו :החלטה

  ארנונההמנהל גבריאל לגיל ח "מינוי רו - 2' סעיף מס

  :ראש העיריה

  .ארנונההמנהל גבריאל לגיל ח "מינוי רולאשר  מבקשת

  ?מי בעד

  . פה אחד:  בעד

  .מאושר, ארנונההמנהל לח גיל גבריאל "מינויו של רו :החלטה

  בחירת חברים לוועדות העירייה - 3' סעיף מס

  :העיריהראש 

  .חברים לועדות העירייהמבקשת לאשר 

 .מינוי חברים לוועדות העירייה במקום טל אשכנזי 3.1

 . עופר בוזי - וועדה להנצחת זכרם של חללי טרור 3.1.1

  . ננה חן -  ועדת ביטחון וחירום 3.1.2

כי בתקופה , כרגע צריך להקים ועדת הנצחה. זו ועדת רשות -בחירת חברים לועדת הנצחה  3.2
. האחרונה פונים יותר ויותר אנשים שרוצים להנציח את זכר יקיריהם במקומות ציבוריים
, אמא אחת פנתה וביקשה להקים כיתת מוסיקה על שם בנה ולכן אנו נקים ועדה לצורך כך

אני רוצה , צחה של מקרים חריגיםנביא את זה לאישור המועצה ונתחיל הליך מסודר של הנ
לציין שאחד הקריטריונים שהכי בולט בועדות הנצחה זה השתתפות כספית של המשפחה 

 . בהנצחה
  18:54אילה ברטה הצטרף לישיבה בשעה 

  :אפי גוטמן

  ?יהיה רמה של תרומה

  :ראש העירייה

מי שרוצה , עדהאני אעמוד בראש הו. אנו נבדוק מה קורה במקומות אחרים ונקבע קריטריונים
  . להיות חבר מוזמן לקחת חלק

, כהן אנה'ז, יניב דאון, אפי גוטמן, יעקב נחום, יוסף סבח, ר"יו -שוחט  ליאת  :יהיו הועדה חברי
  . נציג ציבור
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  ?מי בעד

  . פה אחד:  בעד

  .חברים לועדות כמפורט להלן ה מינויאשרהמועצה   :החלטה

 .עופר בוזי - ועדה להנצחת זכרם של חללי טרור .1

 .זינה כהן - ביטחון וחירום ועדת  .2

  אנה כהן'ז, יניב דאון, אפי גוטמן, יעקב נחום, סבח יוסף, ר"יו -ליאת שוחט   - ועדת הנצחה  .3

  28.7.2016מישיבתה ביום חמישי  אישור המלצות ועדת שמות - 4' סעיף מס

  :ראש העיריה

לחדש ולהכניס למסגרת את כל השמות של הרחובות , לתקן, השבוע התכנסה ועדת שמות לאשרר
  . אני אקריא לכם את ההמלצות. שהיו בשנים האחרונות בעיר

  :ננה חן

  . לא קיבלתי? שלחתם את זה

  :ראש העירייה

  . לא צריך לשלוח

  :ד שלומית שפינדל"עו

צריך . אה המלצות לחברי המועצה שיתנו הסכמההיא כמו ישיבה מקדימה שהועדה מבי ,הישיבה פה
, הכוונה לשנות את השם הציבורי צריכה להתפרסם בעיתון. אחר כך לפרסם את השמות בעיתון

זה חודש לפחות לפני הדיון במועצה והמועצה  .במשרדי העירייה ומקום ציבורי שרלוונטי בעיר
אם  .ים שמתגוררים סמוך להופיע בפניהשל המקום הציבורי הרלוונטי או דייר יצריכה לאפשר לנציג

החלטה לשינוי . אז מזמנים את בני המשפחה, זה שם המקום שרוצים לשנות הוא שם של אישיות
  . שם צריכה להתקבל ברוב של שני שליש של חברי מועצה

  )18:55שיבה בשעה יעוזי אהרון יצא מה(

  :ננה חן

כדי , זה היה אמור להגיע יחד עם ההזמנה לישיבה, ואני חושבת ששלומית תסכים איתי ,להבא
  . שנוכל להגיע מוכנים לישיבה

  :ראש העירייה

  . זה רק אחרי שיעברו את התהליך ששלומית תיארה כאן, ההצבעה אם הרחוב עובר או לא

  :ראש העירייה

  .4.8.2016וביום חמישי  28.7.2016ה ביום חמישי יתומבקשת לאשר המלצות ועדת שמות מישיב

 "משה גניש"סמטת  4.1

מרחוב , משה גנישש "נקראה סמטה זו ע, 26.6.2016מתאריך  167/2013' בישיבת מועצה מס
  .י"יגאל אלון חוצה את רחוב הראשונים עד רחוב הלח

בקשתו של יאיר סרבי לקרוא שם . התקבל מכתב ממשרד מבקר המדינה 7.9.2015ביום 
  .י"הראשונים עד רחוב הלחלסמטה מרחוב 

, י"מרחוב יגאל אלון חוצה את רחוב הראשונים עד רחוב הלח, מאחר וסמטת משה גניש
  .קיימת אי בהירות אצל הציבור לגבי שני מקטעיה, י רחוב הראשונים"נחתכת ע

לאשרר את החלטת המועצה למועצה המליצה  ,28.7.2016בישיבתה מיום  ועדת שמות
י ועד "לקרוא על שם משה גניש מרחוב הלח, 26.6.2016מתאריך  167/2013' מס מישיבתה

  .יגאל אלון לכל אורכו
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  "הבשן" -להחזיר את השם הקודם , בקשת תושבים מסמטת רפאלו קיש פאלח 4.2

ונקרא על שם רפאלו , לשעבר, שונה שם רחוב הבשן, 20.8.2012, ב"אלול תשע' ביום שני ב
  .הראשון של הארגון העולמי של היהודים יוצאי לוב המייסד והנשיא, קיש-פלח

להחזיר את השם הקודם של , 6.12.2015תאריך מ סמטה זו תושבי 9 -מבקשה התקבלה 
בטענה כי תושבי הסמטה לא נשאלו ולא זומנו להציג עמדתם והשינוי , "הבשן", הסמטה

  .נעשה להפתעתם

ולאשר החזרת לבקשת התושבים המליצה למועצה , 28.7.2016ועדת שמות בישיבתה מיום 
  .הבשן לסמטתהשם 

  :ש העירייה"יועמ -ד שלומית שפינדל "עו

אלא כעבור , על פי התקנות כשמבטלים שם של רחוב אז לא חוזרים ונותנים אותו לרחוב אחר
העירייה רשאית לשנות שם של רחוב רק בחודש אוקטובר של כל . חמש שנים מיום הביטול

  . שנה בלבד

  "הגרדום עולי"סמטת  4.3

הוחלט להחליף את שם סמטת עולי הגרדום  29.1.2012 -מ 105/2012' מסמועצה  בישיבת
  .ל משה לוי"ראולקרוא לה על שם 

, מפקד מרחב במשטרה ומנהל מרכז מושת יהדות בבל לשעבר ,יגאל לושיבשיחת טלפון מ
 .נמסר כי הדבר נעשה בניגוד לרצון המשפחה, לשעבר

עולי "המליצה למועצה להחזיר את שם הסמטה לשם , 28.7.2016ועדת שמות בישיבתה מיום 
  ."הגרדום

 ל משה לוי"ש רא"בקשה לקרוא רחוב ע 4.4

ל "ל פקודו רא"נכה צה, יגאל פרומן מרמת השרוןמ 27.1.2016מתאריך התקבלה בקשה בכתב 
  .בצנחניםמשה לוי 

 לשעבר ,יגאל לושיומ, ל משה לוי"חיו של ראא, מ ברוך לוי"גם פניות טלפוניות מאל התקבלו
  .לשעבר, מפקד מרחב במשטרה ומנהל מרכז מושת יהדות בבל

קם ומתחם שילקבל החלטה כי המליצה למועצה , 28.7.2016ועדת שמות בישיבתה מיום 
מות רבי ייקרא מתחם האלופים ויקראו בו רחובות על ש, 6/מתחם בת ,באזור התעשייה

הדבר יובא לאישור  .ל משה לוי"ביניהם יקרא רחוב גם על שם רא, ל"צהב םאלופיאלופים ו
  .מחדש

  "חטיבת אלכסנדרוני"רחוב  4.5

ף קטע דרומי של רחוב יהחלהוחלט ל 30.10.2012מתאריך  131/2012' בישיבת מועצה מס
  ".שפרינצק"ש "עולקרוא לו , דרומה "העבודה"' ממפגש רח, "חטיבת אלכסנדרוני"

חטיבת "להחזיר את השם המליצה למועצה , 28.7.2016ועדת שמות בישיבתה מיום 
  .לכל אורך הרחוב" אלכסנדרוני

  "אסירי ציון"רחוב  4.6

את שם רחוב אסירי ציון  ףיהחלהוחלט ל 30.10.2012מתאריך  131/2012' בישיבת מועצה מס
  ".אור יום"לשם 

הרחוב לשם אסירי  להחזיר את שם המליצה למועצה, 28.7.2016ועדת שמות בישיבתה מיום 
  .ציון

 "איילת השחר"רחוב  4.7

 שפרינצקאת שם רחוב  ףיהחלהוחלט ל 30.10.2012מתאריך  131/2012' בישיבת מועצה מס
  ".איילת השחר"לשם 

לת יאי"את שם הרחוב לאשרר המליצה למועצה , 28.7.2016ועדת שמות בישיבתה מיום 
  ".השחר

  :אפי גוטמן

  . הוא מתאים לעיר ואני מצפה שיקראו רחוב על שם שפרינצק השם שפירנצק
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 "הגולן"רחוב  4.8

הוחלט להחליף את שם רחוב הגולן ולקרוא לו על  6.1.2009 -מ 3/2009' מס בישיבת מועצה
  .שם משה הדדי

  .הגולן את השם לרחוב להחזירהמליצה למועצה , 28.7.2016ועדת שמות בישיבתה מיום 

  :דוד חיון

  . זה נקודה רגישה, מדובר במורה

  :קרקוקלי ימית

  . זה נקבע בהליך לא תקין

 "ההגנה"רחוב  4.9

ולקרוא לו  ההגנההוחלט להחליף את שם רחוב  7.10.2014 -מ 26/2014' מס בישיבת מועצה
  .גדעון סער על שם

  .ההגנה את השם לרחוב להחזירהמליצה למועצה , 28.7.2016ועדת שמות בישיבתה מיום 

  "אריק איינשטיין"רחוב  4.10

ולקרוא  יהדות קנדההוחלט להחליף את שם רחוב  3.12.2013 -מ 3/2013' מס בישיבת מועצה
  .אריק איינשטיין לו על שם

יהדות  את השם לרחוב להחזירהמליצה למועצה , 28.7.2016ועדת שמות בישיבתה מיום 
  .קנדה

  ש יצחק שמיר"החלפת שם רחוב גבי אשכנזי וקריאתו ע 4.11

להחליף את שם רחוב גבי אשכנזי  המליצה למועצה, 4.8.2016שמות בישיבתה מיום  ועדת
  .ל"שמיר זיצחק ש "ולקרוא לו ע

  :ננה חן

  . יצחק רבין ואני חושבת שצריך להחזיר את זה לשם הזה' היה לו שם שד

  :טל אשכנזי

  . ככה שמחזירים שם לא צריך להמתין חמש שנים

  :ראש העירייה

  . אני מקבלת את ההערה להחזיר את השם לשם יצחק רבין

 ש הרב דוד ברהום"קריאת רחוב ע 4.12

לשנות את שם רחוב תפארת ישראל  המליצה למועצה, 4.8.2016שמות בישיבתה מיום  ועדת
  .אשר נפטר בעת כהונתו, ל רב העיר לשעבר"ז לקרוא לו על שם הרב דוד ברהוםו

 ש דבורה עומר"עו "הגן"ם בשם באלי וקריאת החלפת שם רחוב 4.13

הוחלט לקרוא לרחוב חדש  412בכניסה מכביש  26.6.2013 -מ 167/2013' מס בישיבת מועצה
הרחוב שנכנס ,  בין מתחם המשתלה לשעבר לבין חברת נתיבי ישראל, מכיוון יהדות קנדה

 .באליבשם , וכן לסמטה היוצאת ממנו צפונה, מערבה

' מסלבטל החלטת המועצה  המליצה למועצה, 28.7.2016ועדת שמות בישיבתה מיום 
  .ל"ולבטל את השם באלי לרחוב ולסמטה הנ 26.6.2013 - מ 167/2013

  .כדלקמן, המליצה למועצה, 4.8.2016שמות בישיבתה מיום  ועדת

  ".באלי"במקום " הגפן"הרחוב בין אריק איינשטיין לבין אבי ואביבי יקרא לקרוא את 

במקום סימטת " דבורה עומר"על שם הסופרת , הסמטה מרחוב הגפן צפונהלקרוא את 
  ".באלי"

  :ננה חן

  . ל"היתה כתבת טלויזיה ששם את הצהרת שאת הולכת להמליץ על שם יסאמו ילאו ז
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  :ראש העירייה

ל תושבי "כדי לתת מענה לחיילי צה, אבל לשם כך הקמנו את הועדה להנצחה, אמרתי שנשקול
  . העיר בהנצחה ראויה

  :אפי גוטמן

באזור  6/עברתי על הפרוטוקול של הישיבה הקודמת של ועדת שמות והיה כתוב שכל אזור בת
' ני חושב שרחאריאל שרון מיועד להיות רחוב על שמות אלופים או ראשי ממשלות וא' של רח

  . גולדה מאיר במקום הגפן' הגפן הוא לא במקום והייתי מציע את רח

  :ראש העירייה

  . אני בעד שיונצחו כמה שיותר נשים

  :טל אשכנזי

יש פה הרבה תושבים שהלכו לעולמם ועשו לא מעט למען אור יהודה ואני חושב שכדאי 
  . לבחון

  :ימית

  .  ם אנשים מקומיים ולקחת את העיר קדימהאני חושבת שאנחנו לא צריכים לקרוא על ש

  :ראש העירייה

  .ית על העיר ולבחון כל דבר לגופואנחנו צריכים להסתכל תדמית

  .ש גולדה מאיר"ההמלצה היא לקרוא לרחוב ע

 החזרת שם רחוב מונטיפיורי 4.14

להחליף חלק מרחוב  3.3.2008 - מ 149/2008' ומס 3.2.2008 - מ 147/2008' מס ת מועצהובישיב
  .ולקרוא אותו על שם משה חייק, מרחוב יחזקאל קזז עד לרחוב דב הוז, מונטיפיורימשה 

להחזיר את שם הרחוב לכל אורכו על שם  המליצה למועצה, 4.8.2016שמות בישיבתה מיום 
  .משה מונטיפיורי

  :סבח יוסף

. ועדת שמותאני זוכר שהיו שתי ישיבות מועצה כולל , אני חושב שזו החלטה שהתקבלה בנוהל תקין
  . אני אומר לכם שזה פורסם. אני מציע לדחות את זה בינתיים. לדעתי זה נעשה בצורה תקינה ביותר

  :ראש העירייה

של , לא היה הליך של פרסום, אבל התקבלו הצבעה נגד ובעד, כל האישורים באו לישיבת מועצה
  . ידיעת התושבים והתנגדויות לא בוצע ולכן אנו טוענים שזה לא חוקי

  )19:17ח יוסף עזב את הישיבה בשעה סב(

  :מבקשת לאשרר מחדש

' לרח הבנים עד' מרח ,הסתדרותהרחוב מקטע , הכביש מיהדות קנדה שנכנס שנקרא אריאל שרון
  .על שם הרב יצחק כדורי.אלכסנדרוני

 הרב יצחק, ועד אסירי ציון לשעבר, היום עובדיה יוסף, הסוכנות היהודית' רחמ ,גן מילווקיבדרך 
  .מועלם

  .לעובדיה יוסף, הסוכנות היהודית

  :ננה חן

למה חלק אתם משנים וחלק . גם הרחובות שכעת את מקריאה הם גם רחובות שלא עברו הליך חוקי
  ?אתם מאשרים

  :ראש העירייה

רחובות והחליטה שאת חלקם שמות ההמלצות הועדה שדנה ב אלה, אמרתי כבר התחילת הישיבה
    :לשנות ואת חלקם לאשרר

  .השחר רחוב יש מספר בניינים שנקראים, 412סמטה בין רחוב ניצן לבין כביש  .1

  .יתווכ סלאח ודאוד אל ,בפניה מרחוב לוסקלר לכוון היכל התרבות .2

 .נתניהו על שם אבי ואביבקפה ויוני -הרחוב שחוצה את אריאל שרון ומקשר בין אר .3

  ".האוניברסיטה"להחזיר את שם הרחוב לשם , רחוב הסוכנות .4



  7מתוך  7עמוד 

  הנחת החלטות ועדת - 5' סעיף מס

  הנחות בארנונה על שולחן המועצה 

 339 -ו 338י סעיפים "החלטת ועדת הנחות בארנונה על מחיקת חובות עפ -הנחה על שולחן המועצה 
 .ל משרד הפנים"פי נוהל מחיקת חובות של מנכ לפקודת העיריות ועל

חייבים  4 -והחלת הנחות ל פשרהאישרה הסכמי , 13.7.2016ועדת הנחות בישיבתה מתאריך  .1
  .₪ 14,165 -הסכום הכולל למחיקה . לפקודת העיריות 339לפי סעיף 

חייבים  11 -ומחיקת חובות ל אישרה הסכמי פשרה, 13.7.2016ועדת הנחות בישיבתה מתאריך  .2
 .₪ 165, 2,201,184 -הסכום הכולל למחיקה . לפקודת העיריות 339לפי סעיף 

 338חייבים לפי סעיף  36 -אישרה מחיקת חובות ל, 17.7.2016מתאריך ועדת הנחות בישיבתה  .3
 .₪ 3,258,426.50 -הסכום הכולל למחיקה . לפקודת העיריות

 339חייבים לפי סעיף  8אישרה הסכמי פשרה עם , 17.7.2016ועדת הנחות בישיבתה מתאריך  .4
 .₪ 1,965,146 -הסכום הכולל למחיקה . לפקודת העיריות

חייבים לפי  10 -אישרה הסכמי פשרה והחלת הנחה ל, 7.6.2016ישיבתה מתאריך ועדת הנחות ב .5
 .₪ 72,444  -הסכום הכולל למחיקה . לפקודת העיריות 339סעיף 

 339חייבים לפי סעיף  20 - אישרה הסכמי פשרה עם , 7.6.2016ועדת הנחות בישיבתה מתאריך  .6
 .₪ 1,327,930  -הסכום הכולל למחיקה . לפקודת העיריות

טעונים את אישור משרד , שהונחו על שולחן המועצה, כל הסכמי הפשרה של ועדת הנחות בארנונה
  .הפנים

  )19:22הישיבה ננעלה בשעה ( 

        

  ד"עו, ליאת שוחט  דוד חמאני
  ראש העירייה  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

  ישיבות המועצה מרכז


