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עמוד 2

 תחילת דיון -איציק דנינו [ראש העירייה] :חברים ,ערב טוב וברוכים הבאים לישיבת מליאה מס' .57

תוספות לסדר היום
איציק דנינו [ראש העירייה] :אני מבקש מחברי המועצה לאשר לנו להעלות על סדר היום עוד שני
תב"רים שנשלחו לפני פחות מ 10-ימים.
החלטה מס' 325
מליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד את תוספת התב"רים שנשלחו פחות מ 10-ימים לפני המליאה.
אושר פה אחד

[ ]1אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 56
איציק דנינו [ראש העירייה] :אנחנו עוברים לאישור הפרוטוקולים .האם יש למישהו הערות לגבי
הפרוטוקולים? לא ,תודה .אושר בהצבעה פה אחד.
החלטה מס' 326
מליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד את פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  56מיום .1/3/2022
אושר פה אחד

הרב ראובן פילו הצטרף לישיבה

[ ]2אישור תב"רים
יאיר דהן [גזבר] :תב"רים:
 .1תב"ר מס'  – 1236ישן מול חדש ,הסכמי גג  ,ע"ס , ₪ 15,346,760 :תקציב רשות מקרקעי
ישראל
 .2תב"ר מס'  – 1237התאמת מבנה ציבור -מרכז הכשרות דיגיטלי ,ע"ס , ₪ 600,000 :תקציב
קרן עבודות פיתוח
 .3תב"ר מס'  – 1238אבטחת מידע  ,ע"ס , ₪ 100,000 :קרן עבודות פיתוח
 .4תב"ר מס'  – 1230תכנית אסטרטגית לעיר לעשור הבא  ,ע"ס, ₪ 250,000 :תקציב קרן עבודות
פיתוח
 .5תב"ר מס'  – 1231ייעוץ אסטרטגי ,ע"ס, ₪ 250,000 :תקציב קרן עבודות פיתוח
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תב"ר מס'  – 1232הקמת שלוחת קאנטרי  ,ע"ס , ₪ 7.500,000 :תקציב קרן עבודות פיתוח
תב"ר מס'  – 1134שיקום מגרשי ספורט  ,הגדלה ע"ס , ₪ 100,000 :תקציב קרן עבודות
פיתוח
תב"ר מס'  – 920דמי הקמה  ,הגדלה ע"ס , ₪ 1,000,000 :תקציב קרן עבודות פיתוח
תב"ר מס'  – 1222חידוש כבישים בעיר ,הגדלה ע"ס , ₪ 500,000 :תקציב קרן עבודות פיתוח
תב"ר מס'  – 704מחשב לכל ילד ,הגדלה ע"ס , ₪ 118,790 :השתתפות ביה"ס בפרויקט מחשב
לכל ילד/כיתה ,תוקצב ע"י מפעל הפיס והשתתפות הורים :בי"ס מורשת ישורון, ₪ 16,450 -
אביר יעקב –  , ₪ 26,880מעיינות חיה –  ₪ 830,8בן גוריון  , ₪ 26,550-אשלים 21,100 -ש"ח
הגבעה₪ 18,980 -
תב"ר מס'  – 1233תכנון מוסדות ציבור וחינוך  ,ע"ס ₪ 2,000,000 :תקציב קרן עבודות פיתוח
תב"ר מס'  – 1234הנגשת מסמכים לאתר העירייה לאנשים עם מוגבלויות ,ע"ס₪ 100,000 :
תקציב קרן עבודות פיתוח
תב"ר מס'  – 1235רכישת דחסני אשפה ,ע"ס , ₪ 1,000,000 :תקציב קרן עבודות פיתוח.

בתב"ר –  – 1229,1230,1231התקציב קרן עבודות פיתוח ,מקרן כרית ביטחון ,בנוסף תב"ר מס'
 1223ממליאה קודמת רכישת רכבים ע"ס  350אלש"ח ,מקרן עבודות פיתוח מכרית הביטחון
התקציבית
הרב אברהם דייטש [חבר מועצה] :מה זה ייעוץ אסטרטגי ותוכנית אסטרטגית 4 ,ו 5-זה אותו דבר?
יורם נחמן [מנכ"ל] :יועץ זה בעל מקצוע שיוביל את התהליך האסטרטגי והסדנה האסטרטגית זה
הסדנה שאנחנו נעשה ,אנחנו נתכנס ליום-יומיים כדי לראות איך אנחנו רואים את העתיד של
אופקים.
איציק דנינו [ראש העירייה] :יורם מסביר שכדי שנתמקד בנושא הזה ,נתמקד ביומיים ברצף -
בכירי העירייה ותושבי אופקים ,נצא ליום וחצי למקום מסוים וזה גם עולה כסף .אנחנו לא יודעים
כמה זה יעלה ,יש פה מסגרת ובמידה ויעלה פחות נחזיר את הכסף לקופה .אבל השאלה שלך נכונה,
נראה שאחד מהסעיפים כפולים ,זה ייבדק ,אנחנו נוריד את אחד הסעיפים מסדר היום.
פאולינה פוקס [חברת מועצה] :מה זו השלוחה של הקאנטרי?
איציק דנינו [ראש העירייה] :זו בריכת שחייה נוספת ,במתחם חדש בסמוך לשכונת רמת שקד.
דורון אסידון [חבר מועצה] :מה זה מרכז הכשרות דיגיטלי?
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איציק דנינו [ראש העירייה] :זה הקמפוס-סייט שלנו .יש מרכז דיגיטלי שדרוש עבורו שיפוץ/שדרוג
כדי להפוך אותו לקמפוס ללמידה נכון ל ,2022-לשם כך הכסף .חברים ,שאלות נוספות לגבי
התב"רים? אני מעלה את התב"רים להצבעה ,מי בעד? אושר פה אחד ,תודה.
החלטה מס' 327
מליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד את התב"רים כפי שהוצגו על ידי גזבר כדלקמן:
 .1תב"ר מספר  – 1236ישן מול חדש ,הסכמי גג  ,ע"ס , ₪ 15,346,760 :תקציב רשות מקרקעי ישראל
 .2תב"ר מס'  – 1237התאמת מבנה ציבור -מרכז הכשרות דיגיטלי ,ע"ס , ₪ 600,000 :תקציב קרן
עבודות פיתוח
 .3תב"ר מס'  – 1238אבטחת מידע  ,ע"ס , ₪ 100,000 :קרן עבודות פיתוח
 .4תב"ר מס'  – 1230תכנית אסטרטגית לעיר לעשור הבא  ,ע"ס, ₪ 250,000 :תקציב קרן עבודות
פיתוח
 .5תב"ר מס'  – 1231ייעוץ אסטרטגי ,ע"ס, ₪ 250,000 :תקציב קרן עבודות פיתוח
 .6תב"ר מס'  – 1232הקמת שלוחת קאנטרי  ,ע"ס , ₪ 7.500,000 :תקציב קרן עבודות פיתוח
 .7תב"ר מס'  – 1134שיקום מגרשי ספורט  ,הגדלה ע"ס , ₪ 100,000 :תקציב קרן עבודות פיתוח
 .8תב"ר מס'  – 920דמי הקמה  ,הגדלה ע"ס , ₪ 1,000,000 :תקציב קרן עבודות פיתוח
 .9תב"ר מס'  – 1222חידוש כבישים בעיר ,הגדלה ע"ס , ₪ 500,000 :תקציב קרן עבודות פיתוח

 .10תב"ר מס'  – 704מחשב לכל ילד ,הגדלה ע"ס , ₪ 118,790 :השתתפות ביה"ס בפרויקט
מחשב לכל ילד/כיתה ,תוקצב ע"י מפעל הפיס והשתתפות הורים :בי"ס מורשת ישורון-
 , ₪ 16,450אביר יעקב –  , ₪ 26,880מעיינות חיה –  ₪ 830,8בן גוריון , ₪ 26,550-
אשלים 21,100 -ש"ח הגבעה₪ 18,980 -
 .11תב"ר מס'  – 1233תכנון מוסדות ציבור וחינוך  ,ע"ס ₪ 2,000,000 :תקציב קרן עבודות
פיתוח
 .12תב"ר מס'  – 1234הנגשת מסמכים לאתר העירייה לאנשים עם מוגבלויות ,ע"ס100,000 :
 ₪תקציב קרן עבודות פיתוח
 .13תב"ר מס'  – 1235רכישת דחסני אשפה ,ע"ס , ₪ 1,000,000 :תקציב קרן עבודות פיתוח.
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[ ]3אישור חוק עזר לאופקים שירותי שמירה ואבטחה תשע"ה  2014הארכת תוקף
פה אחד
אושר
ההסבר לפני מספר שבועות ,הוסדרה החקיקה
דברי
איציק דנינו [ראש העירייה] :נשלחו אליכם

והיום ניתן לאשר את התעריף ,אחת לחמש שנים .כפי שאתם זוכרים היינו צריכים להעלות את זה
עמוד 5

לסדר היום כל שנה לאישור .הכנסת אישרה לאחרונה שאחת לחמש שנים ייערך תחשיב אשר ייבדק
ויאושר על ידי מנהל אגף החירום והביטחון ברשויות המקומיות במשרד הפנים .התעריף המקסימלי
לגבייה בגין שירותי השמירה הינו  1.92ש"ח למ"ר .לאחר הגשת תוכנית השמירה ,אושר לנו תעריף
גבייה מקסימלי ,קריא  1.92ש"ח למ"ר בנוי ,וזאת עד לחודש  .2/2027עם זאת ,נכון לעכשיו ההוצאה
על פי תוכנית הביטחון נמוכה יותר ולכן נמשיך לגבות  1.52ש"ח למ"ר בנוי ,כפי שהיה עד עכשיו,
זאת לשנת  .2022מליאת מועצת העיר מאשרת חוק עזר לאופקים שירותי שמירה ואבטחה תשע"ה
 2014הארכת תוקף כמפורט בחוק העזר בגבייה על סך  1.52ש"ח למ"ר.
פאולינה פוקס [חברת מועצה] :כמה אנשים יש אצלנו שעובדים ב?106-
איציק דנינו [ראש העירייה] :אני אבדוק.
פאולינה פוקס [חברת מועצה] :אבל מספיק?
איציק דנינו [ראש העירייה] :לא ,לא מספיק ,אף פעם לא מספיק .את צודקת .בינתיים אנחנו
מסתדרים עם כוח האדם הקיים.
החלטה מס' 328
מליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד את חוק עזר לאופקים שירותי שמירה ואבטחה תשע"ה 2014
הארכת תוקף כמפורט בחוק העזר בגבייה על סך  1.52ש"ח למ"ר.
אושר פה אחד

[ ]4אישור מדיניות עיריית אופקים בעניין רוכלות
איציק דנינו [ראש העירייה] :המדיניות נשלחה אליכם ,היא גובשה על ידי מנכ"ל העירייה יחד עם
התובעת העירונית ,מחלקת רישוי עסקים ,מחלקת סדר וביטחון ציבורי .התעורר קושי כי עפ"י
הנחיות משרד הפנים אם אין מדיניות בעניין הרוכלות המשמעות היא שאסור לקיים רוכלות .הצורך
של העיר הוא לקיים רוכלות ולשם כך הוקמה מדיניות שנועדה להסדיר נושא זה .המדיניות נועדה
ליצור אחידות בין הרוכלים ברחבי העיר ולצמצם נפגעים כתוצאה מהרוכלות .מותר לקיים רוכלות
כל יום בשעות שנקבעו .רוכלות של מזון מצריכה אישור תברואן ,הפרוצדורה היא שהרוכל משלם
אגרה ,מקבל רישיון זמני ,לאחר מכן מגיע נציג מחלקת הסדר והביטחון ,בודק את המיקום כך
שאיפה שהרוכל מעוניין בו  ,מותאם לאופי הרוכלות ולשאר העסקים בסביבה ,כדי שהעסקים
עמוד 6

הקיימים לא ייפגעו .לדוגמה ,לא ניתן אפשרות לקיים דוכן פרחים מול חנות פרחים .יש שאלות
לגבי מסמך המדיניות שנשלח אליכם לגבי הרוכלות?
הרב אברהם דייטש [חבר מועצה] :אנחנו לא צריכים לקבוע מה הסכום של האגרה עכשיו?
איציק דנינו [ראש העירייה] :לא ,אין צורך.
רינת סמולניק-מסד [יועמ"ש] :אם אין פה אז זה קבוע בחוק .בדרך כלל אגרות זה לא סכום
שאנחנו יכולים לקבוע לבד ,יש סכומים קבועים בחוק.
איציק דנינו [ראש העירייה] :אני מקריא את ההחלטה ,מליאת מועצת העיר מאשרת את מדיניות
הרוכלות בעיר ,אושר פה אחד.
החלטה מס' 329
מליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד את מדיניות הרוכלות בעיר.
אושר פה אחד

[ ]5אישור תקנון הענקת אות יקיר אופקים
איציק דנינו [ראש העירייה] :תקנון הענקת אות יקיר אופקים הועבר אליכם ,אני מבקש לאשר את
התקנון .מה ששונה מהתקנון הקודם הוא הרכב חברי הוועדה ,הפעם יהיו שלושה נציגים מטעם
הרשות בתפקידים בכירים כמו מנכ"ל ,מנהלת האגף החינוך ומנהל אגף הכספים ,יהיו  4חברי
מועצה ו 5-נציגי ציבור .אני מבקש לאש ר את התקנון ,מליאת מועצת העיר מאשרת את תקנון
הענקת אות יקיר אופקים כפי שהובא לידיעת המועצה .אושר פה אחד.
החלטה מס' 330
מליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד את תקנון הענקת אות יקיר אופקים כפי שהובא לידיעת חברי
המועצה.
אושר פה אחד

[ ]6בחירת חברי ועדת יקיר העיר
איציק דנינו [ראש העירייה] :אנחנו נבחר עכשיו את חברי ועדת יקיר העיר .יו"ר הוועדה יורם נחמן
מנכ"ל העירייה ,חברי הוועדה -נציגים מטעם הרשות :רחל אוחנה מנהלת מינהל החינוך ואיציק
עמוד 7

קריספל מנהל האגף הכלכלי ,נציגי ציבור :יפה אורן ,עדי פלח ,ניסים ממן ,מרגו קדוש וחן ביתן,
אנחנו נבחר  4חברי מועצה :יעל שגב ,טל מגרה ,הרב שלמה עזרן ודורון אוסידון .אני מעלה להצבעה,
אושר פה אחד ,תודה.
החלטה מס' 331
מליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד את הרכב ועדת יקיר העיר:
 .1יו"ר הוועדה :יורם נחמן מנכ"ל העירייה
 .2נציגים מטעם הרשות :רחל אוחנה מנהלת מינהל החינוך ,איציק קריספן מנהל האגף הכלכלי.
 .3נציגי ציבור :יפה אורן ,עדי פלח ,ניסים ממן ,מרגו קדוש וחן ביתן.
 .4חברי מועצה :יעל שגב ,טל מגרה ,הרב שלמה עזרן ודורון אוסידון.
אושר פה אחד

[ ]7אישור קבלת החלטה על קידום תוכנית למגרש  1144בפארק
מיקי קפון [מהנדס] :בשכונת הפארק יש שלושה מגרשים בקצה המזרחי של שכונת הפארק ,שני
מגרשים צמודים לווילות ,מגרש אחד יושב על הטיילת בחלק אחר .המגרשים לבנייה גבוהה ,למטה
יש מסחר משרדים ואז מגורים .כמות יחידות המגורים בכל המגרשים זה  30יחידות דיור .היזם
ביקש להוסיף עוד יחידות דיור לפי שבס.
איציק דנינו [ראש העירייה] :בהתאם להחלטת שבס הקודמת שלנו ,לא מגדילים את השבס.
מיקי קפון [מהנדס] :עזרן הגיש בקשה להיתר בנייה לתוספת קומות בשבס ,וקיבל התנגדויות של
הווילות שצמודות אליו ,ועדת המשנה החליטה להנמיך את הבניין כי הבניין יחסית גבוה מעל
הווילות ולכן היזם מבקש לקחת את היחידות שהוא רצה להקים ליד הווילות ולשים אותן ליד
הפארק .בשביל זה צריך לעשות תב"ע בסמכות ועדה מקומית ,צריך שהרשות תיזום את התוכנית
באופן פורמלי עבור היזם ,כדי לייצר תכנון יותר טוב כלפי היזם עצמו וגם כלפי הווילות שלא יקבלו
תוספת של יחידות דיור על הראש שלהן.
איציק דנינו [ראש העירייה] :יש שאלות לגבי ההצעה?
הרב אברהם דייטש [חבר מועצה] :אנחנו אישרנו ודנו בזה בוועדת תכנון ובניה.
איציק דנינו [ראש העירייה] :אני מעלה להצבעה ,מליאת מועצת העיר מאשרת החלטה לקידום
תוכנית תב"ע למגרש  1144בשכונת הפארק.
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החלטה מס' 332
מליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד את ההחלטה לקידום תוכנית תב"ע למגרש  1144בשכונת הפארק.
אושר פה אחד

[ ]8אישור הרחבת פטור ממכרז שניתן ביחס להכשרת שטחי תעסוקה במבנה
העירייה ברח' תוצרת הארץ לכלל תעשייה קלה ושקטה לתקופה של חמש שנים
איציק דנינו [ראש העירייה] :מדובר בהשכרת חללים באזה"ת ,בישיבת מליאה מס'  51מיום
 2/11/2021אושר פטור ממכרז בשל העובדה שמכרז נוסף לא יביא תועלת ,במסגרת אישור זה ניתנה
הרשאה לעירייה לשווק את המתחם לפי תנאי המכרז המקורי לאגרו-טק ,הפטור ניתן היות
והמליאה שוכנעה שמאוד קשה לשווק את החללים האלו בדרך של מכרז .במסגרת משא ומתן
שהתקיים הצלחנו לחתום על הסכם אחד בלבד ולכן הוחלט להרחיב את השימושים המותרים שם
לא רק לאגרו -טק אלא גם לתעשייה קלה נקייה ושקטה וזאת לתקופה של חמש שנים .יש שאלות?
מליאת מועצת העיר מאשרת את הרחבת הפטור ממכרז שניתן ביחס להכשרת שטחי התעסוקה
במבנה העירייה ברח' תוצרת הארץ לכל תעשייה קלה ושקטה לתקופה של חמש שנים .אושר פה
אחד.
החלטה מס' 333
מליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד את הרחבת הפטור ממכרז שניתן ביחס להכשרת שטחי התעסוקה
במבנה העירייה ברח' תוצרת הארץ לכל תעשייה קלה ושקטה לתקופה של חמש שנים.
אושר פה אחד

[ ]9אישור העסקת מר דניאל אורי כמנהל אגף שירות לתושב ב 60%-שכר בכירים
בכפוף לאישור משרד הפנים.
איציק דנינו [ראש העירייה] :אורי דניאל נבחר לתפקיד מנהל אגף שירות לתושב ,למכרז ניגשו 31
מועמדים 15 ,עמדו בתנאי הסף ,עברו מבחני מיון באבחון פילת ,למכרז הגיעו  13מועמדים 2 ,הסירו
מועמדות ,מתוכם נבחר אורי דניאל לתפקיד ,טווח השכר הוא בין  70%-60%משכר מנכ"ל ,מבקש
לאשר את השכר ההתחלתי של .60%
יעקב דיין [חבר מועצה] :מה זה האגף הזה?
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איציק דנינו [ראש העירייה] :כחלק משיפור השירות לתושב אנו מקימים אגף ,זה נשמע אגף אבל
בינתיים יהיה בו כוח אדם מצומצם ,מטרת האגף הוא לתת שירות טוב יותר לתושבים .אנחנו
מתחילים דווקא פנימה בתוך האגפים של הרשות ,אנחנו נראה באילו כלים אנחנו צריכים להשתמש
כדי שאגף ההנדסה למשל ייתן שירות יותר טוב לתושבים שמגיעים ,איך אגף החינוך יכול לתת
שירות יותר טוב וכולי .אחרי שנסיים עם טיוב ההתנהלות של כל אגפי הרשות והמחלקות נצא
החוצה ונתחיל לתת שירותים יותר עמוקים לתושב ,לא רק שירותים מוניציפאליים .אלא גם
שירותי ממשלה ,ננגיש אותם לתושבים ביתר שאת .בכל מה שמשתמע בלתת שירות לאזרח יותר
טוב  -האגף הזה יקבל את האחריות .אנחנו רואים בזה קפיצת מדרגה משמעותית בכל הקשור למתן
שירות לאזרח.
הרב אברהם דייטש [חבר מועצה] :צריך ניסיון כדי להיבחר בתפקיד הזה?
איציק דנינו [ראש העירייה] :תנאי הסף לאו דווקא עסקו במתן שירות ציבורי ,היו תנאי סף
שמשרד הפנים קבע למשרה הזו.
פאולינה פוקס [חברת מועצה] :הוא תושב אופקים?
איציק דנינו [ראש העירייה] :כן.
יעל שגב [חברת מועצה] :אני חושבת שזו בחירה מצוינת מהיכרות אישית איתו.
איציק דנינו [ראש העירייה] :אני רוצה להגיד תודה ליורם ,שאפו גדול על הסבלנות בכל התהליכים
שבהם נבחרו שלושה בעלי תפקידים משמעותיים בעיר  -התפקיד הזה ,סגנית גזבר ורכזת צמיחה
דמוגרפית .שלוש משרות חשובות שלאחרונה עם הרבה מאוד מועמדים ותהליכים ארוכים נבחרו
אליהם האנשים .אז יורם וחברי ועדת המרכזים תודה על העבודה המצוינת שאתם עושים .מליאת
מועצת העיר מאשרת את העסקתו של מר דניאל אורי כמנהל אגף שירות לתושב ב 60%-שכר
בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים .אושר פה אחד.
החלטה מס' 334
מליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד את העסקתו של מר דניאל אורי כמנהל אגף שירות לתושב ב60%-
שכר בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים.
אושר פה אחד

עמוד 10

[ ]10אישור העסקת הגב' אורלי כהן כס .גזבר ב 40%-שכר בכירים בכפוף לאישור
משרד הפנים
איציק דנינו [ראש העירייה] :אורלי כהן נבחרה לתפקיד סגנית גזבר ומנהלת ההכנסות ,היא נבחרה
מתוך  4מועמדים ,הם עברו מבחנים במכון פילת ,למכרז ניגשו  15מועמדים ,חלקם הסירו מועמדות
וחלק לא עמדו בתנאי הסף ,טווח השכר הוא בין  ,50%-40%מבקש לאשר שכר התחלתי של 40%
לגב' כהן .גם כאן תפקיד חדש במועצה ,תקן חדש .העבודה שמוטלת על הגזבר היא באמת עבודה
מרובה עם הרבה מאוד עבודה של פיתוח העיר אופקים .מח' ההכנסות שלנו מתחילה לגדול ,לא רק
מארנונה אלא ממקורות נוספים .אני מבקש לחברי המועצה שגם החשב הולך לסיים את תפקידו
ולא יהיה חשב יותר .משרד הפנים לבקשתי האריך את הכהונה של החשב לעוד  4חודשים שבסיומם
הוא יסיים את תפקידו .הסגנית של יאיר תקבל שלושה כובעים  .1 -כל הכנסות הרשות ופיקוח על
מחלקת הגבייה ,אני מתפלא על עצמנו איך הפקרנו את מחלקת הגבייה רק לעובדים חיצוניים ,צריך
דמות שתפקח .2 .היות והחשב עוזב אנחנו רוצים להגביר בקרה פנימית ,היא תיקח חלק מאחריות
החשב היוצא .3 .כל נושא הדיווחים לרשויות ,זה תחום אחריות רחב שמצריך עבודה יסודית
ועקבית.
יעל שגב [חברת מועצה] :היא עובדת חדשה לגמרי?
איציק דנינו [ראש העירייה] :כן ,וזו ההזדמנות לאחל לה הצלחה יחד עם דניאל אורי.
הרב אברהם דייטש [חבר מועצה] :למה פה זה  40%ובתפקיד הקודם זה  ?60%זה מוכתב?
איציק דנינו [ראש העירייה] :זה מוכתב ,משרד הפנים מגדיר את האחוזים .אני מקריא את
ההחלטה :מליאת מועצת העיר מאשרת את העסקתה של הגב' אורלי כהן כסגנית גזבר ב40%-
משכר בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים .אושר פה אחד.
החלטה מס' 335
מליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד את העסקתה של הגב' אורלי כהן כסגנית גזבר ב 40%-משכר
בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים.
אושר פה אחד

ברכת חג שמח לחברי המועצה ולתושבי העיר
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איציק דנינו [ראש העירייה] :אני רוצה לאחל לכולנו חג פסח שמח וכשר .חג הפסח הוא חג החירות
ולצערנו הפסח הזה קצת מקשה על החירות שלנו לאור הפיגועים האחרונים בשבוע האחרון.
לשמחתנו כוחות הביטחון גוברים על אויבנו ,בתקווה שזה גם מה שיקרה בשבועות הקרובים ונצליח
לגבור על גל הטרור הקשה הזה ושהחירות שלנו תמשיך להיות חזקה ועוצמתית במדינת ישראל,
ארץ ישראל ושיהיה לכל עם ישראל ולעיר אופקים ולתושביה חג פסח שמח ,כשר ,מהנה .נצא ,ננוח
ונחזור עם כוחות מחודשים להמשיך את העשייה הציבורית.
הרב אברהם דייטש [חבר מועצה] :אם ה' לא ישמור ,אנחנו צריכים להתפלל שחג החירות יעבור
עם הרבה שמירה של הקב"ה ושיהיה חג פסח כשר ושמח.
איציק דנינו [ראש העירייה] :זו הזדמנות להודות לכל חברי המועצה על הגיבוי התמיכה והאמון
שאתם מעניקים לי ולעובדי העירייה ,חג שמח.
הישיבה ננעלה-בברכה,
_______________________

_______________________

איציק דנינו

יורם נחמן

ראש העיר

מנכ"ל העיריה
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