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 ZOOMבשיחת  20208.5. ד'שהתקימה ביום  13/19פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 
 

 
 נוכחים:

 
 מר רונן פלוט, ראש העיר 

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

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

 מנחם גנדל, חבר מועצה מר
 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 
 ן ברון, חבר מועצהומר סמי

 שכרד"ר שוכרי עוואדה, סגן ראש העיר ללא 
 מר חביב עודה, חבר מועצה
 גב' מיטל כהן, חברת מועצה

 גב' גלינה סליפקו, חברת מועצה
 מא יאנוש פינקלסקו, חבר מועצה 

 
 משתתפים:

 
 גב' חוה בכר, מנכ"לית העירייה

 נהל עירוניגב' לאה ספיר, ראש מ
 מר עדי מלכה, גזבר העירייה
 עו"ד אולגה גורדון, יועמ"ש

 העירייה, מבקר ליאוןמר רן 
 מר סרגיי זלוטניק, מנהל א.ת. ציפורית

 גב' סבטלנה גרמן, מהנדסת העיר
 , מנהלת אגף שילוב קהילתיסבטלנה יעקובוביץגב' 

 ד"ר עינבל וינברג, מנהלת אגף החינוך
 גב' איריס בורמיל, מנהל אגף הרווחה
 מר רומן שמעוני, מנהל אגף ההכנסות

 מר ארז אטיאס, מנהל אגף הביטחון
 

 
 

 סדר היום: על
 השבעת חבר המועצה מר יאנוש פינקלסקו .1
 , לידיעה.לשפ"ע₪  500,000, פתיחת תב"ר בסך 29.6.2020פרוטוקול טלפוני מיום  .2
 לידיעה., עדכון שכר מהנדסת הרשות, 1.7.2020פרוטוקול טלפוני מיום  .3
 לידיעה. ,13ומנחם אריאב  1, שיפוץ בנייני מגורים יזרעאל 5.7.2020פרוטוקול טלפוני מיום  .4
 לידיעה., החלפת חברים בועדת מכרזים מסיעת "נצרת עלית החדשה", 8.7.2020פרוטוקול טלפוני מיום  .5
 .לידיעה –עריכת ביטוחי העירייה  15/20ביטול מכרז פומבי מס'  28.07.2020פרוטוקול טלפוני מיום  .6
 לידיעה. - 12.4.2020פרוטוקול ועדת תרומות מיום  .7
 לידיעה - 04.06.2020מיום פרוטוקול ועדת תרומות  .8
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 לידיעה. – 7.07.2020פרוטוקול ועדת תרומות מיום  .9
 לידיעה. – 26.07.2020פרוטוקול ועדת תרומות מיום  .10
 מימון מהחזר מהביטוח.₪  133,128פתיחת תב"ר חדש "תיקון נזקים בגן גולן" בסך  .11
 הלוואה מהבנק.₪  3,000,000פתיחת תב"ר חדש "מימון עלויות פרישה" בסך  .12
לטובת השלמת מגרש האימונים ותוכניות הפעלה בהתאם  2026-2027הקדמת אמת המידה של מפעל הפיס לשנים  .13

 לטבלה המצ"ב.
 ₪. 9,660,465מימון מפעל הפיס סה"כ ₪  6,368,200בסך  ""שדרוג מגרש כדורגל נוער 1847הגדלת תב"ר  .14
 .06.07.2020אישור החלטות מפרוטוקול ועדת מלגות מיום  .15
 .6.7.2020מיום  1/20לטות מפרוטוקול ועדת ביטחון מס' אישור הח .16
 .28.6.2020מיום  1/20אישור החלטות מפרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים מס'  .17
 28.6.2020מיום  1/20אישור החלטות מפרוטוקול ועדת תחבורה מס'  .18
 .23.6.2020מיום  1/20אישור החלטות מפרוטוקול ועדת שפע מס'  .19
 .23.6.2020מיום  1/20הועדה לקידום מעמד הילד מס'  אישור החלטות מפרוטוקול .20
 אישור מינוי הגב' מירב אמויאל ששון כממונת קורונה. .21
 שינוי הרכב ועדות העירייה: ועדה לנגע הסמים המסוכנים, ועדת מיגור אלימות, יקיר העיר, ועדת ביטחון. .22
 הגבלת שעות הפעילות לחנויות לממכר אלכוהול. .23
 העלאה עפ"י הנחיות משרד הפנים 2021אישור צו ארנונה לשנת  .24
 13.07.2020אישור החלטות מועדת בטיחות מיום  .25
 01.07.2020אישור החלטות מפרוטוקול ועדת תעשייה מיום  .26
 הודעות ראש העיר. .27

 פרוטוקול
 

 .    חבר מועצת העיר החדש מר ינוש פינקלסקו נשבע אמונים.1
 , לידיעה.לשפ"ע₪  500,000 , פתיחת תב"ר בסך29.6.2020פרוטוקול טלפוני מיום  .2
 לידיעה., עדכון שכר מהנדסת הרשות, 1.7.2020פרוטוקול טלפוני מיום  .3
 לידיעה., 13ומנחם אריאב  1, שיפוץ בנייני מגורים יזרעאל 5.7.2020פרוטוקול טלפוני מיום  .4
 לידיעה., החלפת חברים בועדת מכרזים מסיעת "נצרת עלית החדשה", 8.7.2020פרוטוקול טלפוני מיום  .5
 .לידיעה –עריכת ביטוחי העירייה  15/20ביטול מכרז פומבי מס'  28.07.2020פרוטוקול טלפוני מיום  .6
 לידיעה. - 12.4.2020פרוטוקול ועדת תרומות מיום  .7
 לידיעה - 04.06.2020פרוטוקול ועדת תרומות מיום  .8
 לידיעה. – 7.07.2020פרוטוקול ועדת תרומות מיום  .9

 לידיעה. – 26.07.2020פרוטוקול ועדת תרומות מיום  .10

 
 מימון מהחזר מהביטוח.₪  133,128פתיחת תב"ר חדש "תיקון נזקים בגן גולן" בסך  .11

 
 הצבעה:

 פה אחד  –בעד 
 

 החלטה:
 מימון מהחזר מהביטוח.₪  133,128פתיחת תב"ר חדש "תיקון נזקים בגן גולן" בסך מועצת העיר מאשרת 

 
 הלוואה מהבנק.₪  3,000,000חדש "מימון עלויות פרישה" בסך  פתיחת תב"ר .12

 
 הצבעה:

 פה אחד  –בעד 
 

 החלטה: 
 הלוואה מהבנק.₪  3,000,000פתיחת תב"ר חדש "מימון עלויות פרישה" בסך מועצת העיר מאשרת 
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 לטובת השלמת מגרש האימונים ותוכניות הפעלה  2026-2027הקדמת אמת המידה של מפעל הפיס לשנים  .13
 בהתאם לטבלה המצ"ב.

 

 על פעילויות שוטפות. 15% –מדובר במגרש רובד נוער סינטטי, מפעל הפיס מחייב אותנו ב  –עדי מלכה 
 

 ?אנחנו מקדימים כסף עכשיו לצורך בניית המגרש  –עודה חביב 
 

אנחנו מקדימים חלק מהמענקים, זה לא הכסף היחיד שמפעל הפיס מעבירים ישנם עוד תקציבים  –עדי מלכה 
 שאנחנו מקבלים כל שנה ומשתמשים בהם.

 
 הצבעה:

 פה אחד –בעד 

 החלטה:
לטובת השלמת מגרש האימונים  2026-2027הקדמת אמת המידה של מפעל הפיס לשנים מועצת העיר מאשרת 

 ותוכניות הפעלה בהתאם לטבלה המצ"ב.
 

 ₪. 9,660,465 תב"ר  מימון מפעל הפיס סה"כ₪  6,368,200"שדרוג מגרש כדורגל נוער" בסך  1847הגדלת תב"ר  .14
 

 הצבעה:
 פה אחד –בעד 

 
 החלטה:

מימון מפעל הפיס סה"כ ₪  6,368,200בסך  ""שדרוג מגרש כדורגל נוער 1847תב"ר הגדלת מועצת העיר מאשרת 
9,660,465 .₪ 

 
 

 .06.07.2020ישור החלטות מפרוטוקול ועדת מלגות מיום א .15
 

 דוד שינאן לא משתתף בהצבעה מחשש לניגוד עניינים
 

 הצבעה:
 פה אחד –בעד 

 
 החלטה:

 .06.07.2020מלגות מיום  מועצת העיר מאשרת את ההחלטות מפרוטוקול ועדת

 
 .6.7.2020מיום  1/20אישור החלטות מפרוטוקול ועדת ביטחון מס'  .16

 
 

 הצבעה:
 פה אחד –בעד 

 
 החלטה:

 .6.7.2020מיום  1/20מועצת העיר מאשרת את ההחלטות מפרוטוקול ועדת ביטחון מס' 
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 .28.6.2020מיום  1/20אישור החלטות מפרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים מס'  .17

 
 הצבעה:

 פה אחד –בעד 
 

 החלטה:
 .28.6.2020מיום  1/20מועצת העיר מאשרת את ההחלטות מפרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים מס' 

 
 28.6.2020מיום  1/20אישור החלטות מפרוטוקול ועדת תחבורה מס'  .18

 
 הצבעה:

 פה אחד –בעד 

 החלטה: 
 28.6.2020מיום  1/20תחבורה מס' החלטות מפרוטוקול ועדת  מועצת העיר מאשרת את ה

  
 .23.6.2020מיום  1/20אישור החלטות מפרוטוקול ועדת שפע מס'  .19

 
 הצבעה:

 פה אחד –עד ב
 

 החלטה:
 .23.6.2020מיום  1/20החלטות מפרוטוקול ועדת שפע מס'  מועצת העיר מאשרת את ה

 
 .23.6.2020מיום  1/20אישור החלטות מפרוטוקול הועדה לקידום מעמד הילד מס'  .20

 הצבעה:
 פה אחד –עד ב

 החלטה: 
 .23.6.2020מיום  1/20החלטות מפרוטוקול הועדה לקידום מעמד הילד מס'  מועצת העיר מאשרת את ה 

 
 אישור מינוי הגב' מירב אמויאל ששון כממונת קורונה. .21

 
 הצבעה:

 פה אחד –עד ב
 

 החלטה:

 כממונת קורונה.מועצת העיר מאשרת מינוי הגב' מירב אמויאל ששון 
 

 שינוי הרכב ועדות העירייה: ועדה לנגע הסמים המסוכנים, ועדת מיגור אלימות, יקיר העיר, ועדת ביטחון. .22
 

 :הצבעה
 פה אחד –עד ב
 

 :החלטה
מועצת העיר מאשרת את שינוי הרכב ועדות העירייה: ועדה לנגע הסמים המסוכנים, ועדת מיגור אלימות, יקיר 

 העיר, ועדת ביטחון
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 הגבלת שעות הפעילות לחנויות לממכר אלכוהול. .23

 
 הצבעה:

 פה אחד –עד ב
 

 החלטה:
 מועצת העיר מאשרת הגבלת שעות הפעילות לחנויות לממכר אלכוהול.

 
, הרבה קטינים 22:00-23:00יש דבר מחריד ביותר מכירת שתיית אלכוהול בין השעות  – רונן פלוט ראש העיר

 .22:00ונוער אנחנו רוצים להגביל את המכירה עד השעה 
 

ועדת משנה לשימוש סמים ואלכוהול בכנסת , היה דיון נוקב, יש לנו אפשרות לתיקונים  2013בשנת  – ד"ר שוכרי
 רורה.בחוקי עזר, האכיפה צריכה להיות ב

 
עד שנקבל חוק עזר מתוקן ונגדיר בדיוק, כרגע יהיה פרסום שאנחנו מבקשים עד השעה  –רונן פלוט ראש העיר 

 זו בקשה ולא אכיפה. 22:00
 

 אנחנו מאשרים הגבלה או פתיחה של מקומות? – עודה חביב
 

 .22:00אני לא מבקש שיסגור את המקום לא למכור אלכוהול אחרי השעה  –רונן פלוט ראש העיר 
 

 אני מציע לעשות משהו יזום שכולם ידעו. –דוד שינאן 
 
 

 .העלאה עפ"י הנחיות משרד הפנים 2021אישור צו ארנונה לשנת  .24

 ולידיעה בלבד.על פי החלטת משרד הפנים לינואר יש עדכון ארנונה זה בכל הארץ  1בכל  –רונן פלוט ראש העיר 
 

 :הצבעה
 פה אחד –עד ב
 

 :החלטה
 .העלאה עפ"י הנחיות משרד הפנים 2021צו ארנונה לשנת מועצת העיר מאשרת את 

 
 

 .13.07.2020אישור החלטות מועדת בטיחות מיום  .25
 

 הצבעה:
 פה אחד –עד ב
 

 החלטה:
 .13.07.2020החלטות מועדת בטיחות מיום מועצת העיר מאשרת את ה

 
 .01.07.2020החלטות מפרוטוקול ועדת תעשייה מיום אישור  .26

 הצבעה:
 פה אחד –בעד 

 
 :החלטה

 .01.07.2020החלטות מפרוטוקול ועדת תעשייה מיום ה מועצת העיר מאשרת את 
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 ודעות ראש העיר:ה .27

 ראש העיר –מר רונן פלוט 

 תי על מספר אינו ברור ואין ספק שיהיו לכך השלכות כלכליות על הרשויות המקומיות. הורי נגיף הקורונה  מצב
חלוקה לעבודה על פי קפסולות כדי למנוע מצב של חלילה הדבקה המונית, בנוסף  צעדים בעבודת העירייה:

שוי עסקים, פקחים, פיקוח עירוני, פיקוח חנייה, פיקוח רי 32ביקשתי לאחד את כל מערך האכיפה בעירייה 
. בנוסף הצוות הזה מטפל בעוד בכל דו"חות ליום 1,000 –פיקוח על הבנייה ושיטור עירוני, אנחנו מגיעים ל 

 התלונות של התושבים בתחום האכיפה.

  47 הוא בעיר המאומתים מספר החוליםנכון להיום . 

 .נפגשתי עם המת"ח וייצמן וסיכמתי איתו כי המשטרה תצטרף אלינו לאכיפה 

 
 סגן ראש העיר –ד"ר שוכרי עוואדה               

 
 .מציע שמועצת העיר תביע הזדהות עם העם הלבנוני עם האסון שפקד אותם 

 .הקמנו יחד עם ראש העיר פורום של ראשי הרשויות באזור שיחד נילחם בהתפשטות נגיף הקורונה באזור 

 
              

 
 
 

 – 20:40ישיבת המועצה הסתיימה בשעה  -

 
 
 
 

___________________     ______________________ 
 לאה ספיר                     רונן פלוט            

 ראש מנהל עירוני                 ראש העיר         
 
 

 נרשם ע"י עדיה וקשטיין

mailto:leasap@nallit.org.il

