פרוטוקול מועצה מס' 6102/5
מישיבת מועצת העיר מן המניין אשר התקיימה ביום רביעי  ,6686/8בחדר
הישיבות ,בבניין העירייה.
נוכחים:

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 אלכס פורטנוי

-

חבר מועצת העיר

גב' מרגריטה קוזאקוב -

נעדרו:

חברת 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 ג'נו פלס

-

סגן ראש העיר

עו"ד אלון סיסו

-

חבר מועצת העיר

עו"ד מורדי פיזיצקי -

חבר מועצת העיר

;

השתתפו:

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

-

מנכ"ל העירייה
גזבר העירייה
יועץ משפטי
מבקר העירייה
דובר העירייה
יו"ר וועד עובדים
מנהלת לשכת מנכ"ל ומרכזת ישיבות
המועצה

סדר היום:
./
.2

.3
.4
.6

.8
.1
.6

שאילתא של חבר מועצת העיר ,מר אורן איבגי בנושא זרימת שפכים לים.
אישור יציאת משלחת בת חמישה חברים לעיר קריטיי שבצרפת במסגרת
משחק טורניר כדורגל  -מכבי עולמי ,בין התאריכים ,/1-2/686/8 :רכישת
כרטיסי הטיסה ע"ח הרשות ,השהייה ע"ח המארחים.
אישור השתתפות הרשות ( )05%בתשלום קייטנות עבור ילדי עובדים לשנת
.25/8
אישור הארכה נוספת להמשך העסקתו של מר שלמה הולנדר – גזבר
העירייה עד לתאריך .3/6/26/8
אישור הגדלה מס'  /לתב"ר מס'  - /883שיפור תנאי שהייה בכיתות בי"ס
רבין ,הסכום הקודם עמד ע"ס  ,₪ 420,555התוספת בסך  ,₪ 05,555סה"כ
הסכום החדש עומד ע"ס  ,₪ 410,555המימון :מקרנות הרשות.
אישור תב"ר מס'  - /862בטיחות בדרכים  ,25/8ע"ס  ,₪ 0/,205המימון:
 ₪ 4/,555השתתפות משרד התחבורה ₪ /5,205 ,מקרנות הרשות.
אישור תב"ר מס'  - /863סלילת כביש – חבר נתיב ע"ס ,₪ /,320,/62
המימון :מקרנות הרשות (פיקדונות פיתוח חבר נתיב).
תיקון החלטת וועדת הקצאות בנושא הקצאת מעון יום לעמותת דובדבן
(פרטי הנכס).

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

ראש העיר:

מבקש את אישור הנוכחים להוסיף סעיף נוסף אשר לא מופיע על
סדר יומה של הישיבה
 ./אישור תיקון6שינוי לתב"ר מס'  - /808השלמת פיתוח
טיילת החוף ע"ס .₪ /05,555

החלטה:

פה אחד ,מאשרים הוספת הסעיף לסדר היום.

 ./שאילתא של חבר מועצת העיר ,מר אורן איבגי בנושא זרימת שפכים לים.
ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומעביר את רשות הדיבור
למר איבגי אורן ,מגיש ההצעה.

מר איבגי:

אני שואל מדוע תקלה מהסוג הזה של זרימת שפכים לים חוזרת
על עצמה שוב ושוב ?

ראש העיר:

אני חוזר על הנושא שכמובן ידוע לכולם ,שתאגיד המים צבר
חובות גדולים ,בדרך כלל לאחר תקלה כזו של זרימת שפכים
לחוף הים ,היינו מתקנים ועוברים לסדר היום.
בפעם האחרונה שהייתה תקלה כזו ,פניתי למשרד הפנים כדי
שנוכל לקבל עזרה כספית לצורך כך מאחר ועלויות הטיפול
בתקלות כאלו גבוהות מאוד.
מדובר במשאבות ישנות מאוד ועלות החלפתן גבוהה משמעותית,
במהלך השבוע האחרון ניסינו לבקש הלוואות עבור תאגיד המים
ואם נקבל את השמונה מלש"ח שאנו מקווים לקבל ,אנו נדאג
לתקן את המשאבות ולעשות סוף לסוגיה הזו .

מר אברקי:

אם היו שואלים אותי ,הייתי מעדיף שלא יהיה תאגיד כלל.

מר איבגי:

אם כך ,מה עושה בעצם התאגיד בנושא זרימת שפכים?
למה בכלל התחברנו לתאגיד קרית אתא?

ראש העיר:

התאגיד הינו תאגיד קרית ים ,אתה כנראה לא השתתפת
בישיבות המועצה כאשר דנו בענייני התאגיד ,תאגיד המים הוא
לא התאגיד של קרית אתא .ובישיבות שכן היית נוכח ,נשאלו
השאלות בנושא התאגיד והתקבלו התשובות בהתאם.

 .2אישור יציאת משלחת בת חמישה חברים לעיר קריטיי שבצרפת במסגרת
משחק טורניר כדורגל  -מכבי עולמי ,בין התאריכים ,/1-2/686/8 :רכישת
.
כרטיסי הטיסה ע"ח הרשות ,השהייה ע"ח המארחים
ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציין את החשיבות
במשלחת שתצא ותלווה את התלמידים ותייצג את קרית ים.
כל התלמידים שיוצאים לחו"ל קנו כרטיסים על חשבונם וכך גם
הוריהם ,עיריית קריטיי מממנת את האירוח של כל המשלחת,
של התלמידים ושל ההורים.
אני מציע לאשר את חברי המשלחת הבאים:
 ./מר רועי עטיה
 .2מר רמי מנשה
 .3מר מוטי ויצמן
 .4מר אלי כהן
 .0מר ניסים צרפתי

מר איבגי:

אם ציינת כעת את מצבה הקשה של העירייה מבחינה כספית,
מדוע צריכה לצאת משלחת כה גדולה של חמישה חברים ?

ראש העיר:

אינני מבין היכן הבעיה? תמיד יצאו משלחות בתחומים שונים
וימשיכו וייצאו משלחות.
אני מבקש להעלות להצבעה את אישור יציאת חברי המשלחת
שציינתי.

הצבעה:

בעד // -
נגד ( / -אורן איבגי)
נמנע -

החלטה:

מאשרים יציאת חברי המשלחת הנ"ל.
מאשרים רכישת כרטיסי הטיסה ע"ח הרשות והשהייה ע"ח
המארחים.

 .3אישור השתתפות הרשות ( )05%בתשלום קייטנות עבור ילדי עובדים לשנת
.
25/8
ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציין כי כמו בכל שנה גם
השנה נעניק הנחה בגובה  05%לילדי העובדים.

מר גבאי:

האם ניתן לקבל הנחה או הקלה בקריטריונים למשפחות
הזקוקות לכך?

ראש העיר:

יש קייטנות בניהול המתנ"ס ,יש שם וועדה הבודקת את
הנרשמים וכן את עמידת המבקשים הנחות בקריטריונים
שנקבעו והיא זו הרשאית להעניק הנחות וכו'
מה שבי"ס אור אבנר עושה אם זו כוונתך ,הוא עושה זאת על
דעת עצמו.

מר קדוש:

אני מציע אם אפשר להקים צוות מיוחד שישב עם הנהלת
המתנ"ס ויבדקו את נושא הצהרונים.

ראש העיר:

אתם חייבים להבין שגוף כמו המתנ"ס חייב להיות גוף ריווחי,
יחד עם זאת אני אמליץ למר אפריים בר שחברי המועצה :גב'
אורה מנחם ומר אלכס פורטנוי יהיו נציגי העירייה בוועדה
וישתתפו בקבלת ההחלטות.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים :מתן הנחה בגובה  05%לילדי עובדים.
וכן את המלצת ראש העיר בוועדת המתנ"ס.

 .4אישור הארכה נוספת להמשך העסקתו של מר שלמה הולנדר – גזבר
.
העירייה עד לתאריך 3/6/26/8
ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציין כי עם כל הקושי
שמשרד הפנים מקשה עלינו כשמדובר בעובד לאחר גיל פרישה,
אני מציע לאשר המשך העסקתו של מר הולנדר עד לתאריך ה –
.3/6/26/8

החלטה:

פה-אחד מאשרים.

 .6אישור הגדלה מס'  /לתב"ר מס'  - /883שיפור תנאי שהייה בכיתות בי"ס
רבין ,הסכום הקודם עמד ע"ס  ,₪ 420,555התוספת בסך  ,₪ 05,555סה"כ
.
הסכום החדש עומד ע"ס  ,₪ 410,555המימון :מקרנות הרשות
ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציין כי התקבל מימון
ממשרד החינוך לשפר את הכיתות מבחינת אקוסטיקה לכבדי
שמיעה וכן מבחינת סביבת לימודים נוחה ,מיזוג וכו'
מדובר בשיפור בתנאי שהייה של  /1כיתות לימוד בביה"ס רבין
וכן ב  /1כיתות לימוד בביה"ס רודמן.
אני מציע לאשר התב"ר הנ"ל.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

 .8אישור תב"ר מס'  - /862בטיחות בדרכים  ,25/8ע"ס  ,₪ 0/,205המימון:
.
 ₪ 4/,555השתתפות משרד התחבורה ₪ /5,205 ,מקרנות הרשות
ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציין כי מדובר בסימון
כבישים ומעברי חציה ,כאשר מתחילים בקרבת בתי הספר
ולאחר מכן ברחבי העיר.
אני מציע לאשר התב"ר הנ"ל.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

 .1אישור תב"ר מס'  - /863סלילת כביש – חבר נתיב ע"ס ,₪ /,320,/62
.
המימון :מקרנות הרשות (פיקדונות פיתוח חבר נתיב)
ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציין כי מדובר בשכונה
החדשה בפסגות ים  ,כרגע נבנים שם  4מגדלי דירות וצריך
לסלול כביש שיעבור בין ארבעת המגדלים ,הקבלן שילם לנו שבע
מלש"ח והוחלט שאנו נסלול את הכביש ,לעת עתה אנו נסלול רק
חצי כביש עד להשלמת המבנים.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

 .6תיקון החלטת וועדת הקצאות בנושא הקצאת מעון יום לעמותת דובדבן
.
(פרטי הנכס)
ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציין כי היועמ"ש צירף
לנוכחים את חווה"ד בנושא.
המעון כבר נבנה ופשוט וועדת ההקצאות רשמה בשוגג מספר
חלקה שגוי ומכאן נובע הצורך לבצע התיקון ולהביא הנושא
לאישור המועצה.
מועצת העיר אישרה את ההקצאה ביום  ,8606/0לעמותת "רשת
דובדבן".
אני מציע לאשר את התיקון בהחלטת וועדת ההקצאות ולהוסיף
את מס' החלקה הנכון  -גוש  ,/542/חלקה./88 :

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

 .9תיקון מס'  /לתב"ר מס'  - /808פיתוח טיילת החוף ע"ס .₪ /05,555
ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציין כי בתב"ר שאושר
במועצה מיום  96/26/0לא צוינו בטעות מס' ושם הסעיף.
כעת הוספנו במס'  105ובסעיף  -עבודות קבלניות.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

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

