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 2015, באוקטובר 18 

 
 
 

 ל ו ק ו ט ו ר פ

 2015באוקטובר  14, מתאריך 5/15ישיבת מליאה מס'  

 

 

עו"ד, שמואל מזרחי, ציפי זילברמן,           -יו"ר, שאול רומנו-יוסי שבו :נוכחים

עו"ד, אורן יגאנה,                 -אבירז, שחר רובין, לירן יגודה-טלי חייט

יהודה חיימוביץ',  ד"ר הדס שחורי, סמדר אהרוני, יעקב קורץ,

 אליהו לוי, יצחק כהן. 

 

 .עמוס לוגסי :חסרים

 

תומר תדהר, צחי ברוורמן, ד"ר ענת ליבוביץ', אדר' קיריל קוזיול,            :מוזמנים

              יהודה, יגאל נדב, -רו"ח, שמעון גור, אורית בן-גידי טביב

                  , דייגו כהן ,יועמ"ש-כהן-סגרון, ירון לוי, עו"ד שולמית מנדלמןיוסי 

 רו"ח, מיכל רוטוול, נורית כהן.-דרור מרגלית, שלמה אליהו

 

 .בתיה חן :רשמה
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 :עדכונים . 60

 

 אני פותח את הישיבה.  :היו"ר

השבוע היה יום הניקיון הבינלאומי. אנו הוצאנו מבתי הספר ניקיון, 

תה הם זורקים אבנים ואנחנו יניקינו גם בפלמחים, שהמטרה הי

מנקים. הילדים שלנו מנקים את הרחובות והם זורקים את האבנים 

 ומלכלכים. 

ציונה נערכנו בהתאם לכוחות -ואם אנחנו מדברים על ביטחון, בנס

 שיש לנו מבחינת השיטור והמאבטחים. 

המדינה החליטה לתגבר את נושא האבטחה בבתי הספר, אנחנו לא 

יודעים מה המשמעויות, כי קיבלנו את זה רק היום, עד סוף החודש. 

מה זה אומר שעד סוף החודש, כנראה שיתנו לנו תקצוב להאריך את 

 שעות האבטחה בבתי הספר. 

 

מבעוד מועד כבר הוספנו שמירה ולכן אני אומר, גם אם נקבל עכשיו  :ירוןלוי 

כסף, אף חברה בארץ לא מסוגלת היום לספק שומרים, ככה שיש לנו 

 . שומרים 83גני ילדים, אין  83

 

 מה הכוונה יאפשרו? :היו"ר

 

 . 64%הם יאפשרו לשים מאבטח ולקבל מהם מימון של  :ירוןלוי 

 

אומרת, אם יש לי שמונים גנים, אני יכול לשים שמונים זאת  :היו"ר

 שומרים?

 

אני עוד לא דיברתי איתם, אבל לפי מה שכתוב אתה יכול לשים  :ירוןלוי 

מימון עד סוף החודש. ככה  64%שמונים שומרים ולקבל עבור זה 

 כתוב, עוד לא דיברתי איתם בשביל לוודא את זה. קשה לי להאמין. 

 

 צהרונים?זה כולל  :היו"ר

 

 אני לא יודע.  :ירוןלוי 
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 אז תבדוק, כי אי אפשר להבין ממה שכתוב שם.  :היו"ר

השיטור והסיורים לא יכולים למנוע, יש להם מטרה להרתיע, עד גבול  

אירוע. זאת אומרת, אם קרה משהו, התפתחות מסוים ומעורבות ל

ו זעיקו אותם, הם יכולים לרתק את האירוע שלא יתפתח וכשהקמני

 יתה המטרה העיקרית. יאת השיטור זו ה

יש לנו מספר גני ילדים שהגננת לא רואה מי שבא. רוב הגנים הגננת 

רואה מהחלון ויש לה הנחיות. יש משהו נוסף שצריך לבדוק אותו, 

 שההורים לא יכנסו לתוך הגן, אלא יוציאו את הילד להורה החוצה. 

שים שם אינטרקום עם יש גנים שאין בהם תצפית ולכן אנו החלטנו ל

 מצלמה, על מנת שהגננת תוכל לראות את מי שבא. 

אם נצליח למצוא מאבטחים, אנחנו  -לגבי ההנחיה של משרד החינוך 

 נשים. 

אנחנו די מכוסים מבחינה בטיחותית, אבל אני אומר שאי אפשר 

 למנוע לגמרי, אלא להרתיע ולהתערב, על מנת שהאירוע לא יתפשט. 

יש הנחיות למאבטחים לא להסתגר בתוך הבוטקה, אלא להסתובב 

 ליד הגדרות ולראות שאף אחד לא מנסה לקפוץ פנימה. 

 אנחנו פועלים בהתאם להנחיות משרד החינוך והביטחון. 

פרט לכך, קיבלנו הזמנה מרמאללה להגיע לביקור, לא קיבלנו אישור 

 ביטחוני לכך. 
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 :חוץ אישור עבודות. 61

 

תנעמי הראל והוא מבקש  בשםיש עובד במחלקת אחזקה  :םעמיקנגר -לוי

לעבוד כעצמאי בעבודות אינסטלציה אחרי שעות העבודה 

 עדת אישור עבודות חוץ המליצו לאשר לו. ובאופן פרטי. ו

. הוא לא יכול לעבוד שכרקבל ממנו יעבוד אצל קבלן ויהוא  

 מס. באופן עצמאי, הוא צריך לעשות תיאום 

 

לעבוד לאחר שעות העבודה  מבקשתהעובדת מיכל פז 

 , למעט יום רביעי, כי זה יום עבודה"סטודיו נדיר"כמזכירה ב

 . מפוצל

לעבוד  ביקשההעובדת תקווה טפסה היא מנקה בבתי הספר, 

עבודה אצל  ולה, מאחר וז אושראצל קבלן הניקיון שלנו, לא 

העניינים, הנושא לא לאור ניגוד  .מישהו שעובד עם העירייה

 . אושר

 

 מי בעד?  :היו"ר

 

 פה אחד.    : בעד

 

עדת אישור עבודות חוץ ומאשרים ומקבלים את המלצת ו : החלטה

עבודות מחוץ לשעות  ,לעובדים תנעמי הראל ולמיכל פז

, בכפוף לכך שלא יתקשרו עם גוף העומד בעירייה העבודה

 . במגע כספים, מסחרי או ענייני עם העירייה
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 :דיווח ועדת השקעות .62

 

מעקב השקעות. לפי נוהל מנכ"ל משרד הפנים צריך להביא  :, רו"חגידיטביב 

, חודש ספטמבר היה לא טוב, התשואות ירדו 30.9-לדיווח, אז נכון ל

, בממוצע כמעט חצי אחוז, מה שמותיר אותנו עם 0.5%-ל 0.3%בין 

 . 1%של  30.9תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד 

 

 :תב"רים .63

 
  :טביב גידי, רו"ח

 
 תב"רים חדשים 

 
 2015הנגשה אקוסטית במוס"ח  .1

 ₪  240,000.-  היקף תב"ר מבוקש:    

 ₪  240,000.-  :משרד החינוך: מימון    

 

 קירוי מגרש ספורט בבי"ס טירת שלום  .2

 ₪  900,000.-  היקף תב"ר מבוקש:    

 ₪  900,000.- ציונה:-מימון: הקרן לפיתוח נס    

 

  :שינויים בתב"רים

 

 (1321) 2015שיפורים והתאמות במוס"ח .1

 ₪   1,500,000.-   היקף תב"ר מאושר:   

 ₪     600,000.-   הגדלה מבוקשת:   

 ₪     600,000.- ציונה: -: הקרן לפיתוח נסמימון   

 

 (1325שיקום מבנים ותשתיות עירוניות ) .3

 ₪  2,000,000.-  היקף תב"ר מאושר:    

 ₪  1,000,000.-   הגדלה מבוקשת:    

 ₪     1,000,000.- ציונה:-מימון: הקרן לפיתוח נס    
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 (1246הקמה ושדרוג גנים ברחבי העיר ).3

 ₪  2,000,000.-   היקף תב"ר מאושר:   

 ₪  1,000,000.-   הגדלה מבוקשת:   

 ₪  1,000,000.- ציונה:-מימון : הקרן לפיתוח נס   

 

 (550סימון כבישים).4

 ₪  1,500,000.-   :היקף תב"ר מאושר   

 ₪     200,000.-   :הגדלה מבוקשת   

 ₪     100,000.-  מימון : משרד התחבורה:   

 ₪     100,000.- ציונה:-הקרן לפיתוח נס             

 

 (1266בניית שלב א' בי"ס פארק המדע ).5

  9.9.15מיום  8/15תיקון למליאה    

 ₪  36,000,000.-      היקף תב"ר מאושר:  

 מבוקש שינוי מימון כדלקמן:   

 ₪    6,000,000.- ביטול מימון הביניים של החברה למשק וכלכלה בסך:  

 ₪       317,804.-  ציונה בסך:-הקטנת השתתפות הקרן לפיתוח נס 

 ₪    6,317,804.-   והגדלת השתתפות משרד החינוך בסך: 

 

 (1265ח חצרות במוס"ח )פיתו.6

 ₪  2,100,000.-   היקף תב"ר מאושר:   

 ₪  1,000,000.-   הגדלה מבוקשת:   

 ₪  1,000,000.- ציונה:-מימון: הקרן לפיתוח נס   

 

מטרים,  הבאים  5,000שלב א' הוא הגדול ביותר. שלב א' הוא  :דרורמרגלית 

 מטרים כל שלב. השלבים הבאים קטנים יותר.  3,500הם בערך 

 

מלש"ח,  80-סך הכל הערכה שלנו, בית הספר בלי אולם הספורט זה כ :היו"ר

 מלש"ח.  25מזה משרד החינוך ישתתף בסביבות 

כיתות בלחץ במקומות אחרים כי אין מקום. שלושת  6השנה הכנסנו  

 התיכונים שלנו היום מלאים באפס מקום. 

 אישור התב"רים?מי בעד   
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 פה אחד.   : בעד

 
 . הר"מ מאשרים את התב"רים : החלטה

 
לאחרונה יוצאת שלוש משלחות מאוד גדולות של בני נוער, תלמידים  :יעקבקורץ 

מהתיכונים לפולין. אני חושב שמן הראוי שבשנים הבאות ילווה 

 לפחות משלחת אחת חבר מועצה. 

 
 רעיון טוב.  :היו"ר

 
משלחת מגרמניה שבאה לצלם ניצולי שואה ורוצים לעשות איתם  יש :אורןיגודה 

קצת סיבובים. הם מפחדים לגבי אבטחה, האם העירייה תוכל לעזור 

 להם?

 
 מי מביא אותם? :עמיקםנגר -לוי

 

 אני עדיין לא בקיא בפרטים.  :יגודה אורן

 
יש לי בקשה. יש בערים אחרות אפשרות שמשאיות הזבל  :הדסשחורי ד"ר 

 שוטפות גם את הפחים. האם יש אפשרות כזאת גם בעיר שלנו?

 
 סגרון, כמה זה יכול לעלות? :היו"ר

 
בסביבות ארבעת אלפים שקל ליום. בשביל לנקות פעם בחודש צריך  :יוסי סגרון

 להוסיף כמה מיליונים לתקציב. 

 
              אני כבר עשיתי את החישוב. משאית תעבוד כל יום ותעשה חלק  :היו"ר

שקל לפי פעם בחודש. אם אני רוצה פעמיים  1.2ציונה, זה עולה -מנס

 מיליון.  2.8בחודש זה 

 בפחים החומים אנחנו מנקים פעמיים בשנה.   
 
 

 !הישיבה ננעלה
 

_______________________         _____________________ 
 , ראש העירריו"-שבו יוסי  העירייה ל, מנכ"נגר-לוי עמיקם

 


