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64פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 

8/9/2022אלול התשפ״ב,  ' , ישלישי מיום 

ראש העירייה – מר איציק דנינו  משתתפים:
סגן ומ"מ ראש העירייה  –  הרב שלמה עזרן  

סגן ראש העירייה  – הרב אברהם דייטש
סגנית ראש העירייה בתואר  – הגב' יעל שגב 

מועצת עיר חברת  – פאולינה פוקסהגב' 
מועצת עיר חבר  – דר' מרט גנדלר 

מועצת עירחבר  – מר חי סופר 

מועצת עיר חבר  – מר גדעון סבגי עדרו: נ
מועצת עיר חבר  – מר דוד פורטל 
מועצת עיר חבר  – מר גדעון שחר 

מועצת עיר חבר  –  מר דורון אסידון
מועצת עירחבר  – מר טל מגרה 

מועצת עיר חבר  – מר ברוך פאקר 
מועצת עיר חבר  – מר יעקב דיין 

חבר מועצת עיר  – הרב ראובן פילו

 נוכחים: 
מנכ"ל העיריה – מר יורם נחמן
גזבר העיריה  – מר יאיר דהן 

העיריה מבקר   - מר משה ברמץ 
לשכה משפטית - עו"ד שחר שושן 

דובר העיריה  -  מר אהוד כוהנים
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 .  64 מס' מן המניין  לפתוח ישיבת מליאהמבקש ערב טוב, אני יקרים חברים  איציק דנינו ]ראש העיר[:

  חוקי  מניין היעדר בשל וזאת, הישיבה זומנה שאליו מהמועד  שעה חצי  בחלוף, 18:30 בשעה נפתחת הישיבה

  מהווים אשר המועצה  מחברי שליש עם הישיבה את לקיים מאפשר החוק  כזה במצב. המועצה  חברי רוב של

 . תודה. משליש למעלה המהווים מהחברים 7 נוכחים זו ובישיבה, חוקי מניין יחד

 אישור הוספת סעיפים לסדר היום. 

לפני שאנחנו פותחים את הישיבה אני מבקש מחברי המועצה לאשר לי להעלות   איציק דנינו ]ראש העיר[:

שהגיעו פחות מעשרה ימים לידיכם.    17עד תב"ר    7לסדר היום הוספת תב"רים כפי שמצוין בזימון מתב"ר  

 אני מעלה להצבעה, פה אחד, תודה.

 

 63[  אישור פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מספר  1] 

. אני מבקש 63אישור פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מספר    -אני חוזר לסדר היום    איציק דנינו ]ראש העיר[:

ם הערות? לא. אני מעלה להצבעה, מליאת מועצת  לאשר את הפרוטוקולים שנשלחו אליכם פה אחד. יש לכ

 . 63העיר מאשרת פרוטוקול מליאה מספר 

 

 [  אישור תב"רים  2] 

 אישור תב"רים, יאיר בבקשה. איציק דנינו ]ראש העיר[:

   העירייה[:יאיר דהן ]גזבר 

₪ , תקציב רשות מקרקעי   597,657מצלמות ברחבי העיר , הגדלה  ע"ס:  -עיר חכמה – 1243תב"ר מס'  .1

 ישראל

הגדלה ע"ס:    –  823תב"ר מס'   .2 נח,  חורשת  רשות מקרקעי   1,818,930קדם מימון לתכנון  , תקציב   ₪

 ישראל

 378החלטה מס' 

 לסדר היום. 7-17הוספת תב"רים מליאת מועצת העיר מאשרת את 

 אושר פה אחד 

 379החלטה מס' 

 . 63מליאת מועצת העיר מאשרת פרוטוקול מליאה מספר 

 אושר פה אחד 
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 ₪ , תקציב קרן עבודות פיתוח  70,000פיתוח מגרשים באזור תעשיה, הגדלה ע"ס:  – 1036תב"ר מס'  .3

₪ , תקציב קרן עבודות  1,500,000שיפוצים והצטיידות מוסדות חינוך, הגדלה ע"ס:  – 1166תב"ר מס'  .4

 פיתוח

₪ , תקציב קרן עבודות   600,000תכנון מקדים ומדידות פרויקטים, הגדלה ע"ס:    –  1147תב"ר מס'   .5

 פיתוח

₪ , תקציב קרן עבודות    1,000,000החינוך, הגדלה ע"ס: שדרוג והתאמת מבנה מנהל  – 1164תב"ר מס'  .6

 פיתוח

₪ , תקציב מפעל    17,000,000מרכז אומנויות הבמה , תכנון והקמה, הגדלה ע"ס:     –   1126תב"ר מס'   .7

 הפיס

 ₪ , תקציב מפעל הפיס   400,000תוכניות הפעלה בתחום הרווחה, איבחונים, ע"ס:  – 1245תב"ר מס'  .8

 ₪ , תקציב מפעל הפיס   500,000וריהוט גלובלי לבתי ספר, ע"ס:  ציוד – 1246תב"ר מס'  .9

 ₪ , תקציב מפעל הפיס  300,000מלגות לימודים לסטודנטים, ע"ס:  -  1247תב"ר מס'  .10

 ₪ , תקציב מפעל הפיס   200,000תוכניות הפעלה עבור נוער וצעירים, הגדלה ע"ס:  – 1188תב"ר מס'  .11

 ₪ , תקציב מפעל הפיס  743,820לבתי ספר, ע"ס: רכישת מחשבים  – 1248תב"ר מס'  .12

 חב"ד, מורשת ישורון   מדעים ואומנויות עמל, בן גוריון, אביר יעקב, בתי הספר: אשלים, הגבעה,      

 ₪ , תקציב רשות מקרקעי ישראל  8,762,078מוסדות ציבור , הסכם גג, הגדלה ע"ס:  – 1185. תב"ר מס' 13

 ₪ , תקציב רשות מקרקעי ישראל   4,677,728מול חדש, הסכם גג, הגדלה ע"ס: ישן  – 1192. תב"ר מס'14

 ₪,    9,579,751הסכם גג תשתיות על, ע"ס:    –מתקני מים בקאנטרי )שצ"פ מים עירוני (  –  1249. תב"ר מס'  15

 תקציב רשות מקרקעי ישראל.       

 ₪, תקציב משרד החינך. 3,772,838, ע"ס 2כיתות רח' האורן  3בניית מעון יום  – 1250. תב"ר מס' 16

 ₪, תקציב קרן עבודות פיתוח.   2,000,000שיקום תשתיות במרחב הציבורי,  ע"ס  – 1251. תב"ר מס' 17

 יופי, תודה יאיר. יש שאלות לגבי התב"רים, חברים? איציק דנינו ]ראש העיר[:

 ?15מזה תב"ר מספר  הרב שלמה עזרן ]מ"מ וסגן ראש העיר[:

זה מתקני מים בקאנטרי קלאב. יש לנו בהסדר תשתיות על סעיף של הקמת    15  ראש העיר[:איציק דנינו ]

 פארק מים, אז אנחנו מנצלים לזה לטובת פארק המים שאנחנו מקימים בקאנטרי קלאב. 

 מתי זה יהיה? עוד כמה זמן? פאולינה פוקס ]חברת מועצה[:

 בקיץ הבא. זה יהיה בסוף בשנה הזאתי, אבל נפתח את זה בתחילת הקיץ. איציק דנינו ]ראש העיר[:
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 מילון שקל?  9.5המימון שלו זה   הרב שלמה עזרן ]מ"מ וסגן ראש העיר[:

 מיליון שקל, זה בהתאם לתוצאות מכרז. 9התב"ר הוא  איציק דנינו ]ראש העיר[:

 , למה זה לא רשות מקרקעי ישראל?פיתוח מגרשים באזור תעשיה הרב אברהם דייטש ]סגן ראש העיר[:

 זה דמי פיתוח שאנחנו גובים.  יאיר דהן ]גזבר העירייה[:

 זה אזור תעשייה מופרד שאנחנו משדרגים קצת את בתי המלאכה. איציק דנינו ]ראש העיר[:

 , בבניית מעון יום, איזו שכונה זו? 16תב"ר  הרב שלמה עזרן ]מ"מ וסגן ראש העיר[:

 זה ברחוב האורן.  עיר[:איציק דנינו ]ראש ה 

 באיזו שכונה אבל? הרב שלמה עזרן ]מ"מ וסגן ראש העיר[:

רחוב האורן זה לא בשכונה, זה ביישוב הבתים, זה צמוד לגן ידידות, בגב של גן    איציק דנינו ]ראש העיר[:

 ידידות.

 , מלגות לסטודנטים, למה כזה סכום קטן? 10ומספר  פאולינה פוקס ]חברת מועצה[:

 , זה יפה מאוד. 30,000סטודנטים מקבלים  100זה קטן?   300,000 איציק דנינו ]ראש העיר[:

 סטודנטים יש לנו? 100רק  פאולינה פוקס ]חברת מועצה[:

ד כסף. טוב חברים, לא, זה החלק שלנו, של העירייה. יש לנו שותפים שמביאים עו  איציק דנינו ]ראש העיר[:

אני מבקש להעלות להצבעה לאשר את התב"רים כפי שהם, גזבר העירייה, נציג, אני מעלה להצבעה מליאת 

 מועצת העיר מאשרת את התב"רים, פה אחד. תודה.

 

 2022לשנת  1[  עדכון תקציב מספר  3] 

 , בבקשה יאיר. 2022לשנת  1עדכון תקציב מספר  - 3סעיף מספר  איציק דנינו ]ראש העיר[:

 380החלטה מס' 

 , כפי שהוצגו על ידי גזבר העירייה.מליאת מועצת העיר מאשרת את התב"רים

 אושר פה אחד 
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]גזבר העירייה[: דהן  על    2022מסגרת התקציב לשנת    יאיר  שקלים. עדכון התקציב,   253,411,000עמדה 

שקלים. אני אפרט:    262,726,000בעקבות שינויים שחלו במהלך השנה, אנחנו נעמוד על מסגרת תקציב של  

. תקבולי ממשלה שזה כולל חינוך,  4,000,172-בעצמיות, מבחינת המסגרת, בהכנסות העצמיות אנחנו נגדל ב

שקלים. במסגרת   440,000. הכנסות חד פעמיות  3,900,000ומענקים אחרים ממשרד הפנים על סך  רווחה,  

ב נגדל  אנחנו  הכלליות  הפעולות  מבחינת  ב  3,591,000-ההוצאות,  נגדל  אנחנו  בחינוך    6,000,000-שקלים, 

קופה של שקלים. הוצאות על מימון מנגד גם הופחתו כתוצאה מירידה בשימוש ב  470,000שקלים, ברווחה  

ב על    529,000-הרשות  עומדים  במסגרת  השינויים  הכל  שסך  כך  הפירוטים    9,415,000שקלים,  שקלים. 

 מופיעים לכם שם. 

תודה רבה ליאיר, אני מעלה להצבעה את העדכון. מליאת מועצת העיר מאשרת   איציק דנינו ]ראש העיר[:

 , פה אחד, תודה. 2022לשנת  1עדכון תקציב מספר 

 

 2022יוני לשנת -[  דיווח דו"ח כספי ינואר 4] 

 . בבקשה, יאיר. 2022דיווח דו"ח כספי מינואר עד יוני, חצי שנתי, לשנת  איציק דנינו ]ראש העיר[:

שקלים, התקציב היחסי לתקופה עמד    253,412,000מסגרת התקציב עמדה על    יאיר דהן ]גזבר העירייה[:

שקלים.    118,688,000שקלים. לצד ההכנסות, מבחינת הביצוע התקציבי הרשות עמדה על    126,707,000על  

שקלים,    27,828,000שקלים, תגמולי חינוך    9,800,000שקלים. ביתר העצמיות    25,923,000דנו על  בארנונה עמ

שקלים, מענק האיזון לפי    3,832,000שקלים, תגמולים שנתיים אחרים    15,000,000תגמולי משרד הרווחה  

...[ עמד על מצד ההכנסות. מצד ההוצאות, ה]  118,688,000שקלים. סך הכל    21,452,000המסגרת שאושרה  

ש"ח. ההוצאות הכלליות, שכוללות את השירותים המוניציפליים, תרבות, והמנהל הכללי עמד   21,817,000

  44,000,000. שכר החינוך ופעולות החינוך ביחד עמדו על  6,816,000ש"ח. אנחנו הגדלנו לו    24,857,000על  

  2,511,000. הוצאות נלוות, לפי התחזית  שקלים  21,384,000שקלים, שכר הרווחה ופעולות הרווחה עמדו על 

. הביצוע 121,375,000שקלים, סך הכל    600,000שקלים, העברות והוצאות חד פעמיות בגין שנים קודמות  

ש"ח. אנחנו לא צופים גירעון בסוף    2,687,000אנחנו עומדים על גירעון של    -התקציבי במחצית הראשונה  

ממשלה אחרים, והפרשי פעולות שאנחנו כבר ביצענו ועדיין לא    שנה, אנחנו נצמצם אותו על ידי תקבולי

כמו שאנחנו יודעים    2022קיבלנו את את התגמולים שלנו. הצפי הוא לפי התחזית שנסיים באיזון את שנת  

 לעשות. 

 381החלטה מס' 

 , כפי שהוצגו על ידי גזבר העירייה. 1/2022מליאת מועצת העיר מאשרת עדכון תקציב מספר 

 אושר פה אחד 
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העיר[: ]ראש  דנינו  העבודה    איציק  על  תודה  יאיר,  כוח  ישר  העדכון?  לגבי  שאלות  יש  יאיר.  תודה  יופי, 

 המאומצת.

 

 [  אישור הגדלת מועמדים ליקיר העיר  5] 

  12כפי שידוע לכם השארנו את הנוהל בפעם האחרונה, שקבענו שיהיו מומלצים    איציק דנינו ]ראש העיר[:

. כמו שנראה עוד מעט, ועדת 14-ל  12-נבחרים כיקירי העיר. אני מבקש לאשר את הגדלת מספר יקירי העיר מ

מועמדים, ולכן אני מבקש להגדיל    14-יקיר העיר חשבה שיש מקום להעניק פרס או את אות יקיר העיר ל

מספר הנבחרים. זה נבע גם מתוך עומס של הרבה מאוד אנשים שהיו ראויים ומועמדים, בעקבות זה את  

זו הייתה הפעם האחרונה, כבר ארבע שנים,    2018-שהרבה מאוד זמן לא עשינו את הטקס יקיר העיר, כבר מ

ם על ההמלצות של  מתוכן שלוש שנים של קורונה, אז זה יצר לנו ביקושים גדולים לעניין הזה, ואנחנו שמחי

מליאת   - שתכף נראה ראויים לזה. אז אני מקריא את ההחלטה    14-בהחלט כל ה   התושבים ולמועמדים שהיו.

נבחרים. פה אחד,  14-נבחרים ל 12-מ 2022-מועצת העיר מאשרת הגדלת מספר יקירי העיר לטקס הקרוב ב 

 תודה.

 

 .2022[  אישור הנבחרים לקבלת תואר יקיר העיר אופקים,  6] 

לאחר אישור הגדלת מספר המועמדים ליקיר העיר, אני מבקש מיורם, יו"ר הועדה   איציק דנינו ]ראש העיר[:

 לבחירת יקיר העיר, להציג את המלצות הוועדה.

מועמדים,    82אנחנו התכנסנו, חברי הוועדה, למספר מפגשים. לאחר התרשמות הומלצו    יורם נחמן ]מנכ"ל[:

על המועמדים. אפשר לומר שבוועדה הייתה   ממליצים שהמליצו  880-. יש לנו למעלה מ14מתוכם בחרנו  

 אנשים, הנוספים נבחרו בעקבות הצבעה כמובן שהייתה בין חברי הוועדה.    10על    85-90%הסכמה של כמעט  

 382החלטה מס' 

, כפי שהוצגו על ידי גזבר  2022יוני לשנת -דיווח דו"ח כספי ינואררשמה לפניה את מליאת מועצת העיר 

 העירייה.

 אושר פה אחד 

 383החלטה מס' 

 14-נבחרים ל 12-מ 2022-מספר יקירי העיר לטקס הקרוב ב מליאת מועצת העיר מאשרת הגדלת 

 .נבחרים

 אושר פה אחד 
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אז ככה, אני מקריא את השמות, לא פיזרנו את זה ולא נתנו את זה, ואני לא מכין פרוטוקולים בוועדת יקיר 

 די שלא לפרסם דברים שעדיין לא סגורים. העיר, כדי שלא לעורר אנשים, וכ

לא לפרסם את השמות, עד שנודיע להם את זה באופן    םבינתיי אנחנו מבקשים    איציק דנינו ]ראש העיר[:

 רשמי. 

  זה  אני אקריא לכם את השמות, מי שמכיר ומי שרוצה לדעת עוד נתונים אני ארחיב.    יורם נחמן ]מנכ"ל[:

 כמובן.לא לפי סדר חשיבות 

 זכות יהלום  .1 

 ישראל רווח  .2 

מנהל סניף איחוד הצלה באופקים "רשת מתנדבים להצלת חיים", הוא צמח מתוך הארגון,     -  הרני מוטיט.  3 

למען הצלת חיי אדם, זמין ופועל למען הכלל באהבה ובמסירות,   והסביבה הכלבאופקים    24/7נותן מענה  

 ילות ומיזמים בקהילה.ושותף לפע םמתנדבים רבימפעיל סביבו 

לקידום פרויקטים בתחומי חינוך,   -אפיקי אורות הינה קהילה עם משימה   - עמותת אפיקי אורות. 4

 .רווחה וקהילה מפעיל תכניות חינוכיות בתוך בתי הספר והגנים לאורך השנה חברה,

דואג לגיור אוכלוסיית  ארגון התומך באוכלוסייה עם צרכים מיוחדים ,מקדם בתי מדרש לגברים ונשים 

עולים, מכנס משפחות בערבי חגים קהילתיים ,הגרעין התורני מעורב בקהילה עושה רבות למען התושבים  

 מפיצי התורה , עשיה התנדבותית רחבה למען משפחות רבות תוך קירוב לבבות .

ארץ ובחו"ל. באמצעות  תושב אופקים, הוא מאמן ג'ודו שנים רבות, הביא להישגים גבוהים ב    -  יואב יפרח.  5

שוליים שלא ירדו לסמים, שיקם אנשים, הוא מלווה אותם בהקשבה,   נוערהג'ודו, היחס האישי עודד קידום  

 בטיפול פרטני, עושה את הכול בהתנדבות מלאה, על חשבונו הפרטי. איש נעים הליכות שלא מבקש מאתנו  

ם בבאר שבע, אבל הוא מנהל את מכון הרנטגן  הוא תושב אופקים, הוא אומנם מתגורר היו    -  דוד שושן.  6

 בבית חולים סורוקה. האיש הזה הוא איש שפשוט עוזר לכל תושב שפונה אליו, מציל חיים. 

 למה לא תושב אופקים?  פאולינה פוקס ]חברת מועצה[:

 

הוא היה תושב אופקים. וזוכה להערכה גם בבית החולים ובכל הסביבה שלו, והוא    יורם נחמן ]מנכ"ל[:

 נבחר.  

יד    -   אילן סלע.  7 בהתנדבות את  הוא מוביל  נפטר  פנסיונר של המשטרה, מאז שאח שלו  תושב אופקים, 

ון לבנים, וכל השנים האלה הוא הוביל את יד לבנים, את ההקמה שלו, סיוע למשפחות שכולות, הוביל מגו

 פעילויות חברתיות. 

, פיתוח ושגשוג העיר לצמיחה כלכלית,  ליזמותשנים בכל מה שקשור    7פועלת בעיר כבר    -  תנועת אור.  8

בעלי   ומפעילים  דמוגרפית, משלבת מכשירים  וצמיחה  פיתוח תחום האגרוטק, מרכז חדשנות  תשתיתית, 

 כמובן שהם פעילים בתוך שכונות אצלנו,    עניין בנושא הזה, מנהלים חברות ופעילים לקידום האגרוטק בעיר.
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והם עוסקים בתחום של הבאת תושבים לעיר. גרעינים כאלה שמגיעים לאופקים. פעילות אנפה, שותפים  

 מלאים, עושים עבודה מצוינת באופקים. 

שנים. הוא סיים את תפקידו לאחרונה אם   16מתנדב כיושב ראש ארגון מצדה באופקים מעל    -  וולר  פאבל  .9

בפעילות, אירועי תרבות, ומסייע בידם   ותורםאני לא טועה. במסגרת תפקידו הוא מלווה משפחות ניצולים,  

שנים, מסייע לקליטת    15להשתלב בחברה. בנוסף, הוא יושב ראש ארגון יהודים עולים מאוקראינה מזה  

 משפחות ושילובם בעיר בהצלחה. 

בית כנסת בשכונת שפירא, הקים  ושב ראש העדה הבוכרית,  , י 1992תושב אופקים משנת      -  יבמרדכי  יורי.  10 

את פעילות הקהילה למען השתלבותם בחברה, לשוויון הזדמנויות וקידום צעירי הקהילה ולכוונם   הוביל

לתחום התעסוקה, יש לציין שכלל הפעילות הינה ללא שכר, אלא מתוך רצון טוב לסייע לכל דורש, כולל מתן 

 תלושי מזון. 

עושה המון למען הקהילה, פעילה חברתית, דואגת  יוצאת העדה הקוקזית  תושבת אופקים,    -  ביליהפולי ו  .11

נגב.    אחוזת  לקידום ילדים ונוער בצופים, פעילה משמעותית בכנפיים של שימי, חברה של שנים בעמותת  

בצרכי  הקימה את הגינה הקהילתית, הקימה קבוצות תלמידים רבות להכרה    ,מקדמת פעילויות חברתיות

 שתפ"ים עם בתי הספר. מחשיפת הידע של ילדים ונוער ו

בעקבות זאת מפעילה תכניות  עם צרכים מיוחדים.  לילדהאשת חסד בקהילה החרדית, אמא  - רות כהן. 12

לילדים עם לקויות מהותיות.   מרכז לילד "פדלים"את יזמה והקימה עם צרכים מיוחדים,  למען אוכלוסיות

מסייע   פעילויות  המרכז  לארגון  מסייעת  היא  ובשבתות  בשישי  יומיומיים,  קשיים  עם  להתמודד  להורים 

במרכז הזה, היא מתנדבת לסיוע וליווי אישי, פרטני, חווייתי, ומסייעת למתנ"ס בכל מה שקשור לחינוך  

 ולמרכז ילדים, וכל זה כמובן בהתנדבות מלאה.

מגייס , הצדקה והדאגה לאוכלוסיות חלשות בעיר  מעשהתושב אופקים צנוע ומיוחד ב - ,אליהו סוויסה. 13 

תרומות רבות מחברות מזון שונות וחקלאים מהאזור, מביא ומחלק ירקות למשפחות נזקקות, איש של חסד  

התורם מזמנו באופן קבוע למען הזולת. הינו חבר בקבוצת מתנדבי ידידים, המסייעת לאנשים הנתקעים  

 בכבישים.

שנפטר לפני חצי שנה בערך, סייע רבות לעיריית אופקים    חברת עמיגור  שהיה מנכ"ל  מי    -  ,יובל פרנקל  .14

מגוון  אפיין  תקציבית  מבחינה  בעיר,  רבים  תחומים  ושיפר  הוא שדרג  כמנכ"ל  פה,  עבודתו  שנות  במהלך 

ת עובדיו סייעו רבות למובילים בעיר לקדם א פעילויות קהילתיות, תרבותיות, רווחיות בשכונות ובקהילות,

התכניות הנ"ל. במהלך השנים היה קשוב לראש הרשות, למען התושבים סייע רבות למשפחות קשות יום  

וחד הוריות בתקופות החגים. אני מוסיף לזה שהאיש הזה כל חג נתן לנו תווי קנייה בשווי של עשרות אלפים,  

 שחולקו לכל אותם נזקקים ולמחלקת הרווחה. אלה האנשים. 

אני קודם כל רוצה להודות לכל חברי הוועדה, אני ראיתי את ההתכנסויות שלהם,    ]ראש העיר[:איציק דנינו  

ואת הרצינות, ואת הדווקנות לעבור אחד אחד, וזו הזדמנות להודות ליו"ר הוועדה שעשה עבודה נהדרת, 

 ות של פה וידע לשלב את כל הרצונות, גם של הממליצים וגם של חברי הוועדה, הוא הוציא תחת ידו הסכמ
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מועמדים, אז בהחלט נעשתה עבודה יפה ומקצועית. תודה יורם, על זה שהובלת את    9-10אחד כמעט על  

 הדבר החשוב הזה.

אני רוצה להגיד משהו. נבחרו אנשים מצוינים, באמת ראויים. אני אמרתי את זה  יעל שגב ]חברת מועצה[:

זה מעט מאוד. יש לנו כוח נשי נהדר    14ים. שלוש מתוך  גם בוועדה, ואני אומרת שוב, יש ייצוג מאוד קטן לנש

אחד   אף  פוסלת  לא  אני  אבל  מרגישה,  את מה שאני  להגיד  רוצה  אני  מצוינות.  מומלצות  והיו  באופקים 

 מהנבחרים המצוינים אחד אחד, ובאמת נעשתה עבודה יפה.

 בסדר, ההערה נרשמה. איציק דנינו ]ראש העיר[:

 אנשים, וחצי יהיו נשים.  20פעם הבאה יהיו  :פאולינה פוקס ]חברת מועצה[

הסכמה על אותם אנשים, ואנחנו לא בחרנו את האנשים  90%אני חושב שבסוף הייתה  יורם נחמן ]מנכ"ל[:

מגדרית בכלל, וזו הרשימה שהשגנו. שמענו את ההערה הזו מיעל ומטל, היו עוד שתי תוספות שהוספנו מתוך  

והן היו מועמדות רציניות, הן לא נכנסו לרשימה אבל לא בגלל מגדר אלא הרשימה שהן גם היו טובות מאוד  

 בגלל ההצבעה. 

 יהלומהתודה חברים. אני מקריא את ההחלטה. מועצת העיר מאשרת את יהלום    איציק דנינו ]ראש העיר[:

  ביליה פולי בל וולר, יורי מורדכייב, אהרני מוטי, גרעין אפיקי אורות באופקים, תנוער אור, פטישראל רווח, 

המועמדים שלנו שאושרו   14רות כהן, אליהו סויסה, יובל פרנקל ז"ל, יואב יפרח, דוד שושן, ואילן סלע. אלו  

. במהלך החודשים הקרובים אנחנו נערוך טקס מכובד ושם נעניק להם את אות  2022כיקירי העיר לשנת  

 יקירי העיר. תודה.

 

 [  אישור מורשי חתימה לגני חב"ד לגננת להורה  7] 

הפעלת גני חב"ד הועברה לרשות המקומית ועל כן יש לאשר מורשי חתימה לגנים    איציק דנינו ]ראש העיר[:

אלו בבנק. מורשי החתימה אלו יהיו כמו בכל גן, גננת והורה. מליאת מועצת העיר מאשרת כי בגני חב"ד 

 מורשי החתימה יהיו גננת והורה, פה אחד, תודה. 

 384החלטה מס' 

 .   2022מאשרת את הנבחרים לקבלת תואר יקיר העיר אופקים מליאת מועצת העיר 

רווח,  זכותיהלום   ישראל  פט,  אור,  תנוער  באופקים,  אורות  אפיקי  גרעין  מוטי,  יורי  אהרני  וולר,  בל 

 . , רות כהן, אליהו סוויסה, יובל פרנקל ז"ל, יואב יפרח, דוד שושן, ואילן סלע ביליהמורדכייב, פולי 

 אושר פה אחד 
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 [  אישור מורשי חתימה לבית ספר אמירים / פסגות / שבילי אית"ם למנהל/ת ולמזכיר/ה  8] 

ולכן יש לאשר מורשי חתימה    בתי הספר התיכונים מופעלים על ידי רשת עמ"ל  איציק דנינו ]ראש העיר[:

בית הספר. מליאת  והמזכירה של  יהיו המנהל  בעיר, מורשי החתימה  בית ספר אחר  כל  לבתי הספר כמו 

מנהל/ת   יהיו  אית"ם  שבילי   / פסגות   / אמירים  הספר  לבתי  החתימה  מורשה  כי  מאשרת  העיר  מועצת 

 ומזכיר/ה של בית הספר. פה אחד, תודה.

 

 [   מינוי יו"ר הועדה לאיכות הסביבה, במקום חבר המועצה מר גדעון סבגי.  9] 

יו"ר וועדת איכות הסביבה מר גדעון סבגי לא כינס את הוועדה עד כה, המשרד    איציק דנינו ]ראש העיר[:

נו להגנת הסביבה פנה אלינו ועדכן אותנו כי גדעון סבגי הודיע שאינו משמש כיו"ר ועדת איכות הסביבה. פני

לגדעון סבגי בבקשה שישיב האם בכוונתו לבצע את תפקידו כיו"ר הוועדה עד למועד הישיבה הזו, וגדעון לא 

השיב. ביקשנו גם שייתן לנו שם של חבר מהסיעה שלו, אם הוא לא רוצה, אז אולי מישהו אחר מהסיעה 

למה עזרן כיושב ראש  שלו, אך גם הבקשה הזאת לא נענתה, ולכן אנחנו מעלים להציע למנות את הרב ש

העיר, ממלא מקום, הרב  העיר מאשרת למנות את סגן ראש  גדעון סבגי. מליאת מועצת  הוועדה במקום 

 שלמה עזרן כיו"ר וועדת איכות הסביבה. 

 

 385החלטה מס' 

 .ב"ד מורשי החתימה יהיו גננת והורהמליאת מועצת העיר מאשרת כי בגני ח

 אושר פה אחד 

 386החלטה מס' 

/ שבילי אית"ם יהיו  מליאת   / פסגות  מועצת העיר מאשרת כי מורשה החתימה לבתי הספר אמירים 

 .מנהל/ת ומזכיר/ה של בית הספר

 אושר פה אחד 

 387החלטה מס' 

מליאת מועצת העיר מאשרת למנות את סגן ראש העיר, ממלא מקום, הרב שלמה עזרן כיו"ר וועדת  

 . הסביבהאיכות 

 אושר פה אחד 
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 אני מודה לכם.  איציק דנינו ]ראש העיר[:

 

 . שלנו קיבל פרס שהחינוךרגע, לפני סגירת הישיבה, אני רוצה להוסיף  פאולינה פוקס ]חברת מועצה[:

 אנחנו גאים, בהצלחות שלנו בתחום החינוך , כבוד גדול לאופקים. 

בקופ"ח כללית, ואמרו לי שלא עושים באופקים, צריך לנסוע   PCRלעשות בדיקת  אני ביקשתי ועוד נושא,  

 , תודה רבה לראש העיר.PCRלב"ש. דיברתי עם איציק והוא דאג שיהיה פעמיים בשבוע בדיקות 

 

 הישיבה ננעלה 

 

 

 

 

 בברכה, 

 
 
 
 

 מנכ"ל המועצה יורם נחמן   איציק דנינו ראש העיר 

 




