בס"ד

1

1

יום שני ב' בשבט תשע"ט

2

 8ינואר 2019

3
מר אליהו זוהר

-

ראש העיר ויו"ר המועצה

5

מר שמעון חזן

-

חבר מועצה

6

מר אברהם בבר אזולאי-

4

משתתפים:

חבר מועצה

7

מר בצלאל מזרחי

-

חבר מועצה

8

מר מישל טפירו

-

חבר מועצה

9

מר מוטי יעקובוב

-

חבר מועצה

10

מר יוסי סולימני

-

חבר מועצה

11

מר שלומי מלכה

-

חבר מועצה

12

גב' מירי דדון

-

חברת מועצה

13

מר אליאור עמר

-

חבר מועצה

14

מר שי סיום

-

חבר מועצה

15

מר תמיר היזמי

-

מנכ"ל העירייה

16

מר צביקה דוידי

-

גזבר העירייה

17

מר איתי קורן

-

מבקר העירייה

18

עו"ד עמיחי ויינברגר -

יועץ משפטי

19
20

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 5

21

מר אליהו זוהר:

אני פותח את ישיבת המליאה,

22

מר אליאור עמר:

אדוני ראש העיר ,ברשותך ,מי מרכז את הישיבה הזאת? אמור

23

להיות רכז ישיבה .לא משנה ,אני מודיע לך שאני מבקש שבסוף
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בס"ד

2

1

הישיבה ,בהתאם לסעיף  26בפקודה ,תתאפשר לי לשאת נאום

2

מהמקום.

3

מר אליהו זוהר:

כמו של ביבי?

4

מר אליאור עמר:

נאום של דקה ,קצר.

5

מר אליהו זוהר:

אני פותח את ישיבת המליאה שלא מן המניין .על סדר היום

6

אישור תב"רים ,אישור קו אשראי לשנת  ,2019בנק דקסיה.

7

בבקשה גזבר.

8

מר אליאור עמר:

לפני כן אני מבקש לשאול ,מי היועץ המשפטי בישיבה?

9

עו"ד עמיחי ויינברגר:

שלום.

מר אליאור עמר:

אני רוצה בבקשה לשאול אותך אדוני ,האם יש איזה שהיא

10
11

חובה ,יש איזה שהיא סיבה שבגללה נושא של תב"רים מובא

12

בישיבה שלא מן המניין?

13

עו"ד עמיחי ויינברגר:

למה אתה שואל את זה?

14

מר אליאור עמר:

כי עושים תב"רים תמיד בישיבות שלא מן המניין ואפשר
להכניס את זה בתוך ישיבה מן המניין.

15
16

עו"ד עמיחי ויינברגר:

אפשר להביא את זה גם בישיבה שמן המניין.

17

מר אליאור עמר:

זה שאפשר סבבה ,אבל האם יש מניעה להביא את זה בישיבה
מן המניין?

18
19

עו"ד עמיחי ויינברגר:

תב"רים אתה עושה בשאיפה לתוך ישיבות שלא מן המניין

20

מאחר והנושא של תקציבים ,אתה רוצה להעביר אותם

21

בישיבות שלא מן המניין .אבל הרבה פעמים ,בהרבה מאד

22

רשויות ,מקובל מאד להשאיר אותם גם בישיבה שלא מן המניין,

23

אחרת פשוט יפצלו את זה ,יעשו את זה גם וגם.
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בס"ד

1

מר אליאור עמר:

3

יפה ,אז אני מבקש ,אדוני ראש העיר להבא אין סיבה לפצל את
זה ,אפשר להביא את זה בישיבה מן המניין.

2
3

עו"ד עמיחי ויינברגר:

זה לא משנה כי אתה עושה בין כה וכה את שני הדברים.

4

מר אליהו זוהר:

לנו זה לא משנה.

5

מר שמעון חזן:

אנחנו רוצים לקדם את זה.

6

מר אליהו זוהר:

תב"רים זה של העיר.

7

מר אליאור עמר:

אנחנו אמרנו שנתנגד לתב"ר? אדוני.

8

מר אליהו זוהר:

לא ,אין בעיה.

9

מר אליאור עמר:

למען סדרי המנהל התקין אין סיבה לפצל את הישיבות .היועץ

10

המשפטי אמר שאפשר לעשות את זה באותה ישיבה ,לא צריך

11

לפצל את הישיבה.

12

מר יוסי סולימני:

אבל אפשר גם לא.

13

עו"ד עמיחי ויינברגר:

אפשר גם לא ,יותר נכון לעשות את זה בישיבה שלא מן המניין.

14

מר יוסי סולימני:

אפשר כן ואפשר לא.

15

מר אליאור עמר:

אני רוצה להגיד ,בהמון רשויות שבדקתי הבוקר ,בכל המקרים

16

זה בישיבות רגילות מן המניין .לא יודע למה החליטו שפה זה

17

יהיה לא מן המניין.

18

עו"ד עמיחי ויינברגר:

כי זה יותר נכון שזה יהיה בישיבה שלא מן המניין .זה יותר

19

עדיף .אבל אתה בין כה וכה דן בשני הדברים .בין אם עכשיו

20

היינו עושים את זה ומתחילים את זה,

21

מר אליהו זוהר:

מה ההבדל?

22

עו"ד עמיחי ויינברגר:

היינו מתחילים עכשיו את הנושא הראשון בישיבה הזאת.
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בס"ד

1

מר אליאור עמר:

4

אפשר לעשות את זה באותה ישיבה ,כי ישיבות שלא מן המניין,

2

לצורך העניין אם אנחנו נרצה לבקש בעתיד ישיבות שלא מן

3

המניין ,מה יבואו ויגידו לנו כמו שאמרו לנו כבר פעם אחת,

4

היתה כבר ישיבה לא מן המניין אחת החודש ,אתה מבין? יופי.

5

אפשר לקיים את זה באותה ישיבה ,אין שום מניעה משפטית

6

לעשות את זה ,ותשקלו את זה בחיוב להבא.

7

מר אליהו זוהר:

אין בעיה ,בסדר.

8

מר שי סיום:

שאלה ,יש סיבה מיוחדת לזה שעידית לא נמצאת כאן ומעלים
פה,

9
10

מר אליהו זוהר:

היא בחופש.

11

עו"ד עמיחי ויינברגר:

היא שבועיים מראש אמרה לי להגיע לכאן היום,

12

מר אליהו זוהר:

מגיע לאנשים חופש גם ,לא?

13

מר שי סיום:

לגמרי מגיע.

14

מר אליאור עמר:

שבועיים מראש? חשבתי שזה הפתעה.

15

מר אליהו זוהר:

בבקשה גזבר.

16

מר צביקה דוידי:

אני קורא את רשימת התב"רים .תב"ר  924עיצוב מרחבי

17

למידה למרכז פסגה קריית מלאכי –  80,000שקלים במימון

18

משרד החינוך .תב"ר  925נגישות אקוסטית חושית עבור בית

19

ספר חב"ד בנות על סך  90,000שקלים ממימון משרד החינוך.

20

תב"ר  926נגישות אקוסטית חושית עבור בית ספר נצח ישראל

21

על סך  60,000שקלים במימון משרד החינוך .תיקון לתב"רים

22

שאושרו בישיבת מליאה  86מתאריך  .21/6/2018סגירת

23

תב"רים רישום בזכות במקום רישום בחובה כמפורט .תב"ר
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בס"ד

5

1

 716תכנית חומש – רישום בזכות בסך  366.86ש"ח .תב"ר

2

 816פרויקט התנסות מדעית טכנולוגית – רישום בזכות בסך

3

 998שקלים .תיקון לתב"ר שאושר בישיבת מליאה מספר 3

4

מתאריך  – 5/12/2018תב"ר  839הקמת מתחם ספורט,

5

הגדלה ב 4,039,871-שקלים .התיקון הוא בעצם הרישום כולל

6

של

ל-

7

 .10,595,307עד כאן ראש העיר ,אפשר להצביע.

8

מר אליהו זוהר:

קא"פ,

הגדלה

ב4,039,871-

מ6,555,436-

מי בעד? פה אחד.
החלטה :מאושר על ידי כל חברי המועצה.

9
10

מר אליהו זוהר:

אישור קו אשראי.

11

מר צביקה דוידי:

אישור קו אשראי לשנת  2019בבנק דקסיה .אבקש ,אנחנו

12

מדברים על קו אשראי על סך  4מיליון שקלים לפי ריבית

13

אשראי לזמן קצר פריים פלוס  .1.7עמלת הקצאת אשראי .0.4

14

עד כאן.

15

מר אליהו זוהר:

מי בעד?

16

מר אליאור עמר:

מה הצורך בקבלת האשראי?

17

מר צביקה דוידי:

מסגרת אשראי למימון פעילות שוטפת.

18

מר אליאור עמר:

אה ,סגירת אשראי?

19

מר צביקה דוידי:

מסגרת אשראי קבועה למימון פעילות שוטפת.

20

מר יוסי סולימני:

כדי לחדש את מסגרת האשראי כל פעם.

21

מר אליהו זוהר:

מי בעד? פה אחד.

22

החלטה :מאושר על ידי כל חברי המועצה.
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בס"ד

1

מר שלומי מלכה:

6

רק בקשר ל ,M21-זה תקציבים שבאים קולות קוראים ממשרד

2

החינוך ,זה דורש תכנית אדריכלית מבית הספר .יש בתי ספר

3

שלא היה להם את המימון או את האפשרות להביא את

4

האדריכלות ובגלל זה פספסו את הכסף הזה של ה .M21-הולך

5

לצאת עוד חודש חודשיים שוב פעם העניין של ה ,M21-סתם

6

בשביל הידיעה ,כדאי שניתן דגש לבתי הספר ,או לממן להם

7

את האדריכל הזה כדי שהם יעשו את זה בצורה חלקה ויהיה

8

איזה שהוא אדריכל שבא ,כי הרבה בתי ספר ,אני מכיר את זה

9

מאזור הדרום ,לא רוצים לקחת סיכון לשלם אדריכל ולאחר מכן

10

מאשרים ,לא מאשרים ,יש בזה הרבה תנאים .אז חשוב מאד

11

ל M21-הבא שבאמת ניתן מענה ,כי אפשר היה להוציא פה,

12

בחלק הזה ,תב"ר הרבה יותר גבוה.

13

מר אליהו זוהר:

בסדר ,אין בעיה.

14

מר תמיר היזמי:

אנחנו כבר אישרנו שישה  ,M21מהם שניים כפולים .הכנסנו
בקנה עכשיו עוד איזה שישה.

15
16

מר שלומי מלכה:

ואללה ,ומי עושה את התכנית האדריכלית?

17

מר תמיר היזמי:

יש לנו מישהי שעושה.

18

מר שלומי מלכה:

מי משלם את זה?

19

מר תמיר היזמי:

בית הספר .זה לא הרבה כסף.

20

מר שלומי מלכה:

 3000שקל 4000 ,שקל?

21

מר תמיר היזמי:

 6000שקל 7000 ,שקל ,אבל זה זכיה בטוחה.

22

מר שלומי מלכה:

לא בטוח ,כי אם הוא דיווח על קרוואן ואם הוא דיווח על זה,

23

הוא הפסיד את הכסף .יש הרבה בתי ספר ש,-
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בס"ד

7

1

מר אליהו זוהר:

בשישה שעשינו תהליך ראשוני קיבלנו את כולם.

2

מר שלומי מלכה:

עכשיו זה ממש ,הפעימה הזאת היא ממש דלה מבחינת ה-
.M21

3
4

מר תמיר היזמי:

לא ,הם נותנים לנו את ההרשאות ,מזרימים לנו את ההרשאות,
אתה לא רואה,

5
6

מר שלומי מלכה:

אז יש עוד הרשאות בקנה?

7

מר אליהו זוהר:

כן ,עכשיו יש לנו עוד .יש מישהו שמטפלת בזה קבוע .באמת זה
חזק .תודה לחברי המליאה ,הישיבה הסתיימה.

8

הישיבה ננעלה

9
10

מספרנו9611 :
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