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 202106/30/מיום   21מס' מן המניין פרוטוקול ישיבת מליאה 

 

 ראש העיר -  ד"ר עליזה בלוך  :  נוכחים
 

 סגן רה"ע -  מר ישעיהו ארנרייך
 סגן ומ"מ רה"ע -  מר משה שיטרית

 רה"עסגן   -  גב' רינה הולנדר    
    

 חבר מועצת עיר -  מר אברהם פרנקל
 חבר מועצת עיר -   מר אלי פרץ

 חבר מועצת עיר  -  מר אלישיב גוטמן
 חבר מועצת עיר -  מר אסצ'לו מולה    

 חבר מועצת עיר -  מר חיים זמורה
 חבר מועצת עיר -   מר יגאל חדד    

 חבר מועצת עיר  -  מר יוסי גולדהירש
 חבר מועצת עיר -  אלמליחמר יצחק     
 חבר מועצת עיר - מר ישעיהו יצחק ויסמן    
 חבר מועצת עיר -  מר ישראל מנדלסון    
 חבר מועצת עיר - מר ישראל סילברסטין    

 חבר מועצת עיר -  מר ישראל עזרי רמתי
 חבר מועצת עיר -  מר מלאכי כי טוב

 חבר מועצת עיר -            מר צבי ווליצקי
 חבר מועצת עיר -  שלמה  ברילנטמר 

 חבר מועצת עיר -  מר שלום אדרי
 חבר מועצת עיר                              -  מר שמעון גולדברג

 
 

 :  משתתפים
 גזבר העיר  -  מר אריה ברדוגו   
 יועץ משפטי   -  עו"ד מיקי גסטוירט     
 מבקר העירייה   -   מר יעקב דהן   
 רמ"ט ראש העיר   -    מר נתי גבאי   
 דובר העירייה  -  מר רועי לחמנוביץ    
 עוזרת ראש העיר   -   גב' סתיו סעד    
 רכז ישיבות המועצה  -  מר ניסים כהן    
 עוזר רכז ישיבות המועצה  -    מר דוד וקנין   
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 :על סדר היום

 
 תב"ריםאישור  .1
 חוק עזר עירוני פינוי פסולת .2
 2021שנת  1דוח רבעון  .3
 אישור תקציב ) רטרו' ( פסטיבל אגן הים התיכון  .4
 מורשה חתימה בית ספר גשר .5
 מורשה חתימה בית ספר תפנית  .6
 + חריגים אישור פרוטוקול מחיקת חובות  .7
 אישור פרוטוקול הסכמי פשרה .8
 13/06/21מיום  57אישור פרוטוקול וועדת תמיכות מס'  .9

 

 

 :בישיבה

 
 ₪ 5,000בפתח הישיבה ולפני הדיון בסדר היום אני רוצה לדווח על תרומה בסך  –ראש העיר 

 התורמת ביקשה להישאר בעילום שם. התרומה תהיה עבור גינה באזור אשכול פייס 
 

  אישור תב"רים – 1סעיף 
 

 לאור הדיון בישיבת ההנהלה הנושא יורד מסדר היום.  –ראש העיר 
 
 

 פינוי פסולתחוק עזר עירוני  – 2סעיף 
 

 לאור הדיון בישיבת ההנהלה הנושא יורד מסדר היום.  –ראש העיר 
 

 2021שנת  1דו"ח רבעון  – 3סעיף 
 

 אריה אני מבקשת שתיתן סקירה על הדו"ח  –ראש העיר 
ועל פי נתונים אלו הצפי השנתי מיליון שח  7.9 -הדו"ח מצביע על גרעון של כ –אריה ברדוגו 

 . ₪מיליון  35-40 -יעמוד על גרעון של כ
 . סעיף שגוי להערכתי. משרות בסעיף תרבות 56עיון בדו"ח מעיד לכאורה על  –שלמה ברילנט 

 והייתי רוצה לדעת מה המשמעות. תב"רים גרעון באני רואה שיש סעיף של  –רינה הולנדר 
וזו למעשה יתרה היסטורית. יתר זו עוזרת  2007מדובר בגירעון הנמשך משנת  –אריה ברדוגו 

 לנו לא פעם מול משרד הפנים אם בתוכניות הבראה ואם הכלל. 
 בארנונה מאוד נמוך. אני רואה שאחוז הגביה מחובות עבר  –רינה הולנדר 
. אנו משתדלים לפעול ₪מיליון  12-15 -בדרך כלל גביית חובות עבר עומד על כ –אריה ברדוגו 

סמוך ככול האפשר להיווצרותם דבר הגום ליעילות יותר באפשרויות יותר מול החובות 
 לגבייה. 

אני מבין שיש פער בין היקף המשרות המדווח בדוח זה לבין כמות המשרות  –צבי וולצקי 
 . 66כעולה מדוח 
ייתכן מאוד שיש פער וזאת לאור העובדה שיש לא מעט תנועתיות של אנשים  –אריה ברדוגו 

בין אם פורשים לפנסיה ובין גיוס כוח אדם למינהל חינוך ששם כמות הגיוסים והתחלופה 
   אלא אחת לתקופה.  מעודכנת באותו קצבגדולים ביותר ואילו עדכוני מצבת כוח האדם אינה 
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 אישור תקציב ) רטרו' ( פסטיבל אגן הים התיכון - 4סעיף 
 

פסטיבל זה יצא קיימנו את " פסטיבל אגן הים התיכון".  2020בסוף דצמבר  –ראש העיר 
לדרך בעקבות היענות של העירייה לקול קורא. מרחב הזמן בין ההחלטה על ביצוע הפסטיבל 

לארגון תוכנית מורכבת שבועות בלבד. מדובר בפרק זמן קצר  4 -לבין קיומו בפועל היה כ
 שכללה עשרות אומנים מחו"ל בדגש על ארצות הים התיכון. 

ור חי, ברשתות החברתיות ועל גבי משאיות בעיר כולל ימים והתקיים בשיד 5הפסטיבל נמשך 
 . םרחפניימופעי זיקוקים ומופע 

 עזבו את המליאה : 
 ישעיהו ארנרייך 

 אלישיב גוטמן
 מלאכי כיטוב

שמתוכם  ₪ 535,000 -הפסטיבל נתמך ע"י המשרד לשיתוף פעולה אזורי ועלותו הייתה כ
וזאת מתוך תקציב התרבות השוטף. ולשם  ₪ 139,000 -שהם כ 26%נדרשה העירייה לממן 

 כך דרש המשרד את אישור המליאה. 
 

 אני מעלה להצבעה את האישור התקציב  –ראש העיר 
  ) פה אחד (  18בעד  – הצבעה

 
  ₪ 139,000את תקצוב " פסטיבל אגן הים התיכון " על סך : מועצת העיר מאשרת החלטה

 

 "  גשר" מורשה חתימה בית ספר    - 5סעיף 

הנוכחיים  גב' וקנין תניא ומר אני מבקשת לאשר את החלפת מורשה החתימה  –ראש העיר 

 303658520גב' תניא וקנין ת.ז במורשה החתימה הבאים :  "גשר"בבית הספר אורי בן חמו 

  055922611וגב' אילנה אבשלום ת.ז 

 בעד ) פה אחד (  18 – הצבעה

אושרו כמורשה  055922611וגב' אילנה אבשלום ת.ז  303658520גב' תניא וקנין ת.ז  - החלטה

 "גשר"החתימה של בית ספר 

 

 מורשה חתימה בבית ספר " תפנית "  – 6סעיף 

אני מבקשת לאשר את החלפת מורשה החתימה הנוכחיים  גב' אורנה מועלם  –ראש העיר 

ת.ז  אורנה מועלםגב' במורשה החתימה הבאים :  "תפנית" בבית הספר  וגב' חני דויד 

  25450933ת.ז  בת שבע איפרגןוגב'  58283615

 בעד ) פה אחד (  18 – הצבעה

אושרו כמורשה  2540933ת.ז  שבע איפרגן-בתוגב'  58283615ת.ז  אורנה מועלםגב'  - החלטה

 "תפנית" החתימה של בית ספר 
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 אישור פרוטוקול מחיקת חובות + חריגים - 7סעיף 

  אישור הסכמי פשרה – 8סעיף 

 ר היום יחד. דשבס 8+  7אני מבקשת להעלות לאישור את שני הסעיפים  –ראש העיר 

ע"ס  17/06/21(  מיום 339)לפי סעיף וועדת מחיקת החובות פרוטוקול אישור את  .1

153,662 ₪  . 

  נדחו 2-אושרו ו 16בקשות שמתוכם  18ובו  17/06/21פרוטוקול וועדת החריגים מיום  .2

  ₪ 2,175,777ע"ס  17/06/21פרוטוקול הסכמי פשרה מיום  .3

הרשימות כפי שהועברו לחברי המועצה הם עם פרטים מושחרים רבים מאוד  –רינה הולנדר 

ולמעשה לא ניתן להבין יותר מדי מדוחות אלו. אני מבקשת לקבל את הפרוטוקולים כאשר 

 הם ברורים יותר.

פרטים  נעת הפרט"צרטים רבים החוסים תחת הגדרת "פוחות אלו מורכבים מד–ראש העיר 

מקום לחשוף עוד פרטים מבלי לפגוע בצנעת הפרט ולהעבירם אלו הושחרו ע"י האגף. יש 

 לחברי המועצה. 

   את שלושת הפרוטוקולים האמוריםאני מעלה להצבעה  –ראש העיר 

 בעד ) פה אחד (  18 – הצבעה

 

:  וועדת מחיקת  17/06/21מועצת העיר מאשרת את פרוטוקולים הבאים מיום  – החלטה

וועדת נדחו ( ,  2מאושרות  16בקשות )  18, וועדת חריגים  ₪ 153,662( ע"ס 339חובות )

 2,175,777הסכמי פשרה ע"ס 

 

 

 13/06/21מיום  57אישור פרוטוקול וועדת תמיכות מס'  - 9סעיף 

  13/06/21מיום  57אני מעלה להצבעה ואישור פרוטוקול וועדת תמיכות מס'  - ראש העיר 

 בעד ) פה אחד (  18 – הצבעה

 

  13/06/21מיום  57מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול וועדת התמיכות מס'  – החלטה

 
 רשם : ניסים כהן 

 

          _____________________    _________________ 

 ד"ר עליזה בלוך           ניסים כהן                  
 ראש העיר             מרכז ישיבות המועצה                 


