פרוטוקול מועצה מס' 1/2019
מישיבת מועצת העיר מן המניין ,מס'

 ,1/2019אשר התקיימה ביום

רביעי ,ג' בשבט תשע"ט  ,9/1/19 -בשעה  ,18:00בחדר הישיבות ,בבניין
העירייה.
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-

מהנדס העיר

עו"ד יעקב שבת
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גב' פנינה ביטון

-

מנהלת לשכת מנכ"ל ואחראית

ישיבות

המועצה

סדר היום:
 .1הצהרת אמונים של חבר המועצה ,מר שלומי טל ,מצ"ב נוסח
ההצהרה.

 .2הודעת ראש העיר בנושא סטאטוס תוכניות פיתוח והתחדשות
עירונית.

 .3הצגת הדו"חות הרבעוניים לשנת  :2018רבעון  1,2,3מצ"ב.

 .4אישור אכיפה בנושא מתן דוחות לרוכבי אופניים חשמליים ,מצ"ב.

 .5אישור דירקטורים מטעם העירייה ונציגי ציבור בדירקטוריון
החברה הכלכלית לפיתוח קרית ים.

 .6אישור מינויו של חבר מועצת העיר ,עו"ד אלון סיסו לתפקיד
המשנה לראש העיר.

 .7אישור מינוי של חבר מועצת העיר ,מר אלי כהן כסגן ראש העיר
ללא שכר.

 .8אישור מינויו של חבר מועצת העיר ,מר אלי כהן כנציג הרשות
באיגוד ערים ביוב.

 .9אישור רכישת רכב עבור ראש העיר.
.10

אישור הגדלה מס'  1לתב"ר מס'  - 1792הסדרי תנועה

ברחובות :גולדה מאיר ,פנחס לבון ופלמ"ח ע"ס ,₪ 3,501,603

סכום קודם עמד ע"ס  ,₪ 1,901,931התוספת בסך ,₪ 1,599,672

המימון ₪ 3,151,443 :משרד התחבורה ₪ 350,160 ,מקרנות
הרשות.

.11

אישור הגדלה מס'  1לתב"ר מס'  - 1802שיפוץ מבנה

רווחה ,ע"ס  ,₪ 900,000הסכום הקודם עמד ע"ס  500,000ש"ח ,₪

התוספת בסך  ,₪ 400,000המימון ₪ 300,000 :משרד העבודה
והרווחה ₪ 450,000 ,מהמשרד לפריפריה והגליל₪ 150,000 ,
מקרנות הרשות.

.12

אישור הגדלה מס'  1לתב"ר מס'  - 1845פיתוח שכונת גלי

ים ע"ס  ,₪ 17,100,000סכום קודם עמד ע"ס ,₪ 15,100,000

התוספת בסך  ,₪ 2,000,000המימון ₪ 15,100,000 :מקרנות

הרשות 2,000,000 ,מקרן יעוד מרשות מקרקעי ישראל.

.13

אישור תב"ר מס'  - 1874הסדרי תנועה חדשים ברח'

יוספטל שלב ג' ע"ס  ,₪ 3,208,920המימון ₪ 2,888,028 :השתתפות
משרד התחבורה ₪ 320,892 ,מקרנות הרשות.

.14

אישור תב"ר מס'  - 1875ש.אופניים  +הסדרי תנועה חדשים

ברח' הרברט להימן ע"ס  ,₪ 2,803,277המימון₪ 2,522,949 :

השתתפות משרד התחבורה ₪ 280,328 ,מקרנות הרשות.

.15

אישור תב"ר מס'  - 1879ביצוע שביל אופניים רח' לכיש

ע"ס  ,₪ 3,040,000המימון ₪ 2,736,000 :השתתפות משרד

התחבורה ₪ 304,000 ,מקרנות הרשות.

.16

אישור תב"ר מס'  - 1880ביצוע שביל אופניים לאורך גן סולד

ע"ס  ,₪ 2,232,024המימון ₪ 2,008,822 :משרד התחבורה,

 ₪ 223,202מקרנות הרשות.

.17

אישור תב"ר מס'  - 1881ביצוע שביל אופניים רח' בנימין

אפרת ע"ס  ,₪ 1,548,636המימון ₪ 1,393,772 :השתתפות משרד
התחבורה ₪ 154,864 ,מקרנות הרשות.

.18

אישור תב"ר מס'  1889נוער בוחר ערך כדרך תשע"ט ע"ס

 ,₪ 19,800המימון :מענק משרד החינוך.

.19

אישור תב"ר מס'  - 1890מנהיגות משלבת והכנה לצה"ל

.20

אישור תב"ר מס'  - 1891מיול לפיקוח והצלה ע"ס 85,000

.21

אישור תב"ר מס'  - 1892עזרי בטיחות וציוד הצלה ע"ס

.22

אישור תב"ר מס'  - 1893עזרה ראשונה ע"ס ,₪ 42,000

.23

אישור תב"ר מס'  - 1894ציוד הגברה ע"ס  ,₪ 28,000המימון:

.24

אישור תב"ר מס'  - 1895שילוט חופים ע"ס ,₪ 48,900

.25

אישור תב"ר מס'  - 1896כסאות לנכים ע"ס ,₪ 18,000

.26

אישור תב"ר מס'  - 1897ביצוע שביל אופניים רח' משה

ע"ס  ,₪ 30,000המימון :מענק משרד החינוך.

 ,₪המימון :השתתפות משרד הפנים.

 ,₪ 70,000המימון :השתתפות משרד הפנים.

המימון :השתתפות משרד הפנים.
השתתפות משרד הפנים.

המימון :השתתפות משרד הפנים.

המימון השתתפות משרד הפנים.

שרת ע"ס  ,₪ 3,764,880המימון ₪ 3,388,392 :השתתפות משרד

התחבורה ₪ 376,488 ,מקרנות הרשות.
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ש ו נ ו ת.

************

 .1הצהרת אמונים של חבר המועצה ,מר שלומי טל ,מצ"ב נוסח
ההצהרה.

ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומעביר את
רשות הדיבור למר שלומי טל.

מר טל:

מקריא בפני הנוכחים את נוסח ההצהרה" :אני
מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא
באמונה את שליחותי במועצה".

 .2הודעת ראש העיר בנושא סטאטוס תוכניות פיתוח והתחדשות
עירונית.

ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומעביר את
רשות הדיבור למר עמרי פלדמן.

מר פלדמן:

מציג את נושא תוכניות הפיתוח וההתחדשות
העירונית ומעביר סקירה נרחבת בנושא כדלקמן:
.1

.2

.3

.4

.5

מתחם לכיש:
א .התכנית אושרה
ב 238 .יח"ד
ג .בניינים של כ 8-קומות ובניינים של 16
קומות
ד .נמצאת לקראת מכרז שיווק של רמ"י
) 60%מחיר למשתכן(.
נווה חוף:
א .התכנית אושרה
ב 141 .יח"ד
ג 3 .קומות
ד .נמצאת לקראת מכרז שיווק של רמ"י
)כל המתחם ישווק לשוק החופשי(.
מתחם מסחר ותעסוקה בצפון שד'
ירושלים:
א 33,000 .מ"ר של מסחר ותעסוקה
ב .נמצא בתקופת הפקדה להתנגדויות
תכנית מתאר כוללנית לקריית ים:
א .התכנית לקראת אישור סופי )אחרי
התנגדויות(.
ב .התכנית אושרה על ידי הולחו"ף ,וכעת
בתיקונים אחרונים לאישור.
מתחם אג"ש )התחדשות עירונית(:
א .התכנית אושרה להפקדה – לקראת

התנגדויות.
ב 1579 .יח"ד חדשות במקום 279
קיימות.
ג .בקרוב ייערך כנס דיירים נוסף.
ד .הצפי הוא לאישור התכנית עוד כחצי
שנה.
 .6מתחם צה"ל )התחדשות עירונית(:
א .מיקום :שני הצדדים של רחוב צה"ל
)והשלמה עד לתכנית אג"ש(
ב .המתחם הוגש ע"י העירייה למשרד
השיכון במסלול רשויות מקומיות -
ועבר מיון שני.

ג .צפויים לקבל  2.5מיליון  ,₪לאחר
הכרזה רשמית של שר השיכון.
ד .אחרי זה יתחיל תכנון תב"ע על ידי
העירייה )כמו מתחם אג"ש(.
מר אמילוב:

מאחר ורוב הנושאים שצוינו בפנינו נעשים ע"י
העירייה ,האם ישנה כתובת לתושבים בעניין
מחלוקות וכו'?

ראש העיר:

עד היום הנושא הזה היה מעורפל וללא שום
קריטריונים ברורים ו/או חד משמעיים ולכן המדינה
החליטה להקים את המינהלת להתחדשות
עירונית ,דרכה ובאמצעותה אנו לומדים איך
להתנהל נכון ועפ"י החוק.
השבוע התקיימה סדנא בנושא זה במתנ"ס העירוני
ושם למדו את מרבית הנהלים.
המדינה קיבלה לידיה את התב"ע ויש לנו תוכניות
מאושרות למשל באג"ש ,יש אישור לבנות ושם
חילקנו את האזור לשבעה מתחמים כך שיהיו כ-
 30יח' דיור בכל מתחם ומוסיף ,זה הרי ידוע לכל

שברגע שמתחילים עם אזור אחד ,כולם באים
ומבקשים שיעשו גם אצלם ,הרוב כן בעד
התחדשות.
בעלי הדירות הם אלה הקובעים מי יהיה היזם
שלהם ,המדינה במקרה זה מימנה את אזור אג"ש
ואני מבחינתי מבקש מימון גם עבור אזורים נוספים
בעיר.
לגבי שכונת האצטדיון ,הוגשו התוכניות ואנו
מקווים שכבר בחודש אפריל יתחיל לבנות ,יהיה
שם בי"ס וכמה גני ילדים.
מר אמילוב:

ידוע לי שאחוז מסוים אשר חותמים הם גם
מחויבים להשתתף בפרויקט.

ראש העיר:

יזם צריך שיהיו לו לפחות  ,80%במידה ויש לו,
מבחינה חוקית ניתן לחייב את ה 20% -הנותרים.
זה עניין קנייני ,המינהלת יכולה להתערב ויש לה
אמירה בנושא.

מר פלס:

אני נכחתי במפגש שהתקיים במתנ"ס ואני מבקש
לציין כי כל נושא החתימות מאוד לא ברור ,מבלבל
וגורם לאיבוד האמון של התושבים ביזמים.

מר ברנוב:

יש נוהל מסודר וברור ,מה באחריות התושבים ומה
באחריות היזמים.

 .3הצגת הדו"חות הרבעוניים לשנת  :2018רבעון  1,2,3מצ"ב.
ראש העיר:

מקריא את הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציין כי
מצבה הכספי של הרשות בשלב זה לא מזהיר
במיוחד וזאת לנוכח העובדה שנפתחו שלושה חופי

קליטת מצילים ,עובדי
רחצה ,מה שמצריך
תחזוקה ,ביצוע עבודות לאחזקת החופים וכל זה
כרוך בעלויות כספיות כבדות מאוד.
במקום לצמצם ו/או לסגור אחד מהם ,אני פותח
אותם לקהל הרחב ובמקביל אני דואג להביא יותר
כספים לעיר.
גם עניין רפא"ל לא יורד מוסיף לנו שקט ,שכן מאז
שהכרזנו על כך שהשטח שייך לקרית ים ,הם
הפסיקו לשלם ואנו במשא ומן איתם עד שלבסוף
ביהמ"ש יחייב להביא מודד מוסמך ונפתור את
הבעיה.
אבל כל זה לא אמור לעצור את התנופה בעיר ,אני
אופטימי ורואה את המחר ,אני צופה שההכנסות
יגדלו ומצבה הכלכלי של הרשות ישתפר ,נלך על
התייעלות כדי שבעוד  3שנים תהיה כלכלה טובה
יותר.
ראש העיר מעביר את רשות הדיבור לרו"ח לניר
ענבי.
רו"ח ענבי:

המאזן ליום  31/03/2018משקף יתרות הנכונות
ליום המאזן ):(31/03
בצד הנכסים היו לעירייה מזומנים בבנקים בסך –
 328אלפי ש"ח ,הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו
בסך של –  8,577אלפי ש"ח שהם הכנסות
שנתקבלו בעירייה לאחר יום  31/03/2018אולם
שייכות לתקופת הדו"ח ),(1-3/18חייבים בסך של –
 2,981אלפי  ,₪השקעות מיועדות לכסוי קרן
לעבודות פיתוח בסך –  32,926אלפי ש"ח,
השקעות במימון קרנות מתוקצבות המופיעות גם
בנכסים וגם בהתחייבויות בסך של – 18,603אלפי
ש"ח.
הגרעון הנצבר ליום המאזן 28,500-אלפי ש"ח
ובנוסף גירעונות סופיים בתב"רים בסך של – 312
אלפי ש"ח סה"כ אקטיב  92,227אלפי .₪
צד ההתחייבויות היו לעירייה משיכות יתר בסך –

 5,362אלפי ש"ח ,התחייבויות לספקים וזכאים
בסך של –  22,802אלפי ש"ח ,משרדי ממשלה
ומוסדות שכר בסך של –  1,115אלפי ש"ח המשקף
ברובו את משכורת מרץ ששולמה בחודש אפריל,
הכנסות מראש בסך –  8,213אלפי  ,₪קרן לעבודות
פיתוח בסך של –  20,284אלפי , ₪קרן פנסיה
תקציבית בסך של –  4,674אלפי ש"ח וקרנות
מתוקצבות בסך של –  18,603אלפי ש"ח כמו כן
קיימת יתרת עודפים זמניים נטו בתב"רים בסך של
–  11,174אלפי ש"ח המורכבת מעודפים זמניים
בסך של –  24,920אל מול גירעונות זמניים בסך
של –  13,746אלפי  ₪סה"כ פאסיב  92,227אלפי
ש"ח.

עומס המלוות ליום המאזן הסתכם לסך של –
 49,831אלפי  ₪ומהווה שיעור נמוך של מ – 25%
מתקציב השנה ,והחייבים לסך של  110,636אלפי
.₪
דו"ח הכנסות והוצאות  ,הדו"ח מצביע על גירעון
תקציבי שמסתכם לסך של –  6,571אלפי ש"ח,
הגירעון משקף תקציבים שנתקבלו בחסר )במיוחד
בחינוך )גירעון של כ –  2.6מיליון  ₪מול התקציב(
וברווחה )גירעון –  814אלפי  ,(₪וכן עקב חוסר
בהכנסות מרפאל בסך של –  3.2מיליון .₪
התקציב הבלתי רגיל בטפסים  3ו –  4משקף
גירעונות זמניים אל מול עודפים זמניים כאשר יש
הרבה הכנסות ממשרדי ממשלה שטרם נתקבלו.
טופס  5משקף את גביית הארנונה ,הגביה
השוטפת ובגביית הפיגורים ,טופס  6היא שומת
הארנונה שיצאה בתחילת השנה ומראה כי עיקר
החיוב יוצא לנושא של מגורים כך שקיימת בעיה
של הכנסות לעירייה כיון שאין כמעט חיוב ארנונה
לתעסוקה.
טופס  7מראה את המשרות ועלויות השכר

לתקופת הדו"ח.
המאזן ליום  30/06/2018משקף יתרות הנכונות
ליום המאזן ):(30/06
בצד הנכסים היו לעירייה מזומנים בבנקים בסך –
 4,496אלפי ש"ח ,הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו
בסך של –  11,847אלפי ש"ח שהם הכנסות
שנתקבלו בעירייה לאחר יום  30/06/2018אולם
שייכות לתקופת הדו"ח ),(1-6/18חייבים בסך של –
 2,044אלפי  ,₪השקעות מיועדות לכסוי קרן
לעבודות פיתוח בסך –  17,113אלפי ש"ח,
השקעות במימון קרנות מתוקצבות המופיעות גם
בנכסים וגם בהתחייבויות בסך של – 18,603אלפי
ש"ח.
הגרעון הנצבר ליום המאזן 35,364-אלפי ש"ח
ובנוסף גירעונות סופיים בתב"רים בסך של – 312
אלפי ש"ח סה"כ אקטיב  89,779אלפי .₪
צד ההתחייבויות היו לעירייה משיכות יתר בסך –
 5,157אלפי ש"ח ,התחייבויות לספקים וזכאים
בסך של –  27,897אלפי ש"ח ,משרדי ממשלה
ומוסדות שכר בסך של –  10,512אלפי ש"ח
המשקף ברובו את משכורת יוני )כולל הבראה(
ששולמה בחודש יולי ,הכנסות מראש בסך – 2,329
אלפי  ,₪קרן לעבודות פיתוח בסך של – 10,448
אלפי  ₪וקרנות מתוקצבות בסך של –  18,603אלפי
ש"ח כמו כן קיימת יתרת עודפים זמניים נטו
בתב"רים בסך של –  14,833אלפי ש"ח המורכבת
מעודפים זמניים בסך של –  27,168אל מול
גירעונות זמניים בסך של –  12,335אלפי  ₪סה"כ
פאסיב  89,779אלפי ש"ח.
עומס המלוות ליום המאזן הסתכם לסך של –
 53,597אלפי

 ₪ומהווה שיעור נמוך של מ –  25%מתקציב השנה,

והחייבים לסך של  109,005אלפי .₪
דו"ח הכנסות והוצאות  ,הדו"ח מצביע על גירעון
תקציבי שמסתכם לסך של –  13,559אלפי ש"ח,
הגירעון משקף
תקציבים שנתקבלו בחסר )במיוחד בחינוך )גירעון
של כ –  3.1מיליון  ₪מול התקציב( וברווחה )גירעון
–  1.4מיליון ש"ח( ,עקב חוסר בהכנסות מרפאל
בסך של –  6.25מיליון  ₪וחריגה בסעיפי הפעולות
הכלליות בסך של כ – 2.2
מיליון  ₪כתוצאה מעלויות גבוהות בניקיון העיר
ופנוי אשפה וגזם.
התקציב הבלתי רגיל בטפסים  3ו –  4משקף
גירעונות זמניים אל מול עודפים זמניים כאשר יש
הרבה הכנסות ממשרדי ממשלה שטרם נתקבלו.
טופס  5משקף את גביית הארנונה ,הגביה
השוטפת ובגביית הפיגורים ,טופס  6היא שומת
הארנונה שיצאה בתחילת השנה ומראה כי עיקר
החיוב יוצא לנושא של מגורים כך שקיימת בעיה
של הכנסות לעירייה כיון שאין כמעט חיוב ארנונה
לתעסוקה.
טופס  7מראה את המשרות ועלויות השכר
לתקופת הדו"ח.
המאזן ליום  30/09/2018משקף יתרות הנכונות
ליום המאזן ):(30/09
בצד הנכסים היו לעירייה מזומנים בבנקים בסך –
 1,911אלפי ש"ח ,הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו
בסך של –  16,574אלפי ש"ח שהם הכנסות
שנתקבלו בעירייה לאחר יום  30/09/2018אולם
שייכות לתקופת הדו"ח ),(1-9/18חייבים בסך של –
 2,965אלפי  ,₪השקעות מיועדות לכסוי קרן
לעבודות פיתוח בסך –  55,578אלפי ש"ח,
השקעות במימון קרנות מתוקצבות המופיעות גם

בנכסים וגם בהתחייבויות בסך של – 18,603אלפי
ש"ח.
הגרעון הנצבר ליום המאזן 36,377-אלפי ש"ח
ובנוסף גירעונות סופיים בתב"רים בסך של – 312
אלפי ש"ח סה"כ אקטיב  132,320אלפי .₪
בצד ההתחייבויות היו לעירייה משיכות יתר בסך –
 4,543אלפי ש"ח ,התחייבויות לספקים וזכאים
בסך של –  22,669אלפי ש"ח ,משרדי ממשלה
ומוסדות שכר בסך של –  7,429אלפי ש"ח המשקף
ברובו את משכורת ספטמבר )כולל מענק יובל(
ששולמה בחודש אוקטובר ,הכנסות מראש בסך –
 3,159אלפי  ,₪קרן לעבודות פיתוח בסך של –
 68,124אלפי  ₪וקרנות מתוקצבות בסך של –
 18,603אלפי ש"ח כמו כן קיימת יתרת עודפים
זמניים נטו בתב"רים בסך של

–  7,793אלפי ש"ח המורכבת מעודפים זמניים בסך
של –  22,803אל מול גירעונות זמניים בסך של –
 15,010אלפי  ₪סה"כ פאסיב  132,320אלפי ש"ח.
עומס המלוות ליום המאזן הסתכם לסך של –
 51,687אלפי  ₪ומהווה שיעור נמוך של מ – 25%
מתקציב השנה ,והחייבים לסך של  129,978אלפי
.₪
דו"ח הכנסות והוצאות  ,הדו"ח מצביע על גירעון
תקציבי שמסתכם לסך של –  14.5מיליון ש"ח,
הגירעון משקף גרעונות חינוך )גירעון של כ – 3.6
מיליון  ₪מול התקציב( וברווחה )גירעון –  1.4מיליון
ש"ח( ,סטיה בפעולות הכלליות בסך של כ5.7 -
מיליון  ,₪חוסר גביה בארנונה בסך של כ – 0.6
מיליון  ,₪סטיה בשכר הכללי ואי קבלת הכנסות
ממשרדי ממשלה אחרים בסך של כ 0.8 -מיליון
ש"ח.
התקציב הבלתי רגיל בטפסים  3ו –  4משקף

גירעונות זמניים אל מול עודפים זמניים כאשר יש
הרבה הכנסות
ממשרדי ממשלה שטרם נתקבלו.
טופס  5משקף את גביית הארנונה ,הגביה
השוטפת ובגביית הפיגורים ,טופס  6היא שומת
הארנונה שיצאה בתחילת השנה ומראה כי עיקר
החיוב יוצא לנושא של מגורים כך שקיימת בעיה
של הכנסות לעירייה כיון שאין כמעט חיוב ארנונה
לתעסוקה.
טופס  7מראה את המשרות ועלויות השכר
לתקופת הדו"ח.
מר פישמן:

מדוע ברבעון  % 3הגבייה עומד על  62%לעומת
גבייה בסך  92%ברבעונים האחרים?

רו"ח ענבי:

אחוז הגבייה נמוך בגלל חודש ספטמבר בו חלו
חגים רבים ,האחוז ישתווה ברבעון האחרון.

 .4אישור אכיפה בנושא מתן דוחות לרוכבי אופניים חשמליים,
מצ"ב.

ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציין בפניהם
כי בכוונת הרשות לאכוף את הנושא במטרה
למנוע ולצמצם את התאונות של כלי הרכב הזה
ושמירה על חיי אדם ,במקביל לאכיפה המבוצעת
ע"י המשטרה ,גם פקחי העירייה עברו השתלמות
וקיבלו הסמכה לפעול לאכיפה.
בהתחלה הפקחים יתנו דו"ח אזהרה בלבד ורק
לאחר מכן ירשמו דוחות לתשלום.

מר זילברמן :כבר הוחל במסע הסברה המתבצע באמצעות
תלמידי בתיה"ס ,בנוסף אנו הולכים על פרויקט של
חלוקת קסדות בהשאלה לרוכבים שייתפסו נוהגים
ללא קסדה וזאת עד שיוכלו לרכוש לעצמם.

מר פלס:

מציע שהחודש הראשון יהיה חודש של אזהרה
בלבד ללא תשלום דו"ח.

ראש העיר:

אני מציע להפעיל את החוק הנ"ל ולאשר את
אכיפתו בכל
הנוגע לעבירות תעבורה הנוגעות לאופניים
חשמליים )לרבות תלת אופן ,גלגלנוע) ,קורקינט(,
הולכי רגל ורוכבי אופנוע העושים שימוש בנתיב
המסומן כשביל אופניים.

ראש העיר:

אני מציע לאשר הפעלת אכיפה של עבירות תנועה
בתחום השיפוט של העיר ,בהתאם לסעיף  2לחוק
לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות
המקומיות )תעבורה ,התשע"ו  ,2016 -בכל הנוגע
לאופניים )כהגדרתם בחוק ובתקנות( וכן ,הולכי
רגל ורוכבי אופנוע העושים שימוש בנתיב המסומן
כשביל אופניים.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

 .5אישור דירקטורים מטעם העירייה ונציגי ציבור בדירקטוריון
החברה

.

ראש העיר:

הכלכלית

לפיתוח

קרית

ים

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציע לאשר
את הרכב חברי הדירקטוריון כדלקמן:
כנציגים מקרב עובדי הרשות אני מציע את :מר
יניב שנקר  -מנכ"ל העירייה ,שלמה הולנדר  -גזבר
העירייה ואת יובל ברנוב  -מהנדס העיר.

כנציגים מקרב נבחרי הציבור אני מציע לאשר אותי
 דוד אבן צור ,את חבר המועצה אלי כהן ואתחברת המועצה
גב' אורה מנחם.
כנציגים מקרב הציבור אני מציע את עו"ד מרינה
זץ ,את רפי לוי ואת אפסנוב אלנה.
החלטה:

פה-אחד ,מאשרים את הרכב חברי דירקטוריון
החכ"ל הנ"ל.

 .6אישור מינויו של חבר מועצת העיר ,עו"ד אלון סיסו לתפקיד
לראש

המשנה

.

העיר

ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציין שכמו
בשאר העיריות גם כאן ימונה משנה לראש העיר,
אני מציע לאשר את מינויו של עו"ד אלון סיסו
כמשנה לראש העיר.

הצבעה:

בעד 13 -
נגד -
נמנע -

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

 .7אישור מינוי של חבר מועצת העיר ,מר אלי כהן כסגן ראש
העיר ללא שכר.

ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציין כי עפ"י
פקודת העיריות ברשות כמו שלנו יש למנות 3
סגנים ,אני אגיש בקשה למשרד הפנים שיאשרו
לנו מינוי סגן רביעי.
אני מציע למנות את מר אלי כהן כסגן ראש העיר
ללא שכר ,כפוף לאישור משרד הפנים.

הצבעה:

בעד 13 -
נגד -
נמנע -

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

 .8אישור מינויו של חבר מועצת העיר ,מר אלי כהן כנציג הרשות
ערים

באיגוד
.

ביוב

ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציין כי מדובר
בתאגיד אזורי ,אני מציע למנות את חבר המועצה,
מר אלי כהן כנציג הרשות באיגוד ערים לביוב.

הצבעה:

בעד 13 -
נגד -
נמנע -

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

 .9אישור רכישת רכב עבור ראש העיר.

ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציין את
הצורך בהחלפת הרכב הקיים ,משב תשומת ליבם
לאישור משרד הפנים המונח לפניהם בנוגע
להגדלת תעריף לרכישת הרכב ולאור העובדה
שנדרשות דרישות אבטחה גבוהות בהיותו ראש
עיר מאוים.

הצבעה:

בעד 13 -
נגד -
נמנע -

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

.10

אישור הגדלה מס'  1לתב"ר מס'  - 1792הסדרי תנועה

ברחובות :גולדה מאיר ,פנחס לבון ופלמ"ח ע"ס ,₪ 3,501,603

סכום קודם עמד ע"ס  ,₪ 1,901,931התוספת בסך 1,599,672

 ,₪המימון ₪ 3,151,443 :משרד התחבורה ₪ 350,160 ,מקרנות
.

הרשות

ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציע לאשרו.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים

.11

אישור הגדלה מס'  1לתב"ר מס'  - 1802שיפוץ מבנה

רווחה ,ע"ס  ,₪ 900,000הסכום הקודם עמד ע"ס  500,000ש"ח
 ,₪התוספת בסך  ,₪ 400,000המימון ₪ 300,000 :משרד

העבודה והרווחה ₪ 450,000 ,מהמשרד לפריפריה והגליל,

 ₪ 150,000מקרנות הרשות

.

ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציע לאשרו.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים

.12

אישור הגדלה מס'  1לתב"ר מס'  - 1845פיתוח שכונת

גלי ים ע"ס  ,₪ 17,100,000סכום קודם עמד ע"ס 15,100,000
 ,₪התוספת בסך  ,₪ 2,000,000המימון ₪ 15,100,000 :מקרנות
הרשות 2,000,000 ,מקרן יעוד מרשות מקרקעי ישראל

.

ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציע לאשרו.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים

.13

אישור תב"ר מס'  - 1874הסדרי תנועה חדשים ברח'

יוספטל שלב ג' ע"ס  ,₪ 3,208,920המימון₪ 2,888,028 :

השתתפות משרד התחבורה ₪ 320,892 ,מקרנות הרשות
.

ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציע לאשרו.

מר פישמן:

מה זה כולל?

ראש העיר:

מדרכות ,עמודי תאורה ועוד.

מר פישמן:

אמור להתבצע ביוספטל פרויקט פינוי בינוי ,לא
כדאי להמתין עם זה ע"מ לא לבצע פרויקטים
מיותרים?

ראש העיר:

הכל מתוכנן ומתואם עם אגף ההנדסה ברשות,
הכל נעשה באופן מקצועי ומבוקר.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים התב"ר הנ"ל.

.14

אישור תב"ר מס'  - 1875ש.אופניים  +הסדרי תנועה

חדשים ברח' הרברט להימן ע"ס  ,₪ 2,803,277המימון:

 ₪ 2,522,949השתתפות משרד התחבורה ₪ 280,328 ,מקרנות
.

הרשות

ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציע לאשרו.

מר ברנוב:

מדובר ברחוב שיש בו צפיפות רבה ,תקצבו לנו רק
שביל אופניים ,אנו צריכים לשבת עם התאגיד
כאשר בתוכנית שלנו זה להתאים את הרחוב
ולשלב אותו עם רח' אג"ש.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים

.15

אישור תב"ר מס'  - 1879ביצוע שביל אופניים רח' לכיש

ע"ס  ,₪ 3,040,000המימון ₪ 2,736,000 :השתתפות משרד
התחבורה,

.

ראש העיר:

304,000

₪

מקרנות

הרשות

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ,מדגיש את
התייחסותו לצד המזרחי של הרחוב,ובפניה
למהנדס העיר הוא מבקש לררות תוכנית מסודרת

תחילה.
מר כהן:

זה שביל בעייתי ,גם במעברים לכיוון אזור
התעשייה ישנם בעיות.

מר אמילוב:

צריך לקחת בחשבון גם את נושא התחבורה
הציבורית.

מר ברנוב:

ישנם תוכניות מסודרות ,תהייה שם מדרכה רחבה
ויהיו חנויות מהצד השני.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים

.16

אישור תב"ר מס'  - 1880ביצוע שביל אופניים לאורך גן

סולד ע"ס  ,₪ 2,232,024המימון ₪ 2,008,822 :משרד התחבורה,
₪

223,202
.

הרשות

מקרנות

ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציין שהשביל
יכלול עמודי תאורה ומדגיש שתוכנית הפיתוח יפה
מאוד.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים

.17

אישור תב"ר מס'  - 1881ביצוע שביל אופניים רח' בנימין

אפרת ע"ס  ,₪ 1,548,636המימון ₪ 1,393,772 :השתתפות

משרד
.

התחבורה,

ראש העיר:

154,864

₪

מקרנות

הרשות

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציין כי
בהתאם לתוכנית המתאר של העיר ,אנו מעודדים
נסיעה על אופניים גם במסגרת שמירה על הכושר
הגופני של התושבים וגם במסגרת עיר ירוקה.

מר אמילוב:

האם יש בתוכנית גם גשר?

ראש העיר:

כן ,יש גשר להולכי רגל ולנסיעה על אופניים.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

.18

ע"ס

אישור תב"ר מס'  1889נוער בוחר ערך כדרך תשע"ט
19,800

.

,₪

המימון:

מענק

משרד

החינוך

ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציין כי מדובר
בתקנה מטעם משרד החינוך ,תקנה הטומנת
בחובה מספר קולות קוראים העוסקים בכללותם
בחינוך הבלתי פורמאלי וכמובן מתוקצבים ע"י
משרד החינוך.
מטעם הרשות עוסק בתחום מר זיו רוזנצוויג וזה
המקום לציין אותו לשבח על עבודתו המקצועית
בתחום.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

.19

אישור תב"ר מס'  - 1890מנהיגות משלבת והכנה

לצה"ל
.

ע"ס 30,000

,₪

המימון :מענק משרד

החינוך

ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציין כי משרד
החינוך מפעיל תוכניות לעידוד והסברה בנושא גיוס
לצה"ל ,התוכניות האלו אכן משמעותיות בעבור
הנוער ,זה משנה לחלק מהם את החשיבה וגורם
להם לרצות לשרת שרות משמעותי.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים

.20

אישור תב"ר מס'  - 1891מיול לפיקוח והצלה ע"ס

85,000
.

,₪

המימון:

השתתפות

משרד

הפנים

ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציע לאשרו.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים

.21

אישור תב"ר מס'  - 1892עזרי בטיחות וציוד הצלה ע"ס

70,000
.

,₪

המימון:

השתתפות

משרד

הפנים

ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציע לאשרו.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים

.22

אישור תב"ר מס'  - 1893עזרה ראשונה ע"ס ,₪ 42,000

המימון:

.

השתתפות

משרד

הפנים

ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציע לאשרו.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים

.23

אישור תב"ר מס'  - 1894ציוד הגברה ע"ס ,₪ 28,000

המימון:

.

השתתפות

משרד

הפנים

ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציע לאשרו.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים

.24

אישור תב"ר מס'  - 1895שילוט חופים ע"ס ,₪ 48,900

המימון:

.

השתתפות

משרד

הפנים

ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציע לאשרו.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים

.25

אישור תב"ר מס'  - 1896כסאות לנכים ע"ס ,₪ 18,000

המימון

.

השתתפות

משרד

הפנים

ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציין כי מדובר
בכיסאות מיוחדים אשר יכולים לשמש את הנכים
ובאמצעותם הם יכולים להיכנס למים.

מר קדוש:

אני מקבל פניות מתושבים בנושא הנגשה לחוף,
אם כך זה דבר מבורך עבור אוכלוסיית הנכים.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים

.26

אישור תב"ר מס'  - 1897ביצוע שביל אופניים רח' משה

שרת ע"ס  ,₪ 3,764,880המימון ₪ 3,388,392 :השתתפות

משרד
.

התחבורה,

376,488

₪

מקרנות

הרשות

ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציע לאשרו.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים

.27

ש ו נ ו ת.

ראש העיר:

מבקש את אישור הנוכחים להוסיף סעיף אשר לא
הופיע על סדר יומה של הישיבה.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים הוספת סעיף נוסף לסדר היום.

ראש העיר:

מינוי וועדת כספים:
אני מבקש למנות את חברי וועדת הכספים,
הוועדה הזו תשמש גם וועדת משנה לוועדת
תמיכות בה משתתפים כדרך קבע היועמ"ש,
המנכ"ל והגזבר.
אני מציע להרכב הוועדה את החברים הבאים:
•
•
•
•

ראש העיר ) -בהיעדרי תמלא את מקומי
עו"ד שיראל בר(
עו"ד שיראל בר
מר ג'נו פלס
מר אדם אמילוב

• מר אלי כהן
• מר שלומי טל
החלטה:

פה-אחד ,מאשרים

ראש העיר:

מודה לכולם ונועל את הישיבה.

_________________
פנינה ביטון

מנהלת לשכת מנכ"ל ומזכירת המועצה

העיר
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