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פרוטוקול מליאה מס' 23
מישיבת מועצת העיר מס'  23מן המנין שהתקיימה ביום שלישי ט' בשבט תש"פ ) (4.2.2020בשעה
 18:00בחדר הישיבות בביניין העירייה.
משתתפים:
מר איציק דנינו
הרב אברהם דייטש
הרב שלמה עזרן
הרב ראובן פילו
דר' מרט גנדלר
הגב' פאולינה פוקס
מר טל מגרה
מר דורון אסידון

 ראש העיר סגן ומ"מ ראש העיר סגן ראש העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חברת מועצת העיר חבר מועצת העיר -חבר מועצת העיר

נעדרו:
הגב' יעל שגב
מר חי סופר
מר יעקב דיין
מר צביקה בראון
הגב' טלי מימון
מר דוד פורטל
מר גדעון סבגי

 סגנית ראש העיר בתואר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חברת מועצת העיר חבר מועצת העיר -חבר מועצת העיר

נוכחים:
מר יורם נחמן
מר יאיר דהן
עו"ד רינת סמולניק
מר מיקי קפון
מר פנחס קיקוס

מנכ"ל העיריה
גזבר העיריה
יועמ"ש
מהנדס העיריה
עוזר מנכ"ל
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על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול מס' .22
 .2אישור תב"רים.
 .3אישרו בחירת ועדה ליקיר העיר
דנינו :ערב טוב ,אני שמח לפתוח ישיבת מליאה מס'  23מן המניין.

סעיף  - 1אישור פרוטוקול מס' 22
דנינו :האם יש הערות לגבי הפרוטוקולים?
מעלה להצבעה.
הצבעה :פה אחד
החלטה מס'  :119מליאת מועצת העיריה מאשרת פה אחד פרוטוקול מס' .22

סעיף  - 2אשיור תב"רים
דנינו :יאיר בבקשה.
גזבר :יש  10תב"רים לאישור.
 .1תב"ר מס'  – 1092חידוש מבנים בי"ס ת"ת דרכי חיים ,ע"ס ,₪ 390,450 :תקציב משרד
החינוך.
דברי הסבר :שיפוץ והתאמת מבנים בבית הספר.
 .2תב"ר מס'  – 1093עיצוב גנים  21Mגנ"י מעיין החינוך )רימון( גן חדשני ,ע"ס, ₪ 65,000 :
תקציב משרד החינוך.
דברי הסבר :עיצוב סביבת למידה בהתאמה לתפיסה פדגוגית חדשנית.
 .3תב"ר מס'  – 1094עיצוב גנים  21Mגן שקמים ,ע"ס , ₪ 50,000 :תקציב משרד החינוך
דברי הסבר :עיצוב סביבת למידה בהתאמה לתפיסה פדגוגית חדשנית
 .4תב"ר מס'  – 1095חידוש מבנים בי"ס שבילי איתם ,ע"ס , ₪ 400,000 :תקציב משרד
החינוך
דברי הסבר :שיפוץ והתאמת מבנים

 .5תב"ר מס'  - 1096שיפוץ חדר מורים בי"ס הגבעה ,ע"ס , ₪ 100,000 :תקציב משרד החינוך
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דברי הסבר :יצירת מרחב מורים עשיר ומגוון.
 .6תב"ר מס'  – 1097שיפוץ חדר מורים בי"ס אשלים ,ע"ס ,₪ 150,000 :תקציב משרד החינוך
דברי הסבר :יצירת מרחב מורים עשיר ומגוון.
 .7תב"ר מס'  – 1098עיצוב מרחבי למידה 21Mעמל אמירים ,ע"ס ,₪ 80,000 :תקציב משרד החינוך
דברי הסבר :עיצוב סביבת למידה בהתאמה לתפיסה פדגוגית חדשנית
 .8תב"ר מס'  – 1099מוסדות ציבור בגין שיווקים ל 8-יח"ד ,ע"ס ,₪ 224,627 :תקציב משרד בינוי
והשיכון ,שיפוץ והתאמה במוסדות ציבור הנותנים מענה לשכ' רמת שקד.
 .9תב"ר מס'  - 999תכנון שכ'" אופקים חדשים"  -אפיקי נחל ,הגדלה ע"ס, ₪ 17,674,362 :
תקציב רשות מקרקעי ישראל
דברי הסבר :קד"מ לתכנון ארעי והקצבה לבדיקות קרקע.
 .10תב"ר מס'  – 1041שדרוג תשתיות כבישים ומדרכות ,הגדלה ע"ס, ₪ 500,000 :תקציב קרן
עבודות פיתוח.
דברי הסבר :עבודות אספלט ,תיקון מדרכות.
דנינו:

האם יש שאלות לתב"רים?

מגרה :כן.
דנינו:

בבקשה טל.

מגרה :כול תקציבי בתי הספר ,איך מחליטים איזה בי"ס ,למה ,מתי?
דנינו :יוצא יועץ בטיחות יחד עם מנהל הפרוייקטים של העירייה ,עובר בי"ס בי"ס ,גן גן.
מגרה :לקראת כל תב"ר?
דנינו :לא ,לקראת כול תחילת שנה זה כדי לטפל בשוטף ,לאורך כול השנה.
אתה מדבר עכשיו על בי"ס הגבעה למשל?
מגרה :נגיד ,חידוש מבנים ,שיפוץ חדר מורים?
מנכ"ל :שיפוץ חדר מורים זה במסגרת תב"ר שהגיע במיוחד לזה.
דנינו :הוא ייעודי לזה.
מגרה :חידוש מבנים ביה"ס "שבילי איתם" או חידוש מבנים "דרכי חיים".
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דנינו :זה בקשה שלנו לאור התיישנות של ביה"ס ,זה גם מגיע בתחנות ,כלומר ,אם שנה שעברה
עשינו ביה"ס מסויימים אתה לא יכול לחזור על זה .עכשיו ,אתה מקבל הקצאה מסויימת
של ביה"ס ,תקציב מסויים שהוא יחסית מאוד נמוך למה שאנחנו משקיעים.
מגרה :איפה זה "דרכי חיים"?
הרב עזרן :רח' החידה ליד הפארק ,איפה שכיכר הפארק .
מגרה :ו"שבילי איתם"?
מנכ"ל :זה המקיף ,מה שצמוד מאחורה .
מגרה :תב"ר מס'  , 8יש תיכנון?
גזבר :מוסדות ציבור כנגד שיווקים.
מגרה :יש תיכנון ,מה אנחנו הולכים לתת פה?
דנינו :עוד הפעם אתה חוזר על השאלות ,אפשר לעשות פליי מהפעם הקודמת .זה פרוייקט,
משאבים שמגיעים.
מגרה :אני חדש בזה ,מה הולכים לעשות?
גזבר :זה מוסדות ציבור.
דנינו :זה מוסדות ציבור ,אמרתי אנחנו אוספים את כול המשאבים האלה ,עם  200/300אלף אתה
לא בונה שום מבנה ,אוספים את כול התב"רים האלה עד שזה מגיע לסכום מסויים ואז
מנתבים לפרוייקט מסויים
מגרה :זה יושב בהנדסה ,איפה זה יושב?

דנינו :זה יושב במחלקת הגזברות שלנו ,מוציאים את קריית הממשלה לביצוע מתחילים לאסוף
את כול התב"רים האלה.
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מגרה :רמת שקד ,לא הבנתי? כתוב פה לרמת שקד ,בגלל זה אני שואל
גזבר :נותנים מענה לשכונת רמת שקד ,בגין שיווקים ברמת שקד.
דנינו :מבנה הציבור או ברמת שקד או שזה נותן שירותים לתושבים ברמת שקד ,אז תלוי איזה
פרוייקט ,זה יכול להיות גם ברמת שקד נתתי רק דוגמא .אנחנו גם מטפלים בזה אז אנחנו
אוגמים את המשאבים האלה ומנתבים את זה בסוף לאיזשהו פרוייקט.
מגרה :תוכנית עבודה ניתן לראות אצל יאיר?
דנינו :תוכנית עבודה של מה?
מגרה :של כול התקציבים האלו שאתה אומר שאנחנו אוגמים.
דנינו :כן בוודאי.
מגרה :אוקי ,תב"ר מס'  ,9כמה בסה"כ יהיה כול התיכנון?
גזבר :ה –  17מיליון שקל של אפיקי נחל?
מגרה :זה רק חלק ,נכון?
גזבר :כן ,זה הגדלה
דנינו :לא זה קדם מימון עבור תיכנון ,זה פרוייקט של  7500יחידות
מגרה :השכונה כבר מתוכננת או שרק חלק ממנה?
דנינו :היא מתוכננת בתב"ע ,עכשיו אנחנו יורדים לרזולוציה של ביצוע ,תיכנון מפורט וכן הלאה.
אני מעלה להצבעה.

הצבעה :פה אחד.
החלטה מס'  :120מליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד התב"רים כדלקמן:
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 .1תב"ר מס'  – 1092חידוש מבנים בי"ס ת"ת דרכי חיים ,ע"ס ,₪ 390,450 :תקציב
משרד החינוך.
דברי הסבר :שיפוץ והתאמת מבנים בבית הספר.
 .2תב"ר מס'  – 1093עיצוב גנים  21Mגנ"י מעיין החינוך )רימון( גן חדשני ,ע"ס₪ 65,000 :
תקציב משרד החינוך.
דברי הסבר :עיצוב סביבת למידה בהתאמה לתפיסה פדגוגית חדשנית.
 .3תב"ר מס'  – 1094עיצוב גנים  21Mגן שקמים ,ע"ס , ₪ 50,000 :תקציב משרד החינוך
דברי הסבר :עיצוב סביבת למידה בהתאמה לתפיסה פדגוגית חדשנית
 .4תב"ר מס'  – 1095חידוש מבנים בי"ס שבילי איתם ,ע"ס , ₪ 400,000 :תקציב משרד
החינוך
דברי הסבר :שיפוץ והתאמת מבנים
 .5תב"ר מס'  - 1096שיפוץ חדר מורים בי"ס הגבעה ,ע"ס , ₪ 100,000 :תקציב משרד
החינוך
דברי הסבר :יצירת מרחב מורים עשיר ומגוון.
 .6תב"ר מס'  – 1097שיפוץ חדר מורים בי"ס אשלים ,ע"ס ,₪ 150,000 :תקציב משרד
החינוך
דברי הסבר :יצירת מרחב מורים עשיר ומגוון.
 .7תב"ר מס'  – 1098עיצוב מרחבי למידה 21Mעמל אמירים ,ע"ס ,₪ 80,000 :תקציב
משרד החינוך
דברי הסבר :עיצוב סביבת למידה בהתאמה לתפיסה פדגוגית חדשנית
 .8תב"ר מס'  – 1099מוסדות ציבור בגין שיווקים ל 8-יח"ד ,ע"ס ,₪ 224,627 :תקציב
משרד בינוי והשיכון ,שיפוץ והתאמה במוסדות ציבור הנותנים מענה לשכ' רמת שקד.
 .9תב"ר מס'  - 999תכנון שכ'" אופקים חדשים"  -אפיקי נחל ,הגדלה ע"ס:
 ,₪ 17,674,362תקציב רשות מקרקעי ישראל
דברי הסבר :קד"מ לתכנון ארעי והקצבה לבדיקות קרקע.
 .10תב"ר מס'  – 1041שדרוג תשתיות כבישים ומדרכות ,הגדלה ע"ס₪ 500,000 :
תקציב קרן עבודות פיתוח.
דברי הסבר :עבודות אספלט ,תיקון מדרכות.

סעיף  – 3אישור בחירת הועדה ליקיר העיר
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דנינו :שלחנו את התקנון של הוועדה לחברי המועצה ,בד"כ זה קורה פעמיים בקדנציה שאנחנו
מקיימים טקס יקיר העיר ,פעם אחת בשנים עגולות  70 ,60או למדינת ישראל או להקמת
העיר אופקים.
השנה חוגגים  65שנות קיום לעיר אופקים וחלק מתוכניות של חגיגות ה 65 -לאופקים
אנחנו רוצים לקיים טקס של יקיר העיר ,ולבחור את יקיריי העיר בסימן  65לעיר אופקים.
אני רוצה להציע לחברי המועצה את הוועדה הבאה ,לוועדה לבחירת יקיר העיר:
חברי מועצה:
יעל שגב יו"ר וועדת יקיר העיר
דורון אוסידון
דר' מרט גנדלר
הרב שלמה עזרן
טל מגרה
נציגי ציבור:
נורברט בוקובזה
איציק קריספל
עדי פלח
אתי אטלי
הוועדה מורכבת מ 5 -חברי מועצה ו 4 -נציגי ציבור סה"כ  9חברים ,נאחל להם בהצלחה.
מעלה להצבעה.

הצבעה :פה אחד
החלטה מס'  :121מליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד תקנון יקיר העיר ואת חברי הועדה
הועדה כדלקמן:
חברי מועצה:
יעל שגב יו"ר וועדת יקיר העיר ,דורון אוסידון ,דר' מרט גנדלר ,הרב שלמה עזרן
טל מגרה.
נציגי ציבור:
נורברט בוקזה ,איציק קריספל ,עדי פאלח ,אתי אטלי.
דנינו :תודה רבה ,הישיבה נעולה ).(18:25
בכבוד רב
יורם נחמן
מנכ"ל

איציק דנינו
ראש העיר
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