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 אישור המתווה להסכם תוכנית ההתייעלות. .1
 

פותח את ישיבת מועצת העיר, מברך את הנוכחים ומתחיל בסעיף  ראש העיר:
 המתווה להסכם תוכנית ההתייעלות. -הראשון שעל סדר היום 

תוכנית ההתייעלות אמורה להתבסס על שלושה מהלכים  כעקרון
 עיקריים:

 עידוד לפרישה מרצון/פיטורין . .א
 הגדלת ההכנסות. .ב
 .העל יסודיים ניהול של בתיה"סהעברת ה .ג

 
הסעיף הראשון, החליטה הרשות לבצע מהלך של עידוד לגבי 

דים וכאן אני מבקש לציין כי לא לפרישה מרצון של מספר עוב
מדובר בעובדים עם משכורות גבוהות אלא בעובדים וותיקים 

עודד ושחוקים אשר ממילא מתקרבים לגיל הפרישה ובדעתנו ל
 ם.תגמל אותם במס' חודשי הסתגלות בהתאאותם לפרוש וכמובן ל

כמובן שהנושא אמור לקבל את אישור משרד הפנים, העירייה לא 
מבצעת מהלכים ללא אישור ותאום עם משרד הפנים וכמובן 
שתנאיו של כל עובד נבדקים באופן פרטני ע"מ שאף אחד לא ייפגע 

 כתוצאה מהפרישה.
עובדים ואולם אני מאמין שבסופו של דבר  25 -לעת עתה מדובר בכ 

, כאשר החיסכון המוערך יעמוד ע"ס של עובדים 15 - 20יפרשו  בין  
 .מלש"ח בכל שנה 1.5 -כ

 1.8 -עלויות הפרישה בגין עובדים אלו יסתכמו לסך חד פעמי של כ 
 מלש"ח. 

  
הגדלת ההכנסות, לעת עתה ביטלנו את ההנחה  -לגבי הסעיף השני  

, שזה בהוראת קבע תשלום ארנונהועל מראש על תשלום הארנונה 
כמו כן, העירייה שנתי,  אלש"ח  400  -ר להסתכם בסך של כ אמו

שמשמעותו  3%מעלה ריאלית את תעריפי הארנונה בשיעור של 
 מלש"ח. 1.8 -תוספת הכנסה של כ 

 



 
 
 
 

בנוסף לאמור לעיל, פועלת העירייה לחתימת הסכם חדש עם רפא"ל 
 מלש"ח לקופת העירייה. 2 -שיוסיף סך של כ 

  
, העל יסודיים ניהול  של בתיה"סהעברת ה -באשר לסעיף השלישי  

קדימה מדע העברת הבעלות לשל , כל המהלך כפי שהנכם יודעים
אנו נשארים עם אותה מתכונת של  לא מתאפשר בגלל משרד הפנים.

 , ואם 2016בתיה"ס בשנת ניהול 
קופת חוסכים מהיינו הולכים על זה כפי שציינתי בפניכם היינו 

 -העירייה בנוסף לכל ההטבות שהיינו מקבלים מהם עוד סך של כ 
 מלש"ח. 2.5

 

אנו נצא במכרז מסודר לניהול , הלימודים התשע"ז לקראת שנת
בתיה"ס, נגבש הסכם שיובא בפני המליאה ויהיה לשנתיים ובעצם 

, הסכם שצפוי יבטל את ההסכם שנחתם איתם ונתחיל הכל מחדש
 .מלש"ח 2.5 -כ  לחסוך לעירייה סך של

 

במקביל אנו אמורים לקבל סיוע תקציבי ממשרד הפנים שאמור 
 להתקבל בחלקו כהלוואה ובחלקו כמענק.

  
 האם זה לא יביא אותנו לאותו מקום? מר פיזיצקי:

  
אנו נביא את דבר ההסכם בפני המציעים מההתחלה כיוון שאנו  ראש העיר:

 כולם מכירים את ההסכם.
  
תוכנית  להסכם ומשרד הפנים אמור לאשר את המתווהמאחר  

, אני מבקש את אישורכם למתווה בהתאם לפירוט ההתייעלות
 שהבאתי בפניכם.

  
  

 המתווה לתוכנית ההתייעלות.הסכם אחד, מאשרים את -פה החלטה:
  
  
 

 *** חבר מועצת העיר, מר ג'נו פלס עוזב את חדר הישיבות.
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מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציין כי הרשות יצאה למכרז  ראש העיר:

העירייה כסף ממכירתם למכירת המקרקעין כדי להכניס לקופת 
 במקום שיישארו כאבן שאין לה הופכין.

 הקרקע הנ"ל מיועדת עפ"י התב"ע למלונאות ונופש בלבד ואני שמח 
 



 
 
 
 
 

מאוד שקבלנים גדולים גילו התעניינות במגרשים והשתתפו במכרז 
מתוך ₪  2,500ואף רכשו את מעטפת המכרז תמורת תשלום בסך 

 .ית ים ולפתח אותםבקר כוונה לרכוש את המגרשים
 

  יםמגרשההפעם במהלך פרסום המכרז הופיע מחיר המינימום של 
 ולשמחתנו כל ששת הרוכשים נתנו מעל המינימום.

 

עבר ליועץ המשפטי, עו"ד כמובן שכל החומר של פתיחת המכרז הו
דקל קורש אשר בדק את כל החומר ביסודיות ודאג להעביר את 

 והיא מונחת כאן לפניכם. חוות דעתו לחברי וועדת המכרזים
 

יש שני זוכים במכרז הנ"ל, אני מבקש להקריא  ,בסופו של יום
  לחווה"ד: 8 סעיף   בפניכם את

 
 .  לאור האמור לעיל, אני סבור, כי אין מניעה לאשר את המלצת 8

 ועדת המכרזים ואת מכירת המקרקעין לרוכשים כדלקמן:      
 

 ק פלס, תמורת סך של למר יצח 102מכירת מגרש מס'    8.1
 )ללא מע"מ(₪  4,500,000         

 לחברת ג.ב.ע.ם לוי נכסים והשקעות  103מכירת מגרש מס'    8.2
  )לא כולל ₪  5,100,000בע"מ )גב' ז'קלין לוי( תמורת סך של         
 מע"מ(.         

  
קרה זה גם המע"מ נשאר אצלנו מאחר מיש לקחת בחשבון שב 

 ברוכשים פרטיים ולא בחברה.ומדובר 
 

בכל מקרה המכירה הייתה מצוינת, ואם ניקח בחשבון שבחלוף 
הזמן התב"ע תשתנה, גם זה יהיה לטובתנו, כי הרוכשים יצטרכו 
לשלם עבור היטלי ההשבחה וזה רק מחזק את העובדה שהמהלך 

 שנעשה הינו מהלך נכון וכדאי .
 

ל הכספים שיתקבלו והכי חשוב לציין שכל המטרה שלנו הינה שכ
 לבניית היכל התרבות. אך ורקממכירת המקרקעין יועדו 

 
מאחר וגם בסעיף זה אנו לא התחנה האחרונה ויש צורך באישור 
משרד הפנים אני מבקש את אישורכם לאישור החלטת וועדת 

 מכרזים ואישור מכירת המקרקעין.
 

 
 

 אחד, מאשרים.-פה החלטה:
  
  
  
 



 
 
 
 

 **** חבר מועצת העיר, מר ג'נו פלס חוזר לחדר הישיבות.
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מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציין כי התב"ר אושר בישיבה  העיר:ראש 
 קודמת ואולם יש צורך בהגדלתו עפ"י הפרוט הנ"ל.

 אני מציע לאשר ההגדלה לתב"ר הנ"ל. 
  
  

 אחד, מאשרים.-פה החלטה:
  
  
  
  
  

 נועל את הישיבה. ראש העיר:
 

 

 

 

 

 

  _________________     _______________ 
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