פרוטוקול מס' 25

פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר שלא מן המניין
שהתקיימה ביום ראשון י"ז בכסלו15.12.2019 ,
בחדר הישיבות בבניין העירייה
הישיבה החלה בשעה 18:16
נוכחים:

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

חסרים:

שלומי מלכה

משתתפים :תמיר היזמי -מנכ"ל ,עו"ד עידית יפת לוי -יועמ"ש ,ניסים גלעם-
מנהל שפ"ע ורישוי עסקים ,אלי ג'אן -יועץ תקשורת ,אבי אדרי –
מנהל אגף החינוך
ראש העיר פותח את ישיבת המליאה שלא מן המניין
ראש העיר
הערכה והוקרה לביה"ס אמי"ת
ראשית אני רוצה לברך את מנהלת ביה"ס אמי"ת הדס שרעבי  ,את אביעד מנהל
חטיבת הביניים וכל הצוות היקר שהשקיע ומשקיע רבות ואכן הגיעו להישג מרשים
של  91%הצלחה בבחינות הבגרות  ,מאחל לכם ולכל הצוות להמשיך מעלה מעלה
ולהגיע לגבהים חדשים.
הדס שרעבי מנהלת בי"ס אמי"ת
מתרגשת ומודה לראש העיר וממונה על החינוך ,אבי אדרי מנהל אגף החינוך  ,מנכ"ל
ואת כולם.
תיכון אמי"ת עשה צעד מהפכני מבחינה חברתית  ,לימודית וגם ערכית .להגיע ל91% -
בגרות זה תהליך ארוך ,אנחנו מקום ראשון בארץ ל 4 -יחידות בגרות באנגלית.
יש הרבה תוכניות בשיתוף עמותות ששותפים אתנו ובסיוע של הרשות שנותנים לנו
את האפשרות לעמוד במשימה ולהוכיח שתלמידי קרית מלאכי לא נופלים מתלמידים
באף מקום אחר בארץ .יש נבחנים ב 5 -יחידות מתמטיקה  ,מגמת פיסיקה ,מגמת
ביולוגיה ומדעים .כולם רוצים להצליח.
אבי אדרי -מנהל אגף החינוך
הערכה והוקרה לביה"ס אמי"ת .ראש העיר הממונה על החינוך  ,דוחף את שלושת
התיכונים להגיע לרף של ה 90% -בגרות גם ברמה הערכית ולא רק בחינוכית.
עשיה חינוכית והשקעה גדולה של הרשות עם פרוייקטים נקודתיים לבי"ס אמי"ת
ולהרחיב לשתי בתי הספר התיכוניים הנוספים.
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ראש העיר
כל שנאמר מאד מבורך .התחלנו תהליך מגיל  0ולא גיל  3כמו ברב ערי המדינה.
בתי ספר וגנים לשפה ,אוריינות ומקצועות הליבה .בבית קק"ל ילמדו מכתות י -י"ב
ושם נראה את תלמידי קרית מלאכי במקום אחר  ,גבוה יותר.
יש את כל האפשרויות לכל ילד שרוצה ללמוד להגיע הכי רחוק שהוא רוצה  .אנו
רוצים שלילדים יהיה נעים וטוב במערכת.
מגיש תעודה ועציץ לצוות
על סדר היום
 אישור תב"רים
 אישור פרוטוקול למחיקת חובות ע"ס ₪ 1,546,692
ראש העיר
אישור תב"רים
הגזבר מקריא ומסביר את התב"רים
תב"ר 833

הלוואה לחברה כלכלית הגדלה ב  ₪ ₪ 1,100,000מ ₪ 1,200,000
ל ₪ 2,300,000
מקורות מימון  :משרד הפנים הגדלה ב  ₪ 1,100,000מ 0
ל ₪ 1,100,000
קרן לעבודות פיתוח  ₪ 1,200,000ללא שינוי
שימושים  :עבודות קבלניות  ₪ 1,200,000ללא
שינוי
הלוואה לחברה כלכלית הגדלה ב  ₪ 1,100,000מ 0
ל ₪ 1,100,000

תב"ר 871

שיפוץ גני ילדים ברחבי העיר
מקורות מימון  :קק"ל אנגליה הקטנה ב  243,551₪מ ₪ 1,500,000
ל 1,256,449₪
מקורות מימון  :קרן לעבודות פיתוח הגדלה ב  82,752₪מ 0
ל ₪ 82,752
שימושים  :עבודות קבלניות הקטנה ב  ₪ 160,799מ ₪ 1,500,000
ל ₪ 1,339,201

תב"ר 957

שיפוץ מבנה מרכז פסג"ה בקריית מלאכי ע"ס ₪ 20,000
מקורות מימון :משרד החינוך ₪ 20,000
שימושים  :עבודות קבלניות ₪ 20,000

תב"ר 958

הנגשת שתי כיתות ללקויי שמיעה בי"ס נצח ישראל ע"ס ₪ 108,345
מקורות מימון  :משרד החינוך ₪ 60,000
קרן לעבודות פיתוח 48,345₪
שימושים  :עבודות קבלניות ₪ 108,345
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תב"ר 959

הנגשת כיתת לימוד ללקויי שמיעה בי"ס עציון ע"ס ₪ 45,453
מקורות מימון  :משרד החינוך ₪ 30,000
קרן לעבודות פיתוח 15,453₪
שימושים  :עבודות קבלניות ₪ 45,453

תב"ר 960

הנגשת כיתת לימוד ללקויי שמיעה בי"ס בית חנה ע"ס ₪ 61,830
מקורות מימון  :משרד החינוך ₪ 30,000
קרן לעבודות פיתוח ₪ 31,830
שימושים  :עבודות קבלניות ₪ 61,830

תב"ר 961

הנגשת שלוש כיתות ללקויי שמיעה בי"ס אמי"ת ע"ס ₪ 148,007
מקורות מימון  :משרד החינוך ₪ 90,000
קרן לעבודות פיתוח ₪ 58,007
שימושים  :עבודות קבלניות ₪ 148,007

תב"ר 962

שיקום כבישים ומדרכות ברחבי העיר ע"ס ₪ 600,000
מקורות מימון  :קרן לעבודות פיתוח ₪ 600,000
שימושים  :עבודות קבלניות ₪ 600,000

תב"ר 841

עבודות תיעול ברחב העיר הגדלה ב  ₪ 100,000מ ₪ 300,000
ל ₪ 400,000
מקורות מימון  :קרן לעבודות פיתוח הגדלה ב ₪ 100,000
מ  300,000₪ל ₪ 400,000
שימושים  :עבודות קבלניות הגדלה ב  ₪ 100,000מ ₪ 300,000
ל ₪ 400,000

תב"ר 839

הקמת מתחם ספורט הגדלה ב  ₪ 150,000מ ₪ 34,104,396
ל ₪ 34,254,396
מקורות מימון  :מפעל הפיס  ₪ 17,081,489ללא שינוי
ללא שינוי
טוטו ₪ 6,427,600
קרן לעבודות פיתוח הגדלה ב ₪ 150,000
מ  ₪ 10,595,307ל ₪ 10,745,307
שימושים  :עבודות קבלניות הגדלה ב  ₪ 150,000מ ₪ 34,104,396
ל ₪ 34,254,396

תב"ר 809

עבודות ביוב ומים במוסדות חינוך וציבור הגדלה ב ₪ 50,000
מ  ₪ 800,000ל 850,000₪
מקורות מימון  :קרן לעבודות פיתוח הגדלה ב  ₪ 50,000מ 800,000
 ₪ל ₪ 850,000
שימושים  :עבודות קבלניות הגדלה ב  ₪ 50,000מ ₪ 800,000
ל ₪ 850,000
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אליאור עמר
תב"ר  833היא הלוואה שמקורה במשרד הפנים?

צביקה דוידי הגזבר
אנו מעדיפים להעמיד הלוואה ולא הקצבה משיקולי מס .ב 2019 -הועברו  760אלף
₪
אליאור עמר
מדוע יש הקטנה בתב"ר  871שיפוץ גני ילדים
צביקה דוידי – גזבר
הסכום הוקטן על פי צורך  ,הקטנה של  160אלף  ₪בנטו .יש התאמה למספרים
יותר נכונים.
תמיר הימי -מנכ"ל
בנושא תב"ר  871יש התאמה בהתאם לשער הפאונד והשלמנו מה שאפשר .אנחנו
יוצאים למכרז וממשיכים לשפץ את כל הגנים עד שייגמרו השיפוצים .זה בהדרגה.
התוכנית לשפץ כ 20 -גנים שיפוץ פנים  .השנה נספיק בערך  12גנים .שיפצנו את כל
חצרות גני הילדים .מנסים לשפץ בחופשות כי אז הגנים פנויים.
מירי סעדה דדון
מבקשת רשימה של הגנים שיעברו שיפוץ .מפנה שאלה לאבי אדרי  ,החול ששמתם
בארגזי החול זה חמרה ולא יוצא מהבגדים.
ראש העיר
יש תקן לחולות
אבי אדרי מנהל אגף חינוך
החול שנמצא נבדק והוחלט להחליף את החול כדי לתת מענה בגן אחד .יוחלף
בשבוע שבועיים הקרובים.
שי סיום
תב"ר  809יש הגדלה  ,האם זה לא שייך תאגיד.
ראש העיר
זה לא שייך
התקיים המשך דיון שאלות ותשובות לגבי התב"רים
החלטה מס' 102
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
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ראש העיר
בקשה לפתיחת חשבונות האב במוניציפלי בנק בע"מ
אני מבקש את אישור המליאה ,
"המועצה מאשרת פתיחת שני חשבונות אב לפעילויות מול מפעל הפיס – חשבון
פתיחת פיס וחשבון מענקי פיס – במוניציפל בנק בע"מ".
החלטה מס' 103
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
ראש העיר
בקשה לקבלת היתר קו אשראי
אבקש את אישור מליאת מועצת העיר לאשר את קו האשראי הנ"ל
 מוניציפלי בנק בע"מ ע"ס ₪ 4,500,000
הגזבר מסביר
אנו מחויבים לחידוש מסגרת אשראי קיימת  ,לחדש את ההיתר ולהעביר את
האישור למשרד הפנים
החלטה מס' 104
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
ראש העיר
אישור פרוטוקול למחיקת חובות ע"ס ₪ 1,546,692
אבקש את אישור מליאת מועצת העיר לאשר את הפרוטוקול למחיקת חובות מה-
 26/9/2019ע"ס ₪ 1,546,692
אבקש מהגזבר להסביר
צביקה דוידי -גזבר
החומר נמצא ללא שמות אצל טלי רכזת הישיבות ובפירוט עם שמות אצל אורנה
ממחלקת הגביה .מי שרצה יכל לגשת ולבדוק .אנו לא מעבירים את הפירוט מפאת
צנעת הפרט.
החלטה מס' 105
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
תודה לכל חברי המליאה
הישיבה הסתיימה בשעה 18:42
הישיבה כולה הוקלטה
________________
אליהו זהר
ראש העיר

____________________
טליה יצחק
מרכזת ישיבות מליאה
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