עיריית אור עקיבא

פרוטוקול מליאה 1101/11
מישיבת מליאה מן המניין שהתקיימה ביום רביעי יח' באלול התשע"ב ה 20001/11 -בשעה
 13:8/בעירייה.
נוכחים:
מר שמחה יוסיפוב – ראש העירייה
מר אלי אנקונינה – סגן ומ"מ ראש העירייה
מר יוסי כדורי – סגן ראש העירייה
מר איליזירוב אבניל – סגן ראש העירייה
מר אברהם כהן – חבר עירייה (אישר את כל הסעיפים ועזב)
ד"ר זאב שיפרין – חבר עירייה
מר אלכסנדר זרצקי – חבר עירייה
מר יצחק תורג'מן – חבר עירייה (אישר את כל הסעיפים ועזב)
מר אלי אלפסי – חבר עירייה
מר שלומי אבני – חבר עירייה (הצטרף בסעיף מס' )10
חסרים:
מר משה בן הראש – חבר עירייה
מר מיכאל גרוסמן – חבר עירייה
מר ארקדי גדילוב – חבר עירייה
מוזמנים:
עו"ד אריאל ארונוביץ – יועץ משפטי
מר מאיר לב טוב – עוזר ראש העירייה
מר סמואל אפלפלד – מ"מ מהנדס העירייה
סדר יום:
( .)1שאילתה בנושא נסיעות לחו"ל במהלך הקיץ – אבני ואלפסי.
( .)0מגרשי משחקים כדורגל וכדורסל ברחבי הישוב – הצעה לסדר יום אבני ואלפסי.
( .)0קירוי מרפסות חניות ופרגולות – הצעה לסדר יום אבני ואלפסי.
( .)0מורשת העיר – קביעת הכיכר המרכזית בעיר כ"כיכר המייסדים" הצעה לסדר יום אבני ואלפסי.
( .)5אישור פרוטוקול מליאה מס' .1310310
( .)6אישור הגדלת תב"ר "גשר עילי ליד הקניון"
( .)7שינוי תב"ר "שיפוצים בשלוחת מתנ"ס באורות (אולם התעמלות).
( .)8שינוי תב"ר "פרוייקט תנופה ."0311 – 0310
( .)9אישור תב"ר "מתקני אצירה" .₪ 00,333
( .)13שינוי תב"ר "שיפוץ בתים משותפים".
( .)11דו"ח רבעוני לרבעון שני (לתקופה .)1-610310
( .)10תיקון פרוטוקול מליאה .710310
סעיפים נוספים שאושרו לסדר יום:
( .)1אישור תב"ר פיס  133אש"ח מועדון נוער (הרמוניה לשעבר).
( .)0אישור תב"ר המשרד להגנת הסביבה "תג הסביבה" .₪ 00,000
( .)0אישור תב"ר תיכנון ומדידות בשני גני ילדים ברחוב הר סיני בשכונת היובל  103אש"ח.
( .)0הרשאה בקפיטריות שבבתי הספר.
שמחה יוסיפוב – ערב טוב לכולכם  ,אומר מספר דברים לפני פתיחת הישיבה.
בוודאי ראיתם את תוצאות הזכאים לבגרויות  ,ברצוני להודות לכל הצוות הניהולי שהביא אותנו
להישגים אלו.
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בתיכון עתידים השג של  91%זכאים.
כ"כ ברצוני להודות לאסתר כלפון על ההישגים באולפנית.
ברצוני להודות לכל הגורמים העוסקים בחינוך על פתיחת שנת הלימודים החלקה.
ברצוני להודות ליוסי כדורי סגן ראש העיר שמלווה אותי בנושא החינוך מכל הלב.
עלי לציין לשבח את מהנדס העירייה ואת כל צוות עובדיו על השיפוצים הנרחבים שנעשו בבתי
הספר ובגני הילדים.
ברצוני לברך את כלל חברי מועצת העיר על תרומתם הרבה להצלחת הישוב ומערכת החינוך.
אברהם כהן – אני תומך בכל מילה של ראש העירייה וברצוני לברך ולחזק את יוסי כדורי הממונה
על החינוך  ,כ"כ ברצוני לחזק את נושא הפעילות הבלתי פורמלית שגם בו עתיד ילדנו  ,ברצוני
לברך את ראש העירייה ואת כלל חברי העירייה על השקעתם הרבה.
שמחה יוסיפוב – ברצוני גם לציין את הפעילות הענפה שנעשתה במהלך חודשי הקיץ בהשתתפות
עיר ללא אלימות ,הכנסו למתנ"ס ותראו את השיפוצים שנעשו שם.
כ"כ הם סיימו את השנה באיזון תקציבי ומעבר לכך הם סיימו ביתרה של  ₪ 60,333ועל כך מגיע
תודות לאברהם כהן יו"ר המתנ"ס ,מנהל המתנ"ס וכלל העובדים  ,כ"כ ברצוני לברך את אורי לוי
על השינוי בתפקידו ,כי למעשה הוא אמור להיות כמנהל ספורט עירוני.
יוסי כדורי – אני מצטרף לכל הברכות.
אלי אלפסי – גם אני רוצה להצטרף לכל הברכות לרגל ביצוע השיפוצים הנרחבים ,כ"כ ברצוני
לברך על ההישגים הרבים בבגרויות ובכל החינוך.
מן הראוי שעם פתיחת שנת הלימודים תהיה מנה חמה לכל התלמידים על מנת למנוע תלונות מצד
הורים ,תארו לכם ילדים רעבים ומה זה אומר.
יוסי כדורי – בשבוע הראשון מסיימים תמיד מוקדם ולכן לא ניתן לדעת במדוייק מה מספר
המנות הדרושות.
שמחה יוסיפוב – ברצוני להודיע שלא יהיה ילד שלא יקבל אוכל.
אלי אלפסי – ברצוני לברך את ראש העירייה על הודעתו בנושא מנה חמה לכל תלמיד  ,כ"כ מבקש
לדון בסעיפים שהובאו לסדר יום בסוף הישיבה עד לבואו של שלומי אבני.
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר  0סעיפים נוספים לסדר יום והם:
( .)1אישור תב"ר פיס  133אש"ח שיפוצים במועדון נוער (הרמוניה לשעבר).
( .)0אישור תב"ר המשרד להגנת הסביבה "תג הסביבה" .₪ 00,000
( .)0אישור תב"ר תיכנון ומדידות בשני גני ילדים ברחוב הר סיני בשכונת היובל  103אש"ח.
( .)0הרשאה בקפיטריות שבבתי הספר.
החלטה מקדימה
המליאה מאשרת את הוספת הסעיפים לסדר יום.
אברהם כהן עזב את הישיבה (מודיע שהוא בעד כל הסעיפים).
סעיף  – 1אישור פרוטוקול מליאה מס' 1/01/11
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שמחה יוסיפוב – פרוטוקול המליאה הופץ ונשלח אליכם  ,לא נתקבלו לגביו הערות ולכן
אבקשכם לאשר אותו.
החלטה 1
המליאה מאשרת פה אחד את פרוטוקול המליאה מספר .1310310

סעיף  – 1אישור הגדלת תב"ר "גשר עילי ליד הקניון"
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר הגדלת תב"ר "גשר עילי ליד הקניון" בפירוט הר"מ:
סה"כ בש"ח
הגדלה בש"ח
תב"ר קיים בש"ח
מקורות מימון
0,073,533
673,533
משרד התחבורה 0,733,333
070,533
70,533
033,333
קרנות העירייה
800020///
0020///
80///0///
סה"כ
החלטה 1
המליאה מאשרת פה אחד הגדלת תב"ר "גשר עילי ליד הקניון" כמבוקש ובסה"כ ₪ 0,705,333
סעיף  – 8שינוי תב"ר – "שיפוצים בשלוחת מתנ"ס באורות (אולם התעמלות)".
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר שינוי בתב"ר כמבוקש בפירוט הבא:
סה"כ בש"ח
שינוי בש"ח
תב"ר קיים בש"ח
מקורות מימון
033,333
3
033,333
משב"ש
033,333
033,333
3
מפעל הפיס
0//0///
0//0///
8//0///
סה"כ
החלטה 8
המליאה מאשרת פה אחד שינוי תב"ר עבור שיפוצים בשלוחת מתנ"ס אורות (אולם התעמלות)
כמבוקש ובסה"כ .₪ 733,333
סעיף  – 0שינוי תב"ר "פרוייקט תנופה "1/11 – 1/11
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר שינוי תב"ר "פרוייקט תנופה  "0311-0310בפירוט הר"מ:
סה"כ
שינוי בש"ח
תבר קיים בש"ח
מקורות מימון
186,008
86,333
133,008
משב"ש
החלטה 0
המליאה מאשרת פה אחד שינוי תב"ר "פרוייקט תנופה  "0311-0310כמבוקש ובסה"כ .₪ 186,008
סעיף  – 2אישור תב"ר "מתקני אצירה" ₪ 080///
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר שינוי בתב"ר תקציבי פיתוח הפנים  0310לרכישת "מתקני
אצירה" על סך  ₪ 00,333במקום תב"ר "מכשירי קשר" שלא אושר במשרד הפנים.
החלטה 2
המליאה מאשרת פה אחד שינוי תב"ר תקציבי פיתוח הפנים  0311-0310לרכישת "מתקני אצירה"
בסך  ₪ 00,333במקום תב"ר "מכשירי קשר" באותו סכום.
סעיף  – 6שינוי תב"ר "שיפוץ בתים משותפים" (תב"ר )1/8/
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר שינוי בתב"ר "שיפוץ בתים משותפים" כמפורט:
סה"כ בש"ח
שינוי בש"ח
תבר קיים בש"ח
מקורות מימון
1,513,833
083,833
1,103,333
משב"ש
061,033
95,033
קרנות העירייה 066,333
103010///
0060///
108060///
סה"כ
החלטה 6
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המליאה מאשרת פה אחד שינוי תב"ר משב"ש "שיפוץ בתים משותפים" כמבוקש ובסה"כ
.₪ 1,870,333
סעיף  – 0דו"ח רבעוני לרבעון שני (לתקופה )1-601/11
שמחה יוסיפוב – הדו"ח הרבעוני לרבעון שני (לתקופה  )1-610310נשלח אליכם ועלינו לאשר אותו
פורמלית ,לדו"ח צורף גם תסקיר של הגזברות.
החלטה 0
המליאה מאשרת פה אחד את הדוח הרבעוני לרבעון שני (לתקופה .)1-610310
סעיף  – 3תיקון פרוטוקול 001/11
שמחה יוסיפוב – בפרוטוקול  7110מיום  01710310בהחלטה מס'  7יש להוסיף את השורות
הבאות" :כמו כן  0העירייה משעבדת את ההכנסות העצמיות או התקבולים המועברים בסכום
ההלוואה ולמעט הכנסות עצמיות ומים וביוב".
החלטה 3
המליאה מאשרת פה אחד את תיקון הפרוטוקול כמבוקש כך שיהיה" :כמו כן  0העירייה
משעבדת את ההכנסות העצמיות או התקבולים המועברים בסכום ההלוואה ולמעט הכנסות
עצמיות ומים וביוב".
סעיף  – 0אישור תב"ר פיס  ₪ 1//0///מועדון נוער (הרמוניה לשעבר ברחוב קופולוביץ)
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר תב"ר פיס בסך  ₪ 133,333עבור שיפוצים במועדון נוער בשכונת
אורות מועדון הרמוניה לשעבר שברחוב קופולוביץ.
החלטה 0
המליאה מאשרת פה אחד תב"ר פיס לשיפוצים במועדון נוער (הרמוניה לשעבר) בסך .₪ 133,333
סעיף  – 1/אישור תב"ר המשרד להגנת הסביבה "תג הסביבה" ₪ 000000
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר תב"ר המשרד להגנת הסביבה "תג הסביבה" בסך ₪ 00,000
כאשר חלקה של העירייה מתוך תב"ר זה מסתכם ב.₪ 00,000 -
כ"כ ברצוני להודות למאיר לב טוב עוזר ראש העירייה שיחד עם יועץ החשמל מריוס דואגים
לשידרוג והחלפת התאורה ברחבי הישוב לתאורת לדים דבר שאמור לחסוך לעירייה מאות אלפי
שקלים ואף מעבר לכך.
החלטה 1/
המליאה מאשרת פה אחד תב"ר המשרד להגנת הסביבה "תג מחיר" בסך  ₪ 00,000בחלוקה:
המשרד להגנת הסביבה .₪ 03,333
.₪ 0,000
קרנות העירייה
סעיף  – 11אישור תב"ר תיכנון ומדידות בשני גני ילדים ברחוב הר סיני בשכונת היובל בסך 11/
אש"ח
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר תב"ר תיכנון ומדידות בשני גני ילדים ברחוב הר סיני בשכונת
היובל בסך  103אש"ח.
החלטה 11
המליאה מאשרת פה אחד תב"ר תיכנון ומדידות בשני גני ילדים ברחוב הר סיני בשכונת היובל
בסך  103אש"ח.
סעיף  – 11הרשאה בקפיטריות
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר מתן הרשאה ל 0 -מפעילי קפיטריות ב 0-בתי ספר והם:
"אופק" – אשר אבוקסיס (נכה ונזקק).
"עתידים" – סויסה יאיר (נזקק ואישה נכה).
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"בגין" – שמעון גאוי (בן נכה ,מושתל כליה ודיאליזות).
עו"ד אריאל ארונוביץ – העירייה יכולה להתקשר עם הזכיינים המפעילים את שלושת הקפיטריות
בפטור ממכרז לאור מצבם כפי שתיאר ראש העירייה וזאת לפי תקנות העיריות מכרזים ,ואולם
עצם מתן זכות השימוש במקרקעין של העירייה לתקופה העולה על  5שנים (מהנתונים שנמסרו לי
הנ"ל מפעילים את הקפיטריות כבר מזה שנים רבות) טעונה אישור המועצה והשר ולכן הדבר
מובא לאישורכם.
בכל הנוגע לכללים להפעלת הקפיטריות  ,מה נמכר בהן ובכמה יש חוזרים מפורטים של משרדי
החינוך והבריאות ואלו משולבים על ידנו בחוזה ההתקשרות עם המפעילים.
החלטה 11
המליאה מאשרת פה אחד את נושא ההרשאות בקפיטריות כמוצע על ידי ראש העיר והיועץ
המשפטי.
(שלומי אבני מצטרף לישיבה).
סעיף  – 18שאילתה בנושא נסיעות לחו"ל במהלך הקיץ
שמחה יוסיפוב – הרכב המשלחת לקסטולה הסתכם ב 0 -חברים  ,כ"כ השתתפו במשלחת 10
תושבי העיר שהצטרפו על חשבונם בגלל שראו חשיבות גדולה בהשתתפות לרגל חתימה וחידוש
הסכם לעוד  05שנים נוספות לערים תאומות בין אור-עקיבא לקסטולה.
מאחר ואנו היינו הראשונים שחתמנו על הסכם עם חינצ'סט הם הזמינו אותי להשתתף בחתימת
הסכם בין העיר חינצ'סט וערים מאוקראינה ורוסיה והם מדברים רבות על אור-עקיבא ועל
חילופי משלחות נוער בכל התחומים.
היציאה נעשתה בתפקיד ובאישור העירייה ,כ"כ אני יוצא לחופשה פרטית מעת לעת עם אישתי
לנוח מהעשייה הרבה כך נוהגים אנשי ציבור ומנהיגים בארץ ובעולם.
החלטה 18
המליאה רושמת בפניה את הודעת ראש העירייה לשאילתה.
סעיף  – 10מגרשי משחקים כדורגל וכדורסל ברחבי העיר – הצעה לסדר אבני ואלפסי
שמחה יוסיפוב – הסעיף התבקש על ידי שלומי אבני ואלי אלפסי.
שלומי אבני – ההצעה מורכבת מכמה דברים  ,אנו מדברים על מגרשים ובעיקר על מגרשים
פתוחים ולא סגורים פנו אלי חברה צעירים דרך הפייסבוק ולאחר בדיקה שעשינו גילנו מספר
בעיות.
עלי לציין שיש בעיר מגרשים.
להלן הצעת ההחלטה
( .)1קביעת סטנדרט ברור למספר מתקנים 1מגרשים בכל השכונות בעיר ולרמה שלהם.
( .)0הצבת הנושא כיעד עירוני מרכזי והגדרת תוכנית מסודרת לשנה הקרובה והשנים הקרובות
אשר תוצג בועדת הספורט ובמליאה תוך חודש ימים.
( .)0טיפול מיידי בקיים ובתוך כך שיפוץ המגרשים הקיימים והבאת המתקנים הקיימים לרמה סבירה.
( .)0ביצוע בדיקה מוסמכת של מכון התקנים לכל מתחמי המשחק וגני הילדים.
שמחה יוסיפוב – עיריית אור-עקיבא לפני כשנתיים שיפצה ושידרגה מגרשי קטרגל ,כדורגל וטניס
ברחבי העיר.
הקמנו מגרש מיני פיץ בשכונת היובל ומגרש קטרגל בבית ספר רוטשילד החדש ועכשיו אנו פועלים
להשגת תקציבים לשידרוג מגרשים.
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כ"כ הנחתי את מהנדס העירייה לבדוק באופן אישי את בטיחות כל המתקנים ואת רחמים בנושא
מתקני השעשועים עד לקבלת וחידוש תעודות מכון התקנים.
אורי לוי – כבוד לי להיות נוכח בישיבה זו ישנם חברי עירייה שאינם מודעים לפעילות הענפה
שנעשת באור-עקיבא.
אתן לכם סקירה על הנעשה בכל תחומי הספורט.
שמחה יוסיפוב – נערים משחקים בבית הספר מנחם בגין  ,בתיכון עתידים ואנו גם אמורים לשפץ
את אולם הספורט בתיכון עתידים.
שלומי אבני – שאלה למחלקת החינוך האם זה יהיה נכון שהמגרש בתיכון עתידים ישמש את
הקהילה?
יוסי כדורי – התשובה היא כן ,ראש העירייה אישר זאת.
שלומי אבני – מגרש מנחם בגין צריך גם להתייחס אליו.
שמחה יוסיפוב – לגבי המגרש במנחם בגין אנו נשפץ גם אותו.
אלי אלפסי – אתה ,שמחה ,נתתה אישור לפעילות של אולם שמחות ללא רישיון ואתה מדבר?
שמחה יוסיפוב – אלי אתה אמרתה שאני נתתי אישור לפעילות של אולם שמחות ללא רישיון דבר
המהווה מטרד לשכונה שלמה ,אתה תתנצל על דבריך או שאתבע אותך על הוצאת דיבה ,אתה עוד
תתנצל על כך ,הדברים שלך מוקלטים.
החלטה 10
 .0בעד הודעת והצעת ראש העירייה
בעד ההצעה של שלומי אבני ואלי אלפסי .0 -
סעיף  – 12קירוי מרפסות חניות ופרגולות – הצעה לסדר אבני ואלפסי
שמחה יוסיפוב – הסעיף הועלה על ידי שלומי אבני ואלי אלפסי.
שלומי אבני – אקריא בפניכם את הצעתי לסדר יום בנושא קירוי מרפסות  ,חניות ופרגולות
כדוגמת מועצת זכרון יעקב.
מטרת התוכנית הינה לאפשר לתושבי העיר להגיש בקשות לשטחי שירות נוספים ולטובת
ליגליזציה מהירה תוך המנעות מקנסות וכתבי אישום.
אנו מבקשים שלפני הדיון מהנדס העיר ,היועץ המשפטי ומנכ"ל העירייה יבחנו את התהליך
שמבוצע בימים אלה במועצה סמוכה אלינו זכרון יעקב.
סמואל אפלפלד – עשינו תב"ע מיוחד ש 9001שבה הנחיות לגבי פרגולות וסגירת מרפסות ,מי שבא
לאגף ההנדסה בשאלה הוא מקבל טיפול הולם מעובדי האגף ,יש דבר שבעבר עשו עבירות בנייה
ולהם אין ביכולתנו לסייע  ,מקרים כאלו מופנים לועדה לתיכנון ובנייה שומרון ,ישנם כ633 -
תיקים שנמצאים בהליכי משפט.
שמחה יוסיפוב – זכרון לא שונה מאור-עקיבא וכל תוכנית היא תוכנית משותפת ל 6 -רשויות
החברות בועדה ,מה שסמואל אומר שכל אזרח הפונה לאגף ההנדסה מקבל מענה לכל שאלותיו
ולהלן דברי בנושא זה ,הנחתי את כל עובדי ההנדסה ואת המהנדס שכל תושב שיגיש בקשה
מסודרת להקמת קירוי מרפסת  ,חניה ופרגולות לבדוק את הבקשות בהקדם האפשרי בכדי לא
לעכב את הבקשה בהנדסה.
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בעבר קידמתי נושא של התקנת וקירוי מרפסות ע"פ החוק בחללי דקר והבאתי מהנדס לקידום
הבקשה אך התברר שלא נותרו להם אחוזי בנייה כי הכל נוצל על ידם.
אלי אלפסי – בגלל זה ביקשנו לשמור מספר אחוזי בנייה עבור שטחי שירות.
החלטה 12
המליאה מאשרת פה אחד את הודעת ראש העירייה בנושא קירוי מרפסות  ,חניות ופרגולות.
סעיף  – 16מורשת העיר – קביעת הכיכר המרכזית בעיר כ"כיכר המייסדים" – הצעה לסדר אבני
ואלפסי
שמחה יוסיפוב – הסעיף התבקש על ידי שלומי אבני ואלי אלפסי.
שלומי אבני – אקריא בפניכם את ההצעה לסדר יום:
מורשת העיר וההיסטוריה שלה הינם נושאים שאינם זוכים לטיפול והתייחסות רצינית ,לפיכך
אנו מבקשים להניע תהליך של חשיבה ותיכנון לגבי דרכים לביסוס ,תיעוד ושימור המורשת,
הסיפורים והאנשים שמאחורי הקמת העיר.
הצעת החלטה
קביעת כיכר מרכזית ע"פ תוכנית המע"ר כ"כיכר המייסדים" כצעד ראשון לקראת תהליך שלם בו
העירייה תשקיע משאבים לאיסוף ותיעוד הסיפורים שמאחורי העיר ותיזום יוזמות שונות
במסגרות השונות מהיבט שימור המורשת העירונית.

שמחה יוסיפוב – בנושא הזה התפרצתם לדלת פתוחה למרות שהנושא פורסם באתר האינטרנט
של העירייה.
יכולתם לראות את זה אבל לידיעתכם אנו פועלים להקמת מוזיאון מורשת שיתעד ויספר על
ההיסטוריה של העיר וכן הצדעה למייסדים ,שלב התיכנון הסתיים על-ידי האדריכלית בתיה מלול
וזה יהיה במסגרת קומפלקס היכל התרבות  ,הסיפריה  ,מרכז המוזיקה וגם במקום יוקם בית יד
לבנים.
החלטה 16
המליאה מאשרת פה אחד את הודעת ראש העירייה בדבר כוונת העירייה להקים מוזיאון מורשת
שיתעד ויספר על ההיסטוריה של העיר וכן הצדעה למייסדים.
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בכבוד רב
רחמים צאלח
מנכ"ל העירייה

שמחה יוסיפוב
ראש העירייה

סעיפים והחלטות הפרוטוקול –  1101/11מיום20001/11
פירוט הסעיף

החלטה

סעיפים נוספים שאושרו לסדר יום:
( .)1אישור תב"ר פיס  133אש"ח מועדון נוער (הרמוניה לשעבר).
( .)0אישור תב"ר המשרד להגנת הסביבה "תג הסביבה" .₪ 00,000
( .)0אישור תב"ר תיכנון ומדידות בשני גני ילדים ברחוב הר סיני בשכונת היובל
 103אש"ח.
( .)0הרשאה בקפיטריות שבבתי הספר.

החלטה מקדימה
המליאה מאשרת את הוספת הסעיפים לסדר יום.

סעיף  – 1אישור פרוטוקול מליאה מס' 1310310

המליאה מאשרת פה אחד את פרוטוקול המליאה מספר .1310310

1

סעיף  – 1אישור הגדלת תב"ר "גשר עילי ליד הקניון"

המליאה מאשרת פה אחד הגדלת תב"ר "גשר עילי ליד הקניון" כמבוקש ובסה"כ
₪ 0,705,333

0

סעיף  – 8שינוי תב"ר – "שיפוצים בשלוחת מתנ"ס באורות (אולם התעמלות)".

המליאה מאשרת פה אחד שינוי תב"ר עבור שיפוצים בשלוחת מתנ"ס אורות (אולם
התעמלות) כמבוקש ובסה"כ .₪ 733,333

0

סעיף  – 0שינוי תב"ר "פרוייקט תנופה "0311 – 0310

המליאה מאשרת פה אחד שינוי תב"ר "פרוייקט תנופה  "0311-0310כמבוקש ובסה"כ
.₪ 186,008

0

סעיף  – 2אישור תב"ר "מתקני אצירה" ₪ 00,333

המליאה מאשרת פה אחד שינוי תב"ר תקציבי פיתוח הפנים  0311-0310לרכישת "מתקני
אצירה" בסך  ₪ 00,333במקום תב"ר "מכשירי קשר" באותו סכום.

5

סעיף  – 6שינוי תב"ר "שיפוץ בתים משותפים" (תב"ר )1303

המליאה מאשרת פה אחד שינוי תב"ר משב"ש "שיפוץ בתים משותפים" כמבוקש ובסה"כ
.₪ 1,870,333

6

סעיף  – 0דו"ח רבעוני לרבעון שני (לתקופה )1-610310

המליאה מאשרת פה אחד את הדוח הרבעוני לרבעון שני (לתקופה .)1-610310

7

סעיף  – 3תיקון פרוטוקול 710310

המליאה מאשרת פה אחד את תיקון הפרוטוקול כמבוקש כך שיהיה" :כמו כן  0העירייה
משעבדת את ההכנסות העצמיות או התקבולים המועברים בסכום ההלוואה ולמעט
הכנסות עצמיות ומים וביוב".

8

סעיף  – 0אישור תב"ר פיס  ₪ 133,333מועדון נוער (הרמוניה לשעבר ברחוב
קופולוביץ)

המליאה מאשרת פה אחד תב"ר פיס לשיפוצים במועדון נוער (הרמוניה לשעבר) בסך
.₪ 133,333

9

סעיף  – 1/אישור תב"ר המשרד להגנת הסביבה "תג הסביבה" ₪ 00,000

המליאה מאשרת פה אחד תב"ר המשרד להגנת הסביבה "תג מחיר" בסך ₪ 00,000
בחלוקה:
המשרד להגנת הסביבה .₪ 03,333
.₪ 0,000
קרנות העירייה

13

סעיף  – 11אישור תב"ר תיכנון ומדידות בשני גני ילדים ברחוב הר סיני בשכונת היובל המליאה מאשרת פה אחד תב"ר תיכנון ומדידות בשני גני ילדים ברחוב הר סיני בשכונת
היובל בסך  103אש"ח.
בסך  103אש"ח

מס'
החלטה

11

סעיף  – 11הרשאה בקפיטריות

המליאה מאשרת פה אחד את נושא ההרשאות בקפיטריות כמוצע על ידי ראש העיר והיועץ
המשפטי.

10

סעיף  – 18שאילתה בנושא נסיעות לחו"ל במהלך הקיץ

המליאה רושמת בפניה את הודעת ראש העירייה לשאילתה.

10

סעיף  – 10מגרשי משחקים כדורגל וכדורסל ברחבי העיר – הצעה לסדר אבני
ואלפסי

 .0בעד הודעת והצעת ראש העירייה
בעד ההצעה של שלומי אבני ואלי אלפסי .0 -

10

סעיף  – 12קירוי מרפסות חניות ופרגולות – הצעה לסדר אבני ואלפסי

המליאה מאשרת פה אחד את הודעת ראש העירייה בנושא קירוי מרפסות  ,חניות
ופרגולות.

15

סעיף  – 16מורשת העיר – קביעת הכיכר המרכזית בעיר כ"כיכר המייסדים" –
הצעה לסדר אבני ואלפסי

המליאה מאשרת פה אחד את הודעת ראש העירייה בדבר כוונת העירייה להקים מוזיאון
מורשת שיתעד ויספר על ההיסטוריה של העיר וכן הצדעה למייסדים.

16
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