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 "א תשרי, תשפ"אי
 2020ספטמבר,  29
 60428ס/

 
 

 
 29.9.2020מיום  9/20מן המניין מס' שלא פרוטוקול ישיבת מועצה 

 

 .יסים ארביבונ עופר בוזי, ימית קרקוקליאברהם בורוכוב, הבטמו אייאיו,  אלירן אליה,  נוכחים:
 

ליאת  ליאור אגאי,יוסף סויד, יחיאל מושייב, ליאת שוחט, ז'אנה כהן,  –ראש העירייה   חסרים:
 יונוב. ושלמה זלמן סו ציון גזלה עוזי אהרון, מועלם, 

 
 גיל גבריאליועצת משפטית, רו"ח  –עו"ד שלומית שפינדל מנכ"ל העירייה,  –אלי אהרוני  מוזמנים:

יועץ ראש העיר,  –יואל לוי , מבקר העירייה –רמי בן סעדון סגן גזבר,  –אבי בללי גזבר העירייה,  –
 .נהלת לשכת רה"עמ – יונית דלאלודובר העירייה  –אורן קורנפלד 

 

 
 על סדר היום: 

 אישור תב"רים. .1
 אישור תמיכות.  .2

 
 18:30הישיבה נפתחה בשעה 

 
 

 ראש העיר.  ניעדכו
 

 מ"מ ראש העיר:  –אלירן אליה 
שנת תשפ"א, בהזדמנות מן המניין ל ישיבת המועצה הראשונה שלאלפתוח את תכבד ערב טוב, אני מ

מבקש לאחל לכם שנה טובה, שנה של עשייה ציבורית משמעותית, מהותית ובעיקר בריאות זו אני 
 איתנה.

 אני מבקש להביא את דבריה של ראש העיר, עו"ד ליאת שוחט:
 

קצב התחלואה בעיר ממשיך לעלות באופן מטריד. אם בתחילת חודש ספטמבר המאמץ  .1
נשא פירות והביא אותנו למצב שהיינו מוגדרים  –עירייה ותושבים  –כולנו המשותף של 

עיר צהובה, הרי שכעת כמו בכל הארץ אנו מזהים מגמה הפוכה וכמות הנדבקים עולה 
  בקצב מטריד כאשר מדי יום נוספים עשרות חולים חדשים.

 
להם פינוי אנו מבצעים תחקירים באופן עצמאי כדי לסייע לחולים המאומתים ולהציע 

למלוניות כדי למנוע את המשך ההדבקה במשפחה, אך ההיענות לכך היא לא גבוהה משלל 
סיבות. כמו כן, אנו מזהים שעיקר ההדבקות התבצעו במקומות סגורים, ובעיקר במערכת 
החינוך, באירועים משפחתיים וחברתיים ובבתי כנסת. המטרה שלנו היא לנצל את הסגר 

מץ בצמצום התחלואה והחזרת העיר לעיר ירוקה. כולנו מבינים הנוכחי כדי להשקיע מא
את המשמעויות של עיר אדומה: מערכת חינוך שלא פועלת, עסקים סגורים, הגבלה על 

 חופש התנועה וכדומה.
 

אנו ממשיכים עם תכנית "אנשי חיל" אותה מוביל מנכ"ל העירייה אלי אהרוני יחד , בד בבד .2
'ון דוידוב. מטרת התכנית היא לדאוג לכך שאנשים עם מנהל אגף ביטחון וחירום ג

שאמורים לשהות בבידוד אכן יישארו בבית, ואכן אנו רואים עלייה משמעותית בכמות 
הדיווחים על בידוד ביתי. מי מכם שראה חדשות בסוף השבוע נחשף לנתונים המטרידים 

ר בגורם על כך שמרבית הישראלים לא שומרים על בידוד כפי שהם נדרשים, ומדוב
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  משמעותי לעלייה בתחלואה.
 

הן סיוע רגשי )לא מעט מהם זקוקים , צוות הקורונה שלנו מסייע למבודדים ומעניק להם
לשיחת טלפון של התעניינות לגבי מצבם ודאגה לשלומם(, ולאחרים שנמצאים עם ילדים 

רכישת קטנים בבית, אנו מסייעים במתן צעצוע, ארוחת בוקר, מסייעים בפינוי אשפה, ב
תרופות, בקניות וכדומה. אנו מזהים את השירות הזה כמשמעותי מאוד עבור מי שנמצא 

 בבידוד ואני תקווה שהפעלת התכנית תימשך יחד עם משרד הביטחון ופיקוד העורף.
 

מעבר לעזרה והסיוע של מחלקת הקורונה, האגף לשירותים חברתיים וקהילתיים פועל  .3
ם המתנדבים הרבים כדי לסייע לתושבים הוותיקים, בימים אלו במתכונת חירום יחד ע

למשפחות עם צרכים מיוחדים ולאימהות עצמאיות כדי להקל עליהם את הסגר הנוכחי. 
לקראת השבת, המתנדבים והפעילים הקהילתיים הגיעו יחד עם חניכי מכינת ארז, מכינת 

כלוסיות אלו תחת לביא, מתנדבי מרכז קזז לצעירים וחיילי פרק המשימה אל הבתים של או
כל הנהלים כדי לשמח עם עוגה ותשומת לב. אנו נמשיך בפעילויות הללו כל עוד הסגר 
יימשך, וזו הזדמנות להודות לכלל המתנדבים הפעילים וכמובן לעובדי האגף שפועלים 

 מסביב לשעון כדי לדאוג שלאף אחד לא יחסר.
 

ות "נפגשים" של סלי מזון לחג, בנוסף, התקיימו בשבועות האחרונים מבצעי חלוקה באמצע .4
עוגות לניצולי שואה ופגועי נפש, ערכות למשפחות עצמאיות, לגמלאים על ידי חניכי מכינת 
ארז, בני הנוער מסח"י, חיילי פרק המשימה והסטודנטים בכפר הסטודנטים איילים. צוות 

ת יוזמת מתנדבים יצר קשר עם ניצולי השואה כדי לחבר אותם לחבר טלפוני קבוע במסגר
"חבר בלב", הסטודנטים בכפר הסטודנטים יוצאים לעשות קניות לקשישים בשכונה 

 ומביאים להם מזון ותרופות, ועוד יוזמות מבורכות.
 

ויש עוד הרבה פעילויות קהילתיות מרשימות, כשאחת המרגשות שבהן היא "הארון  .5
שממשיך להדהד פרויקט ייחודי ביוזמת והובלת תושב העיר עמית אוזן,  –הקהילתי" 

במקומות רבים בארץ. יחד עם גופי העירייה השונים ו"נפגשים" הפרויקט הזה בא לעולם 
במטרה לסייע לאנשים שמעוניינים בבגדים וכעת יכולים באופן נגיש, קל ולא חושף לקבל 
את אותם בגדים. הארון מוצב ברחוב לו סקלאר )בסמטה המובילה למוקד העירוני ולאגף 

כבר לא מעט תורמים וגם לא מעט אנשים שנעזרים בארון, ועל כך אני שמחה  ההכנסות(. יש
לא פחות. תודה רבה לכל מי שסייע לקדם את המיזם הזה. זה המקום לציין את "הסופר 
החברתי" שהקימו תלמידי ברנקו וייס ואהוד מנור שערב החג העניקו לעוברים והשבים 

 מוצרי מזון בסיסיים לקראת החג. מרגש.
 

סיום, זה המקום לברך את קבוצות יוניסטרים הפועלות באמצעות מחלקת הנוער ול .6
ב"נפגשים" שלקחו חלק בתחרות יזם השנה, כאשר קבוצת שנה ג' אף זכתה במקום 
הראשון ובפרס היוקרתי ביותר בתחרות אחרי שפיתחה אפליקציה שמציעה מתכונים 

חבר השופטים וזיכה את  בריאים על פי המצרכים שיש בבית. המיזם הזה הרשים את
שקלים ובמפגש מרגש עם נשיא המדינה. שאפו  3,000הקבוצה גם בסכום כספי נאה בגובה 

 גדול לכל העוסקים במלאכה.
 
 

 

  אישור תב"רים.  –  1 סעיף

 מ"מ ראש העיר:  –אלירן אליה 
 . 16.9.2020 מבקש לאשר רשימת תב"רים כפי שנשלחה אליכם במייל ביום
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 ימית קרקוקלי יצאה מהישיבה בשל חשש לניגוד עניינים 
 

 מ"מ ראש העיר:  –אלירן אליה 
בסך  הגדלה, , מתחם פינוי בינוי המלבן מסלול רשויות מקומיות1506תב"ר הגדלת מבקש לאשר 

298,443 .₪ 
 ₪. 298,443משרד השיכון מקורות מימון: 

 ועדת הכספים דנה והמליצה לאשר. 
 
 ? 1506אישור הגדלת תב"ר  י בעדמ
 

 פה אחד.  בעד:
 

, מתחם פינוי בינוי המלבן מסלול רשויות 1506תב"ר הגדלת את המועצה מאשרת החלטה: 
 ₪. 298,443בסך  הגדלה, מקומיות

 
 

 מ"מ ראש העיר:  –אלירן אליה 
 ₪. 221,011בסך  הגדלה, כיתות לימוד בית ספר שיזף 6, הוספת 1503תב"ר הגדלת מבקש לאשר 

 ש"ח.  221,011משרד החינוך מקורות מימון: 
 ועדת הכספים דנה והמליצה לאשר. 

 
 ? 1503מי בעד אישור  הגדלת תב"ר 

 
 פה אחד.  בעד:

 
 הגדלה, כיתות לימוד בית ספר שיזף 6, הוספת 1503תב"ר הגדלת את המועצה מאשרת החלטה: 

 ₪. 221,011בסך 
 
 

 אלירן אליה ימית קרקוקלי חזרה לישיבה ומחליפה את
 
 

 אלירן אליה:
קיים חשש לניגוד  מאחר ואני מכהן כיו"ר נפגשים, אני מנוע מלקחת חלק בסעיף הדן בתמיכות כי

 . עניינים
 
 

 אלירן אליה עזב את הישיבה בשל חשש לניגוד עניינים
 

 

 אישור תמיכות  – 2סעיף 
 

 יועמ"ש: –עו"ד שלומית שפינדל 
בתמיכות דנה ת המועצה שישיבבולכן הוא מנוע מלקחת חלק  "פגשים"נאלירן מכהן כיו"ר 

, המנוהלת היא עמותת על"השעליה המליצה ועדת התמיכות עמותות הספורט, כי אחת העמותות ל
 בסעיף הזה.  ולכן אלירן לא ייקח חלק בדיון הזה וימית תנהל את הישיבה על ידי "נפגשים"

 
 ימית קרקוקלי:

 "ב לפרוטוקול זה, כדלקמן:מקריאה את מכתב היועמ"ש המצ
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 יועמ"ש: –עו"ד שלומית שפינדל 
 כפי שנרשם בטעות.  2019ולא  2020למכתבי נפלה טעות סופר, וצריך להיות שנת  10בסעיף 

 
 ימית קרקוקלי:

 מבקשת לאשר את המלצת ועדת התמיכות כמפורט לעיל. 
 

 מי בעד?
 

 פה אחד.  בעד:
 

 . 2020המועצה מאשרת את המלצת ועדת התמיכות לשנת  החלטה:

 

 

 
 18:40  הישיבה ננעלה בשעה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ ___________________ 
 ימית קרקוקלי  אלירן אליה  

 ראש העירסגנית  מ"מ ראש העיר  
 

 

 

 


