פרוטוקול מס' 22

פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר שלא מן המניין
שהתקיימה ביום ראשון ,ז' בתשרי התש"פ,
 6.10.2019בחדר הישיבות בבניין העירייה
הישיבה החלה בשעה 18:15
נוכחים:

חסרים:

אליהו זהר -ראש העיר
שמעון חזן ,בבר אזולאי ,צלי מזרחי ,מישל טפירו ,מוטי יעקובוב,
יוסי סולימני ,יעקב טלה ,שי סיום ,מירי דדון ,אליאור עמר ,שלומי
מלכה ,נדב ויצמן

משתתפים :תמיר היזמי -מנכ"ל ,צביקה דודי -גזבר ,עו"ד משה מליק ,איתי
קורן -מבקר העירייה ,עו"ד עידית יפת לוי -יועמ"ש ,אור אבו –
תקציבאית ,ניסים גלעם -מנהל שפ"ע ,אלי ג'אן -יועץ תקשורת
אני מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה שלא מן המניין
אני מבקש להודיע כי החלטתי למנות את מר שלומי מלכה למשנה לראש העיר.
מירי סעדה דדון
מה הסמכויות של משנה לראש העיר
עו"ד עידית
אין סמכויות
ראש העיר
אני אתן לו סמכויות זה בתהליך
מירי סעדה דדון
אני רוצה לברך את שלומי מלכה  ,שתעשה ותצליח וראש העיר כדאי שתתן לו
ממונה על החינוך
על סדר היום
 תב"רים
נושאים על פי בקשת האופוזיציה:
 מצב ניקיון העיר ודיון על תקציב מחלקת התברואה
 הקצאת חדר עבודה לחברי האופוזיציה
 הפעלת צהרונים עד השעה 17:00
 הפחתת תעריפי הארנונה למשרדים
 העדפה לספקים מקומיים במכרזי תשתיות ורכש
 הקצאת תקציב למלגות לסטודנטים במסגרת תקציב 2020
 המשך פעילות עמותת ידי בעיר
 יישום חוק ייצוג הולם בקרב עובדי העירייה
 חילופי גברי בוועדת המכרזים של העירייה
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ראש העיר
פתיחת תב"רים חדשים ועדכון תב"רים קיימים
אבקש מהגזבר להסביר
הגזבר מקריא ומסביר את התב"רים
תב"ר 946

עבודות נגישות אקוסטית בי"ס חב"ד בנות ( 3כיתות) שנת 2019
ע"ס ₪ 90,000
מקורות מימון  :משרד החינוך ₪ 90,000
שימושים  :עבודות קבלניות ₪ 90,000

תב"ר 947

עבודות נגישות אקוסטית בי"ס חב"ד בנים ( 2כיתות) שנת 2019
ע"ס ₪ 60,000
מקורות מימון  :משרד החינוך ₪ 60,000
שימושים  :עבודות קבלניות ₪ 60,000

תב"ר 948

עבודות נגישות אקוסטית בי"ס נצח ישראל ( 2כיתות)
ע"ס ₪ 49,000
מקורות מימון  :משרד החינוך ₪ 49,000
שימושים  :עבודות קבלניות ₪ 49,000

תב"ר 949

עוז לתמורה  -ישיבת תומכי תמימים ע"ס ₪ 66,500
מקורות מימון  :משרד החינוך ₪ 66,500
שימושים  :עבודות קבלניות ₪ 66,500

תב"ר 950

שיקום נחל האלה – מקטע קריית מלאכי ע"ס ₪ 1,200,000
מקורות מימון  :רשות מקרקעי ישראל ₪ 1,200,000
שימושים :עבודות קבלניות ₪ 1,200,000

תב"ר 951

תכנון מפורט לביצוע לצורך הקמת גני קרן קיימת לישראל
ע"ס ₪ 126,000
מקורות מימון  :קק"ל ₪ 126,000
שימושים  :הוצאות תכנון ₪ 126,000

תב"ר 952

חידוש מבנים ב 7גני ילדים בקריית מלאכי ע"ס ₪ 712,500
מקורות מימון  :משרד החינוך ₪ 712,500
שימושים  :עבודות קבלניות ₪ 712,500

תב"ר 953

רכישת  2כיתות יבילים לבי"ס עציון תןרני ע"ס ₪ 140,000
מקורות מימון  :משרד החינוך ₪ 140,000
שימושים  :עבודות קבלניות ₪ 140,000

תב"ר 954

שיפוץ מתנ"ס עירוני בשד' בן גוריון ע"ס ₪ 1,522,755
מקורות מימון  :משרד הפריפריה ₪ 1,000,000
קרן לעבודות פיתוח ₪ 522,755
שימושים  :עבודות קבלניות ₪ 1,522,755
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תב"ר 955

הקמת מגרש כדורעף בבי"ס דרכא ע"ס ₪ 217,000
מקורות מימון  :קרן קלור ₪ 140,000
קרן לעבודות פיתוח ₪ 77,000
שימושים  :עבודות קבלניות ₪ 217,000

תב"ר 956

הקמת גבעת הפרפרים ובוסתן ע"ס ₪ 70,000
מקורות מימון  :איגוד ערים לאיכות הסביבה ₪ 70,000
שימושים  :עבודות קבלניות ₪ 70,000

תב"ר 743

בניה ,שיפוץ והצטיידות מבנה רווחה הגדלה ב 307,530₪
מ  4,270,000ל ₪ 4,577,530
מקורות מימון  :משרד הרווחה  ₪ 2,600,000ללא שינוי
משרד הפנים  ₪ 1,470,000ללא שינוי
קרן לעבודות פיתוח הגדלה ב  ₪ 307,530מ 200,000
 ₪ל ₪ 507,530
שימושים  :עבודות קבלניות הגדלה ב  ₪ 307,530מ ₪ 4,270,000
ל ₪ 4,577,530

תב"ר 897

התקנת פחי אשפה ברחבי העיר הגדלה ב  ₪ 100,000מ ₪ 350,000
ל ₪ 450,000
מקורות מימון  :קרן לעבודות פיתוח הגדלה ב ₪ 100,000
מ ₪ 450,000 ₪ 350,000
שימושים עבודות קבלניות הגדלה ב  ₪ 100,000מ ₪ 350,000
ל₪ 450,000

בקשה לשינוי שם הפרויקט
שינוי שם מהקמת מועדון להקמת בית קק"ל למצוינות בקריית מלאכי
תב"ר 570

הקמת בית קק"ל למצוינות בקריית מלאכי הגדלה ב ₪ 7,200,000
מ  ₪ 2,780,132ל ₪ 9,980,132
מקורות מימון  :קרן קיימת לישראל הגדלה ב ₪ 7,200,000
מ ₪ 7,434,995 ₪ 234,995
רשות מקרקעי ישראל  ₪ 2,545,137ללא שינוי
שימושים  :עבודות קבלניות הגדלה ב  ₪ 7,200,000מ 2,297,137
ל ₪ 9,497,137
הוצאות תכנון  ₪ 482,995ללא שינוי

בקשה לשינוי שם הפרויקט
שינוי שם מתכנון גני ילדים לתכנון מוסדות חינוך ברחבי העיר
תב"ר 931

תכנון מוסדות חינוך ברחבי העיר הגדלה ב  ₪ 800,000מ ₪ 200,000
ל ₪ 1,000,000
מקורות מימון  :קרן לעבודות פיתוח הגדלה ב  ₪ 800,000מ 200,000
 ₪ל ₪ 1,000,000
שימושים  :הוצאות תכנון הגדלה ב  ₪ 800,000מ ₪ 200,000
ל . ₪ 1,000,000
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תב"ר 837

הקמת  3כיתות גן ילדים חדשים הגדלה ב  ₪ 88,765מ 6,192,738₪
ל 6,281,503₪
מקורות מימון  :משרד החינוך הגדלה ב  ₪ 88,765מ 2,630,002₪
ל  2,718,767ש"ח
קרן לעבודות פיתוח  ₪ 3,562,736ללא שינוי
שימושים  :עבודות קבלניות הגדלה ב ₪ 88,765מ ₪ 6,192,738
ל 6,281,503₪

נדב ויצמן
הספריה בפנים?
אליאור עמר
ספריה ונושא הביטוח הכסף התקבל?
מנכ"ל
ברגע שיהיו הצעות מחיר אנחנו נפעל לשפץ הסכום של מיליון וחצי שתב"ר לא שייך
אחד לשני.
אליאור עמר
תב"ר  -953שי סיום לא נמצא אבל בישיבות קדנציה קודמת העביר ביקורת שעדיין
יש מבנים יבילים.
מנכ"ל
מגדילים את בי"ס עציון מ 12 -כיתות ל 24 -כיתות .מחכים לתקצוב בי"ס
ושהמדינה תשחרר את הכסף .מחכים המון זמן ויש צפיפות נוראית .
צלי מזרחי -מ"מ ראש העיר
ביה"ס גדל מ 200 -תלמידים לכ 500 -תלמידים
שמעון חזן
בכתות א'-ב' אין ילדי חוץ
מירי סעדה דדון
תבר  ,952על איזה גנים מדובר .גן אלון מחכה ויש מבנה בתוך מבנה.
המנכ"ל
משיב מוסיף שהגנים מאד מאד ישנים ולאט לאט נשפץ את כולם.
ראש העיר
אנחנו נותנים למנהלי בתי הספר לשפץ מה שהם רוצים באותה שנה יש להם ניהול
עצמי.
מירי סעדה דדון
תב"ר  956גבעת הפרפרים – איפה זה?
מנכ"ל
בגבעת הסביונים
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החלטה מס' 82
מחליטים  :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
חוץ מתב"ר  3 - 953נגד (אליאור עמר ,שי סיום ,נדב ויצן )  10בעד
ראש העיר
מצב ניקיון העיר ודיון על תקציב מחלקת התברואה
אבקש מאחד מחברי האופוזיציה להציג את הנושא
אליאור עמר מציג את הנושא
ראש העיר
מסביר על ערימות הפסולת שהוערמו בפינה של שכונת הסביונים והוטל על הקבלן
לפנות אותם רק שלא הספיקו לפני ערב חג.
קנסנו את מי שזרק.
נדב ויצמן
מישהו בכיר אמר שלפני החג זה יפונה ולא קרה ,אני מבקש שידאגו לפנות את זה ולא
לזרוק בתחנת מעבר.
ניסים גלעם
עשו טיילת חדשה בגבעת הסביונים .יש גבעה על גדות נחל האלה שמוזנחת מאד,
השקענו מעל  ₪ 20,000ו 70 -אלף  ₪זה עבודות לביצוע בפועל.
מירי סעדה דדון
תב"ר  -897פחים יפים אך מוצבים במקום לא טוב ברח' פינטו ,נחלת מנחם קרוב
מידי לבתים.
ניסים גלעם
סודר ברח' פינטו .לגבי נחלת מנחם הפחים היו מוטמנים ושפו אותם כבר  3פעמים.
רצינו לשים מוטמנים ולבסוף שמנו ברח' הורדים  .אי אפשר לשים מוטמנים בגלל
תשתיות הפחים יושבים על המקום שהיו מוטמנים לכל בניין .2
צביקה דודי – גזבר
אבקש את תשומות לבכם לכך שהוצגו תב"רים בכ 12.7 -מיליון .₪
ראש העיר
יש לי אזכרה של אבא שלי ז"ל היום אבקש משמעון חזן סגן ראש העיר להחליף אותי.
ראש העיר עוזב את הישיבה
נדב ויצמן שואל לגבי שיקום נחל האלה
ניסים גלעם
משיב ,הכוונה לשדרג עם שביל אופניים  ,תאורה ,פינות קמפינג וכו' אף פעם זה לא
נעשה פה.
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נדב ויצמן ומירי סעדה דדון
שואלים לגבי שיפוץ המתנ"ס -לגבי לוחות סולריים על הגג
תמיר היזמי -מנכ"ל
משיב ,דרך פרויקט הסולארי מחליפים דברים ,עושים שינוי תב"ע לספריה ולמתנ"ס
ואז נוכל לטפל במתנ"ס באופן יסודי.
שי סיום
תב"ר  – 897לגבי הפחים .ישנם הרבה פחים שבורים כתוצאה מהמשאיות שמפנות
את הזבל במוטמנים ,יש פחים שבורים שצריך להחליף .כמות הזבל הנערמת היא פי
כמה מהקיבולת של הפחים המוטמנים.
ניסים גלעם
צריכים להחליף את כל הפחים שמעל  10שנים.
שי סיום
תב"ר  -953הבאת מבנים יבילים -אני מנגד
אליאור עמר
מצב בעייתי של הניקיון שהולך ומחריף .מצב קטסטרופלי .העיר גדלה באופן דרמטי,
תקציב הניקיון נשאר פחות או יותר אותו הדבר גם הגינון קטסטרופלי  .המצב לא
יכול להימשך .הורדתם ב 80 -אלף  ₪את התקציב במקום להגדיל אותו.
אנחנו מבקשים ומציעים להגדיל באופן משמעותי את תקציב הנקיון למציאות.
נדב ויצמן
 3חודשים לפני הבחירות היה מנקה ליד ביתי כמה ימים אחרי הבחירות הוא נעלם.
העובדים עובדים קשה אבל זה לא מספיק  .למשל :השלטים של הבחירות בכניסה
לעיר לא הורדו .אולי צריך לשנות את השיטה  .אין לי טענות לעובדים אבל זה לא
מספיק וצריך לחשוב על פתרון.
שי סיום
העיר היתה נקיה יותר לפני תחילת הקדנציה .צריך לעשות שטיפה סביב הפחים וגם
את זה הפסיקו לעשות .כמות הפינויים קטנה לניסים יש משימה בלתי אפשרית ,אני
רוצה לחיות בעיר נקיה ,זה בראש סדר העדיפויות.
ניסים גלעם
פעם בשבועיים מגיע אוטו ייעודי ששוטף את כל הפחים .אני אעדכן אתכם מתי הוא
מגיע .דווקא הוספנו פינויים .המכרז הוא על פי משקל ולא מספר הפינויים בפועל .היו
 3ימי חג ופינינו כל הזמן בחג עצמו יצאו צוותים שאספו סביב הפחים.
לגבי הגינון -נראה מצוין ,החלפנו קבלן בפברואר והוספנו  6עובדים נוספים .כל הציר
של בן גוריון פורח .לגבי עובדי טיאוט – באמת יש חוסר .אבל יש מגמת עליה 24 .עובדי
גינון.
אליאור עמר
כמה מתוקצבים בבסיס התקציב  ,האם יישאר ככה שנה הבאה.
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תמיר היזמי -מנכ"ל
כולם מתוקצבים ולא בתב"ר ,השאיפה להגיע ל 30 -עובדים.
שלומי מלכה
אליאור העלה את נושא הניקיון ושצריך דרך התקציב לשפר .אנחנו צריכים להעלות
נושאים שונים  ,לא הכל כסף זה חינוך לניקיון.
צביקה דוידי -גזבר
יש קונצנזוס בנושא .יהיה תקציב ותוכלו לראות את ההצהרה מתיישבת עם האמירה
והנוסח המוצעים.
שי סיום
ניסים אמר שהתקן הוא  30בלי השכונה החדשה .צריך לעשות את החישוב .אני תומך
בעמדה של הגזבר.
אליאור
מכיוון שלא נקטנו במספרים מוחלטים אני מציע לחברי לקבלת את הנוסח המוצע
ולהוסיף את מועצת העיר,
שמעון חזן – סגן ראש העיר
הצעת החלטה
ראש העיר ומועצת העיר מנחה את המנכ"ל ביחד עם גזבר העירייה להמשיך
ולהגדיל את תקציב  2020בתחום הניקיון במרכיבים הבאים:
 .1עובדי ניקיון
 .2שיפור כלי האצירה
 .3חיזוק משאב הניהול באגף השירות
 .4גידול לפחות ברמה הריאלית
החלטה מס' 83
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת שמעון חזן סגן ראש העיר
שמעון חזן -סגן ראש העיר
הקצאת חדר עבודה לסיעות האופוזיציה
אבקש מאחד מחברי האופוזיציה להציג את הנושא
אליאור עמר
על פי חוק אתם חייבים להקצות לנו חדר כדי שנוכל לשרת את הציבור .ראש העיר
טען בעבר שאין חדר בשבילנו .ביקרתי וראיתי שבבית החייל חדר ליעקב טלה .זאת
בושה שמצד אחד אומרים שאין מקום ומצד שני נותנים חדר עבור מי שמשתייך
לקואליציה .
נדב ויצמן
לא מגיע ליעקב על פי חוק.
יוסי סולימני
זהו חדר של יועץ ראש העיר לענייני הקהילה האתיופית גדעון מהרי
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אליאור עמר
אתם מפרים את החוק ברגל גסה ולמנוע מאתנו לשרת את הציבור .תקצו לנו באופן
מיידי חדר שנוכל לעבוד כעולל כל מכשירי העזר על פי חוק :טלפון ,פקס וכו'.
אנחנו יכולים לקבל את החדר שבו יעקב טלה יושב  ,הטענה שאין מקום לא נכונה.
יוסי סולימני
המצוקה ידועה ובקשתכם נכונה .על פי ידיעתי מתוכננת תזוזה של אנשים מבניין
העירייה והרווחה שיעבור לבית קק"ל
עו"ד עידית יפת לוי -יועמ"ש
החוק אומר שיש להקצות חדר לכל חברי האופוזיציה עם טלפון  ,פקס ומחשב.
הצעת החלטה
מועצת העיר מנחה את מנכ"ל העירייה למצוא חדר תוך  30יום להקצות חדר עבודה
לחברי האופוזיציה ,כאמור בסעיף 125ג לפקודה .חדר זה יכול להיות במבנה שאינו
בניין העירייה ,וזאת נוכח מצוקת המקום הקיימת .במידה והמנכ"ל יזדקק לעוד
 10-12יום האופוזיציה תאפשר זאת.
החלטה מס' 84
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת שמעון חזן -סגן ראש העיר
נדב ויצמן
פנו אליי גמלאי העירייה שלא קיבלו מתנה לחג ואני יודע שיוסי סולימני מנסה
לטפל בזה .פנו גמלאים שעדיין לא קיבלו פטור מחניה.
עו"ד עידית יפת-לוי -יועמ"ש
אחרי החג נושא הפטור לחניה של הגמלאים יפורסם ברשומות.
שמעון חזן -סגן ראש העיר
הפחתת תעריפי ארנונה למשרדים
אבקש מאחד מחברי האופוזיציה להציג את הנושא
אליאור עמר
מציג את הנושא
 ₪ 274למטר ,תעריף גבוה לדעתי .אנשים מבקשים לפתוח משרד בקרית מלאכי
פשוט חוצים את הכביש ופותחים בבאר טוביה שבו התעריף נמוך יותר .אנו מביאים
את הנושא שוב לדיון ומבקשים שתעריפי הארנונה יותאמו למציאות סבירה.
נדב ויצמן
הכל נעשה על פי חוק אך מעלים את הארנונה .גם ככה המרכז המסחרי נראה רע,
תעבדו בחכמה .אלו בניינים ישנים שקשה לאכלס אותם בעלי המשרדים עוקפים
ומבקשים חצי שנה שיפוץ ופטור מארנונה.
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צביקה דוידי – גזבר
הרשות בעבודת מטה מפורטת ולנוכח העובדה שמחירי הארנונה למשרדים גבוהים ,
אפשר ליצור פתרון ריאלי ושמתחבר לצרכים.
הגזבר מציג מצגת
 20:25יוסי סולימני יצא מהישיבה
נדב ויצמן
כולנו מסכימים שיש בעיה .מדוע לפתור רק במרכז את הבעיה  ,למה לא לכלול את
כל העיר .איך אפשר להגיע למקומות הנכשלים.
 20:35יוסי סולימני חזר לישיבה
צביקה דוידי -גזבר
מה שאתה אומר נכון .יש מספר מוקדים מסחריים בעיר ויש לתת להם פוש .לא נכון
לעזור על פי ארנונה .תוכנית ההמראה נותנת מענה כדי להפריח את המרכזים.
שמעון חזן -סגן ראש העיר
לאחר שהגזבר פרס את הנושא החוקי ומה שהולך להיעשות במרכז המסחרי הדבר
חייב להיעשות באופן חוקי על ידי חלוקה לרובעים.
עו"ד עידית יפת לוי -יועמ"ש
לפני כמה שנים הגשנו בקשה למשרד הפנים כדי להפחית את הארנונה המשרדית
בהתאם לסעיף של באר טוביה או אפילו פחות ומשרד הפנים דחה את הבקשה.
אליאור עמר
בעוד כמה זמן נוכל להגיש את התוכנית והצעות ?
צביקה דוידי -גזבר
החומר עובד דרך ההנדסה ומוגש  ,רק לאחר שאזור מוגדר כרובע אפשר להגיש
בקשה.
אליאור עמר
בעוד כמה חודשים נבקש שיוצג עדכון לנושא
שמעון חזן – סגן ראש העיר
הצעת החלטה
מועצת העיר מחליטה להמשיך ולפעול לפיתוח המע"ר במרכז העיר באופנים
הבאים:
 .1מעטפת כלכלית לבעלי עסקים
 .2פיתוח בפועל של המע"ר
 .3לפעול מול משרד הפנים כרובע נפרד משאר אזורי העיר
 .4הפחתת תעריף ארנונה למשרדים במרכז העירוני וזאת במקביל לפיתוח
הכלכלי של המע"ר והגדלת השטחים הבנויים
 .5ככל שיתאפשר מועצת העיר תבחן ותוסיף מרכזים נוספים.
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החלטה מס' 85
מחליטים :פה אחד לקבל את בקשת שמעון חזן -סגן ראש העיר
שמעון חזן -סגן ראש העיר
הפעלת צהרונים עד לשעה 17:00
אבקש מאחד מחברי האופוזיציה להציג את הנושא
מירי סעדה דדון
מציגה את הנושא  ,מדובר על השנה הנוכחית  ,העלה של שכר הסייעות על מנת
סייעות יוכלו לעבוד עד שעה  14:00ואז יחליפו אותם עד שעה .17:00בכל עיר
מתוקנת זה קיים.
נדב ויצמן
בכל מקום עובדים עד שעה  16:00מינימום אם עובדים מחוץ לעיר הורים לא
מספיקים להגיע ומי שאין לו סידור לא יכול לעבוד עד שעות כאלה .חשוב שלא נפגע
תמיר היזמי -מנכ"ל
בהמשך לטענתך שגנים עם  35ילדים לא מקבלים סייעת שניה זה לגמרי לא נכון.
כסף שמגיע לסייעת שניה הולך רק לסייעות .שנה שעברה הסייעות הוציאו 1,700
ימי מחלה והיה חוסר בכסף ואנחנו תקצבנו ,אנחנו מוסיפים על הכסף של משרד
החינוך מיליונים  .אנחנו רוצים שכל גן ומסגרת יהיה אפשר להפעיל עד שעה .17:00
שמעון חזר -סגן ראש העיר
על פי הנחיית ראש העיר כל צוות גן שירצה להשאיר את הגן עד  17:00תינתן
אפשרות .בתנאי שיהיו  22ילדים ועלות חודשית של  ₪ 185לילד .אם הצוות לא
רוצה אין פתרון אחר.
בבר אזולאי
סייעת שרוצה לעבוד עד  17:00מותר לה .יש מצב של בונוס שמי שמתמידה בעבודה
תקבל יומיים בונוס ונחסוך את ימי המחלה.
שמעון חזן -סגן ראש העיר
הצעת החלטה
מנהל אגף החינוך של העירייה יפעל בכדי לאשר הפעלת הצהרונים עד השעה 17:00
כבר משנת הלימודים תש"פ בתנאים הבאים:
 .1צוות הגן יביע את רצונם להישאר בגן עם הילדים עד לשעה 17:00
 .2יתבצע רישום של לפחות  22ילידם מאותו הגן
 .3תשלם חודשי של הורים עבור כל יליד ₪ 185
החלטה מס' 86
מחליטים :פה אחד לקבל את הצעת שמעון חזן סגן ראש העיר
 21:35צביקה דוידי – הגזבר עזב את הישיבה
איתי קורן מבקר העירייה עזב את הישיבה
נערכה תפילת ערבית
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שמעון חזן -סגן ראש העיר
העדפה לספקים מקומיים במכרזי תשתיות ורכש
אבקש מאחד מחברי האופוזיציה להציג את הנושא
הנושא מועלה כבר בפעם הרביעית
אליאור עמר
מציג את הנושא
שי סיום ההצעה אומרת שאנחנו מעדיפים אנשים שחיים בקרית מלאכי ,העדפה
מתקנת.
אליאור עמר
אנחנו מבקשים שהמחלקה המשפטית תפנה ליועמ"ש של הממשלה ותקבל אישור .
עו"ד עידית יפת לוי -יועמ"ש
זה לא תקין אין תחרות  ,את מי אתה מעדיף את הרב או המיעוט .עם  5%אפשר
לתת שרות נוסף לתושב
התקיים דיון בנושא
שלומי מלכה
יש חוו"ד של היועמ"ש שזה לא חוקי ואליאור מבקש אישור של היועמ"ש
של הממשלה ועל כן אין טעם להעלות את הנושא להצבעה .מדובר בכספי ציבור ויש
להוריד את זה מסדר היום.
שמעון חזן
הצעת החלטה
ההצעה תובא לפתחו של היועמ"ש לממשלה כפי שהוצג ע" י האופוזיציה כלשונה
ובמידה ויאשר הנושא ידון שוב.
החלטה מס' 87
מחליטים :פה אחד לאשר נאת בקשת שמעון חזן -סגן ראש העיר
שמעון חזן -סגן ראש העיר
הקצאת תקציב למלגות לסטודנטים במסגרת תקציב 2020
אבקש מאחד מחברי האופוזיציה להציג את הנושא
נדב ויצמן
מציג את הנושא
רוצים להכניס לבסיס התקציב סכום כסף מסוים למלגות שיהיה קבוע לכל
האוכלוסייה שגרים בקרית מלאכי.
שלומי מלכה
אפשר להקצות מול גוף מסוים שיכול לעשות מצ'ינג
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תמיר היזמי מנכ"ל
מדובר על סכום בסדר גודל מעל  3מיליון  . ₪תקציב הפיס בעירייה  700אלף ₪
מוקצה למלגות  ,אפשר היה להקצות למשהו אחר אבל אנחנו הקצנו את הכסף
למלגות לסטודנטים .יש סקטורים שלא מוכרים ואפשר שהעירייה תקצה סכום
כסף לטובתם .בבסיס התקציב.
נדב ויצמן
מבקש להקציב  700אלף  ₪סכום בסיס .
אליאור עמר
אנחנו מבקשים מגזבר העירייה לקחת בחשבן סכום למלגות שיופיעו בבסיס
התקציב .תקום ועדה שתחליט על בסיס מקצועי  .המלגות המחולקות היום הם
מקרנות מדינה וגופים אחרים העירייה לא הוציאה כסף .יש הרבה אנשים שלא
עומדים בתנאים.
צלי מזרחי
משיב לאליאור  ,ראש העיר קשוב לנושא ומחפש פתרון זה עלה בישיבות הנהלה.
יוסי סולימני
הויכוח הוא על איך ולא על מה .אין מחלקות כי כולם רוצים שמלגות יחולקו.
הקושי של הסטודנטים היום הם קושי גדול .אין מחלוקת על זה שצריך לכנס ועדה
ולהכניס עוד סטודנטים למעגל המלגות.
צריך סכום מסוים בבסיס התקציב אך צריך שתהיה הסכמה.
נדב ויצמן
מקריא את הצעת החלטה
מועצת העיר קובעת כי בבסיס תקציב העירייה לשנת  ,2020יוקצה סכום של כ-
 ₪ 500,000עבור מלגות לסטודנטים בני העיר .לצורך חלוקת המלגות תוקם ועדה
מקצועית שתקבע קריטריונים קבועים למתן המלגות ,תקבע את היקפן ,תנאיהן
ותהיה אמונה על כל נושא אחר הקשור בחלוקת המלגות .הוועדה תלווה על ידי
המחלקה המשפטית ותכלול נציגים מקצועיים ונציגים של מועצת העיר.
החלטה מס' 88
מחליטים
בעד :אליאור עמר ,נדב ויצמן ,שי סיום ,מירי סעדה דדון
נגד :שמעון חזן  ,אברהם בבר אזולאי ,צלי מזרחי ,מישל טפירו ,מוטי יעקובוב ,יוסי
סולימני ,יעקב טלה ,שלומי מלכה
הצעת החלטה נגדית
יוקצב סכום בבסיס התקציב  2020לחלוקת מלגות לסטודנטים מכל המגזרים ,
גילאים ומסגרות
החלטה מס' 89
מחליטים
בעד :שמעון חזן  ,אברהם בבר אזולאי ,צלי מזרחי ,מישל טפירו ,מוטי יעקובוב,
יוסי סולימני ,יעקב טלה ,שלומי מלכה
נגד :אליאור עמר ,נדב ויצמן ,שי סיום ,מירי סעדה דדון
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שמעון חזן – סגן ראש העיר
המשך פעילות עמותת ידיד בעיר
בבר אזולאי
מסביר את הפתרון המוצע .העמותה רצתה להשכיר מקום  .ההסתדרות ישפצו את
ידיד ברח' משה שרת והמקום יתחלק בין נציג של ההסתדרות לבין עמותת ידיד.
בכסף שההסתדרות תשלם עבור השכירות ישלמו ליולנד ידיד את המשכורת שלה.
צלי מזרחי
יש רצון מהעירייה לתת שירות לתושב .הרשות רואה בזה חשיבות גדולה .גם
הרווחה מעורבת ויש כמה הצעות.
הנושא הורד מסדר היום
שמעון חזן – סגן ראש העיר
יישום חוק ייצוג הולם בקרב עובדי העירייה
אבקש מאחד מחברי האופוזיציה להציג את הנושא
שי סיום מציג את הנושא
תמיר היזמי -מנכ"ל
כבר היום עומדים על  32 - 7.5%עובדים מהקהילה האתיופית מתוך  400עובדי
עירייה.
צריך לצמצם את הפער לכדי  .10%במסע שהתקיים לאתיופיה החלטנו לפעול
בנושא המרכיב האיכותי.
שמעון חזן -סגן ראש העיר
הצעת החלטה
עד סוף שנת  2021ייקבע יעד של ייצוג הקהילה האתיופית כ10% -ייצוג הולם מכלל
עובדי העירייה .
החלטה מס' 90
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת שמעון חזן סגן ראש העיר
שמעון חזן -סגן ראש העיר
חילופי גברי בוועדת המכרזים של העירייה
הנושא לא רלוונטי
הנושא ירד מסדר היום
תודה לחברי המליאה
הישיבה הסתיימה בשעה 22:47
הישיבה כולה הוקלטה
_______________
טליה יצחק
רכזת ישיבת מליאה

_________________
שמעון חזן
סגן ראש העיר
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