פרוטוקול מועצה מס' 6102/3
מישיבת מועצת העיר מן המניין ,אשר התקיימה ביום רביעי ,31/4/3/ -
בחדר הישיבות ,בבניין העירייה.
נוכחים:

נעדרו:

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

גב' מרגריטה קוזאקוב -

חברת מועצת העיר

עו"ד מורדי פיזיצקי -

חבר מועצת העיר

מר בנימין אברקי

-

חבר מועצת העיר

מר אלי גבאי -

-

חבר מועצת העיר

גב' קלרה ריכטר

-

חברת מועצת העיר

מר אלי כהן

-

סגן ראש העיר

עו"ד אלון סיסו

-

חבר מועצת העיר

מר אלכס פורטנוי

-

חבר מועצת העיר

מר אורן איבגי

-

חבר מועצת העיר

מר שלומי קדוש

-

חבר מועצת העיר

גב' אורה מנחם

-

חברת מועצת העיר

מר יניב שנקר
עו"ד דקל קורש
מר רועי לוי
מר נתי זילברמן
גב' פנינה ביטון

-

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

סדר היום:
*** הרמת כוסית לרגל חג הפסח.
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מינוי נציגי ציבור לוועדת הערר ,לפי סעיף  31א' לחוק התכנון והבניה -
מחוז חיפה.
אירוח משלחת בת  5חברים מהעיר צ'חלטובו שבגיאורגיה המגיעים לביקור
גומלין בין התאריכים  9-31/5/3/במסגרת חילופי משלחות.
אישור הצטרפותו של סגן ראש העיר מר אדם אמילוב למשלחת היוצאת בין
התאריכים 1-6///163/ :לקייב שבאוקראינה במסגרת עידוד העלייה.
ביטוח תאונות אישיות וביטוח תרופות משלים לעובדי הרשות.
מינוי גב' שוש ויירון (מנהלת הארנונה) כממונה על הגבייה לצורך גביית
קנסות לפי סעיף  66לחוק העונשין תשל"ז 3966-וסעיף  )3(1לפקודת המיסים
(גבייה).
אישור פרוטוקול הוועדה למחיקת חובות אבודים מיום .36/1/3/
בשל חובת חוק הגת הפרטיות ,רשימת החייבים לא תצורף להזמנה זו ,הרשימה עם כל הפרטים עומדת
לרשותכם בלשת מנכ"ל העירייה.

 .6אישור תב"ר מס'  - 3/65הכנת תוכנית אב לספורט ע"ס  ,₪ 15,666המימון:
 ₪ 16,666השתתפות משרד התרבות והספורט ,ו ₪ 5,666 -מקרנות הרשות.
 .8אישור תב"ר מס'  - 3/6/שיפוץ אולם ספורט ביה"ס עלומים ע"ס ,₪ /4,666
המימון ₪ 56,64/ :השתתפות משרד התרבות והספורט ₪ /,954 ,מקרנות
הרשות.
 .9אישור תב"ר מס'  - 3/68הנגשת גן נוגה לליקויי שמיעה ע"ס ,₪ 16,666
המימון מענק משרד החינוך.

************************
ראש העיר:

מבקש את אישור הנוכחים להוסיף סעיף אשר לא על סדר היום:
.3

החלטה:

אישור העלאת שכרו של מבקר העירייה

פה-אחד ,מאשרים הוספת הסעיף.

 .3מינוי נציגי ציבור לוועדת הערר ,לפי סעיף  31א' לחוק התכנון והבניה -
מחוז חיפה.
ראש העיר:

פותח את ישיבת המועצה ,מברך את כל הנוכחים ובני
משפחותיהם ,חיילי צבא הגנה לישראל ועובדי העירייה ובני
משפחתם בברכת חג פסח כשר ושמח.
מקריא את הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומזכיר לכולם כי הסעיף
הנ"ל נדון בישיבה קודמת וחברי המליאה התבקשו להעביר שמות
נציגים שלדעתם יוכלו לשמש כנציגי ציבור בוועדת הערר המחוזית
לתכנון ובניה ,מאחר ואף אחד לא טרח לעשות זאת ,ניתנת
האפשרות בפעם השנייה ומבקש להעביר לגב' פנינה ביטון את
השמות ע"מ שתרכז עבורי את כל הנושא.
אני אישית ממליץ על עו"ד אביעד מלכה כמועמד מטעמי.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

 .1אירוח משלחת בת  5חברים מהעיר צ'חלטובו שבגיאורגיה המגיעים לביקור
.
גומלין בין התאריכים  9-31/5/3/במסגרת חילופי משלחות
ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציין כי בזמנו יצאה משלחת
מטעמנו לגיא ורגיה ,התקבלו שם בסבר פנים יפות ,אירחו אותם ב
אופן יוצא מן הכלל וכעת מגיעה אלנו משלחת מגיא ורגיה כביקור
גומלין ואנו נארח אותם בבית מלון באזור ,נסייר איתן בעיר
ונזמין אותם להשתתף בחגיגות העצמאות.
מציע לאשר את אירוח המשלחת הנ"ל.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

 .1אישור הצטרפותו של סגן ראש העיר מר אדם אמילוב למשלחת היוצאת בין
.
התאריכים 1-6///163/ :לקייב שבאוקראינה במסגרת עידוד העלייה
ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציין כי ישנה עובדת בתוך
המערכת אשר מקדמת את נושא עידוד העלייה ,בתחילת חודש
יוני אמורה לצאת משלחת לקידום הנושא ואני מציע לצרף
למשלחת את מר אלכס פורטנוי ואת אדם אמילוב.

מר אמילוב:

מדובר בנסיעת עבודה ,ויש השתתפות של משרד הקליטה.

ראש העיר:

אנו נממן את יציאתם של אדם ואלכס ואילו העובדת תצא במימון
משרד הקליטה

החלטה:

פה-אחד מאשרים.

 .4ביטוח תאונות אישיות וביטוח תרופות משלים לעובדי הרשות.
ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציין כי יו"ר וועד העובדים
פנה בבקשה לבדוק אפשרות שהרשות תשתתף ב 56% -מעלות
ביצוע ביטוח תאונות אישיות וביטוח תרופות משלים לעובדי
הרשות ,מדובר בתרופות שאינם בסל הבריאות ,אני כמובן קיבלתי
את עמדת הוועד ומצאתי לנכון להביא הנושא לאישור המועצה,
מדובר בסכום מקסימאלי של כ  ₪ 11.5לחודש לעובד/ת.
אני מציע לאשר את השתתפות הרשות בביטוח הנ"ל.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

 .5מינוי גב' שוש ויירון (מנהלת הארנונה) כממונה על הגבייה לצורך גביית
קנסות לפי סעיף  66לחוק העונשין תשל"ז 3966-וסעיף  )3(1לפקודת המיסים
.
(גבייה)
ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציין כי כיום שוש ויירון
ממונה על הגבייה אולם אין לה הסמכה לטפל בנושא גביית
הקנסות לפי סעיף  66לחוק העונשין ובהתאם לחוקי העזר
העירוניים.

עו"ד קורש:

עפ"י החוק ,על המועצה לקבל החלטה בדבר מינויה של גב' שוש
ויירון שהינה מנהלת הארנונה ולהסמיכה כממונה על הגבייה כדי
שתוכל לבצע את גביית תשלומי הקנסות

ראש העיר:

אני מציע לאשר את מינויה של גב' שוש ויירון כממונה על גביית
הקנסות כאמור (ובהתאם לנוסח שבחוו"ד היועמ"ש המצ"ב).

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

 ./אישור פרוטוקול הוועדה למחיקת חובות אבודים מיום .36/1/3/
בשל חובת חוק הגת הפרטיות ,רשימת החייבים לא תצורף להזמנה זו ,הרשימה עם כל הפרטים עומדת
.
לרשותכם בלשת מנכ"ל העירייה

ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציין כי מפאת חוק הגנת
הפרטיות ,לא צורף הפרוטוקול לעיון הנוכחים ,אולם כל מי
שמעוניין יוכל לגשת ללשכת מנכ"ל העירייה ולעיין בתיק המכיל
את כל הפרטים את פרוטוקול הוועדה.
אני מציע לאשר את פרוטוקול מחיקת חובות מיום .36/1/3/

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

 .6אישור תב"ר מס'  - 3/65הכנת תוכנית אב לספורט ע"ס  ,₪ 15,666המימון:
 ₪ 16,666השתתפות משרד התרבות והספורט ,ו ₪ 5,666 -מקרנות הרשות.
ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומבקש את מנכ"ל העירייה
לציין במה דברים אמורים.

מר שנקר:

יש תוכנית אב לספורט עממי שאותה יכין היועץ שייבחר  ,הנושא
יהיה דרך המתנ"ס ,באמצעות אחראי הספורט במתנ"ס ,מר שי
טפליצקי.

מר פיזיצקי:

אתמול ישבנו בוועדת ביקורת ותוך כדי הדיון עלתה הצעה לבדוק
אפשרות לנצל את המרכז הימי ולשלב את תלמידי בתי הספר
בלימוד נושא ספורט ימי ,לדעתי זה רעיון נפלא.

ראש העיר:

אני מציע לאשר את התב"ר הנ"ל.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

 .8אישור תב"ר מס'  - 3/6/שיפוץ אולם ספורט ביה"ס עלומים ע"ס ,₪ /4,666
המימון ₪ 56,64/ :השתתפות משרד התרבות והספורט ₪ /,954 ,מקרנות
הרשות.
ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציין כי המימון התקבל
ממשרד התרבות.
מציע לאשר התב"ר הנ"ל.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

 .9אישור תב"ר מס'  - 3/68הנגשת גן נוגה לליקויי שמיעה ע"ס ,₪ 16,666
.
המימון מענק משרד החינוך
ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציע לאשרו.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

 .36אישור העלאת שכרו של מבקר העירייה ,מר רועי לוי
ראש העיר:

מבקר העירייה התקבל ברשות לעבודה במשרה מלאה ובשכר
בגובה  56%משכר מנכ"ל.
המבקר כאמור עבר את תקופת הניסיון ,הוכיח את עצמו ואני
מבקש את אישורכם להעלות את שכרו ב  36%ולהעמידו על /6%
משכר מנכ"ל  ,כפוף לאישור משרד הפנים.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

ראש העיר:

מודה לכולם ונועל את הישיבה.

_________________
פנינה ביטון
מנהלת לשכת מנכ"ל ומזכירת המועצה
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