
 

    7/2017מס'  מועצה  פרוטוקול
 כ'רביעי, אשר התקיימה ביום ,  7/2017מן המניין מס' מישיבת מועצת העיר 

 בחדר הישיבות, בבניין העירייה., 18:00 בשעה,  14/6/17 -תשע"ז בסיון 
 

 ראש העיר - מר דוד  אבן צור נוכחים:

 מ"מ ראש העיר -  גב' שיראל בר  

 העיר סגן ראש - מר אדם אמילוב

 סגן ראש העיר -  מר אלי כהן  

 חבר מועצת העיר - מר אלכס פורטנוי  

 חבר מועצת העיר - מורדי פיזיצקי עו"ד  

 חבר מועצת העיר - - מר אלי גבאי  

  חבר מועצת העיר - מר שלומי קדוש  

 חברת מועצת העיר - גב' קלרה ריכטר  

 

 סגן ראש העיר -  מר ג'נו פלס נעדרו:

 חבר מועצת העיר - ון סיסועו"ד אל  

 חברת מועצת העיר -גב' מרגריטה קוזאקוב   

 חבר מועצת העיר - מר אורן איבגי

 חבר מועצת העיר - מר בנימין אברקי  

 חברת מועצת העיר - גב' אורה מנחם  

 

 מנכ"ל העירייה -  מר  יניב שנקר השתתפו:
 גזבר העירייה - מר שלמה הולנדר

 מהנדס העיר -   יובל ברנובמר   
 יועץ משפטי - עו"ד דקל קורש  
 מבקר העירייה -  רועי לוימר    
 דובר העירייה - נתי זילברמן מר  
 מנהלת לשכת מנכ"ל ומרכזת ישיבות  - גב' פנינה ביטון  

 המועצה                                                                      
 



 

 .18:00הישיבה  החלה בשעה:  

 

 סדר  היום:
  

השתתפותו של סגן ראש העיר, מר אדם אמילוב במשלחת  וראישר .1
יריד הסברה לעידוד העלייה המתקיים בעיר סמרה שברוסיה בין 

, רכישת כרטיסי הטיסה ודמי השהייה 19/6/17עד   15/6/17התאריכים 
 במלון ע"ח הרשות.

פרויקטורית מחלקת השתתפותה של גב' נטליה גולדשטיין,  וראישר .2
קליטה במשלחת יריד הסברה לעידוד העלייה המתקיים בעיר סמרה 

, כרטיסי הטיסה וכן 19/6/17ועד   15/6/17שברוסיה בין התאריכים 
 האירוח  ע"ח משרד הקליטה.

השתתפותה של גב' מרגריטה נובוסלצב, עובדת מחלקת  רוראיש .3
ם בעיר קייב הקליטה במשלחת יריד הסברה לעידוד העלייה המתקיי

, המימון לרכישת 12/6/17ועד   9/6/17שבאוקראינה בין התאריכים 
 ע"ח הרשות.  25%באמצעות משרד הקליטה,  75% –הכרטיס והשהייה 

 מינוי נציג נוסף להרכב וועדת בחינה לקבלת עובדים. .4
 אישור קריטריונים למתן מלגה לספורטאים מצטיינים, מצ"ב. .5
בדבר אישור לעסוק  16/5/17מיום  אישור פרוטוקול וועדת בחינה .6

(מפאת צנעת הפרט, החומר יועמד לרשות המעוניינים לעיין בו במשרד בעבודה נוספת, 
 מנכ"ל העירייה).

אישור פתיחת חשבון עזר בבנק דקסיה ישראל בע"מ עבור פרויקטים  .7
 .2017/8שימומנו ע"י מפעל הפיס לשנים 

מבנה ביה"ס עלומים,  שדרוג - 1629לתב"ר מס'  3אישור הגדלה מס'  .8
, התוספת בסך ₪ 5,989,032ש"ח, סכום קודם עמד ע"ס  7,989,032ע"ס 

 , המימון: מקרנות הרשות.₪ 2,000,000
רכישת טרקטור מחפרון ע"ס  - 1658לתב"ר מס'  1אישור הגדלה מס'  .9

 200,000, התוספת בסך ₪ 300,000, סכום קודם עמד ע"ס ₪ 500,000
, המימון: מענק פיתוח משרד ₪ 500,000 , הסכום החדש עומד ע"ס₪

 .₪ 60,000, כולל רכישת מלגזה בסך 2017הפנים לשנת 
רכישת משאית תפעול מנוף גזם  - 1735אישור תב"ר מס'  .10

, המימון: מענק פיתוח משרד הפנים לשנת ₪ 550,000ואביזרים, ע"ס 
2017. 

רכישת  משאית תפעול מנוף חשמל  - 1736אישור תב"ר מס'  .11
, המימון: מענק פיתוח משרד הפנים לשנת ₪ 450,000ים ע"ס ואביזר

2017. 
שיקום חניות ודרכי גישה למוסד  - 1737אישור תב"ר מס'  .12

, המימון: מענק פיתוח משרד הפנים לשנת ₪ 685,000חינוכי ע"ס 
2017. 



סקרים מיפוי תשתיות והכנת תכנית  - 1738אישור תב"ר מס'  .13
, המימון: מענק פיתוח משרד ₪ 100,000אב לשיקום תשתיות ע"ס 

 .2017הפנים לשנת 
 
 
 
 

סקר בטיחות ותיקון ליקויי בטיחות  - 1739אישור תב"ר מס'  .14
 , המימון מקרנות הרשות.₪ 200,000גנ"י ובתי ספר ע"ס 

ניהול ותכנון בניין העירייה החדש  - 1740אישור  תב"ר מס'  .15
 , המימון: מקרנות הרשות.₪ 1,750,000ע"ס 

ניהול ותכנון שכונת האצטדיון ע"ס  - 1741מס'  אישור  תב"ר .16
 , המימון: מקרנות הרשות.₪ 2,000,000

ניהול ותכנון שכונת לכיש וסביוני ים  - 1742אישור  תב"ר מס'  .17
 , המימון: מקרנות הרשות.₪ 700,000ע"ס 

 700,000ניהול ותכנון נווה חוף ע"ס   - 1743אישור  תב"ר מס'  .18
 , המימון: מקרנות הרשות.₪

השלמת פיתוח חצרות ביה"ס "צליל  - 1744אישור  תב"ר מס'  .19
 , המימון: מקרנות הרשות.₪ 400,000ים"  ע"ס 

תכנון אצטדיון כדורגל באלמוגים  ע"ס  - 1745אישור  תב"ר מס'  .20
 , המימון: מקרנות הרשות.₪ 400,000

שיפוץ מבני פיס: אשכול פיס וספריה  - 1746מס'  אישור  תב"ר .21
 , המימון: מקרנות הרשות.₪ 500,000עירונית ע"ס 

, ₪ 400,000פיתוח חוף ימית ע"ס  - 1747אישור  תב"ר מס'  .22
 המימון: מקרנות הרשות.

הכנת סקרים ותכנון מרחבי ובדיקות  - 1748אישור  תב"ר מס'  .23
 ן: מקרנות הרשות., המימו₪ 300,000הנדסיות לנגישות ע"ס 

הסדרת רחוב ביאליק תנועה וניקוז  - 1749אישור  תב"ר מס'  .24
 , המימון: מקרנות הרשות.₪ 150,000ע"ס 

שיקום וריבוד כבישים, מדרכות  - 1750אישור  תב"ר מס'  .25
 , המימון: מקרנות הרשות.₪ 1,200,000וחניות ברחבי העיר  ע"ס 

, ₪ 58,000ע"ס תכנון מרכז נמיר  - 1751אישור  תב"ר מס'  .26
 המימון: מקרנות הרשות.

בי"ס תיכון ע"ש "רבין"  - 1706לתב"ר מס'  1אישור הגדלה מס'  .27
, ₪ 1,674,330, סכום קודם עמד ע"ס ₪ 1,825,019בינוי עצמי ע"ס  -

,  המימון: ₪ 1,825,019, סה"כ הסכום החדש ₪ 150,689התוספת בסך 
 מענק מפעל הפיס.

 
 
 
 
 
             ************************ 



 
 
 
 
 
 

השתתפותו של סגן ראש העיר, מר אדם אמילוב במשלחת  וראישר .1
יריד הסברה לעידוד העלייה המתקיים בעיר סמרה שברוסיה בין 

, רכישת כרטיסי הטיסה ודמי השהייה 19/6/17עד   15/6/17התאריכים 
                                                                                                             הרשותבמלון ע"ח 

. 

מציין את החשיבות הרבה מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים,  ראש העיר:
ומציין כי מפאת  בנטילת חלק ביריד כה חשוב לעידוד העלייה

הזמן הקצר שעומד לרשותו לטיפול ברכישת כרטיסי הטיסה, 
נעשתה פניה טלפונית לקבלת אישורכם וכעת אנו מתבקשים 

  לאשרר הסעיף.
  
 אני מציע לאשר את השתתפותו של מר אמילוב ביריד הנ"ל. 
  

 אחד, מאשרים.-פה החלטה:
  
 

השתתפותה של גב' נטליה גולדשטיין, פרויקטורית מחלקת  וראישר .2
קליטה במשלחת יריד הסברה לעידוד העלייה המתקיים בעיר סמרה 

, כרטיסי הטיסה וכן 19/6/17ועד   15/6/17שברוסיה בין התאריכים 
                                                                                                           הקליטההאירוח  ע"ח משרד 

. 

ומציין כי הסעיף הנ"ל  מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ראש העיר:
למעשה אושר במועצה קודמת אולם התקבלה במשרד הקליטה 

 הודעה על שינוי המועד ומכאן נובע הצורך באשרור.
  
 .אני מציע לאשר השתתפותה של גב' גולדשטיין ביריד ההסברה 
  

 אחד, מאשרים.-פה החלטה:
  
 

השתתפותה של גב' מרגריטה נובוסלצב, עובדת מחלקת  רוראיש .3
הקליטה במשלחת יריד הסברה לעידוד העלייה המתקיים בעיר קייב 

, המימון לרכישת 12/6/17ועד   9/6/17שבאוקראינה בין התאריכים 
    הרשותע"ח  %25באמצעות משרד הקליטה,  %75 –הכרטיס והשהייה 

                                        

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציין כי הסעיף הנ"ל  ראש העיר:
למעשה אושר במועצה קודמת אולם התקבלה במשרד הקליטה 
הודעה על שינוי המועד והיעד אשר אמור להתקיים בו היריד 



 מכאן נובע הצורך באשרור.
  
 אני מציע לאשר השתתפותה של גב' נובוסלצב ביריד ההסברה. 
  
  

 אחד, מאשרים.-פה החלטה:
 

 

 מינוי נציג נוסף להרכב וועדת בחינה לקבלת עובדים. .4

ומציין כי לאחרונה נוצר  מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ראש העיר:
קושי מסוים לנציגת הציבור בוועדה להגיע לישיבות הוועדה, 

בלתי חוקי, לוהופך את ההרכב  בה מצב הגורע ממספר החברים
 החבריםממספר אני מציע לבחור חבר נוסף מבלי לגרוע 

ע"מ שלא נגיע למצב של דחיית הישיבות בשל  , זאתהקיים
 קוורום בלתי חוקי.

  
 מציע למנות את מר רפי אלבו כנציג ציבור בוועדה הנ"ל.אני  
  

 אחד, מאשרים.-פה החלטה:
  
  

מבקש את אישור הנוכחים להוסיף לסדר היום אישור נסיעה  ראש העיר:
למולדובה  במסגרת עידוד אשר נדחתה מספר פעמים נוספת 
לנסיעה תצא  . 26/6/17עד   23/6/17בין התאריכים  העליה,

הפרויקטורית, עובדת העירייה גב' נובוסלצב ריטה ואליה 
יצטרפו חברי המועצה: אלכס פורטנוי וקלרה ריכטר אשר אף 

 .הם יסייעו בנושא קליטת עליה
ודמי השהייה  במלון עבור גב'  , אשל רכישת כרטיס הטיסה

ע"ח  25% -ע"ח משרד העליה והקליטה ו 75% :נובוסלצב יהיו
 העירייה.

י הטיסה ודמי השהייה במלון עבור קלרה ריכטר רכישת כרטיס
 ואלכס פורטנוי יהיו ע"ח העירייה.

  
  

 פה אחד, מאשרים החלטה:
  
 

 אישור קריטריונים למתן מלגה לספורטאים מצטיינים, מצ"ב. .5
 
 

ומציין  כי באחת מהישיבות  מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ראש העיר:
של מתן מלגה לספורטאי תושב העיר, האחרונות הופיע סעיף 

לשם אישור אולם מאחר ולא היו בידינו התבחינים הנדרשים 
 ,נאלצנו להוריד הסעיף מסדר היוםמלגה, ה ו/או ביטול 

 .ניותוהתבחינים נועדו לייצר שקיפות ושווי
 



תבחינים הכין את האשר דאג ליועמ"ש הנושא הועבר לטיפול ה
 .הנוכחית ההזמנה לישיבהיחד עם והם הועברו לעיונכם 

  
אני מציע לאשר את התבחינים/קריטריונים הנ"ל לקבלת  

 מלגה.
  

 אחד, מאשרים.-פה החלטה:
 
 
 
 

בדבר אישור לעסוק  16/5/17אישור פרוטוקול וועדת בחינה מיום  .6
(מפאת צנעת הפרט, החומר יועמד לרשות המעוניינים לעיין בו במשרד נוספת, בעבודה 

 .        העירייה)מנכ"ל 
 

מספר מדובר בומציין כי  מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ראש העיר:
עובדים אשר הגישו בקשה לאפשר להם לעסוק בעבודה נוספת 

 מעבר לעבודתם ברשות.
 

ואושרו בישיבת וועדת בחינה  מיום  הבקשות כאמור נבדקו
16/5/17 . 

 אני מציע לאשר את פרוטוקול הוועדה.
  
  

 אחד, מאשרים.-פה החלטה:
 

אישור פתיחת חשבון עזר בבנק דקסיה ישראל בע"מ עבור פרויקטים  .7
 .                                                         2017/8שימומנו ע"י מפעל הפיס לשנים 

 
ומציין כי למעשה זו דרישה  מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ראש העיר:

כל פרויקט אשר נדרש מימון של מפעל הפיס, של מפעל הפיס ש
 יש לפתוח חשבון עזר לצורך ניהול תקין.

  
 ראש העיר מציע לאשר התב"ר הנ"ל. 
  

 אחד, מאשרים.-פה החלטה:
  
 

שדרוג מבנה ביה"ס עלומים,  - 1629מס'  לתב"ר 3אישור הגדלה מס'  .8
, התוספת בסך ₪ 5,989,032ש"ח, סכום קודם עמד ע"ס  7,989,032ע"ס 

 .                                                         , המימון: מקרנות הרשות₪ 2,000,000
 

מבנה ישן שהיה מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים, מדובר ב ראש העיר:
ע ושעבר שיפוץ וחיזוק מפני רעידות אדמה וכן שדרוג כללי, רעו

אני מעדיף שהתוספת להמשך שדרוג ביה"ס תהיה מקרנות 
הרשות ובלבד שהמבנה יעמוד בתקנים ויהווה מקום בטוח 



 ללומדים בו.
  

מר 
 אמילוב:

יש סיכוי שלא נקבל אישור לכך ממשרד החינוך? שלא נקבל 
 כסף? 

  
כן, אבל אז יהיה למשרד החינוך בעיות קשות כי הם יצטרכו  ראש העיר:

לעשות את העבודות האלו בכל הארץ, להזכירכם, החלפנו את 
 כל בית הספר, הכל שם חודש, מציע לאשר התב"ר הנ"ל.

  
 אחד, מאשרים.-פה החלטה:

 
 
 

ע"ס  רכישת טרקטור מחפרון - 1658לתב"ר מס'  1אישור הגדלה מס'  .9
 200,000, התוספת בסך ₪ 300,000, סכום קודם עמד ע"ס ₪ 500,000

, המימון: מענק פיתוח משרד ₪ 500,000, הסכום החדש עומד ע"ס ₪
                                 ₪ 60,000, כולל רכישת מלגזה בסך 2017לשנת הפנים 
            . 

 
 ומציע לאשרו. מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ראש העיר:

  
  

 אחד, מאשרים.-פה החלטה:
 
 
 

רכישת משאית תפעול מנוף גזם  - 1735אישור תב"ר מס'  .10
, המימון: מענק פיתוח משרד הפנים לשנת ₪ 550,000ואביזרים, ע"ס 

2017                          . 
 

 ומציע לאשרו. מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ראש העיר:
  

 אחד, מאשרים.-פה החלטה:
  
 
 
 

רכישת  משאית תפעול מנוף חשמל  - 1736אישור תב"ר מס'  .11
, המימון: מענק פיתוח משרד הפנים לשנת ₪ 450,000ואביזרים ע"ס 

2017                          . 
 
 

 ומציע לאשרו. מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ראש העיר:
  
  



 אחד, מאשרים.-פה החלטה:
  
 

שיקום חניות ודרכי גישה למוסד  - 1737אישור תב"ר מס'  .12
                          2017, המימון: מענק פיתוח משרד הפנים לשנת ₪ 685,000חינוכי ע"ס 

. 
 

 ומציע לאשרו. מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ראש העיר:
  
  

 אחד, מאשרים.-פה החלטה:
 
 
 

סקרים מיפוי תשתיות והכנת תכנית  - 1738מס'  אישור תב"ר .13
, המימון: מענק פיתוח משרד ₪ 100,000תשתיות ע"ס אב לשיקום 
 .    2017הפנים לשנת 

 
 ומציע לאשרו. מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ראש העיר:

  
  

 אחד, מאשרים.-פה החלטה:
  
 
 

סקר בטיחות ותיקון ליקויי בטיחות  - 1739מס'  אישור תב"ר .14
                                                       , המימון מקרנות הרשות₪ 200,000ע"ס גנ"י ובתי ספר 

. 
 

 ומציע לאשרו. מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ראש העיר:
  

 אחד, מאשרים.-פה החלטה:
  
 
 

ניהול ותכנון בניין העירייה החדש  - 1740מס'  אישור  תב"ר .15
                                                                           , המימון: מקרנות הרשות₪ 1,750,000ע"ס 

. 
 

 ומציע לאשרו. מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ראש העיר:
  
  

 אחד, מאשרים.-פה החלטה:
  
 



 
ניהול ותכנון שכונת האצטדיון ע"ס  - 1741תב"ר מס' אישור   .16

                                                           המימון: מקרנות הרשות, ₪ 2,000,000
                    . 

 
 ומציע לאשרו. מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ראש העיר:

  
  

 אחד, מאשרים.-פה החלטה:
  
 
 
 
 
 
 

ניהול ותכנון שכונת לכיש וסביוני ים  - 1742אישור  תב"ר מס'  .17
                                                                           , המימון: מקרנות הרשות₪ 700,000ע"ס 

. 
 

 ומציע לאשרו. מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ראש העיר:
  
  

 אחד, מאשרים.-פה החלטה:
  
 
 

 700,000ניהול ותכנון נווה חוף ע"ס   - 1743אישור  תב"ר מס'  .18
                                                                                              מקרנות הרשות, המימון: ₪
. 

 
 ומציע לאשרו. מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים, ראש העיר:

  
  

 אחד, מאשרים.-פה החלטה:
  
 
 

השלמת פיתוח חצרות ביה"ס "צליל  - 1744אישור  תב"ר מס'  .19
                                                             , המימון: מקרנות הרשות₪ 400,000ים"  ע"ס 

. 
 

 ומציע לאשרו. מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ראש העיר:
  
  



 מאשרים.אחד, -פה החלטה:
  
 
 

תכנון אצטדיון כדורגל באלמוגים  ע"ס  - 1745אישור  תב"ר מס'  .20
                                                                                המימון: מקרנות הרשות, ₪ 400,000

. 
 

 ומציע לאשרו. מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ראש העיר:
  
  

 אחד, מאשרים.-פה החלטה:
  
 
 
 
 
 

שיפוץ מבני פיס: אשכול פיס וספריה  - 1746אישור  תב"ר מס'  .21
                                                             , המימון: מקרנות הרשות₪ 500,000עירונית ע"ס 

. 
 

 ומציע לאשרו. מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ראש העיר:
  
  

 אחד, מאשרים.-פה החלטה:
  
 
 

, ₪ 400,000פיתוח חוף ימית ע"ס  - 1747אישור  תב"ר מס'  .22
                                                                                                             הרשותהמימון: מקרנות 

. 
 

 רו.ומציע לאש מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ראש העיר:
  
  

 אחד, מאשרים.-פה החלטה:
  
 
 

הכנת סקרים ותכנון מרחבי ובדיקות  - 1748אישור  תב"ר מס'  .23
                                        , המימון: מקרנות הרשות₪ 300,000לנגישות ע"ס הנדסיות 

. 
 



 ומציע לאשרו. מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ראש העיר:
  
  

 אחד, מאשרים.-פה החלטה:
  
 
 

הסדרת רחוב ביאליק תנועה וניקוז  - 1749אישור  תב"ר מס'  .24
                                                                           , המימון: מקרנות הרשות₪ 150,000ע"ס 

. 
 
 

 ומציע לאשרו. מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ראש העיר:
  
  
  

 אחד, מאשרים.-פה החלטה:
 
 
 
 

שיקום וריבוד כבישים, מדרכות  - 1750אישור  תב"ר מס'  .25
                                        , המימון: מקרנות הרשות₪ 1,200,000העיר  ע"ס וחניות ברחבי 

. 
 

 ומציע לאשרו. מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ראש העיר:
  
  

 מאשרים.אחד, -פה החלטה:
  
 

, ₪ 58,000תכנון מרכז נמיר ע"ס  - 1751אישור  תב"ר מס'  .26
                                                                                                             הרשותהמימון: מקרנות 

. 
 

 ומציע לאשרו. מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ראש העיר:
  
  

 אחד, מאשרים.-פה החלטה:
  
 

בי"ס תיכון ע"ש "רבין"  - 1706לתב"ר מס'  1אישור הגדלה מס'  .27
, ₪ 1,674,330, סכום קודם עמד ע"ס ₪ 1,825,019בינוי עצמי ע"ס  -

,  המימון: ₪ 1,825,019, סה"כ הסכום החדש ₪ 150,689התוספת בסך 
 מענק מפעל הפיס.



 
 ומציע לאשרו. הנוכחים מקריא הסעיף הנ"ל בפני ראש העיר:

  
  

 אחד, מאשרים.-פה החלטה:
  
 

 מבקש את אישורכם להוסיף סעיף נוסף: ראש העיר:
כחברה בוועדה  המינוי גב' שיראל בר אבוחציר .28

 .ציבורין משחקים מייעצת להקמת ג
  

 אחד, מאשרים.-פה החלטה:
  
 
 

_________________       _______________ 
 דוד  אבן  צור              פנינה  ביטון    
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