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 ג' בטבת תשפ"ג 
 2022בדצמבר  27

247453 
 22/27/12מיום שלישי    2022/31פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר  

 
 ראש העיר  -משתתפים: מר ארקדי פומרנץ 

 סגן ראש העיר  –מר טנוס נחלה                
 חברת מועצת העיר -הגב' לידיה רזניקוב                
 משנה לראש  העיר  -מר יורי קוצ'ר                
 סגן ראש העיר בתואר   -מר יוגב אפוטה               
 חבר מועצת העיר  -מר טוביה גלזר                 
 חברת מועצת העיר –הגב' הלן שחאדי                
 חבר מועצת העיר  –מר שמעון משה                
 מ"מ וסגן ראש העיר -מר שמעון בן נעים                

 –חבר מועצת העיר   -מר מוטי בן דוד                 
 

 חבר מועצת העיר -חסרים: עו"ד איימן שנאתי 
 חבר מועצת העיר  –מר נזיל אנדראוס            
 חבר מועצת העיר -מר ביטון שמעון             

 
 מנכ"ל העירייה  –מר אמנון אשל אסולין משתתפים נוספים: 
 ראש אגף כספים וגזברית העירייה  -הגב' אירית מורן                           
 יועמ"ש העירייה  -עו"ד ענבר בן סימון                          
 מבקר העירייה –מר באסם מרעי                           
     סגנית גזבר   –הגב' ירדן כהן טומרצ'ק                          
 ראש אגף החינוך –הגב' אורנה טל                          
 ראש אגף שפ"ע –מר דני חזן                          
 מהנדס העירייה –מר נועם מסד                          
 מ"מ מנהלת מחלקת הון אנושי –הגב' מסודי אפרגן                          
 קב"ט העירייה –ר יוסי תורג'מן מ                         
 חשבת מינהל רווחה  –הגב' שמרית פדידה                          
 חשבת מינהל חינוך –הגב' מרי כהן                          
 פיתוח כלכלי ומיצוי משאביםמנהלת   –הגב' לוטם שושן                          
 מנהלת מחלקת גבייה  –הגב' מירי ראש                       
 מנהל החכ"ל –מר עמית דהן                       
 מנכ"ל אגם מונפורט         –מר אופיר עקיבא                       
 מנהל עמותת הספורט –מר עידן כפיר                       
 מנכ"לית רשת המתנ"סים  –הגב' מרינה רוזנר                       
 מנהל מחלקת פיקוח ושיטור עירוני  –מר טל מעוז                          
 דובר העירייה –מר אילן אוחנה                          
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 הערה: מצ"ב תמלול הישיבה. 
 

 על סדר היום: 
 
 לחברינו הנוצרים.   ס המולד והכריסטמ ( ברכת ראש העיר לכבוד חג  1
 . 2022כוכבי יופי לשנת    5  - תרשיחא ב- ( הוקרה לאגף השפ"ע על זכיית העיר מעלות 2
 . 5/12/22מיום  6/2022( אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 3
 . 12/12/22מיום  6/2022( אישור פרוטוקול ועדת כספים מספר 4
 חכ"ל, אגם מונפורט,  2021לשנת   ( דיווח דו"חות שנתיים חברות עירוניות5

 עמותת הספורט, מתנ"סים עירוניים.      
 

 שיבה.י ראש העיר: פותח את ה
 

 : ברכת ראש העיר לכבוד חג המולד והכריסטמס לחברינו הנוצרים. 1סעיף מספר  
 

כל חברינו הנוצרים לרגל חג המולד ולרגל השנה האזרחית  ראש העיר: מברך את 
 ולבני משפחותיכם. החדשה חג שמח לכם  

 
כוכבי    5  - תרשיחא ב - הוקרה לאגף השפ"ע על זכיית העיר מעלות :  2סעיף מספר  
 2022יופי לשנת  

תרשיחא בפעם השנייה -מנכ"ל העירייה: במסגרת תחרות ישראל יפה לשמחתנו מעלות
כוכבי יופי במעמד של ראש אגף השפ"ע מר דני חזן וייצוג שני   5 -ברציפות  זוכה ל

חלקת תברואה מזמין אותם לקבל תעודת הוקרה של ראש העיר וסגניו  עובדים ממ
 על פועלם ועבודתם הנאמנה למען טיפוח ושיפור פני חזות העיר.  עלאגף השפ"

 
 5/12/22מיום    6/2022: אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר  3סעיף מספר  

 
לפי סעיפיו   5/12/12/22ר פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום ומנכ"ל העירייה: איש

 פרוטוקול מביא לאישור מליאת העיר, למעט תקציב העירייה והתקנים. ב
 

ייפוי  שמעון בן נעים: בפרוטוקול רשום שיורי קוצ'ר יצא מהישיבה בזמן הדיון בנושא 
 הקשיש למה?  של העמותה לבית 2023כח לשנת 

 
אתה כיהנת כמ"מ ראש  ראש העיר: יורי קוצ'ר עובד בעמותה לבית הקשיש עוד בזמן ש

 העיר. לא השתנה כלום. 
 

יורי קוצ'ר: לפי חוות דעת של יועמ"ש שכתוב בנשואים שקשורים לעמותת לבית 
 הקשיש אני לא יכול לקחת חלק בדיון ולא חלק בקבלת ההחלטות. 

 
שמעון בן נעים: האם אותו מוסד שהוא שייך לעיר ולא לגוף אחד האם מותר לו לעבוד  

 כהן כחבר מועצת העיר. שם גם כשהוא מ
 . אינטרסיםהמבנה שייך לעיריית מעלות ואתה עובד במקום שיש ניגוד 
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תרשיחא לכן אין שום  -ולא קשורה לעיריית מעלות תפרטיהעמותה הינה יורי קוצ'ר: 

 ניגוד אינטרסים. 
 

 הצבעה:  
 : ארקדי פומרנץ, יורי קוצ'ר, יוגב אפוטה, נחלה טנוס, טוביה גלזר,  הצביעו בעד

 הלן שחאדה, לידיה רזניקוב. 
 

 : שמעון בן נעים נגד פרוטוקול ההנהלה. הצביעו נגד
 , בפרוטוקול הנהלה 1 בן דוד נגד סעיףמוטי                  

 ריאת שמות ק  2רים+סעיף מספר אישור תב" 4: מוטי בן דוד בעד סעיף הצביע בעד 
 גבעת פרס.  –רחובות מוס"ח                  

 , עמותת בית הקשיש.3סעיף מספר          נמנע: 
  פרוטוקול ישיבת בהתאם להצבעת החברים מאשרים את:  3  החלטה בסעיף מספר 

 . 5/12/22מיום  6/2022הנהלה מספר 
 

 12/12/22מיום    6/2022: אישור פרוטוקול ועדת כספים מספר  4סעיף מספר  
 

למעט   12/12/22מיום  6/2022כספים מספר ועדת  למנכ"ל העירייה: אישור פרוטוקו 
 תקציב העירייה, תקנים ומסגרות האשראי. 

                       
מל"שח שנת   2.2 -כ הסתיימה בגרעון של 2021מוטי בן דוד: דו"ח רבעון שלישי שנת 

מלש"ח  25.7 -"י הדוח הולך וגדל ב. מלש"ח הגרעון המצטבר עפ1.1הסתיימה    2022
מלש"ח מהאוצר בלי  7.9של  2021  -י הלוואה שנלקחה ב"תם עיסיזאת אחרי שכ

אתה קרוב   2022גרעון לשנת  1.5%בלים פה חשב מלווה, מה שהמצב היינו מק ההלווא 
מאוד למצב של חשב מלווה וכל שנה הגרעון נהיה יותר גבוה המצב הכלכלי של 

 קשה. העירייה 
לשכר,    תעומס מלוות, גרעון מצטבר, משיכות יתר, חובות לספקים הוצאות נלוו

מלש"ח חוסר   135חייבים לעירייה בגין היטלים ואגרות, סה"כ גרעון מצטבר לעירייה 
א ברורה יש פה כישלון ניהולי חמור ולא  ילקופת העירייה וחובות העירייה המסקנה ה

 ניתן להמשיך בצורה הזו. 
 חסותכם לסעיפים הנ"ל:מבקש התיי

 ( תקבולים משרד הפנים עפ"י הדוח יש רק2אלש"ח  850עצמאית אחרות חוסר ( 1
 ח הסבר על הפער הגדול הזה. אלש" 750   
 

מלש"ח   1.900ה  נמלש"ח במינוס והנחות ארנו  2.600שמעון בן נעים : פעולות כתוב 
 מהאיפה זה בא הפער? 

 
 לישיבה ונכנס לאולם. חבר המועצה שמעון משה מגיע 

 
צריך לשים לב לדבר אחד יש לשים לב יש הבחנה בין דו"ח מאזן לבין אירית מורן: 

אנחנו שולחים מספר דוחות ויש שוני בין הדוחות, המאזן הוא דוח  דו"ח רווח והפסד. 
יום אחרי התמונה שונה לדוגמא, אם יש ספק שהרשות  31/12/22כספי נכון לתאריך 
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/ יום אחרי משלמת התמונה כבר משתנה  1/1 -מלש"ח וב 1.5  -כ 31/12חייבת לו כסף 
לעובדים. דוח רווח   תוההתחייבות לספק הופכת להיות אפס, כנ"ל לגבי התחייבו

 והפסד הוא הדוח המדבר על ההתנהלות השוטפת של הרשות הוצאות כנגד הכנסות. 
 קיבלת שני דוחות תתייחס לכל דו"ח בנפרד. 

לא ניתן לחבר נלוות עם ספקים עם גרעון מצטבר ולציין כי זה  מלש"ח 135 -לגבי ה
נלוות, היא התחייבות כספית הנפרסת על מספר שנים לצורך התפתחות העיר זה כמו  
שתגיד שאדם פרטי לוקח משכנתא יש לו חבות. התחייבות לספקים זה ליום ספציפי 

חייבות לספקים משתנה  מספיק שיש קבלן גדול שצריך לשלם כנגד הכנסות מרמי ההת
 ברמה יומית. 

לאחר בחינה של נתוני  הנתונים היו מצוינים משרד הפנים 2021הנתונים לגבי דו"ח 
הרשות הבין כי אין ביכולת הרשות לאזן את התקציב ממקורות עצמיים ואיפשר 

מלש"ח שזה חלק מתוכנית ההתייעלות אחרי מאמצים גדולים  4לרשות גרעון של 
  1.5 -מנהלים וצוות הגזברות הגענו היום לאחר טיוטת מבקר לשל כל הבשיתוף 

 מלש"ח הרבה פחות ממה שאושר ע"י משרד הפנים. מבחינת תזרימי, חובות לספקים,
חשבונות בנק, תשלום נלוות שכר, הכול משולם בזמן אם בעבר היו משלמים לספקים  

הכנסה ונלוות   , ביטוח לאומי, מס45אחרי חצי שנה רוב השנה שילמנו שוטף פלוס  
. ההתייעלות באה  לשכר משולמים בזמן, זה מצב שלא היה קיים ברשות הרבה שנים

גם בנושא הריביות והוצאות מימון ניתן לראות בדוחות הכספיים לאורך שנים  
אנחנו לא מגיעים לחצי מיליון  שהרשות שילמה מעל מיליון וחצי הוצאות מימון השנה 

 קים ניהול תזרים נכון וריכוז תשלומים לספקים. וזה כתוצאה מניהול מו"מ עם הבנ
 

יש תוכנית התייעלות מאוד ברורה עם יעדים ברורים, בדק זאת משרד מנכ"ל העירייה: 
תרשיחא על ההתנהלות  -הפנים לא אנחנו, כתב את זה סאלח,  שאפו לעירית מעלות

את  האחראית הכספית זאת הזדמנות להגיד תודה לאנשים שעומלים פה כדי להביא 
 למצב טוב יותר.  Xהעירייה ממצב 

והעירייה הוכיחה פעולה משמעותית  הלכנו להסכם התייעלות מתוך בעיה משברית.
 והתנהלות כספית אחראית עם תוצאות. 

 
 ראש העיר: קיבלנו עירייה במצב אדמה כרוכה, היו בעיות רבות מאוד. 

 עובדות.מוטי בן דוד אתה באת לכאן להטעות את הציבור, יש 
 

מנכ"ל העירייה: מבקש להזכיר כאן שהיינו רגע לפני אי אפשרות תשלום משכרות. היה  
 ות בזמן אלא נלוות וחובות לספקים של מיליונים.רגע כזה, לא רק שולמו משכור 

 
מתייחס לשאלות שלי,  אתה לא מוכן לענות על מוטי בן דוד: ארקדי ראש העיר לא 

 השאלות שלי.
 

 6.5 -כמו חינוך רווחה כי ממשלה רדמשכעירייה יש חובות של לנו מנכ"ל העירייה: 
 כי זה דו"ח רבעון ג'. חייבים לנו בסוף זה נרשם בדו"ח מלש"ח 

 יש בעיה במוסר התשלומים מול משרדי הממשלה. 
 

בימים האחרונים משרדי הממשלה התחילו לשחרר את הכספים המגיעים אירית מורן: 
 לרשות. 



 עיריית  מעלות  תרשיחא 
Municipality of Ma`alot Tarshiha 

 
ל   לשכת מנכ"

5/8 
 

 04-9578788, פקס':  04-9578900, טל':  24952תרשיחא  - מעלות  59, ת.ד.  1רחוב בן גוריון  
 1 Ben Gurion St. P.O.B. 59  Ma`alot Tarshiha 24952, Tl: 04-9578900, Fax: 04-9578788 

 Email:  mankal@maltar.co.ilדואר אלקטרוני:  

נסיים מאוזן ונעמוד ביעדים ששם לנו משרד הפנים ואני  2022שנת נכון לעכשיו 
 מאמינה שנמשיך בדרך הזו. 

אני חייבת לציין שראש העיר ומנכ"ל העירייה עשו עבודה מטורפת ומאבק קשה מאוד 
אף שנה העירייה לא קיבלה  מלש"ח בשנה שעברה.  4 -מול משרד הפנים בכדי להביא כ

רד הפנים. משרד הפנים אמור להעביר עד סוף שנה אני מניחה שזה סכומים כאלו ממש
 יהיה בימיים הקרובים סכומים דומים. 

 
ונה אלייך מוטי בן דוד אתה כיהנת כחבר בקואליציה בזמנו, ואתה נחלה טנוס: אני פ

היית מודע לבלגן שהיה בעירייה, אתה רוצה להגיד לי שהמצב היום כמו אז? אתה  
כסף  היו   2014נכון, דוגמא: מקדנציה קודמת היו חייבים לקבלנים משנת טועה זה לא 

באים להנה"ח עושים בלגן מי שילם את החובות הללו? אנחנו בקדנציה הזו, את כל   
 החובות של הקדנציה הקודמת אנחנו שילמנו. 

 
 הצבעה:  

 ר,  : ארקדי פומרנץ, יורי קוצ'ר, יוגב אפוטה, נחלה טנוס, טוביה גלזהצביעו בעד
 הלן שחאדה, לידיה רזניקוב 

 הצביעו נגד: שמעון משה, שמעון בן נעים, מוטי בן דוד. 
 

  פרוטוקול בהתאם להצבעת החברים מאשרים פה אחד את:  4  החלטה בסעיף מספר 
 . 12/12/22מיום   6/2022ועדת כספים מספר 

 
חכ"ל, אגם    2021: דיווח דו"חות שנתיים חברות עירוניות לשנת  5סעיף מספר  

    מונפורט, עמותת הספורט, מתנ"סים עירוניים 
 

  5.4מלש"ח לעומת  6.2 -ב 2021החכ"ל סיימה את שנת  עמית דהן מנהל החכ"ל: 
 מלש"ח ההכנסות הן מ: פרויקט גגות סולאריות, השכרת מבנים, הפעלת השוק, 

אלש"ח  396פיתוח שכונות, ניהול פארק קורון כשהשנה סיימנו בגרעון מצטבר של 
 אלש"ח  200 -ב כ אלש"ח. השנה טיפלנו בחובות  אבודים 66נו ביתרה של  וסיימ

 . 2020עד  2015 -מ 
 

 אלש"ח?  200בסך חובות האבודים של כל  חייבות התשמעון בן נעים: 
 

הוצאנו מכתבים לאותם החברות לאחר תהליך מול    2015 -זה חובות מעמית דהן: 
ואתה  ןמהחברות שנסגרות הבאנו לדירקטוריוהאנשים והיועמ"ש לאחר תהליך שחלק 

 אף היית נוכח בישיבה זו, הוחלט להכריז עליהם כחובות אבודים. 
 

 וכמה יש היום?  2021שמעון בן נעים: כמה עובדים היום בשנת 
 

 עובדים, תוספת.  4-5בסביבות עמית דהן:  
 

 1.9 -ות מבהכנסות עצמאיעידן כפיר עמותת הספורט: הדו"ח הכספי מראה על עלייה 
 מלש"ח. שנה מאוזנת מבחינת הדו"ח.  2.5 -מלש"ח ל
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  277 -מראה על הכנסה מהפעלת חוגים מ 2021אחד הנתונים המשמעותיים של שנת 
 אלש"ח מוסבר בעיקר בגלל שנת קורונה ולא רק.  940 -אל"שח ל

 
מוטי בן דוד: יש פה הורדת סכומים משמעותיים בתחום הכדורגל והכדורסל 

 שנים זה משמעותי במאות אלפי שקלים.  4לעומת לפני העירוניים, 
 

אלש"ח אותו הדבר  650  2021אלש"ח, זה דו"ח  200 -עידן כפיר: ההוצאות עלות ב
מחלקת הנוער עלייה משמעותית בהוצאות עקב עלייה בכמות הילדים שהצטרפו 

יב  את התקצ ולמועדון וזה מבורך,  גם בפעילות כדורגל של וותיקים. כדורסל צמצמנ 
 הסיבות הן ברורות וידועות, כנ"ל קבוצת הכדורגל הבוגרים סגל מקומי. 

 
ראש העיר: חשוב לציין שהורדנו משמעותית את עלות החוגים בכדורגל וכדורסל,   

ואיחדנו את כל המאמנים תחת עמותה אחת, זה שיא בכמות הילדים בחוגים,  לא היה  
 דבר כזה בשנים האחרונות. 

אתה כמחזיק תיק הספורט אף בירכת על ההחלטה הזו והיית בתקופה שלך מוטי 
 שותף לכך. 

 
 מוטי בן דוד: חד וחלק וזה  חיים אדרי עשה פה חלק משמעותי וצריך להגיד לו שאפו. 

  
 מלש"ח. 10 -חצה את השל המתנ"ס מחזור הפעילות  2021מרינה רוזנר: בשנה  
. המשמעות אומר   66%ש"ח שנת קורונה זה גידול של מל 8לעומת שנה לפני כן 

 שאנחנו עומדים בביקורת פנים זה משהו חיובי. 
 עומדים בהחזרי ההלוואה ההתחייבות שהעירייה ערבה למתנ"ס תסתיים. 

יש גידול בהתחייבות היו הרבה השקעות, שדרגנו את מרכז יחד שהרבה שנים לא 
 שודרגו. 

 הגרעון השוטף. אל"שח מה שעוזר לנו בצמצום  148עודף השנה עומד על  
 

 מוטי בן דוד: מבחינת כ"א? 
 

ר בתקווה שנצליח מרינה רוזנר: די עומדים על אותו דבר, עבודה רבה וקשה יות
 העשייה היא מרובה. להגדיל את הצוות, 

 
אופיר עקיבא מנכ"ל האגם: מבקש לשתף אתכם בבשורה טובה שקיבלנו ממינהל  

עבודה מאומצת והצוות מאוד  מקרקעי ישראל, פורסמו מכרזים ללנות באגם לאחר
 משעמותי לעיר ולאזור. 

 
ראש העיר: כאן המקום לומר תודה למחלקות עירייה, מינהל הנדסה, מחלקת גזברות,  

שנים  4חברי הסגנים, עבוד כדי לתת מעטפת ולעזור בכדי שזה יצא לפעול לאחר 
יירות של תודה לחברינו ממעלה יוסף שלקחו חלק בעזרה זו וזה ומנף את פיתוחה והת

 העיר. 
 

 מוטי בן דוד: מדובר במלון או בתי דירות? 
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אופיר עקיבא: מדובר במכרזים לשלושה מגרשים שעל כל מגרש יוקם מלונית ושטחי 
 לשטחי מסחר בציר המפלים.  םייצאו שיווקיי ומסחר. בנוסף בחודש הבא ישווק

 
 שמעון בן נעים: שטח שיפוט של מי הוא? 

 
 שיפוט של מעלה יוסף. אופיר עקיבא: שטח 

 
 לכם את ההכנסות של הארנונה ועוד..   ושמעון בן נעים: עשיתם אתם הסכם שלא ייקח

 
וקנון משותף ומאושר ההכנסות הולכות לתאגיד אופיר עקיבא: לחברה יש הסכם 

 העירוני ומשם מתחלקות.
שקיבלנו  מבקש להזמינכם למסורת של "שוק איכרים" באגם מושקע מימון גדול 

 מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל תבואו לתמוך בכלכלה האזורית. 
מבחינת האגם ההכנסות מתבססות נטו מתיירות   2021לגבי הדוחות הכספיים, שנת 

אלש"ח,   938 מלש"ח גרעון באותה שנה  3,121על   הכנסות עומדותהשנת קורונה.  
 ומגבלות הקורונה.  אפיינו את כל העסקים בתחומי התיירות עקב סגירה תהגירעונו

 גידול בבטיחות, הוצאות עבור מים, ותביעות ישנות שהביאו לגרעון. 
מי שיעמיק בדוחות ברמה תפעולית האגם יסיים מאוזן למעט גידולים ביטוחים, מים  

 ועלויות חשב כללי שהיו באותה השנה. 
אלש"ח בשנה הוצאות מים הסירקולציה של המים  160האיים בלבד סביב האגם 

 ת תוספת נכבדת לצריכת מים באגם אין קשר לשנה גשומה. תורמ
 

של אגם מונפורט הוא ראש העיר, עדיין   ןשמעון בן נעים: מי שיו"ר הדירקטוריו
 מלש"ח לאן פנינו מועדות?  1מלש"ח היסטורי ואתה מוסיף עליו עוד כ  12הגירעון 

 
 ליישום כבר השנה. הכנו תוכנית הבראה שנכנסת  2021בסוף שנת אופיר עקיבא: 

השנה אנו צפויים לסיים באיזון תקציבי, זו השנה הראשונה שלמעשה אנחנו מפעילים 
 אטרקציות באופן עצמאי כגון הסירות שזה מה שיגדיל בעצם את ההכנסות.

 ים מבחינת הוצאות.הכי כבד ותקל שהממהווה את אחד  אולם אחלקרח הוא
 

תייחסותך, צ'קים לפרעון מי הזכאים  שמעון בן נעים: זכאים ליתתרות אבקש את ה
 ולמה הסטייה היא גדולה. 

 
מן הסתם הפער הוא צי'קים שיצאו לספקים וטרם  שנתיים של קורונה, עקיבא:  אופיר 

 יתבצע מיד בתום השנה זהו.  ןפרענו אותם הפירעו
התחלנו לשחרר המון חובות לספקים, ההתנהלות התזרימי הייתה מחייבת בגישה הזו  

 ם. מול הספקי
 

 שמעון בן נעים: לא קיבלנו כסף מהמדינה, לא לקחנו הלוואה? 
 

 מוטי בן דוד: כמה קיבלנו כסף בתקופת הקורונה?
 

 אלש"ח. 107עוד  2021אלש"ח בשנת  400קיבלנו  2020אופיר עקיבא: בשנת 
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כמעט  בתור עירית מעלות התחייבות לזמן ארוך ההתחייבויות שלנו שמעון בן נעים: 
 כפולות ואף יותר? 

 
לו מתארות אגם מונפורט, ההתחייבויות הל חברת אופיר עקיבא: באופן היסטורי ב

 הלוואת בעלים של שתי רשויות שהן הבעלים, נרשמו יותר לטובת עיריית מעלות. 
עיריית מעלות היא זו שניהלה באופן בלעדי את האגם מתוקף ההסכם שנחתם בין  

 . הרשויותשתי 
 

מנכ"ל העירייה: מודה לחברות העירוניות על עשייה ענפה ומרובה למען איכות החיים 
 תרשיחא. -בעיר מעלות

 
 רים לאישור: : תוספת של שלושה תב" 6סעיף מספר  

 את העיר שלושה תב"רים נוספים שקיבלנו היום:מנכ"ל העירייה: מבקש להבי לאישור מלי

 הצבעה:  
 : ארקדי פומרנץ, יורי קוצ'ר, יוגב אפוטה, נחלה טנוס, טוביה גלזר,  הצביעו בעד

 .הלן שחאדה, לידיה רזניקוב, שמעון בן נעים, מוטי בן דוד
 נמנע: שמעון משה. 

 
עפ"י הצבעת החברים מאשרים פה אחד את שלושת  : 6החלטה בסעיף מספר    

 התב"רים הנוספים. 
 

ברכה והצלחה לגבי מתקני כושר בשכונת אורנים, זה ישדרג את העיר,  ראש העיר: 
 בשכונת גבעת פרס  סטודנטים יקבלו מלגות, עבודות פיתוח 11עידוד השכלה גבוה 

 החדשה. 
 

 הישיבה.ראש העיר: סוגר את  
 רושמת הפרוטוקול        
 רת לשכת מנכ"ל מזכי –דפנה עייש        

 
  

                                             

מס'  
 תבר 

 גורם מממן  סכום  שם הפרויקט 

₪ מתוכם  459,531 מתקני כושר קהילתיים     2298  
₪  מאצינ'ג  45,952  

 משרד התרבות והספורט   

עבודות פיתוח שלב א גבעת  2299
 פרס  

58,231,454     ₪  רשות מקרקעי ישראל    

הנגב  ההמשרד לפיתוח הפריפרי   ₪ 75,000 עידוד השכלה גבוהה     2297
 והגליל    


