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 ט'/אדר/תש"פ
05/03/2020 

 
 6.5.2020שהתקימה ביום ד'  17/13פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 
 נוכחים:

 
 מר רונן פלוט, ראש העיר 

 מר אלכס גופמן, סגן ראש העיר
 מר אלכס גדלקין, מ"מ ראש העיר 

 מר אלכס גנטמן, חבר מועצה
 גב' ברכה ברוב, חברת מועצה

 גב' מנחם גנדל, חבר מועצה
 גב' אלה אידוב, חברת מועצה

 מר נוריאל כהן, חבר מועצה
 ד"ר גטאס ראיד, חבר מועצה
 גב' עירית שחר, חברת מועצה

 מר דוד שינאן, חבר מועצה 
 גב' מיטל כהן, חברת מועצה
 מר סמיון ברון, חבר מועצה

 רוני ליקוורניק, חבר מועצהמר 
 מר חביב עודה, חבר מועצה

 גב' גלינה סליפקו, חברת מועצה
 

 חסרים: 
 ד"ר שוכרי עוואדה, סגן ראש העיר ללא שכר

 גב' גלינה סליפקו, חברת מועצה
 
 

 משתתפים:
 

 גב' חוה בכר, מנכ"לית העירייה
 עו"ד אולגה גורדון, יועמ"ש 

 גב' לאה ספיר, ראש מנהל עירוני
 עדי מלכה, גזבר העירייה מר

 
 פרוטוקול:

 
 :על סדר היום

אתם רואים שאנחנו יושבים כאן עם חלוקה של האולם בצורה יצירתית שאנחנו עשינו  : לפני שנתחיל ררונן פלוט ראש העי
על מנת לאפשר את קיום ישיבת מועצת העיר, אין לנו אפשרות לעשות ישיבת מועצת עיר בזום כי זה נעשה באחת הרשויות 

דברים על העשייה  מספראני רוצה לספר לכם שיבת המועצה. יוהאופוזיציה עתרה לבית משפט ובית המשפט פסל את 
משרד הבריאות . ואת כל הפעולות האלה עשינו לפני כולם כשאף אחד עוד לא חשב הקדמנו את כולם בתקופת הקורונה

 לקח מאתנו רעיונות והציע אותם במקומות אחרים:
 

  24/7הקמנו מטה חירום עירוני ומוקד חם לטיפול בפניות תושבים 
 

 תגברנו מוקד עירוני  
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  לכוג'ייל למוסדות החינוך והעירייה והקמנו עמדות חיטויחילקנו א
 

 התקנו כיורים ניידים בכניסות לסופרים 
 

 חילקנו ציוד מגן לצוותים הרפואיים ולעובדים החיוניים בסופרים ובבתי המרקחת
 

 דאגנו להרחיב את שעות פתיחת הסופרים 
 

 הסדרנו שעות פתיחה מיוחדות בסופרים  לתושבים וותיקים 
 

 למימון תרופות דחופות לקשישים   ייסנו סבסודג
 

 רתמנו עמותות ומתנדבים לאספקת תרופות ומצרכי מזון לתושבים וותיקים 
 
 הפכנו את חניון העירייה למחסן חירום של מוצרי מזון יבש 

 
 שדרגנו את מארזי המנות המחולקים לתושבים וותיקים במוצרי מזון ממחסן העירייה  

 
 .מזון לניצולי שואה ולאנשים עם צרכים מיוחדיםחילקנו חבילות 

 
 דאגנו לביטחון בריאות הגמלאים במועד קבלת הקצבה     

 
 הקמנו סיירת תיקונים דחופים בבתי קשישים ללא תשלום  

 
 3200ל  1000מ   הגדלנו את  מכסת המנות שהוקצו לקשישים 

 
 חבילות קמחא דפסחא  3500חילקנו   

 
 יזמנו פעילות הפוגה וימי שישי שמחים  

 
 חילקנו מארזי חלה יין וממתקים בימי שישי   

 
 מארזי משחק לילדי הפעוטונים 1000-מארזי משחקים לכל ילדי הגנים ו 1500חילקנו   

 
 ארגנו חתונות בבית העירייה    

 
 שלחנו סרטוני ברכה לחוגגים ימי הולדת  

 
 חוצות בעירהצבנו ציורי ילדים על שילוט   

 
 יזמנו הרמת כוסית לחג על מרפסות בתי התושבים   

 
 ארגנו  עשרות חגיגות בר ובת מצווה לילדי העיר 

 
 הפעלנו סיירת שמחות להעלאת המורל  

 
 יזמנו שיחות טלפון של עובדי רווחה לבתי הקשישים 

 
 שפות עברית, ערבית ורוסית  3הפעלנו אולפן חדשות יומי ב 
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 דיווחנו ועדכנו בשידורים חיים מעמוד הפייסבוק העירוני 
 

 לצוותים הרפואיים   עציצי נוי 2000חילקנו 
 

 א "קידמנו פתיחת תחנת דרייב לבדיקות קורונה על ידי מד  
 

 קידמנו שירות בדיקות קורונה במרפאות קופות החולים בעיר
 

 אשונים בארץ( קידמנו בדיקות יזומות בכל בתי האבות ובמקבצי הדיור )ר
 

 התקנו תחנות האכלה לחתולי רחוב 
 

 ביצענו מבצע ניקיון 
 

 מחסומים בכניסות לעיר והעמדנו את השיטור העירוני והפיקוח לסייע למשטרה  נוהצב
 
 אלף פליירים ופלקטים הסברה בכל הכניסות לבנייני המגורים בעיר 12הפקנו  

 
 ר יונה ג' יצאנו בקמפיין הסברה ייעודי לשכונה החרדית ה

 
 ביצענו חיטוי של המרחבים הציבוריים, תחנות אוטובוסים ומתקנים עירוניים

 
 יזמנו הארכת פעילות עמדת מכירה והטענה של כרטיס רב קו

 
 דאגנו לאספקת מזון למשפחות נזקקות הנמצאות בבידוד

 
 א "כיכר על שם מד -הבענו הזדהות ותמיכה בכוחות ההצלה 

 
 חילקנו דגל העיר לכל בית אב  

 
 סגרנו את כל בתי הכנסת עשרה ימים לפני שאר הערים בארץ 

 
 ווידאנו הפרדת קופות בסופרים ופיקחנו על חלוקת כפפות לקונים ולצוותי העובדים. 

 
 .מרכזי חלוקה ומערך מיוחד של מתנדבים מעמותת עזר מציון ולב אחד  הקמנו שבעה

 
 

 מיוחד לחיזוק העסקים המקומיים  הקמנו מטה מוניציפאלי
 

 לקנות מקומי זה צורך לאומי". "יצאנו בקמפיין לעידוד רכישה מעסקים מקומיים  
 

 פרסמנו עסקים שמבצעים משלוחים בעיר בהתאם להנחיות
 

 .הפעלנו סיירת עידוד בבידוד במתחמי בתי אבות ומקבצי דיור מוגן
 

  הפקנו טקסי יום הזיכרון לשואה ולחללי צה"ל
 

 משאיות ומפגן זיקוקים  6קיימנו  מופעי עצמאות ב 
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 חיסון נגד כלבת   -יזמנו שירות עד הבית 
 

 ביצענו חיטוי של כל בתי הספר לקראת החזרה ללימודים 
 

 מחשבים חדשים וחלוקתם לילדים שאין ידם משגת 150גייסנו כ 
 

 יזמנו תחרות הבית המדוגלל ליום העצמאות 
 

 חיילי העירחילקנו שי לכל 
 

 חילקנו ציוד מיגון למספרות ומכוני יופי בעיר
 

 דאגנו לסבב שני של בדיקות קורונה בבתי אבות ומקבצי דיור מוגן )הראשונים בארץ(
 

 דאגנו לרצף תפקודי בעבודת העירייה בחירום 
 

 ביצענו אכיפת תקנות הבריאות עד כדי סגירת סניף דואר שלא עמד בתקנות
 

יקטים עירוניים : פארק עירוני, אצטדיון, שיפוץ יד לבנים, הסדרת כתובות מגורים, פארק השקמה, המשכנו ביצוע פרו
 טיילת יקינטון  ועוד שורה ארוכה של פרויקטים שממשיכים להתבצע בעיר למרות הקורונה 

 
 

 יצאנו בקמפיין "לקנות מקומי זה צו לאומי"         
 ם אני מבקשת להעלות מעל סדר היום שלושה נושאיםלאה ספיר: לפני שאנחנו מתחילים בסדר היו

 
  חשבון פיתוח וחשבון מענקי פיס במוניציפל בנק –פתיחת שני חשבונות אב לפעילות מול מפעל הפיס 

 הצבעה:
 פה אחד

 החלטה:

 חשבון פיתוח  –העלאה מעל סדר היום פתיחת שני חשבונות אב לפעילות מול מפעל הפיס  תמועצת העיר מאשר
 פי וחשבון מענקי פיס במוניציפל בנק

 

  41חלק מחלקה  17737וגוש  5חלק מחלקה  17743אישור לשימוש זמני במגרש ריק כמגרש חניה צביור בגוש  
 

 הצבעה:
 פה אחד

 החלטה:

 17743העלאה מעל סדר היום אישור לשימוש זמני במגרש ריק כמגרש חניה ציבורי  בגוש  תמועצת העיר מאשר 
  41חלק מחלקה  17737וגוש  5חלק מחלקה 

 

  2020אישור הגב' ברכה ברוב כיו"ר ועדת ההיגוי לקליטה בקהילה לשנת. 
 

 הצבעה:
 פה אחד

 החלטה:

 2020אישור הגב' ברכה ברוב כיו"ר ועדת ההיגוי לקליטה בקהילה לשנת העלאה מעל סדר  תמועצת העיר מאשר. 
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 פתיחת תב"רים: .1

 ₪ 10,929,476"בינוי בית ספר"   .א
 ₪  4,732,830"בינוי גן ילדים"  .ב

 הצבעה:
 פה אחד  –בעד 

 
 החלטה:

 מועצת העיר מאשרת פתיחת תב"רים:
 ₪ 10,929,476"בינוי בית ספר"   .א
 ₪  4,732,830"בינוי גן ילדים"  .ב

 
 לידיעה. – 19.03.2020אישור ועדת תרומות מיום  20.03.2020פרוטוקול טלפוני מיום  .2

 
שד' מנחם  –קריאת כיכר הרחובות גולן  05.04.2020אישור ועדת שמות מיום  05.04.2020פרוטוקול טלפוני מיום  .3

 לידיעה. –כיכר מד"א  –אריאב 
 

 לידיעה. –אישור הענקת תואר יקיר העיר למר אלי בין מנכ"ל מד"א  08.04.2020פרוטוקול טלפוני מיום  .4
 

 . לידיעה – 19.03.2020פרוטוקול ועדת תרומות מיום  .5
 

 .16.02.2020ל ועדה לעבודה נוספת מיום ואישור החלטות מפרוטוק .6
 

 הצבעה:
 פה אחד –בעד 

 
 החלטה:

 .16.02.2020מועצת העיר מאשרת את החלטות מפרוטוקול ועדה לעבודה נוספת מיום 
 

 .04.03.2020אישור החלטות מועדת שימור אתרים מיום  .7
 

 הצבעה :
 בעד פה אחד 

 
 החלטה:

 .04.03.2020מועצת העיר מאשרת את ההחלטות מועדת שימור אתרים מיום 
 

 .29.01.2020מיום  1/2020אישור החלטות מפרוטוקול ועדת תיירות מס'  .8
 

 הצבעה:
 פה אחד –בעד 

 
 החלטה:
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 .29.01.2020מיום  1/2020מועצת העיר מאשרת את ההחלטות מפרוטוקול ועדת תיירות מס'  
 
 
 
 
 

 .01.03.2020מיום  1/2020אישור החלטות מפרוטוקול ועדת ספורט מס'  .9

 הצבעה:
 פה אחד –בעד 

 
 החלטה:

 .01.03.2020מיום  1/2020מועצת העיר מאשרת את ההחלטות מפרוטוקול ועדת ספורט מס' 
 

 .31.07.2020אישור הארכת תוקף מכרז ביטוחי העירייה לתקופה של עד  .10

 :הצבעה
 פה אחד –בעד 

 
 החלטה:

 .31.07.2020מועצת העיר מאשרת הארכת תוקף מכרז ביטוחי העירייה לתקופה של עד 
 

 על פי הפירוט להלן: 31.07.2020אישור הארכת תוקף מכרזים לתקופה של עד  .11
 מצדר פינוי גזם וגרוטאות .א
 רא"ב פינוי אריזות ומיחזור פחים י .ב
 ירא"ב פינוי אשפה אזורי תעשיה .ג
 גמליאל שרותי הדברה .ד

 הצבעה:
 פה אחד –בעד 

 
 החלטה:

 מצדר פינוי גזם וגרוטאותעם חברת  31.07.2020הארכת תוקף מכרזים לתקופה של עד מועצת העיר מאשרת 
 

 הצבעה:
 פה אחד –בעד 

 
 החלטה:

 ירא"ב פינוי אריזות ומיחזור פחים  31.07.2020מכרזים לתקופה של עד מועצת העיר מאשרת הארכת תוקף 
 

 הצבעה:
 פה אחד –בעד 

 
 החלטה:

 ירא"ב פינוי אשפה אזורי תעשיה 31.07.2020מועצת העיר מאשרת הארכת תוקף מכרזים לתקופה של עד 
 

 הצבעה:
 פה אחד –בעד 
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 החלטה:

 גמליאל שרותי הדברה 31.07.2020עד מועצת העיר מאשרת הארכת תוקף מכרזים לתקופה של 
 
 
 
 
 
 

 
  מינוי הגב' חוה בכר כדירקטורית בתאגיד המים והביוב מי נועם. .12

 חוה בכר עוזבת את האולם
 

 הצבעה:
 פה אחד –בעד 

 
 החלטה:

 מועצת העיר מאשרת מינוי הגב' חוה בכר כדירקטורית בתאגיד המים והביוב מי נועם.
 

 2020-2022התחדשות עירונים לשנים פטור מהיטל השבה במיזמי  .13

 הצבעה:
 פה אחד –בעד 

 
 החלטה:

 2020-2022מועצת העיר מאשרת פטור מהיטל השבה במיזמי התחדשות עירונים לשנים 

  חשבון פיתוח פי וחשבון מענקי פיס במוניציפל בנק –פתיחת שני חשבונות אב לפעילות מול מפעל הפיס 
 הצבעה:
 פה אחד

 החלטה:

  חשבון פיתוח פי וחשבון מענקי פיס  –מאשרת   פתיחת שני חשבונות אב לפעילות מול מפעל הפיס מועצת העיר
 במוניציפל בנק

 

  41חלק מחלקה  17737וגוש  5חלק מחלקה  17743אישור לשימוש זמני במגרש ריק כמגרש חניה ציבורי בגוש  
 

 הצבעה:
 פה אחד

 החלטה:

 חלק  17737וגוש  5חלק מחלקה  17743מגרש חניה ציבורי  בגוש מועצת העיר מאשרת  שימוש זמני במגרש ריק כ
  41מחלקה 

 

  2020אישור הגב' ברכה ברוב כיו"ר ועדת ההיגוי לקליטה בקהילה לשנת. 
 

 הצבעה:
 פה אחד

 החלטה:
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  2020הגב' ברכה ברוב כיו"ר ועדת ההיגוי לקליטה בקהילה לשנת מועצת העיר מאשרת  את. 

 
 

ומודים לראש העיר ולעובדי העירייה על העשייה המבורכת שנעשתה ועל כך שהם גאים  חברי מועצת העיר מברכים
 להיות תושבי העיר וחברי מועצת העיר.

 
 

 
 
 

 20.50הישיבה הסתיימה בשעה  

 
 

 
____________________          _____________________ 

  לאה ספיר               רונן פלוט           

 ראש מינהל עירוני       ראש העיר       
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