פרוטוקול מועצה מס' 4/2015
מישיבת מועצת העיר מן המניין ,אשר התקיימה ביום רביעי ,06/05/2015 -
בחדר הישיבות ,בבניין העירייה.
נוכחים:

השתתפו:

מר דוד אבן צור

-

ראש העיר

גב' שיראל בר

-

מ"מ ראש העיר

מר אדם אמילוב

-

סגן ראש העיר

מר אלי כהן

-

סגן ראש העיר

מר ג'נו פלס

-

סגן ראש העיר

עו"ד אלון סיסו

-

חבר מועצת העיר

מר אלכס פורטנוי

-

חבר מועצת העיר

גב' מרגריטה קוזאקוב -

חברת מועצת העיר

עו"ד מורדי פיזיצקי -

חבר מועצת העיר

מר אורן איבגי

-

חבר מועצת העיר

מר בנימין אברקי

-

חבר מועצת העיר

מר אלי גבאי -

-

חבר מועצת העיר

מר שלומי קדוש

-

חבר מועצת העיר

גב' אורה מנחם

-

חברת מועצת העיר

גב' קלרה ריכטר

-

חברת מועצת העיר

מר יניב שנקר
מר שלמה הולנדר -
מר ניקולאי דוברדאייב -
עו"ד דקל קורש
מר רועי לוי
מר נתי זילברמן
גב' פנינה ביטון

הישיבה החלה בשעה.18:00 :

מנכ"ל העירייה
גזבר העירייה
מהנדס העיר
יועץ משפטי
מבקר העירייה
דובר העירייה
מנהלת לשכת מנכ"ל ומרכזת ישיבות
המועצה

סדר היום:
 .1הצעה לסדר היום של חבר מועצת העיר ,מר אלי גבאי ,בנושא מיסיון לנזקקים
בחסות לשכת הרווחה בקרית ים ,מצ"ב.
 .2אישור שינוי בהרכב חברי המשלחת לרומניה (בחודש מאי) במסגרת חילופי
משלחות ,במקום עו"ד אלון סיסו יצא מר יצחק מייזלר .
 .3אישור יציאתם של רה"ע מר דוד אבן צור וחבר מועצת העיר מר בני אברקי
לאירוח בין שלושה ימים בעיר התאומה  -קריטיי שבצרפת ,בין התאריכים
 8/5/15עד  10/5/15כולל ,במסגרת ערים תאומות.
 .4אישור יציאת משלחת בת  4נגנים  2 +מלווים מתזמורת הקונסרבטוריון
העירוני לייצג את המדינה בעיר סיגט שברומניה ,בין התאריכים ,12-19/5/15
במסגרת אירועי  70שנה לגירוש יהודי סיגט .כל העלויות הכרוכות ביציאת
המשלחת ,ע"ח העיר המארחת ,ימי העבודה למלווים ע"ח הרשות.
 .5אישור מחדש של מועמדות ראש העיר ,מר דוד אבן צור לכהן כדירקטור
בתאגיד המים "ימים".
 .6אישור וועדת הקצאות מיום  2/12/14בנושא הקצאת מקרקעין לעמותת בית
מנחם להקמת בית כנסת בשכ' סביוני ים.
 .7אישור פרוטוקול וועדת הקצאות מיום  ,20/4/15בנושא הקצאת מבנה להפעלת
מעון יום ברח' הארזים.
 .8אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מיום  21/04/15בדבר הקצאת מבנה לארגון נכי
צה"ל ברח' האירוס  1לתקופה בת  5שנים עם אופציה להארכה של  5שנים
נוספות.
 .9אישור מינויו של מר יעקב חן כמועמד לדירקטור חיצוני בתאגיד המים "ימים".
 .10אישור שינוי בהסכם (בין תאגיד המים "ימים" לעירייה) להחזר הלוואת בעלים,
כך שהחל משנת  ,2015לא תמשוך העירייה את הלוואת הבעלים למשך  3שנים
לפחות.
 .11עדכון הרכב וועדת מלגות.
 .12עדכון חברי הוועדה למיגור נגע הסמים המסוכנים.
 .13אישור הגדלה מס'  1לתב"ר מס'  - 1467הקמת בי"ס יסודי בשכ' סביוני ים ע"ס
 9,410,420ש"ח ,הסכום הקודם עמד ע"ס  ,₪ 9218,420התוספת בסך 192,000
 ,₪סה"כ הסכום החדש עומד ע"ס  ,₪ 9,410,420המימון :מקרנות הרשות.
 .14אישור הקטנה לתב"ר מס'  - 1521פיס ירוק  -פארק "אגדות הים" ,ע"ס
 ,₪ 502,000סכום קודם עמד ע"ס  ,₪ 5,877,001ההפחתה בסך ,₪ 5,375,001
הסכום החדש עומד ע"ס  ,₪ 502,000המימון ₪ 200,000 :מקרנות הרשות,
 ₪ 302,000מאת אפריקה ישראל.

 .15אישור שינוי מס'  1לתב"ר מס'  - 1560הנגשת תחנות אוטובוסים ע"ס 391,907
 ,₪סכום קודם עמד ע"ס  ₪ 333,121השתתפות משרד התחבורה ,וסך 58,786
 ₪מקרנות הרשות ,ההפחתה בסך  ,₪ 96,484השתתפות משרד התחבורה וכן
גידול בסך  ₪ 96,484מקרנות הרשות .המימון ₪ 236,637:השתתפות משרד
התחבורה ₪ 155,270 ,מקרנות הרשות.
 .16אישור תב"ר מס'  - 1626הקמת קונסרבטוריון ברח' פינחס ספיר ע"ס
 ,₪ 11,169,825המימון :מענק מפעל הפיס.
 .17אישור תב"ר מס'  - 1627כיסוי גרעונות סופיים בתב"רים ,הלוואה ע"ס
 ,₪ 1,040,000מבנק דקסיה ישראל בע"מ ,לתקופת החזר של  15שנים ,בשיעור
ריבית של .3.8%.
****************
 .1הצעה לסדר היום של חבר מועצת העיר ,מר אלי גבאי ,בנושא מיסיון לנזקקים
.
בחסות לשכת הרווחה בקרית ים ,מצ"ב

 .2אישור שינוי בהרכב חברי המשלחת לרומניה (בחודש מאי) במסגרת חילופי
.
משלחות ,במקום עו"ד אלון סיסו יצא מר יצחק מייזלר

 .3אישור יציאתם של רה"ע מר דוד אבן צור וחבר מועצת העיר מר בני אברקי
לאירוח בין שלושה ימים בעיר התאומה  -קריטיי שבצרפת ,בין התאריכים
.
 8/5/15עד  10/5/15כולל ,במסגרת ערים תאומות

 .4אישור יציאת משלחת בת  4נגנים  2 +מלווים מתזמורת הקונסרבטוריון
העירוני לייצג את המדינה בעיר סיגט שברומניה ,בין התאריכים ,12-19/5/15
במסגרת אירועי  70שנה לגירוש יהודי סיגט .כל העלויות הכרוכות ביציאת
.
המשלחת ,ע"ח העיר המארחת ,ימי העבודה למלווים ע"ח הרשות

 .5אישור מחדש של מועמדות ראש העיר ,מר דוד אבן צור לכהן כדירקטור
.
בתאגיד המים "ימים"

 .6אישור וועדת הקצאות מיום  2/12/14בנושא הקצאת מקרקעין לעמותת בית
.
מנחם להקמת בית כנסת בשכ' סביוני ים

 .7אישור פרוטוקול וועדת הקצאות מיום  ,20/4/15בנושא הקצאת מבנה להפעלת
.
מעון יום ברח' הארזים

 .8אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מיום  21/04/15בדבר הקצאת מבנה לארגון נכי
צה"ל ברח' האירוס  1לתקופה בת  5שנים עם אופציה להארכה של  5שנים
.
נוספות

 .9אישור מינויו של מר יעקב חן כמועמד לדירקטור חיצוני בתאגיד המים "ימים".

 .10אישור שינוי בהסכם (בין תאגיד המים "ימים" לעירייה) להחזר הלוואת בעלים,
כך שהחל משנת  ,2015לא תמשוך העירייה את הלוואת הבעלים למשך  3שנים
.
לפחות

 .11עדכון הרכב וועדת מלגות.

 .12עדכון חברי הוועדה למיגור נגע הסמים המסוכנים.

 .13אישור הגדלה מס'  1לתב"ר מס'  - 1467הקמת בי"ס יסודי בשכ' סביוני ים ע"ס
 9,410,420ש"ח ,הסכום הקודם עמד ע"ס  ,₪ 9218,420התוספת בסך 192,000
 ,₪סה"כ הסכום החדש עומד ע"ס  ,₪ 9,410,420המימון :מקרנות הרשות .

 .14אישור הקטנה לתב"ר מס'  - 1521פיס ירוק  -פארק "אגדות הים" ,ע"ס
 ,₪ 502,000סכום קודם עמד ע"ס  ,₪ 5,877,001ההפחתה בסך ,₪ 5,375,001
הסכום החדש עומד ע"ס  ,₪ 502,000המימון ₪ 200,000 :מקרנות הרשות,
.
 ₪ 302,000מאת אפריקה ישראל

 .15אישור שינוי מס'  1לתב"ר מס'  - 1560הנגשת תחנות אוטובוסים ע"ס 391,907
 ,₪סכום קודם עמד ע"ס  ₪ 333,121השתתפות משרד התחבורה ,וסך 58,786
 ₪מקרנות הרשות ,ההפחתה בסך  ,₪ 96,484השתתפות משרד התחבורה וכן
גידול בסך  ₪ 96,484מקרנות הרשות .המימון ₪ 236,637:השתתפות משרד
.
התחבורה ₪ 155,270 ,מקרנות הרשות

 .16אישור תב"ר מס'  - 1626הקמת קונסרבטוריון ברח' פינחס ספיר ע"ס
.
 ,₪ 11,169,825המימון :מענק מפעל הפיס

 .17אישור תב"ר מס'  - 1627כיסוי גרעונות סופיים בתב"רים ,הלוואה ע"ס
 ,₪ 1,040,000מבנק דקסיה ישראל בע"מ ,לתקופת החזר של  15שנים ,בשיעור
.
ריבית של 3.8%.

_________________
פנינה ביטון
מנהלת לשכת מנכ"ל ומזכירת המועצה
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דוד אבן צור
ראש העיר

