עמוד  1מתוך 2

יום שני כ"ה אדר ב תשע"ו
 04אפריל 2016

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  63מיום 4.4.2016
הישיבה התקיימה בחדר הישיבות של העירייה
נוכחים :ליאת שוחט ,ז'אנה כהן ,טל אשכנזי ,אפי גוטמן ,סבח יוסף ,ליאת בן בסט ,עוזי אהרון,
איילה ברטה.
חסרים :עופר בוזי ,דוד חיון ,יחזקאל שקד ,ליאור אגאי ,ימית קרקוקלי ,יניב דאון ,ננה חן.
משתתפים :עופר תודר ,עו"ד שלומית שפינדל ,גיל גבריאל ,רמי בן סעדון.
על סדר היום:
 .1אישור תב"ר  - 1365תכנון פארק נחל איילון בסך .₪ 850,000
 .2מינוי חברים לועדת בטיחות.
)הישיבה נפתחה בשעה (18:38
ראש העירייה:
אני פותחת את הישיבה ,אני רוצה להציג את גיל גבריאל ,ממלא מקום הגזברית ולאחל לו הצלחה.
סעיף מס'  - 1אישור תב"ר  - 1365תכנון פארק נחל איילון בסך ₪ 850,000
ראש העיריה:
מבקשת לאשר תב"ר  - 1365תכנון פארק נחל איילון בסך .₪ 850,000
מקורות מימון :רשות מקרקעי ישראל.
ועדת הכספים המליצה למועצה לאשר את התב"ר.
בעקבות קול קורא שהגשנו קיבלנו תקציב לתכנון הפארק המטרופוליני שנמצא בגבול הדרומי של
העיר ,הסכום הועבר לתכנון הפארק.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :תב"ר  - 1365תכנון פארק נחל איילון בסך  ,₪ 850,000מאושר.
סעיף מס'  - 2מינוי חברים לועדת בטיחות בעבדוה
ראש העיריה:
מבקשת לאשר מינוי ועדת בטיחות בעבודה.
שלומית שפינדל:
חוק ארגון הפיקוח על העבודה קובע שקיימת חובה להקים ועדת בטיחות במפעל שמונה מעל 25
עובדים .ההגדרה של מפעל שקבועה בפקודת הבטיחות ,היא הגדרה רחבה וכוללת גם רשויות
מקומיות .החוק קובע שועדת הבטיחות תהיה מורכבת מנציגי עובדים ונציגי מעסיק שווה בשווה.
תקנות הארגון בפיקוח על העבודה קובעות את הדרך להקמת הועדה והסמכויות שלה והפעילות
שלה.
נציגי העובדים צריכים להיבחר על ידי העובדים או על ידי ועד העובדים ונציגי המעסיק נבחרים על
ידי מועצת העיר ואז ועדת הבטיחות מבין חבריה בוחרת ברוב קולות את יו"ר הועדה.
ועדת הבטיחות מדווחת למפקח העבודה האזורי.
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ראש העירייה:
אני רוצה להביא לאישור את חברי הועדה :עופר תודר  -מנכ"ל העירייה ,מוטי קוטאי  -מנהל אגף
שפ"ע ופיקוח עירוני ,יהודית שקורי  -מנהלת משאבי אנוש ,אבי בללי  -תקציבן מחלקת חינוך ונציגי
העובדים :חזי חלביה  -חבר ועד העובדים ,יניב פיטוסי ,יוסי רחמים ועוז זכריה.
ועדת בטיחות תבחר מבין חבריה ברוב קולות יושב ראש הועדה.
ועדת הבטיחות תמנה את מזכיר הועדה.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מינוי ועדת הבטיחות מאושר.
)הישיבה ננעלה בשעה (18:45

עופר תודר
מנכ"ל העירייה

ליאת שוחט ,עו"ד
ראש העירייה

