
 

 

  lishka@qatzrin.muni.il מייל: 04-6969609פקס:  04-6969610טלפון:  12900קצרין  28מרכז איתן ת"ד 

 

 431מליאה  -נספח שאילתות +תשובות

 א.מרדכי .1

אנה  חברת המועצה  1.3.21  מתאריך  על פי מכתב של ראש המועצה מר דימטרי אפרצב

 .המקומיותב לצו המועצות  108  על פי סעיף  קצרין תנצח   מסיעת  פרשה   גרוסמן

 שיש לפטר אותה מתפקיד סגן ראש מועצה  קובע גם    .2ב. 108   סעיף

 .מפסיקה לכהן כסגנית ראש מועצה   שאנה גרוסמן  משום מה לא ציינתה במכתבך .

 כמו כן לא ציינתה מה הסיבה לפרישתה מהסיעה

בה לפרישתה ומה הסי   כסגנית ראש מועצה   חדלה לכהן  האם הגברת אנה גרוסמן  :השאילתה

 .מהסיעה

 תשובה:

 סגן ראש מועצה באותה קדנציה. על פי החוק מי שפרש לא יהיה

 לכן על פי החוק אין חובה לפטרה.  גב' גרוסמן נבחרה להיות סגנית לפני שפרשה,

 

 ט.ביגון .2

 .לא פעילים תקופה גדולה במרכז מיסחרי איתן השרותיים (1) 

לתת   ושרותים ציבוריים הם הכלי הראשון והחשוב  השאיפה שקצרין תהיה עיר תיירות כידוע  (2)

 .מענה לאורחים

מדוע השרותיים היחידים במרכז איתן אינם פעילים תקופה גדולה ומה הצפי  ( השאלה הנשאלת(3

 .השרותיים  להפעלת

 תשובה

שרוב העסקים ממילא היו סגורים, וזאת השירותים הציבוריים נסגרו למשך תקופת הקורונה , בזמן 

 מתוך כוונה להוריד מעלויות האחזקה.

אשר  עם פתיחת המסחר מחדש יצאה המועצה למכרז על הפעלת השירותים הציבוריים, מכרז 

 .23/05/21והמועד האחרון להגשת הצעות נקבע לתאריך  , 04/05/2021פורסם בתאריך 

 שתבחן את הבקשות ותחליט על זוכה. זים גשת ההצעות, תתכנס וועדת מכרעם סיום ה

 .01/06/2021הצפי להפעלת השירותים הוא 

 

 בברכה,                                      

 אסי קצירו

 מנהל המחלקה לשירותים עירוניים
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 א.מרדכי .3

 .קיום ישיבות מליאה

 .בזום וללא קהל לקיום ישיבות ועדות וישיבות מליאה ניתנו הנחיות עקב מגפת הקורונה (1)

 .( כידוע לכם ההנחיות שונו וניתן לחזור לשיגרה ולקיים ישיבות כבשיגרה(2

 .ברב המועצות חזרו לשיגרה אבל במועצה בקצרין לא חזרו לשיגרה(3) 

והאם יש הנחיה האוסרת קיום ישיבות  ( אבקש לדעת מדוע במועצת קצרין לא חזרו לשיגרה(4

 .כבשיגרה

 תשובה:

 יש איסור לקיימם בזום מהיועץ המשפטי לממשלה. -ישיבות מליאה מעולם לא התקיימו בזום

 מחייבות הנחיות משרד הבריאות.שגול כפי סהמועצה המקומית חזרה לשגרה במגבלות התו ה


