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 ./הצעה לסדר היום של חבר מועצת העיר ,עו"ד אלון סיסו בנושא הצטיידות
.
במטהרי מים בגני הילדים ,מצ"ב
ראש העיר:

פותח את ישיבת מועצת העיר ,מברך את הנוכחים ,מקריא את
ההצעה לסדר ומעביר את רשות הדיבור למר אלון סיסו ,מגיש
ההצעה.

עו"ד סיסו:

הגשתי את הצעתי הנ"ל בעקבות פניות של תושבים ,הורים
לתלמידי גני הילדים בעיר ,אני חושב שמדובר בצורך אלמנטארי
לרכוש מטהרי מים לתלמידים האלו ,הילדים שלנו שותים מים
מהברזים ומיותר לציין שקצרה היריעה מלספר כמה חיידקים יש
במים וכמה נחוץ לשים מטהרי מים ,בנוסף ,העלות אינה גבוהה
במיוחד ,אין סיבה שהילדים לא ייהנו ממים קרים ונקיים
ובמיוחד בחודשי הקיץ החמים.

ראש העיר:

הצעתך טובה ועניינית ,יש לנו  4/גנים בעיר ,מתוכם  /1גנים כבר

צוידו במטהרי מים ,אנו נמצאים עדיין בהמשך הפרויקט בשאר
הגנים ,אילו שאלת או התעניינת בנושא לפני כן ,לא הייתה מגיש
את הצעתך הנ"ל ,על כל פנים מדובר במטרה משותפת לטובת
התלמידים שלנו.
מר פלס:

אני מבקש לבדוק אפשרות להוסיף לפרויקט הזה גם את
מועדוניות רווחה.

 .0אישור מינויו של מר יובל ברנוב לתפקיד מהנדס העיר.
ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציין כי בישיבת המועצה
הקודמת נפרדנו ממהנדס העיר היוצא ,ד"ר ניקולאי דוברדאייב.
אני מבקש מכל הנוכחים שכל אחד יציג את עצמו בפני מר ברנוב
להיכרות ראשונה.
מבקש את מר ברנוב יובל להציג את עצמו בפני הנוכחים.

מר ברנוב:

אני בן  ,47נשוי  ,1 +מתגורר בשכניה ,אני בתחום ההנדסה מזה 21
שנה ,בעל תואר במנהל עסקים אונ' ת"א ותואר בהנדסה אזרחית
בטכניון בחיפה.
כחלק מניסיוני התעסוקתי עבדתי כמהנדס קונסטרוקציות
במשרד תכנון הנדסי ,עבדתי כמהנדס חברה העוסקת בליווי
בנקאי של לפרויקטים בבנייה כולל דו"חות אפס ,הערכות שווי,
בדיקות עסקיות ותמיכה הנדסית בלמעלה מ  /1 -פרויקטי בנייה
כמעט מידי חודש ,וכמנהל תפעול ופיתוח בחב' בניה יזמית.

מר איבגי:

האם יש לך ניסיון בעבודה עם עיריות ו9או מועצות מקומיות?

מר ברנוב:

כן ,בוודאי.

ראש העיר:

מודה למר ברנוב ,מבקש להעלות להצבעה את מינויו של מר יובל
ברנוב לתפקיד כמהנדס העיר קרית ים.

הצבעה:

בעד /4 -
נגד -
נמנע -

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים את מינויו של מר יובל ברנוב לתפקיד מהנדס
העיר במשרה מלאה ובשכר של  08%משכר מנכ"ל
מר ברנוב יחל עבודתו ברשות החל מיום ./9//9/7

 .3דברי הסבר מאת נציג חב' יפה נוף בנושא ריבוי תאונות הדרכים באזור
.
המטרונית ,על ציר שד' ירושלים
ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומעביר את רשות הדיבור למר
אריק ברונסקי ,נציג חב' יפה נוף.

מר ברונסקי:

אני מנהל מח' תנועה ומטפל זה למעלה מ  21שנה בפרויקט ים
כולל פרויקט שד' ירושלים ,רימזור וכו' בקרית ים .
הפרויקט האחרון שעבדתי עליו זה ציר המטרונית ,הפרויקט
הסתיים והופעל בשנת  ,21/1בנושא תאונות הדרכים ,לפי הנתונים
של משטרת ישראל והלמ"ס ,החל מהפעלת המטרונית היו 1
הרוגים ו  1/פצועים ,מתוכם  8פצועים קשה.
מבחינת כמות התאונות יש למעשה ירידה משמעותית מבחינת
תאונות ונפגעים קל ,אנו מבצעים מעקבים באופן קבוע ,בעוד שבוע
למשל אנו מציגים את הדו"ח.
חשוב לדעת מה היה המצב לפני המטרונית ,האם התאונות התרבו
בגלל המטרונית ,אנו סופרים נפגעים ,מהבדיקות שלנו עולה
שהתרחשו כ –  /11תאונות (כללי) לפני ואחרי המטרונית.
אנו מעסיקים את היועצים הכי טובים בארץ אשר עושים עבודת
מחקר ברמה גבוה מאוד.

ראש העיר:

לדעתי הסיבה טמונה בעקבות תיחת כביש עוקף קריות ,חתכו את
כביש ההסתדרות ונורו פקקים עצומים ולחץ אדיר ,אני לא חושב
שכמות התאונות ירדה בגלל המטרונית.

מר ברונסקי:

מאז השינוי הזה היו  0תאונות דרכים בלבד.

מר גבאי:

זה לא מדויק ,יש לכם טעות ,אני יודע על כמות הרבה יותר גדולה,
הנתון שציינתם שגוי.

ראש העיר:

הסיבה שבגינה נמצא כאן היועץ מר ברונסקי היא לנסות למצוא
פתרון למניעת תאונות דרכים ולפתור את הבעיות ,אמי יודע
שבצומת ג'בוטינסקי ישנה בעיה ברמזור ,אורך הכביש ארוך מאוד
ביחס לתחלופת האורות ברמזור ולכן הנהגים מנסים ל"גנוב" את
הרמזור.

מר ברונסרי:

אני יודע בדיוק על מה ראש העיר מדבר ,אני מכיר היטב את הציר
ואת הרמזור ,מדובר ברצועה של כ  71מטר ואז צריך לפנות
שמאלה ,נכון זה מהווה בעיה אבל לא ניתן לבצע שום שינוי  ,הכל
מתוכנת ומחושב ,עושים הכל כדי שתהיה זרימה חופשית של
רכבים והבעיה נעוצה בשיטת הנהיגה שלנו בארץ ,הנהגים לא
שומרים מרחק.

ראש העיר:

לדעתי ,אין צורך לקצר את הרמזור הירוק.

מר ברונסקי:

אני מבקש לציין בפניכם כי מהבדיקות שאנו עורכים עולה שיש
ירידה משמעותית בתאונות הדרכים בציר הזה.

מר פלס:

אני לא חושב שזה מדויק ,אני כנהג מקבל אור ירוק באותה עת
שהולכי הרגל במעבר החצייה מקבלים אף הם אור ירוק

מר ברונסקי:

אתה צודק ,זה מצב אפשרי שיכול להתרחש ,אנו ממשיכים
במעקב קבוע במגמה לשפר ולהתייעל ,אנו מזמינים נציגות
מטעמכם להשתתף בסיור9דיון במגמה למזער את כמות התאונות
למרות שלעולם לא נהיה במצב של  1תאונות כי הרוב זה טעויות
אנוש.

מר פלס:

האם מדובר בכשל תכנוני או בטויות אנוש?

מר ברונסקי:

הרוב זה תוצאה של טעויות אנוש ,כך לדוגמא מצב שעשינו
הארכה מלכותית לרמזור האדום אבל זה לא עבד יפה מכיוון
שהנהגים החליטו שזה ארוך אז הם נוסעים באדום ,הצענו
למשטרת ישראל להציב מצלמות והם פשוט מתנגדם מהסיבה
שזה דורש מהם עבודה רבה והצבת שיטור רב.

מר קדוש:

אני במקרה עובר יום יום ברחובות האלו ואני רואה שתוך כדי
נסיעה כאשר הרכבים נמצאים במהלך נסיעה באמצע הצומת,
והרמזור מתחלף ,דבר המסכן את חיי הנהגים ,אז אם אתם
מודעים לבעיה הזו ,זה הזמן לקחת לשימת לבכם ולפעול לתיקון
המצב.

מר אברקי:

אני מציע להוסיף שילוט כמו תמרורי אזהרה.

עו"ד בר:

מבקשת להאיר שימת לבכם לגבי הצומת אחרי רח' צה"ל – פניית
פרסה ,הזווית של הצומת לא הגיונית זה צר מאוד וגורם לתאונות
רבות ,אולם כאשר מדובר בתאונות פח ללא נפגעים זה לא מדווח
וגם כאם צריך להשקיע מחשבה לתיקון העיוות.

מר ברונסקי:

אנו הולכים לטפל בפניית פרסה שציינת ובמקביל מנסים להשיג
תקציב ולהוסיף מצלמה.
אגב ,גם נציגי משרד התחבורה אמורים להשתתף בסיור ב –
 ,/19/9/6ייצא זימון מסודר.

ראש העיר:

אני מציע שגם המהנדס החדש ,מר יובל ברנוב ישתתף.

מר איבגי:

מה המסכנות שלכם לאחר שביצעתם את השינויים שצוינו על ידך.

מר ברונסקי:

אנו עומדים לשפר מס' צמתים בניהם את הצומת במשה שרת
ותכנון הסובה ,בצה"ל ושד' ירושלים אולי בסוף יוחלט להציב
מצלמה וכמובן אם נגלה מקומות נוספים הדורשים שיפור
במסגרת ההנדסה ,נבקש תקציב נוסף לכך ונטפל גם בהם.

 .4דיון נוסף בנושא אישור נוהל פרסום החלטות וועדת ערר על קביעת ארנונה
כללית באתר האינטרנט הרשותי ,בהתאם לתקנה  //א' לתקנות הרשויות
.
המקומיות ,מצ"ב
ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומעביר את רשות הדיבור
לעו"ד דקל קורש.

עו"ד קורש:

בהמשך לדיון מישיבה קודמת מיום  ,1/9/29/8בנושא נוהל פרסום
החלטות ועדת ערר ,לפי תקנה  //א' לתקנות הרשויות המקומיות,
שהעברתי לעיונכם ,הסעיף מדבר על פומביות החלטות הוועדה.
ההערה שעלתה בדיון הקודם הייתה ,האם אנו מחויבים לפרסם
את שם העורר או רק את ההחלטה בלבד ,הנושא הוקפא והובא
כעת לדיון חוזר.
הכלל הוא שההחלטות אמורות להתפרסם כפי שהן כולל שמות
הצדדים ,אולם ניתן לפרסם ההחלטות גם מבלי לנקוב בשם
העורר אם הוא אינו מעוניין ששמו יופיע בפרסום.
בהצעת הנוהל שניסחתי נקבעו קריטריונים מנחים לסוגיה הנ"ל.

ראש העיר:

עם פתיחת ישיבת וועדת ערר ,על יו"ר הוועדה לשאול האם אין
מניעה לפרסם את שמו של העורר או כל פרט על הערר שלו ולפעול
בהתאם ובלבד שלא נגיע למצב של עבירה על חוק הגנת הפרטיות
וכו'.

מר פלס:

אני מציע שיהיה כלל ועל פיו יפורסמו רק ההחלטות מבלי לציין
את שמות הצדדים.

עו"ד קורש:

הצעתו של סגן רה"ע פרקטית יותר ואני ממליץ לאמצה ומציע
שהחל מתחילת שנת  ,21/6מזכירת הוועדה תמספר את התיקים
במספרים סידוריים ובנוסח שיפורסם באתר ,יירשמו רק מספרי
התיקים.

החלטה:

פה-אחד מאשרים פרסום החלטות הוועדה בסייגים שצוינו,
דהיינו ,פרסום החלטות ועדת הערר באתר האינטרנט ללא שמות
הצדדים ורק עם מספר תיק הערר.
היועמ"ש יתקן את הנוהל בהתאם ויפרסמו.

 .5אישור שינוי מס'  2לתב"ר מס'  - /801שיקום מרכז ניצן דרכי גישה  -חניות
ע"ס  ,₪ 2,/11,111הסכום הקודם עמד ע"ס  ,₪ 2,611,111המימון/11,111 :
 - ₪משרד הפנים - ₪ 411,111 ,מינהל מקרקעי ישראל ₪ /,111,111 ,משרד
.
הבינוי והשיכון ₪ 711,111 ,מקרנות הרשות
ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציע לאשרו.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

 .7אישור שינוי מס'  /לתב"ר מס'  - /70/הקמת עמדות חנייה לאופניים ע"ס
 ,₪ //6,701המימון ₪ 211,111 :משרד הפנים ₪ 6/6,701 ,המשרד
לאיכוה"ס (קיטון בקרנות הרשות בסך  ₪ ///,421והגדלת השתתפות משרד
.
הפנים בסך )₪ 211,111
ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציע לאשרו.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

 .6אישור תב"ר מס'  - /7/1רכישת  2מבנים יבילים  -בי"ס רבין ע"ס /41,111
.
ש"ח ,המימון :השתתפות משרד החינוך
ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציע לאשרו.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

 .0אישור תב"ר מס'  - /7//שיקום ושיפוץ של גן סולד ע"ס  211,111ש"ח,
.
המימון :מענק פיתוח משרד הפנים לשנת 21/7
ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציע לאשרו.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

 ./אישור תב"ר מס'  - /7/2שיקום ושיפוץ של גן תבור ע"ס  211,111ש"ח,
.
המימון :מענק פיתוח משרד הפנים לשנת 21/7
ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציע לאשרו.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

 ./1אישור תב"ר מס'  - /7/1שיקום ושיפוץ של רח' זלמן שז"ר ע"ס /48,111
.
ש"ח ,המימון :מענק פיתוח משרד הפנים לשנת 21/7
ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציע לאשרו.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

 .//אישור תב"ר מס'  - /7/4תכניות אב ותכניות אסטרטגיות ע"ס 211,111
.
ש"ח ,המימון :מענק פיתוח משרד הפנים לשנת 21/7
ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציין כי מדובר בהעסקת
יועצים ונושא מיתוג העיר.
ע"מ שנוכל להגיע למינהל ערוכים בהסכמים כדאיים  ,צריכה
להיעשות עבודה מקדימה.
בגדול ,מדובר בתוכנית לבניית מגדלים רבי קומות לזוגות צעירים.

מר איבגי:

מי קובע שהאזור מתאים למגורים ולא לעסקים.

ראש העיר:

אני.

מר איבגי:

ניתן לעשות שם משהו יותר גדול ,לפי דבריך ,מבנייה לעסקים
מרווים יותר ,אם כך מציע שהמהנדס החדש יחשוב על משהו יותר
כדאי.

ראש העיר:

אני מקבל המון פניות שאין לנו מקומות לבתי מגורים ,יש לנו
חנויות ועסקים שפותחים וסוגרים ומה שאני עושה זה הדבר הכי
נכון וזאת כדי למשוך לכאן זוגות צעירים.
התייעצנו עם המשנה למנכ"ל כדי שייעץ לנו ונוכל לקחת את
המחיר למשתכן ושנוכל לקבל כמה שיותר מהמינהל .
אנו לא מוותרים על התקציב שאנו אמורים לקבל ומבטיח לכם
שנגיע להסכם הכי טוב עם המינהל.
יש לנו פרויקטים שיוצאים לדרך בתקופה הקרובה כמו:
 681יח' דיור באצטדיון הכדורגל ,בניין הספרייה ,בניין העירייה,
הקמת כ  241יח' דיור ליד ב' חשמל ,עוד כ  /21יח' דיור
יוקרתיות ליד הים צמוד לשכ' אלמוגים.
על פי הצפי ,עשוי להיכנס לקופת העירייה סך של כ .₪
מציע לאשר התב"ר הנ"ל.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

 ./2אישור תב"ר מס'  - /7/8הקמת מערכות מידע ותקשורת ע"ס  /11,111ש"ח,
.
המימון :מענק פיתוח משרד הפנים לשנת 21/7
ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציע לאשרו.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

 ./1אישור תב"ר מס'  - /7/7פיתוח תשתיות בנייני העירייה ע"ס  211,111ש"ח,
.
המימון :מענק פיתוח משרד הפנים לשנת 21/7
ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציע לאשרו.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

 ./4אישור תב"ר מס'  - /7/6פיתוח תשתיות מבנה הרווחה ע"ס  /11,111ש"ח,
.
המימון :מענק פיתוח משרד הפנים לשנת 21/7
ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציע לאשרו.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

 ./8אישור תב"ר מס'  - /7/0החלפת רכבים ומכונת צביעה ע"ס  211,111ש"ח,
.
המימון :מענק פיתוח משרד הפנים לשנת 21/7
ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציע לאשרו.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

 ./7אישור תב"ר מס'  - /7//הנגשת  2כיתות לקויי שמיעה בי"ס ימית ע"ס
.
 71,111ש"ח ,המימון:השתתפות משרד החינוך
ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציע לאשרו.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

 ./6אישור תב"ר מס'  - /611הנגשת כיתת לקויי שמיעה בי"ס רודמן ע"ס
.
 11,111ש"ח ,המימון:השתתפות משרד החינוך
ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציע לאשרו.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

 ./0אישור תב"ר מס'  - /61/הנגשת כיתת לקויי שמיעה בי"ס אלמוגים ע"ס
.
 11,111ש"ח ,המימון :השתתפות משרד החינוך
ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציע לאשרו.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

 .//אישור תב"ר מס'  - /612אופנוע ים ע"ס  ,₪ 08,111המימון :השתתפות
.
משרד הפנים
ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציע לאשרו.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

 .21אישור תב"ר מס'  - /611סככות צל ע"ס  ,₪ 71,111המימון :השתתפות
.
משרד הפנים
ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציע לאשרו.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

 .2/אישור תב"ר מס'  - /614מצוף  -חופי רחצה ע"ס  ,₪ 11,111המימון:
.
השתתפות משרד הפנים
ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציע לאשרו.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

 .22אישור תב"ר מס'  - /618ציוד עזרה ראשונה ובטיחות ע"ס ,₪ 28,111
.
המימון :השתתפות משרד הפנים
ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציע לאשרו.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

ראש העיר:

מודה לכולם ,נועל הישיבה.
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