פרוטוקול מס' 15

מישיבת מליאת מועצת העיר מס'  51שהתקיימה ביום ראשון ו' אדר ב' תשע"א ( )10/4/11בשעה
 10:30בחדר הישיבות בעיריית אופקים.
נוכחים  :מר צביקה גריננגולד
מר חיים גרופינקל
מר אברהם ובר
מר אברהם כהן
מר יאיר דהן
מר חזי בליישטיין
מר אבי ביתן
מירי וקנין
עו"ד דובי ליבנה

 יו"ר ועדה ממונה. חבר מועצת העיר. חבר מועצת העיר (הגיע לישיבה בשעה.)10:51 : חבר מועצת העיר ( הגיע לישיבה בשעה.)11:44 : גזבר העירייה. מהנד ס העירייה. מנהל מינהל החינוך. מנכ"לית. -מ"מ יועמ"ש עיריית אופקים.

רשמה פרוטוקול  :אלפסי ויויאן.
על סדר היום :
 .1אישור פרוטוקול מס' .50
 .2מעקב החלטות.
 .3דיווח ראש העיר.
 .4אישור כניסה למערך הפרדה במקור בשני זרמים.
 .5דיון בתקציבי פיתוח.
 .6דיון – השתתפות העירייה בתשלומי חשמל במוסדות חינוך לא מוכרים.
 .7אישור תב"רים.
 .8הגדלת חוזה התקשרות עם ס.ב .דניאל – גן הידידות ,בהיקף של כ  30%-מהקיים לטובת
עבודת גיזום.
 .9בחירת יקיר אופקים.
צביקה  :בוקר טוב ,אני מתכבד לפתוח ישיבת מועצת העיר מן המניין מס' . 51
אין קוו רם ישיבה .ישיבה נדחית לשעה  10:40אנוכי ומר חיים גרופינקל ,בישיבה חוקית.
סעיף מס'  – 5אישור פרוטוקול מס' 15 -
צביקה  :פותחים ישיבה נדחית ,נוכחים יותר משליש פורום חוקי ,עפ"י סדר יום אישור
פרוטוקול מס' .50
הצבעה  :פה אחד.
החלטה מס'  : 571מליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד פרוטוקול מס' .15
סעיף מס'  – 2מעקב החלטות
צביקה  :דף מעקב החלטות ,עקב הימצאותה של מנכ"לית העירייה בדיון בביהמ"ש בנושא יח'
הפיקוח ,גזבר העירייה יעביר את הישיבה.
יאיר  :החלטות שעדיין בטיפול  5 :חוקי עזר עירוניים שהם בטיפול של משרד הפנים ,תב"ר בטיפול,
מפעל הפיס ,הקצאת קרקע בטיפול ,יקיר אופקים אושר הנוהל ונדון בו היום.

סעיף מס'  – 1דיווח ראש העיר
צביקה  :מצב בטחוני :
אני לא יכול להתעלם מהמצב הביטחוני ,היו פעמים שהיינו מעורבים יחידים יחד עם
נתיבות .יש אירועים סביב כל הגזרה וגם אנחנו מעורבים.
בוקר טוב לאברהם ובר שהצטרף אלינו כעת.
ובר :

טוען ,שאסור היה לך לפתוח את הישיבה ללא קוורם.

צביקה  :חוקי לגמרי ,לאחר רבע שעה המתנה ,היה קוורם מאחר ואנוכי וחיים גרופינקל מהווים יותר
משליש חברי המועצה.
ובר:

אני מבקש מהיועמ"ש לבדוק את חוקיות פתיחת הישיבה.

צביקה :הייתי בפגישה עם השר להגנת העורף .שמעתי הצהרות יפות והוא תומך במגונים.
זה המצב הביטחוני ,לקראת החג נקבל החלטות קשות.
בתיכונים מתקיימים בחינות הבגרות כרגיל .הנחיית פיקוד העורף משיחות איתם ,שמירה
על שגרה.
מענק האיזון :
אין לי מה לדווח לגבי תוכנית הבראה ,אנו אמורים להיפגש עם הממונה על המחוז כדי
שיאיר את הערותיו ו לאחר אישורו זה יגיע למשרד הפנים ולאוצר.
כפר הסטודנטים :
מקום שגרים סטודנטים מעורבים כקהילה.
ובר :

מה זה מצריך משאבים מאיתנו?

צביקה  :לא מצריך משאבים מיוחדים ,זה דבר מאוד מינורי.
חיים :

נא לבדוק האם יש אישור ניהול תקין ל"איילים".

ובר :

אנחנו נותנים להם שטח?

צביקה כן ,הם בונים בנייה וגם קרוונים .יש מבנה ציבורי אחד והם ינהלו חיי סטודנטים בעיר
ומעורבות בקהילה .השטח הוא של מינהל מקרקעי ישראל ,שטח ציבורי מתאים להקמת
כפר סטודנטים.
ובר :

איפה המיקום?

צביקה  :בצפון העיר ליד ביה"ס עתיד 8 ,דונם.
ועידת הנגב :
שמענו על הצהרת סגן הרמטכ"ל שבעקבות עבודת מטה ,יש צורך להעביר את יחידת
הלוגיסטיקה ,האזור המועדף זה אזור אופקים.
מבנה לנוער בסיכון לאוליכט בכיכר היונים שהיה פעם פאב -השן.
בתאריך –  20/4/11תגיע לכאן המשפחה ובטקס חגיגי נחנוך את המרכז.
זה יכיל  3פונקציות :מועדוניות נוער ,היחידה לנוער בסיכון ,מטבח שמשרת גישה חינוכית
של לימוד אוכלוסייה לתזונה נכונה.

מטרווסט :
התקיימו ישיבות של וועדת היגוי של שותפות  ,2,000עם שותפנו ממטרווסט יחד עם
המועצה האזורית מרחבים .חצי מיליון דולר .בעיקר תוכניות המשכיות שקיימות שנים.
הכסף יועבר כאשר יאושר במוסדות הקהילה.
פיתוח אזור התעשייה :
התחלנו בתכנון אזור התעשייה הלא מפותח .מחפשים פיתרון בקול קורא לגורם מפעיל
שיהיה נכון להתעסק באזור פיתוח התעשייה עפ"י אחוזים.
מרכז צעירים :
פתחנו רשמית מרכז צעירים ,אחרי  8חודשי פעילות.
ועדות ממונות :
בתאריך –  29-30/03/11אירחנו את כנס ועדות ממונות מכל הארץ .הצגנו בפניהם את
העיר ,ואת העשייה שלנו ,אירחנו אותם בצורה מכובדת ,כל באי הכנס ,ללא יוצא מן הכלל
נפעמו לנוכח העשייה המרובה והמגוונת בכל תחומי החיים בעיר.

מוסדות בני עקיבא :
זכו בפרס החינוך הדתי לשנת תשע"א .טקס מרשים שהתקיים
באוניברסיטת בר אילן ,והחברה שלנו קיבלו פרס של  ₪ 600מהסתדרות המורים ומגן
יפה.
.
חידון התנ"ך הארצי :
בתאריך –  5/4/11ה תקיים חידון התנ"ך הארצי .זכו  4מתוך  ,13יש כלה אחת ושלושה
חתנים ,האירוע צולם בטלוויזיה .זה כיבד מאוד את העיר ואת המארגנים.
אנחנו לומדים לאט לאט איך מנהלים עיר בלי כסף.
חדר הנצחה :
פתחנו את חדר ההנצחה המחודש שלנו ברוחב לב ,יש אווירה טובה עם
המשפחות השכולות.
בסיס חצרים :
עוד אירוע יפה שהיה ,החלטה אסטרטגית לאמץ את אופקים ,הם באים עם היכולות שלהם
לשלב את החינוך ומשפחות הצבא בפעילויות חברתיות.
חיים :

יש לך חוגים למשפחות השכולות?

צביקה  :באופן עקרוני משפחות שיש להם שירותים במקום זה יותר נוח ,מצד שני אני לא בטוח שאם
נעשה פה חוג ,זה יתקיים .וגם יש לזה משמעות תקציבית.
אם אין הערות לדיווח ראש העיר נעבור לסעיף הבא.
ובר :

אני מבין שאושר פה הפרוטוקול ,למרות שלא היה קוורם?
אבקש את בדיקתו של היועמ"ש .יש גם טעויות בפרוטוקול.
צביקה למה אתה מתחכם בנושאים משפטיים?

צביקה  :היה קוו רם .אני לא מתחכם ואני לא מתעלם ,מצאתי את עצמי יושב רק עם חבר אחד.
אחרי רבע שעה ,הודעתי על ישיבה נדחית שיכולה להתקיים עם שליש מחברי הועדה.
אם טעיתי בזה תיכף יגיע היועמ"ש ונדע.
סעיף מס'  - 4אישור כניסה למערך הפרדה במקור בשני זרמים
יאיר :

קול קורא ,הפרדת פסולת .אנו מחויבים לאישור המועצה החומר הועבר לאישורכם.

צביקה  :בנושא פסולת הולך ונהיה מרכיב כלכלי מאוד גבוהה ,היטל הטמנה  ₪ 60 – 50לטונה.
ואמור להגיע ל  ₪ 90-לטונה ,אופקים מוציאה היום  12,000טון אשפה  ₪ 100 Xלטונה.
זה מיליון מאתיים  ₪ללא העלות של ההובלה ותשלום לאתר עצמו.
מצאנו לנכון להפרדת הפסולת ,פסולת יבשה ,פסולת רטובה .פסולת יבשה היטלים פחות
מחצי .בשלב הראשון זה יקטין לנו את ההיטלים ואפשר לצמצם את כמות הפסולת ,זה יוצר
עומס על מערך הפיזי ,אנו מגיעים לכל פח  3פעמים בשבוע ,זה יאפשר לנו תקציבים
נרחבים .אנחנו נכנסים בעדיפות כי אנחנו פריפריה ,אם נמשיך לנהל כפי שאנחנו
מנהלים היום נגיע לפשיטת רגל.
מירי :

עלינו לאשר  4סעיפים של קול קורא ,זה חולק בתיקים ויש להתייחס אליהם.

יאיר :

מקריא את הקול קורא לחברים.

צביקה  :יש התנגדות?
הצבעה  :פה אחד.
החלטה מס'  : 574מליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד:
)5
)2
)1

)4

להתחיל ולהשלים את תהליך הפרדת הפסולת במקור לשני זרמים בכל הרשות בהתאם
לתנאים ,אבני הדרך לוחות הזמנים המוגדרים במסמך זה.
להפריד את הפסולת במקור ברשות לשני זרמים במשך עשר השנים הבאות לפחות
ולפנותה כדין.
להקצות את התקציבים הדרושים להשלמת מימון הפעילויות הנתמכות במסגרת קול
קורא זה מעבר לסיוע שיינתן על ידי המשרד ,ולהמשיך לאחר מכן לממן את מלוא העלות
של קיום /תפעול מערך הפרדת הפסולת במקור לשני זרמים עד שנת ( 2020כולל)
לפחות.
ליישם את כל מרכיבי התוכנית המפורטת להפרדה במקור לשני זרמים ברשות כפי
שתאושר על ידי המשרד.

סעיף מס'  – 1תקציבי פיתוח
יאיר :

מסגרת תקציבי פיתוח 38 ,מיליון ש"ח,מדובר בתב"רים בשנת  2011על בסיס הרשאות
עתידיות
משרד התחבורה – כיכרות ברחבי העיר – רחוב בית וגן ,קהילת יעקב ,דרך הטייסים
סכום התחייבות –  ,₪ 3,400,000סטאטוס – פעיל.
שלוש כיכרות נוספים ברחבי העיר והסדרי בטיחות ותנועה –

סכום התחייבות –  ,₪ 4,000,000סטטוס – במסגרת בקשות הרשות
לשנת 2011
משרד השיכון -

פיתוח צירים מרכזיים (שד' הרצל) –
סכום התחייבות –  ,₪ 1,650,000סטטוס – פעיל – בשלבי תכנון ביצוע.
בריכת שחיה – סכום התחייבות –  ,₪ 3,200,000סטטוס – פעיל
במסגרת הרשאות קודמות ו – 1.6מלש"ח הרשאה חדשה.
פיתוח חצרות  -נווה יוכבד – סכום התחייבות – .₪ 500,000
סטטוס – פעיל – בשלבי תכנון.
פיתוח שכונות וותיקות –  ,₪ 880,000סטטוס – על בסיס הרשאות
משנים קודמות.
פארק הידידות – הסדרי בטיחות ומתקני משחקים –
סכום התחייבות –  ,₪ 1,300,000סטטוס – ביצוע במהלך  ,2011על
בסיס הרשאות משנים קודמות.

משרד הפנים -

תחזוקת כבישים ומדרכות ,מחשוב ובקרה ,רכישות כלי אצירה ,בקרי
תאורת רחובות ,ריהוט רחוב ,תב"ע שילוט ,מתקני משחקים ניקוז ותיעול
סכום התחייבות –  ,₪ 1,900,000סטטוס – עפ"י אמות מידה לתקצוב
פנים ותקצוב עפ"י איזור עדיפות לאומית א'.

משרד החינוך -

הקמת גנ"י חדשים – ( 6כיתות גן) סכום התחייבות – ₪ 3,600,000
סטטוס – בשלב תכנון ,לקראת קבלת הרשאת ממשה"ח.
הקמת בי"ס חב"ד –  ,₪ 4,000,000סטטוס – בשלבי תכנון מקדים –
מותנה בקבלת אישור משה"ח.
מיזוג בתי"ס –  ,₪ 150,000סטטוס – הרשאה קיימת משנת .2010
התאמות מבנים –  ,₪ 200,000הערכה לקבלת הרשאה על בסיס שנים
קודמות.

מפעל הפיס -

אולם ספורט בי"ס עמ"ל – סכום התחייבות  ,₪ 1,000,000 -סטטוס –
בשלבי התארגנות למכרז ,על בסיס הרשאות קודמות.
ליקויים בטיחותיים במוסדות פיס עפ"י סקר – סכום התחייבות -
 ,₪ 280,000סטטוס – לקראת ביצוע בשנת  ,2011על בסיס הרשאות
קודמות.
פיס ירוק – רחוב הטייסים וברחבת האצטדיון – סכום התחייבות -
 ,₪1,000,000סטטוס – לקראת ביצוע בשנת  ,2011על בסיס הרשאות
קודמות.
פיס ירוק  -גן יאיר – סכום התחייבות  ,₪ 1,650,000 -סטטוס – לקראת
ביצוע בשנת  ,2011על בסיס הרשאות קודמות.
פיס ירוק  -גן הבנים – סכום התחייבות  ,₪ 3,550,000 -סטטוס –
לקראת ביצוע בשנת  ,2011על בסיס הרשאות קודמות ( 700אלש"ח
ממסגרת בקשות .)2011
מרכז גוונים – סכום התחייבות  ,₪ 700,000 -סטטוס – בביצוע.
מחשוב תפוח פיס – סכום התחייבות  ,₪ 100,000 -סטטוס – בביצוע.

מועדון צעירים ( -מתנ"ס ישן ל טובת השלמת הפרויקט תקציב התמ"ת)
סכום התחייבות –  ,₪ 500,000סטטוס – בשלבי תכנון על בסיס הרשאות
קודמות.
שיפוצים בבתי"ס – סכום התחייבות –  ,₪ 820,000סטטוס – במסגרת
בקשות פיס .2011
ליקויים בטיחותיים במוסדות פיס עפ"י סקר  -סכום התחייבות – 300,000
 ,₪סטטוס – במסגרת בקשות פיס . 2011
מועדון נוער גולומב  -סכום התחייבות –  ,₪ 700,000סטטוס – במסגרת
בקשות פיס . 2011
מועדון פותחים עתיד אלי כהן – סכום התחייבות –  ,₪ 700,000סטטוס -
במסגרת בקשות פיס .2011
משרד התרבות והספורט  -מגרש ספורט משולב – סכום התחייבות –  ,₪ 600,000סטטוס  -בתכנון
על בסיס הרשאות קודמות.
מתקני ספורט – סכום התחייבות –  ,₪ 190,000סטטוס  -בתכנון על
בסיס הרשאות קודמות.
שדרוג מגרשי ספורט – סכום התחייבות –  ,₪ 430,000סטטוס –
בתכנון לקראת מכרז.
המשרד לאיכות הסביבה – תוכנית אב וסדנאות לביה"ס – סכום התחייבות –  ,₪ 700,000סטטוס –
על בסיס הרשאות שנים קודמות.
משרד הביטחון -

האדרת חדר הנצחה לחללי צה"ל – סכום התחייבות – ,₪ 70,000
סטטוס – בביצוע על בסיס הרשאות קודמות.

משרד שירותי דת  -בניית בית כנסת שכונת שפירא – סכום התחייבות – ,₪ 500,000
סטטוס – בקשות .2011
סה"כ תוכנית פיתוח לשנת .₪ 38,000,000 – 2011
ובר :האם משרד הביטחון תומך במוסדות חינוך בנושא מיגון ,לדוגמא :תורת שמשון אין להם מגונית.
צביקה :אין תקציב למיגון ,אלא רק בבניה חדשה .יש לנו פערים במשרד החינוך בין  50%ל – .70%
ביקשתי ממתן וילנאי תקציב לכך להשלמת פערים במוסדות חינוך.
ובר:

מי תומך בתחום שירותי הדת?

צביקה :יש קול קורא של משרד הדתות.
ובר:

מה עושים שתקציבי הפיתוח אכן יעברו למי שצריך?

צביקה :תסמוך עלינו.

ובר :אני סומך עלייך.
הצבעה :פה אחד.
החלטה מס'  :571מליאת מועצת העירייה מאשרת פה אחד את תקציבי הפיתוח.
סעיף מס'  – 1דיון השתתפות העירייה בתשלומי חשמל במוסדות חינוך לא מוכרים
צביקה  :בישיבה הקודמת דנו על חשמל במוסדות חינוך ,באדיבותם של מר יאיר דהן ושל אבי ביתן
ערכו סקר בנושא.
יאיר :בהתאם לבקשת חברי המועצה ,בחנו את אופן התקצוב של מוסדות פטור ברשויות סמוכות
ולהלן הממצאים:

באר
שבע
דימונה

מנהל אגף
החינוך
דודי לפשיץ

מוכר שאינו רשמי

מוסדות פטור

יישוב

תקצוב עפ"י מפתח נהרי

משה נחום

תקצוב עפ"י מפתח נהרי

קיים מוסד פטור  " -באר יצחק",
המוסד לא מתוקצב כלל
אין מוסדות פטור בישוב

ירוחם

אמיר

תקצוב עפ"י מפתח נהרי

שדרות

מרים ששי

תקצוב עפ"י מפתח נהרי

נתיבות

משה פרץ

תקצוב עפ"י מפתח נהרי

מצפה
רמון
ערד

משה
ברוידה
רחל
אברמזון

תקצוב עפ"י מפתח נהרי

קיים מוסד פטור  " -מסילה
בערבה" ,אין תקצוב למוסד ,מתן
תמיכה כשהרשות לא הייתה
בתוכנית הבראה
קיימים שני מוסדות פטור  -תקצוב
עפ"י תקבולים
קיים מוסד פטור  "-תורת חיים"
אין תקצוב למוסדות ,מתן תמיכה
כשהרשות לא בתוכנית הבראה
אין מוסדות פטור ביישוב

תקצוב עפ"י מפתח נהרי

אופקים

אבי ביתן

קיימים שני מוסדות פטור  " -לב
שמחה"" ,אוהל רחל" ,אין תקצוב
למוסדות כלל
קיימים שני מוסדות פטור -
"דעת חיים" " ,תורת שמשון"

תקצוב עפ"י מפתח נהרי

ובר :הנתונים אינם מדויקים.
יאיר :מה לא מדויק.
ובר :בירוחם ,יש תקציב.
יאיר :אחרי השיחה שלי איתך ,שוחחתי עם מנהל אגף החינוך ומה שכתוב בסטאטוס זו ההגדלה
המדויקת .הגזבר בירוחם מוסר שהקצבה מוכפפת לתקבולים ממשרד החינוך ,אין מימון של
הרשות.
ובר :בנתיבות אכן יש.

יאיר :במסגרת תמיכה ,נתיבות אינה בתוכנית הבראה.
אבי :גם בנתיבות וגם בירוחם ,נאמר לנו שמוסדות פטור לא מתוקצבים אלא מתקציב תמיכות.
ובר:
לקבל

עפ"י סקר שאני עשיתי ,אין יישוב שלא מקבל בארץ ,אלא אם כן ,המוסד דוחה ולא מעוניין
כסף מהמדינה מטעמים אידיאולוגיים.
עיריית אופקים מוציאה מכספה ומתקציבה השוטף על חינוך.

צביקה :מדובר במוסדות פטור אשר לעירייה אין מחויבות כלפיו ,מאחר ומדובר במוסד פרטי שבחר
ללמד עפ"י תוכנית לימודים פרטית אשר מתאימה לו ולא לאף אחד אחר.
חיים :אדון ראש העיר ,תעלה את הנושא בבקשה להצבעה.
צביקה :עכשיו עולה פה דיון ,שבמשך שנים הם היו מחוברים לחשמל עירוני ,ומי שנשא בנטל הוא
העירייה ,ובר מה אתה מציע?
ובר:

אני מציע שנפצל הוראת קבע.

יאיר :מה שאתה מציע זה אותו הדבר ,זה אמצעי תשלום.
צביקה :אני לא מוכן שהמונה יהיה של העירייה.
ובר :אני חוזר על עצתי ,שנפצל הוראת קבע עד סכום מסוים העירייה תשלם ואת השאר הם ישלמו.
צביקה  :זה לא יעבוד בצורה הזו ,אני מציע שלגבי מוסדות פטור כפי שאתם רואים או שאין תמיכה
ואם יש היא מתבצעת דרך תמיכות .זה הנוהל שלהם ואני לא רוצה להיכנס לזה כרגע.
עירייה שנמצאת תחת חשב מלווה ,ונמצאת בגירעונות כמו שלנו זה בלתי אפשרי .אבל אנחנו
דואגים לכל ילדי ישראל .אני מציע שבשני מוסדות הפטור הללו המונים יעברו לרשות מוסדות
הפטור כמו כל בתי הספר ,העירייה תתמוך בהוצאות החשמל עפ"י תמיכה של משרד החינוך,
יאיר יפנה למשרד החינוך ויציג את הבעיה.
חיים :אם המחוקק טרח וקבע שתחת וועדה קרואה לא תקום וועדת תמיכות ,יש בזה אמירה.
צביקה :נכון ,אך ישנה דרך טיפול לנושאים יוצאים מהכלל.
יאיר פנה למשרד הפנים לתקציבאית במחוז דרום הגב' עטרה מרכוס ,והיא אישרה ספציפית,
נבקש אישור של  50%תקציב חשמל שנקבע יחד עם המוסד ,מותנה באישור משרד הפנים,
במידה ולא נקבל אישור ,לא נעביר את הכסף.
אני מבקש להחליט מישיבה קודמת התחברות בצורה ממוסדת לחברת החשמל או שאנחנו
מנתקים את החשמל לשני המוסדות הללו.
ובר:

אתה בא ורוצה לעשות סדר ,ובמקום זה גורע מהם את מה שמגיע להם.

צביקה :אני מקווה שנצליח להתגבר על זה.
ובר:

ואם לא?

צביקה :במידה ולא ,נפנה לכל החברים שלנו והפוליטיקאים וננסה לפ תור זאת.
ובר:

אני אומר לך ,שזה לא פשוט אני מכיר את הנושא.

צביקה :מה אתה מציע לי לעשות?
ובר:

אני מציע שתבדוק את נושא הוראת הקבע.

יאיר:

אני חוזר שוב ,זה אותו דבר זה אמצעי תשלום.

צביקה  :חברת חשמל לא תיתן לזה יד ,במידה וזה על שמי ההתחשבנות שלי מול המוסד לא מעניינת
אותם.
יאיר:

מה שצביקה מציע זה הפתרון ,בוא נראה לאחר הפנייה למחוז.

צביקה  :אני מציע שנקבל את החלטתי מהישיבה הקודמת ,ביה"ס אשר נדרשים באופן מיידי
להתחבר בצורה מסודרת ע"י חב' החשמל ועפ"י מנגנון שיפוי ממשרד החינוך ,עפ"י תקציב
הצריכה באישור משרד הפנים .במקרה שלא יאושר ע"י משרד הפנים אני ויאיר וכל מי שמוכן
נהיה רתומים לעגלה הזאת עד שנגיע לפתרון.

הצבעה :פה אחד.
מליאת מועצת העיר מאשרת העברת מוני החשמל לבעלות מוסדות החינוך הלא מוכרים ,ו
תשתתף בעלות החשמל בהיקף שייקבע מראש ,ובכל זאת בכפוף לאישור משרד הפנים.

סעיף מס'  – 7אישור תב"רים
יאיר  :תב"ר מס'  – 526תחזוקת מבני חינוך – ע"ס – .₪ 200,000
תב"ר מס'  – 527פיתוח חצרות גני ילדים – ע"ס – .₪ 100,000
אישרור תב"רים :
תב"ר מס'  – 525הלוואה לכיסוי גירעון ע"ס –  ,₪ 2,000,000בנק לאומי תקופה של  15שנה
צמוד למדד .4.25%
תב"ר מס'  – 397הגדלת תקציב משרד הפנים – תיעול – תעלות ניקוז .₪ 200,000

הצבעה :פה אחד.
החלטה מס'  – 571מליאת מועצת העיר מאשרת תב"רים.

סעיף מס'  – 1הגדלת חוזה התקשרות עם ס.ב .דניאל – גן הידידות ,בהיקף של כ  15%-מהקיים
לטובת עבודות גיזום
יאיר :החוזה הבסיסי של ס.ב .דניאל הוא  ,₪ 2,100,000אנחנו מבקשים לאשר הגדלה עקרונית של
עד כ  30% -בהתאם למקורות התקציב שלנו ,מותנה במשא ומתן בועדת המכרזים.
חזי:

פרויקט גידור לא נכלל במכרז ובחוזה המקורי.

צביקה :התקציב הוא ממשרד השיכון.
חזי:

הרעיון לגדר את הפארק כתוצאה מכך שנשארה יתרה תקציבית ,זה דבר הכי חשוב לגדר את
הפארק .יש  3אפשרויות .1 :לצאת במכרז שייקח זמן .2 .לזמן את הקבלן ולנהל משא ומתן.
 . 3לקחת הצעה ממשכ"ל ,זה יידון היום בועדת מכרזים מאחר והקבלן כבר נמצא בשטח.
מאוד חשוב שנצא לדרך כמה שיותר מהר ,ישנו שיקול של זמן.

אברהם :מדוע נזכרים עכשיו?
צביקה :משרד השיכון לא הסכים להיכנס לעניין הזה עד שלא אושרו חשבונות סופיים.

אברהם:

אני פונה ליועמ"ש ,האם ניתן לעשות זאת?

עו"ד דובי :תלוי מה היה במפרט.
חזי:

במפרט המקורי זה לא היה.

צביקה:

מדובר בין  ,₪ 300,000ל – .₪ 400,000

אברהם :מה הנוהל אומר?
חיים:

לא מדובר בהגדלה של מכרז קיים ,אלא בפעולה חדשה לחלוטין.

אבי:

לדעתי לא ניתן לעשות זאת.

צביקה :יורד מסדר היום.

סעיף מס'  – 9בחירת יקיר אופקים
לפני כחודש במליאה הקודמת העברנו נוהל לבחירת יקיר אופקים והפעלנו אותו ,למרות
הפרסומים בשני עיתונים מקומיים במהלך  4סופי שבוע באופן רצוף ,מעל  200אימיילים
קיבלנו  3המלצות בלבד.ולצערנו גם השלושה האלה בבחינת הועדה המייעצת לא נמצאו
מתאימים לקבל את האות.
לכן הועדה המייעצת המליצה על שלושה מועמדים ,אני אציג אותם ברשותכם.

מירי:

 .1יצחק מוריוסף – בן למשפחה מותיקי אופקים ,ממייסדי העיר ,עלה ממרוקו בשנת – .1963
נשוי ואב לחמישה ,עבד במפעל אופ -אר שנסגר בשנות ה –  ,80עשייתו בתחום
התרבות התורנית בעיר ,מנהל הבקשות בעיר מעל  25שנה ,מתנדב בבית אבות כחזן,
הוא מכין ילדים לבר מצווה בהתנדבות לאורך שנים רבות.
 .2הרב יהושע יוליס –  17שנה מתנדב ומנהל את ארגון יד שרה בעיר ,היה חבר מועצה,
מנהיג בקהילה החרדית.
 .3ענת ברדה – עליי לציין שנכון להיום היא גרה מחוץ לאופקים ,הנוהל מאפשר בחירתו של
אדם אשר מרבית שנותיו גר בעיר.
הגב' הזו הקימה וניהלה את שיקום שכונות שהיה בשיא תפארתו .דאגה לגייס תקציבים
מקהילת דרום אפריקה ,ייסדה את מועדון לאישה ,יצקה תכנים ,עמדה בראש ההנהלה
מיום הקמתו .הקימה את מרפאת השיניים ואת מרכז המוסיקה ,השאירה חותם עצום
בעיר.
צביקה:

האם אנחנו מאשרים?

הצבעה :פה אחד.
החלטה מס'  – 515מליאת מועצת העיר מאשרת בחירת יקירי אופקים:

גב' ענת ברדה ,הרב יהושוע יוליס ,מר יצחק מוריוסף.

צביקה :לאחר בדיקה עם היועמ"ש ,פתיחת הישיבה הייתה צריכה להדחות בחצי שעה ולא ברבע
שעה.
לאישור הפרוטוקול נעלה זאת בישיבה הבאה ,אנו נאשר מחדש את פרוטוקול מס' 50
הבאה
מירי:

בשעה  13:00ועדת מכרזים ובשעה  14:00ועדת בניין ערים.

בכבוד רב
.
צביקה גרינגולד
ראש הועדה

.
מירי וקנין
מנכ"לית העירייה

