פרוטוקול
מישיבת מועצת העיר מן המניין מס'  ,64102/אשר התקיימה ביום שני –
 ,014064102/בשעה  ,20:00בחדר 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 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 ברקי -

חבר מועצת העיר

מר אלי גבאי - -

חבר מועצת העיר

מר אלי כהן -

חבר מועצת העיר

מר שלומי קדוש -

חבר מועצת העיר

גב' אורה מנחם -

חברת מועצת העיר

גב' קלרה ריכטר -

חברת מועצת העיר

מר יניב שנקר -

מנכ"ל העירייה

מר שלמה הולנדר -

גזבר העירייה

מר ניקולאי דוברדאייב -

מהנדס העיר

עו"ד דקל קורש -

יועץ משפטי

מר נתי זילברמן -

דובר העירייה

הישיבה החלה בשעה.20:00 :

על סדר היום:
 .2אישור הארכת העסקה לגב' נילי אלדר ,מנהלת אגף החינוך בהתאם לחוזר
מנכ"ל משרד הפנים מס'  /4102/עד .00464102/
 .1הענקת הנחה בגובה  00%ברישום לקייטנות לילדי עובדים.
 .0מינוי סגן רביעי (ללא שכר) לראש העיר.
 ./שינוי בהרכב הוועדה למינוי בכירים ברשות.
 .0מינוי צוות מצומצם לקיום ראיונות למועמדים לתפקיד מבקר העירייה.
 .6אישור פרוטוקול הוועדה למחיקת חובות אבודים מיום .1240/4102/
בשל חובת חוק הגנת הפרטיות ,רשימת החייבים לא תצורף להזמנה זו,
הרשימה עם כל הפרטים עומדת לרשותכם במשרד מנכ"ל העירייה.
 .2אישור פרוטוקול וועדת מכרזים בנושא מכירת מגרש ברח' אילת .0
 .0אישור מועצת העיר כאסיפה כללית של תאגיד המים "ימים" ,להעלאת שכרו
של מנהל התאגיד ,מר וולטר גונסלבס.
 .9אישור הגדלה מס'  2לתב"ר מס'  – 2012פיס ירוק-פארק אגדות הים ,סכום
קודם עמד ע"ס  ,0,020,002התוספת בסך  ,₪ 001,000סה"כ הסכום החדש
עומד ע"ס  ,₪ 0,022,002המימון :העברה מיתרת תב"ר מס'  – 2/09מכספי
אפריקה ישראל.
 .20אישור הגדלה מס'  2לתב"ר מס'  – 2/96הקמת מעון יום ברח' ארזים
בסביוני ים (במקום מעון ברח' ירושלים) הסכום הקודם עמד ע"ס
 ,₪ 2,910,000התוספת בסך ( ,₪ 000,000שהועברו באישור ועדת תמיכות של
משרד הכלכלה) סה"כ הסכום החדש עומד ע"ס  ,₪ 1,/10,000המימון:
העברה מיתרת תב"ר מס'  ,2/09מכספי אפריקה ישראל.
 .22אישור תב"ר מס'  - 2066שילוט חופים  1020ע"ס  ,₪ 00,000המימון :מענק
משרד הפנים.
 .21אישור תב"ר מס'  – 2062הטמעת עקרונות הקיימות במערכת החינוך ע"ס
 ,₪ 0/,000המימון ₪ /0,100 :המשרד לאיכות הסביבה ₪ 20,000 ,מקרנות
הרשות.
 .20אישור תב"ר מס'  – 2060הקמת מבנה תרבות ע"ס; ,₪ /00,000 ,המימון:
העברה מיתרת תב"ר מס'  ,2/09מכספי אפריקה ישראל.
 .2/אישור תב"ר מס'  – 2069תכנון מפקדת נפת מפרץ ע,ס  ,₪ 101,010המימון:
מענק משרד הביטחון.
 .20אישור תב"ר מס'  – 2020בטיחות בדרכים  ,1020חלק ב' ,ע"ס ,₪ /2,100
המימון ₪ 00,000 :השתתפות משרד התחבורה ₪ 0,100 ,מקרנות הרשות.

 .1אישור הארכת העסקה לגב' נילי אלדר ,מנהלת אגף החינוך בהתאם לחוזר
.
מנכ"ל משרד הפנים מס'  /4101/עד 004/4101/
ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציין כי מדובר בהארכת
העסקתה עד סוף שנת הלימודים בלבד ,קרי ,עד ה ,00464102/ -
אני מציע להיענות לבקשתה ולאשר הארכת העסקתה של גב'
נילי אלדר.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

 .1הענקת הנחה בגובה  00%ברישום לקייטנות לילדי עובדים.
ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ" ל בפני הנוכחים ומבהיר כי הנושא אושר גם
בשנים עברו ,כיום מדובר במספר בודד של עובדים אשר ילדיהם
עדיין הולכים לקייטנות ,מציע לאשר מתן הנחה הנ"ל .

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

 .0מינוי סגן רביעי (ללא שכר) לראש העיר.
ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציע למנות את מר אלי כהן
כסגן רביעי שלי ,מר כהן היה חבר מועצה בקדנציה הקודמת
וחבר בוועדות העירייה ,תרם ועשה הכל למען העיר והקהילה
ובהתנדבות ,אני בהחלט מעוניין שמר כהן יהיה שותף איתי
לעשייה הרבה בעיר.

מר אברקי:

האופוזיציה מצביעה בעד המינוי של אלי כהן ,אני חושב שהוא
ראוי למינוי סגן ראש העיר ומאמין שהוא ימשיך לתרום לעיר
ולתושבים ,צריך רק לבדוק שאין מניעה למנות סגן רביעי.

ראש העיר:

קרית ים הינה עיר קולטת עליה ומונה מעל  /0,000תושבים
וככזו ,מותר לנו ארבעה סגנים במיוחד לאור העובדה שמדובר
במינוי ללא שכר.

מר אמילוב:

בפניה לראש העיר ,אני מקווה שאפשר גם לחלוק על הדעות
ועדיין להישאר חברים ,מה שאתה עושה כעת לא נותן מוטיבציה
לבחור בך לבחירות הבאות ,לא עברו חודשיים מהמינוי האחרון
וכבר אתה ממנה סגן רביעי ,אני לא יודע על איזה עשייה בדיוק
מדובר ,אני לא חושב שהרחבת הקואליציה מביא לחיזוקה ,אני

רואה את המהלך הזה כמו וירוס ,כמו סוס טרויאני.
אני מתנגד לצירוף החברים לקואליציה ,אני ממליץ לתת להם
זמן נוסף להיות שם ורק אחר כך לצרף אותם.
עו"ד סיסו:

גילוי נאות ,אלי חבר שלי ,אני חושב שהוא ראוי ומוכשר מאוד
ויכול לתרום רבות במיוחד בפרויקטים תרבותיים שיקומו בעיר,
יש לו ני סיון בעשייה הציבורית ובשנים האחרונות נחשפתי אליו
וגיליתי שיש לו רעיונות והברקות שיכולים לתרום רבות לעיר
ולקהילה ,אני תומך במינויו.
בהזדמנות זו אני מבקש לברך גם על המינוי של ג'נו פלס ומבקש
לציין כי בכהונה האחרונה העיר לא נראתה טוב וג'נו פלס יכול
רק להוסיף ומינויו הינו מהלך מבורך.

ראש העיר:

אני מבקש להגיב לדבריו של מר אמילוב ,מהיום אנו מחליטים
לשנות כיוון ,הייתה לנו ישיבה יום לאחר הבחירות והם הביעו
את רצונם להיות שותפים לעשייה ,גם בהצעות לסדר שהם
הגישו לא ראיתי דברים קנטרניים ,הם ציינו דברים לטיפול
ושיפור וזה די לגיטימי שתהיה להם דעה שונה.
חתונות לא חייבות להיות קתוליות ,יתירה מכך גם אם הם שוב
יחליטו לשנות כיוון – זו זכותם.

מר קדוש:

דבריו של אמילוב לא במקום והם לא מידתיים ,השימוש במונח
"סוס טרויאני" לא לעניין ,כל אחד תורם מרצונו ומיכולותיו.

מר אמילוב:

כשאנחנו השקענו את דמנו בבחירתו של ראש העיר אף אחד
מכם לא פעל לטובתו ,בעוד חמש שנים נראה את פעילותהם.

ראש העיר:

המינוי זה חלק מהרחבת הקואליציה ,אני מציע לאשר את מינויו
של מר אלי כהן כסגן רביעי.

הצבעה:

בעד 20 -
נגד ( 0 -אדם אמילוב ,מרגריטה קוזאקוב ומורדי פיזיצקי).
נמנע 0 -
עזבו את חדר הישיבות ולא הצביעו ( 1אורן איבגי ,אלכס פורטנוי)

החלטה:

מאשרים את מינויו של מר אלי כהן כסגן ראש העיר ללא שכר.

 ./שינוי בהרכב הוועדה למינוי בכירים ברשות.
ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציין כי מאחר וחל שינוי
במעמדו של מר ג'נו פלס ,נוצר הצורך בשינוי הרכב הוועדה כדי
שיהיה בה גם נציג מהאופוזיציה.
אני מציע למנות את מר בני אברקי לחבר בוועדה למינוי עובדים
בכירים.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

 .0מינוי צוות מצומצם לקיום ראיונות למועמדים לתפקיד מבקר העירייה.
ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציין כי מאחר ולמכרז
הנ"ל ניגשו מועמדים רבים ותהליך בדיקת כשירותם לתפקיד
גוזל זמן רב ,מציע למנות ועדה מצומצמת בהרכב של מנכ"ל,
יועמ"ש ,מנהלת כח אדם ונציג משרד הפנים.
הוועדה הנ"ל תבדוק את פרטי כלל המועמדים ותגיש לוועדה
למינוי בכירים שמות של חמישה מועמדים סופיים שנמצאו
כעומדים בתנאי הסף.
אני מציע לאשר את הרכב הוועדה המצומצמת.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

 ./אישור פרוטוקול הוועדה למחיקת חובות אבודים מיום .1240/4101/
בשל חובת חוק הגנת הפרטיות ,רשימת החייבים לא תצורף להזמנה זו,
.
הרשימה עם כל הפרטים עומדת לרשותכם במשרד מנכ"ל העירייה
ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציין כי הוועדה הנ"ל
בראשות עו"ד שיראל בר עושה עבודתה ביד רמה ,מתכנסים
ובודקים כל תיק ותיק ומנסים להוריד את מפלס החובות
לרשות.

עו"ד בר:

היועץ המשפטי הנחה אותנו מלכתחילה בנושא סמכויות
הוועדה ,התכנסנו ובדקנו אף את עבודת הוועדה הקודמת ,על
רוב התיקים חלה התיישנות ,מדובר בתיקים של אנשים שנפטרו,
פשטו רגל וכו' א נו משתדלים לטפל בתיקים לפני שיעבור המועד
וייחשבו כבלתי אפשריים לגביה וזה בא לידי ביטוי בהכנסות
מהגבייה.

מר הולנדר:

לאחר שפרוטוקול הוועדה עובר את אישור מועצת העיר ,זה
עדיין מצריך את אישור משרד הפנים ובכל אופן הגענו לכמעט
 90%גבייה.

ראש העיר:

מבקש לאשר את פרוטוקול הוועדה.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

 .2אישור פרוטוקול וועדת מכרזים בנושא מכירת מגרש ברח' אילת 0
ראש העיר:

.

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומביא לידיעתם כי המכרז
פורסם והתקבל אומדן שעמד ע"ס  ,₪ 2,600,000ההצעה הכי
גבוהה שהתקבלה עמדה ע"ס  ₪ 2,202,000ללא מע"מ ,גם עפ"י
חוו"ד היועמ"ש אם יתווסף המע"מ להצעה הגבוהה היא עדיין
נמוכה מהאומדן ולכן הכי מומלץ זה לצאת לפרסום המכרז
מחדש.
בכל מקרה אנחנו מעוניינים למכור את המגרש ,המקום ריק
והפך למטרד ולמזבלה עירונית ,במקום שנקבל עליו אגרות
והיטלים.
אני מציע לקבל את המלצת וועדת המכרזים בהתאם לפרוטוקול
הוועדה.ולצאת לפרסום המכרז.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

 .8אישור מועצת העיר כאסיפה כללית של תאגיד המים "ימים" ,להעלאת
.
שכרו של מנהל התאגיד ,מר וולטר גונסלבס
ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומבקש כי המועצה בכובעה
כאסיפה כללית של תאגיד המים "ימים" תאשר את העלאת
שכרו של מ ר וולטר גונסלבס המשמש כמנהל התאגיד ב 20%
משרה ,ותעמיד אותו על סך של  ,₪ 22,000החל מיום .24042/

החלטה:

המועצה בכובעה כאסיפה כללית של תאגיד המים "ימים"
מאשרת פה-אחד ,העלאת שכרו של מר וולטר גונסלבס.

 .9אישור הגדלה מס'  1לתב"ר מס'  – 1011פיס ירוק-פארק אגדות הים,
סכום קודם עמד ע"ס  ,0,020,001התוספת בסך  ,₪ 001,000סה"כ הסכום
החדש עומד ע"ס  ,₪ 0,822,001המימון :העברת הסך  ₪ 001,000מהיטלים
.
שהתקבלו מאפריקה ישראל
ראש העיר:

ראש העיר מקריא התב"ר הנ"ל בפני הנוכחים ומציין כי התב"ר
הנ"ל למעשה ניפתח לטובת פארק אגדות ים ,בינתיים נעשה רק
תכנון התחלתי בלבד ,זה עבר את אישור המרחב (קרן קיימת)
ועבר לאישור הדירקטוריון  ,הם התחייבו לקחת את הפרויקט
על עצמם ,לאחר האישור נעביר את הסכום במלואו לטובת
הקמת היכל תרבות עירוני.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

 .20אישור הגדלה מס'  1לתב"ר מס'  – 1/9/הקמת מעון יום ברח' ארזים
בסביוני ים (במקום מעון ברח' ירושלים) הסכום הקודם עמד ע"ס
 ,₪ 1,910,000התוספת בסך ( ,₪ 008,000שהועברו באישור ועדת תמיכות
של משרד הכלכלה) סה"כ הסכום החדש עומד ע"ס  ,₪ 1,/18,000המימון:
.
העברת סך  ₪ 008,000היטלים שהתקבלו מאפריקה ישראל
ראש העיר

מקריא התב"ר הנ"ל בפני הנוכחים ומציין את החשיבות
בהקמת מעונות בעיר לטובת האוכלוסייה הצעירה ,הנושא נבדק
ונמצא כי מומלץ להקים מעון נוסף בסביוני ים .

מר פורטנוי:

יש מספיק מעונות בעיר ,מי צריך מעון נוסף? אין צורך להוסיף,
אולי כדאי לבנות קאנטרי.

מר גבאי:

נהפוך הוא ,כל פעם שרוצים לבנות מעון בקרית ים צריך לחגוג,
זה גורם לעיר להמשיך להיות צעירה ותוססת .מה רע בכך?

מר אברקי:

אני מציע להפוך דף ולהתחיל בחשיבה חדשה על הפרויקטים
בעיר.

ראש העיר:

מציע לאשר התב"ר הנ"ל

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

 .11אישור תב"ר מס'  - 10//שילוט חופים  1010ע"ס  ,₪ 00,000המימון:
.
מענק משרד הפנים
ראש העיר:

מקריא התב"ר הנ"ל בפני הנוכחים ומציע לאשרו.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

 .11אישור תב"ר מס'  – 10/2הטמעת עקרונות הקיימות במערכת החינוך ע"ס
 ,₪ 0/,000המימון ₪ /0,100 :המשרד לאיכות הסביבה ₪ 10,800 ,מקרנות
.
הרשות
ראש העיר:

מקריא התב"ר הנ"ל בפני הנוכחים ומציע לאשרו.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

 .10אישור תב"ר מס'  – 10/8הקמת מבנה תרבות ע"ס  ,₪ /00,000המימון:
.
העברת הסך מהיטלים שהתקבלו מאפריקה ישראל
ראש העיר:

מקריא התב"ר הנ"ל בפני הנוכחים ומציין כי עושים שינוי
לתב"ע והופכים התוכנית מירוק לחום  -מבנה ציבור ,השטח
נמצא בין מבנה אשכול פיס לספריה ,זה עדיין בתהליך אולם
מבקש לציין כי יש לנו לצורך כך סך של  /00,000ש"ח בלבד.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

 .1/אישור תב"ר מס'  - 10/9תכנון מפקדת נפת מפרץ ע,ס  ,₪ 101,010המימון:
.
מענק משרד הביטחון
ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציין כי בשיחות שהתקיימו
עם פיקוד העורף הגענו להסכמות לאפשר להם להפעיל מפקדת
הנפה בתוך המבנה של ביה"ס "מפלסים" לשעבר שעומד ללא
שימוש ,הוסכם שמשרד הביטחון ישקיע את כל השיפוץ על
חשבונו וזה יפעל כאמור רק בשעת חירום.
כמו כן במקום תוקם תחנה לטיפול במשפחה (טיפת חלב)
התחנה תהיה הרבה יותר גדולה ומרווחת ותשרת את כל
האוכלוסייה ,השינוי אמור לשדרג את כל המבנה שיקבל תדמית
חדשה.
אני מציע לאשר התב"ר הנ"ל.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

 .1/אישור תב"ר מס'  – 1020בטיחות בדרכים  ,1010חלק ב' ,ע"ס ,₪ /1,100
המימון ₪ 00,000 :השתתפות משרד התחבורה ₪ 8,100 ,מקרנות הרשות.
ראש העיר:

מקריא התב"ר הנ"ל בפני הנוכחים ומציע לאשרו.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

__________________
פנינה ביטון
מנהלת לשכת מנכ"ל
ומרכזת ישיבות מועצה
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_________________
דוד אבן צור
ראש העיר

