פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 02-20
מתאריך 27/01/2020
נוכחים:
מר יצחק קשת – ראש המועצה
יוחאי פרג'י – סגן ראש המועצה
שני גרינברג – סגנית ראש המועצה
עדית ינטוב – המשנה לראש המועצה
נגה עוז – חברת מליאה
גיל פישר – חבר מליאה
יוסי גולדמן – חבר מליאה
שלמה קליין – חבר מליאה
שלמה פרץ – חבר מליאה

מזומנים:
מר יעקב ישראל נתניהו ,מנכ"ל המועצה
מר שלומי צדרבוים – גזבר
מר אמיר ברטוב – חשב מלווה
רו"ח עבד בקלי – מבקר
עו"ד אבי רפאלי – יועץ משפטי
מר איתי העצני – עוזר מנכ"ל
סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול מליאה  14-19מתאריך .25.11.2019
 .2אישור פרוטוקול מליאה  16-19מתאריך .30.12.2019
 .3אישור פרוטוקול מליאה טלפונית  01-20מתאריך .16.01.2020

 .4הקמת מסוף תחבורה מערבי :השבת הבעלות על מגרש ( 504גוש ,9070
חלקה  )47לרמ"י ,לצרכי הקצאה למנהל הדיור הממשלתי.
 .5שאילתות
 .1אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מס'  14-19מתאריך 25/11/2019
החלטה :מאושר פה אחד
 .2אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מס'  16-19מתאריך 30/12/2019
החלטה :מאושר פה אחד

 .3אישור פרוטוקול הצבעה טלפונית מס'  01-20מתאריך .16/01/2020
בפני חברי המליאה מונח פרוטוקול ישיבה טלפונית מס' .01-20
גזבר העירייה ,מר שלומי צדרבוים ,מציג בפני חברי המליאה את תוכן
ההצבעה ,שכללה אישור תב"רים עבור גני ילדים מכספי קרן הפיתוח ,בשל
איחור הרשאות ממשרד החינוך עבור בניית גני ילדים לשנת תשפ"א.
החלטה :מאושר פה אחד
 .4הקמת מסוף תחבורה מערבי  -השבת הבעלות על חלק ממגרש ( 504גוש
 ,9070חלק מחלקה  )47לרמ"י ,לצרכי הקצאה למנהל הדיור
הממשלתי/משרד התחבורה.
מגרש  504מצוי בקצה הצפון מערבי של העיר בסמוך לכניסה אליה.
בחלקו הצפוני של מגרש זה מצוי התחמ"ש של חברת החשמל ולצידו
מתוכננת הקמת חניון רכבי כבד (נשאר בבעלות העירייה).
המקרקעין רשומים במרשם המקרקעין (טאבו) ע"ש העירייה מכוח
הפקעות והקצאות התוכנית החלה עליהם.
המועצה תפעל באמצעות הוועדה המיוחדת לחלוקה של המגרש ל3-
מגרשים נפרדים כמתואר בתשריט המהנדס שצורף לחברי המליאה
מראש ,כאשר לענייננו מדובר בהשבת תת המגרש הדרומי לרשות
מקרקעי ישראל (רמ"י) לצורך הקצאה מחדש והקמת מסוף התחבורה
העירוני.

ראש אגף הנדסה ,מר יניב מרכנתי ,הציג את התכנית למסוף ואת תשריט
השטח שמיועד להעברה ,וענה על שאלות חברי המליאה ,בעיקר בהקשר
ללוחות הזמנים הצפויים ,והעלה את הקושי הנובע מהמצב הפוליטי
הרעוע והיעדר הממשלה.
החלטה :המליאה מחליטה לאשר פה אחד העברת הזכויות בחלק
ממגרש  504הידוע גם כגוש  ,9070חלקה ( 47בחלק) ,לידי רשות
מקרקעי ישראל לצורך הקמת מסוף תחבורה בלבד.
שאילתות:
 .5שאילתא של חברת המליאה וסגנית ראש העירייה  -הגב' שני גרינברג
חברת המליאה וסגנית ראש העיריה ,הגב' שני גרינברג ,ביקשה לדעת:


מהו הסכום המצטבר שהושקע באירוע סיום הש"ס?



מהם הקריטריונים למתן חסות של גורמים חיצוניים באירועים של העירייה?

הקדמת ראש הרשות מר יצחק קשת:


אירוע סיום הש"ס זה אירוע שקורה אחת ל 7.5-שנים ולא קשור לסיעת
ש"ס (המפלגה) – כמו שרבים טעו לחשוב.



זהו אירוע של סיום תהליך למידה של "דף יומי" שלוקח כאמור  7.5שנים
לסי ימו ,ומצוין אותו ברחבי העולם ובישראל באירועים גדולים ורבי
משתתפים.



האירוע לא היה בתוכנית העבודה ,אמנם ,אך משהונח לפתחנו ,לא
הייתה מבחינתנו שאלה כיוון שזה אירוע חשוב ומשמעותי בעולם
היהודי.

תשובת ראש אגף פנאי וקהילה ,הגב' מרלן ארונסון:
 .1לגבי האירוע –


האירוע אורגן תוך כחודש ע"י מחלקת תרבות באגף בשת"פ עם
הקהילות אך הובל מאל"ף עד ת"ו על ידי האגף.



עלות האירוע  22.5אלף שקל מקצה לקצה ,אשר יצאו מ"-תקציב
תרבות תורנית ודת" – משני הסעיפים התקציביים של תרבות תורנית
של תקציב .2019



ברגע האחרון נוספו  600שקל נוספים מתקציב  2020מתקציב הבטחון
לאור האירועים שקרו שהצריכו אבטחה יתרה.

 .2לגבי הקריטריונים של שת"פ עם הציבור ויזמות קהילתיות:


ישנם שלושה מסלולים ,שניים רלוונטיים לשאלה:
א .תושב שיוזם פעילות שלא קשורה לעירייה אך מבקש להשתמש
במתקניה – במקרה זה העירייה נותנת מבנים מסוימים בתשלום
ולפי נוהל קבוע המפורט באתר העירייה.
ב .תושב או איש פרטי שמבקש שיתוף פעולה של העירייה בפעילות
שיזם – מופנה במקרה זה אנו מפנים לאתר העירייה שבו יש את כל
הקריטריונים .לאחר הגשת הבקשה ,מתכנסת וועדה מקצועית בת
 3אנשי מקצוע לפחות לדון בבקשה (הוועדה מורכבת מראש אגף
פנאי וקהילה ,מנהלת מחלקת נוער וגורמים נוספים רלוונטיים
מהרשות – לפחות אחד) .השנה התקבלו  18פניות שמתוכן 10
אושרו ע"י הוועדה.
ג .האגף לוקח אחריות מלאה ומכניס יזמות כאלה לתכנית העבודה.
הפעילות חייבת להתאים לתכנית העבודה ולא לפגוע בקיים ,הכל
בליווי משפטי ובהתאם לתוכניות העבודה המאושרות וכל דין.

על החתום:

יעקב ישראל נתניהו
מנכ"ל העירייה
העירייה
___________________

יצחק קשת
ראש

___________________

