י"ז/שבט/תשע"ט
23/01/2019

פרוטוקול

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מועצת העיר מס'  8מן המניין שהתקיימה ביום שלישי
ט"ז בשבט תשע"ט ,22.1.2019 ,בשעה 19:00 :באולם הפטיו במתנ"ס.

משתתפים:

מר בני ביטון
מר ארמונד לנקרי
מר אריאל ללוש
מר יחיאל צרויה
מר אסף איפרגן
גב' מיכל אבו
מר יהודה בצלאל
גב' יערית לובל אשוש
מר עופר טלקר
מר ניסים פרץ
גב' מרינט וקנין

 ראש העיר מ"מ רה"ע סגן רה"ע סגן רה"ע חבר מועצה חברת מועצה חבר מועצה חברת מועצה חבר מועצה חבר מועצה -חברת מועצה

נוכחים:

מר שוקי קליין
עו"ד מנחם בן-טובים
גב' מירב בנאקוט
מר רפי בן דוד
מר חיים ורצקי
מר דביר שץ
מר מקס פרץ
מר דויד לוי
רו"ח שמוליק גבע
מר עמוס שריג
מר אבי היקלי
מר מאיר חזן
מר עמי ביטון
מר אדו מאנקיטה
גב' יפה עזריה

 ר .מנהל כללי – מזכיר העיר יועץ משפטי מבקרת העירייה מהנדס העיר מנהל אגף שפ"ע מנהל אגף תכנון אסטרטגי מנהל אגף החינוך מ"מ גזבר רו"ח הקפ"ד דובר ויח"צ רה"ע מנכ"ל הקפ"ד מנהל אגף תרבות מנהל אגף בטחון מנהל אגף רווחה -מנהלת מח' מכרזים וועדות
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סדר היום:
 .1גב' מרינט וקנין חברת מועצת העיר  ,תצהיר אמונים ותחליף את מר אלי ברונשטיין
כחברה בוועדות הבאות :ועדת כספים ,ועדת ביקורת ,ועדה למעמד הילד ,ועדה למיגור
אלימות ,ועדת תמרור/בטיחות בדרכים/תחבורה ,ועדה למיגור נגע בסמים ,ועדת חינוך.
מר שוקי קליין:

מקריא את כתב ההצהרה של הגב' מרינט וקנין.

גב' מרינט וקנין:

מתחייבת אני.

מר בני ביטון:

מי בעד שהגברת מרינט חברת מועצת העיר ,תחליף את מר אלי
ברונשטיין כחברה בוועדות הבאות :ועדת כספים ,ועדת ביקורת,
ועדה למעמד הילד ,ועדה למיגור אלימות ,ועדת תמרור/בטיחות
בדרכים/תחבורה ,ועדה למיגור נגע בסמים ,ועדת חינוך?

בעד – פה אחד
החלטה מס' 34

מאשרים שהגברת מרינט חברת מועצת העיר ,תחליף את מר
אלי ברונשטיין כחברה בוועדות הבאות :ועדת כספים ,ועדת
ביקורת ,ועדה למעמד הילד ,ועדה למיגור אלימות ,ועדת
תמרור/בטיחות בדרכים/תחבורה ,ועדה למיגור נגע בסמים,
ועדת חינוך.

 .2אישור פרוטוקול ועדה להקצאת נכסים מס'  25מיום9.8.2018 :
עו"ד מנחם בן טובים:

הוועדה להקצאת נכסים התכנסה לדון ב 2 -בקשות :האחת,
בקשה של עמותת "שלהבת הדרום" ,להקצות לה מבנה ציבורי
גן -ילדים ,תלת כיתתי ברחוב תל לכיש בדימונה .הוועדה
פרסמה את האפשרות להקצות את המבנה ,לא הוגשו בקשות
נוספות .העירייה פרסמה בפעם השנייה את דבר כוונת העירייה
להקצאת המבנה לעמותת "שלהבת הדרום" לא הוגשו
התנגדויות .ההקצאה הינה ל 5 -שנים .הבקשה השנייה
התייחסה לעמותת "סי ניו קריקט" שהגישה בקשה להקצאת
מקלט ציבורי תת קרקעי שנמצא ברחוב מתיתיהו הכהן .מטרת
ההקצאה הינה לקיום בית ספר לקריקט ומועדון קריקט
לילדים ומבוגרים .העמותה מחזיקה במבנה מזה כמה שנים
ללא הקצאה כדין ,העמותה מבקשת להסדיר את הקצאת
המבנה כדין .נמסר לעמותה שבשעת חירום ישמש המקלט את
התושבים ,אכן אסור לה לפגוע בכשירות של המקלט ,בהתאם
לייעודו .ההקצאה הינה ל 5 -שנים .והכל כאמור בפרוטוקול.
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מר בני ביטון:

מי בעד אישור פרוטוקול ועדה להקצאת נכסים מס'  25מיום?9.8.2018 :

בעד – פה אחד
החלטה מס' 35

מאשרים את פרוטוקול ועדה להקצאת נכסים מס'  25מיום9.8.2018 :

 .3אישור מינוי מר גיא אבוגוס ת.ז 54955638 .כנציג ציבור בוועדת מכרזים לבחירת
עובדים בכירים -בוועדות בחינה.
מר בני ביטון:

מי בעד מינוי מר גיא אבוגוס ת.ז 54955638 .כנציג ציבור
בוועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים -בוועדות בחינה?

בעד – פה אחד
החלטה מס' 36

מאשרים מינוי מר גיא אבוגוס ת.ז 54955638 .כנציג ציבור
בוועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים -בוועדות בחינה.

 .4אישור דו"ח מאזן כספי של הקפ"ד לשנת .2017

רו"ח שמוליק גבע:

אנו ביקרנו את הדו"ח לשנה  31לדצמבר  .2017בדו"ח המונח
לפניכם בעמוד  ,6אנו רואים את סה"כ המחזור הכספי של
הקפ"ד בשנת  2017הינו .₪ 69,773,000 ,הדו"ח משקף באופן
נאות שהקפ"ד הינה עמותה ללא כוונת רווח ,אשר מתפקדת
בצורה יוצאת מן הכלל.

מר בני ביטון:

אני עוקב אחר הפעולות של הקפ"ד ב 5 -השנים האחרונות ואני
מרוצה מאוד מתפקודה של העמותה שהיא הזרוע הביצועית של
העירייה ,הקפ"ד מבצעת את כל הפעולות בעיר ,היא עמותה ללא
רווח ,מלכ"ר  .זאת הבמה להודות למנכ"ל הקפ"ד מר אבי היקלי,
לסגנו מר אבי דהן ,לעוזרו עידן רגב וכל צוות הקפ"ד בכללותו,
על עבודה טובה ,מקצועית ויעילה ,העמותה מתנהלת ללא גרעון.
אנו שואפים שבשנים  2019-2020הקפ"ד יישאר עודף תקציבי,
אשר נפנה אותו לשירותים לתושב ולכל האגפים בעירייה.
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מר ניסים פרץ:

אני מצביע נגד ,שלא תבין אותי לא נכון מנכ"ל הקפ"ד .העבודה
שלכם היא יוצאת מן הכלל .אך כל עוד הקפ"ד מעסיק עובדים
בסכום זעום ולא מעביר את כל אותם עובדים לעירייה לא אצביע
בעד.

מר בני ביטון:

אם חבר מועצת העיר מר ניסים פרץ ,היה אומר את הדברים הללו
לפני  3שנים ,הייתי מצדיק אותו .אך אנו העירייה היחידה
שהובילה תקדים בעניין עובדי הקפ"ד ,התנאים הסוציאליים של
עובדי הקפ"ד הושוו לתנאי עובדי עיריית דימונה .וכל זאת
בזכותם של ,מר ארמונד לנקרי ,מר שמעון שטרית ,מר אבי
ניסנקורן ומר תומר מרציאנו .שהשיגו הסכם אדיר לעובדי
הקפ"ד.

מר בני ביטון:

מי בעד אישור דו"ח מאזן כספי של הקפ"ד לשנת ?2017

בעד – 10
נגד 1 -
החלטה מס' 37

מאשרים דו"ח מאזן כספי של הקפ"ד לשנת .2017

 .5אישור החברים הבאים למינוי חברי וועד המנהל של הקפ"ד.
נבחרי ציבור :מר יחיאל צרוייה ת.ז -23859671 .סגן ראש העיר ממונה שפ"ע
מר ארמונד לנקרי ת.ז -67555409 .מ"מ רה"ע ממונה מנגנון ובטחון ,אשר
מחליף את מר יהודה בצלאל.
עובדי עירייה :מר מקס פרץ ת.ז – 026896928 .מנהל אגף החינוך(מצ"ב חו"ד של
היועמ"ש)
נציגי ציבור :עו"ד נופר מויאל ת.ז( 305550683 .מצ"ב חו"ד של היועמ"ש)
ד"ר אבי שגב ת.ז( 022968671 .מצ"ב חו"ד של היועמ"ש)
גב' אירית אורן ת.ז( 067701201 .מצ"ב חו"ד של היועמ"ש)
מר בני ביטון:

יש הערות או הארות?

מר בני ביטון:

מי בעד אישור החברים הבאים למינוי חברי וועד המנהל של
הקפ"ד.
נבחרי ציבור :מר יחיאל צרוייה ת.ז -23859671 .סגן ראש העיר
ממונה שפ"ע מר ארמונד לנקרי ת.ז -67555409 .מ"מ רה"ע
ממונה מנגנון ובטחון ,אשר מחליף את מר יהודה בצלאל.
עובדי עירייה :מר מקס פרץ ת.ז – 026896928 .מנהל אגף
החינוך(מצ"ב חו"ד של היועמ"ש)
נציגי ציבור :עו"ד נופר מויאל ת.ז( 305550683 .מצ"ב חו"ד של
היועמ"ש) ד"ר אבי שגב ת.ז( 022968671 .מצ"ב חו"ד של
היועמ"ש) גב' אירית אורן ת.ז( 067701201 .מצ"ב חו"ד של
היועמ"ש) ?
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בעד – 10
נגד 1 -

החלטה מס' 38

מאשרים את החברים הבאים לוועד המנהל של הקפ"ד.
נבחרי ציבור :מר יחיאל צרוייה ת.ז -23859671 .סגן ראש העיר
ממונה שפ"ע מר ארמונד לנקרי ת.ז -67555409 .מ"מ רה"ע
ממונה מנגנון ובטחון .אשר מחליף את מר יהודה בצלאל.
עובדי עירייה :מר מקס פרץ ת.ז – 026896928 .מנהל אגף
החינוך(מצ"ב חו"ד של היועמ"ש)
נציגי ציבור :עו"ד נופר מויאל ת.ז( 305550683 .מצ"ב חו"ד של
היועמ"ש) ד"ר אבי שגב ת.ז( 022968671 .מצ"ב חו"ד של
היועמ"ש) גב' אירית אורן ת.ז( 067701201 .מצ"ב חו"ד של
היועמ"ש).

 .6אישור עדכון שכר חוזה בכירים ,בהתאם לשכר מנכ"ל לפי הטבלה:
מר חיים ורצקי ,מנהל אגף שפ"ע מ 65% -ל70% -
גב' מירב בנאקוט ,מבקרת העירייה מ 85% -ל90% -
מר דביר שץ ,מנהל אגף תכנון אסטרטגי מ 40% -ל60% -
מר בני ביטון:

יש הערות או הארות?

מר בני ביטון:

מי בעד אישור עדכון שכר חוזה בכירים ,בהתאם לשכר מנכ"ל
לפי הטבלה :מר חיים ורצקי ,מנהל אגף שפ"ע מ 65% -ל70% -
גב' מירב בנאקוט ,מבקרת העירייה מ 85% -ל90% -
מר דביר שץ ,מנהל אגף תכנון אסטרטגי מ 40% -ל? 60% -

בעד – 10
נגד 1 -
החלטה מס' 39

מאשרים עדכון שכר חוזה בכירים ,בהתאם לשכר מנכ"ל לפי
הטבלה :מר חיים ורצקי ,מנהל אגף שפ"ע מ 65% -ל70% -
גב' מירב בנאקוט ,מבקרת העירייה מ 85% -ל90% -
מר דביר שץ ,מנהל אגף תכנון אסטרטגי מ 40% -ל.60% -
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 .7אישור פתיחת חשבון עזר בבנק דקסיה  ,במסגרת תקציב הסכם הגג (עפ"י תנאי
ההסכם ,התבקשה העירייה לפתוח חשבון עזר להעברת תקציבים).
מר בני ביטון:

מי בעד אישור פתיחת חשבון עזר בבנק דקסיה  ,במסגרת
תקציב הסכם הגג (עפ"י תנאי ההסכם ,התבקשה העירייה
לפתוח חשבון עזר להעברת תקציבים)?

בעד – 10
נגד 1 -
החלטה מס' 40

מאשרים פתיחת חשבון עזר בבנק דקסיה  ,במסגרת תקציב
הסכם הגג (עפ"י תנאי ההסכם ,התבקשה העירייה לפתוח
חשבון עזר להעברת תקציבים).

 .8אישור מינוי נציגי ציבור בוועדות הנ"ל:
ועדת חינוך :גב' מירב סויסה וגב' זנט דהן.
ועדת איכות הסביבה :מר ליאור פרץ ,ומר איציק בן שמחון
ועדת מעמד האישה :גב' דניאלה חרמון ,וגב' פזית כהן
ועדה למיגור אלימות :מר ליאור פרץ ,מר שמעון לוי ,וגב' פזית כהן.
ועדת בטחון :מר יוסי אוטמזגין
ועדת בטיחות וגיהות :מר דורון אשטמקר
ועדת מעמד הילד :רוית בן ברוך
מר בני ביטון:

אני רוצה להתייחס לעניין הוועדות ,זאת הקדנציה הראשונה (אני זקן
חברי מועצת העיר)  ,שחברי מועצת העיר הם צעירים ,פעלתניים ,חדורי
מוטיבציה ,מערבים את התושבים ואף הביאו לכל וועדה נציגי ציבור
שיהיו שותפים לתהליך .ישר כח לעודד ,מיכל ,יערית ואסי.

מר בני ביטון:

מי בעד אישור מינוי נציגי ציבור בוועדות הנ"ל:
ועדת חינוך :גב' מירב סויסה וגב' זנט דהן.
ועדת איכות הסביבה :מר ליאור פרץ ,ומר איציק בן שמחון
ועדת מעמד האישה :גב' דניאלה חרמון ,וגב' פזית כהן
ועדה למיגור אלימות :מר ליאור פרץ ,מר שמעון לוי ,וגב' פזית כהן.
ועדת בטחון :מר יוסי אוטמזגין
ועדת בטיחות וגיהות :מר דורון אשטמקר
ועדת מעמד הילד :רוית בן ברוך ?

בעד – פה אחד.
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החלטה מס' 41

מאשרים מינוי נציגי ציבור בוועדות הנ"ל:
ועדת חינוך :גב' מירב סויסה וגב' זנט דהן.
ועדת איכות הסביבה :מר ליאור פרץ ,ומר איציק בן שמחון
ועדת מעמד האישה :גב' דניאלה חרמון ,וגב' פזית כהן
ועדה למיגור אלימות :מר ליאור פרץ ,מר שמעון לוי ,וגב' פזית כהן.
ועדת בטחון :מר יוסי אוטמזגין
ועדת בטיחות וגיהות :מר דורון אשטמקר
ועדת מעמד הילד :רוית בן ברוך ?

 .9תברי"ם.
מר בני ביטון:
תברי"ם חדשים
תב"ר  – 1383ציוד וריהוט בי"ס בן עטר –  - ₪ 125,741מפעל הפיס
תב"ר  - 1384חידוש מבנה מרכז מחוננים אפלמן –  - ₪ 500,000משרד החינוך
תב"ר  – 1385שיפוץ מעטפת בניינים  - ₪ 520,000 – 1205,1209,1215משרד השיכון
תב"ר  – 1386הקמת מועדון נוער בשכונת ממשית –  - ₪ 303,796משרד השיכון
תב"ר  – 1387שיפוץ גן ילדים יוספטל –  - ₪ 180,000משרד השיכון
תב"ר  – 1388הקמת מקווה טהרה ברח' גמלא –  - ₪ 400,000משרד השיכון
תב"ר  – 1389שיפוץ מעטפת בניינים  - ₪ 70,000 – 15,16,17,18משרד השיכון
תב"ר  – 1390שיפוץ מעטפת בניינים  - ₪ 300,000 – 114,115,116משרד השיכון
תב"ר  – 1391תוספת להקמת בית כנסת הר-נוף –  - ₪ 120,000משרד השיכון
תב"ר  – 1392שיפוץ מועדון בית העולה –  - ₪ 180,000משרד השיכון
תב"ר  – 1393תכנון מעונות יום –  - ₪ 588,000משרד העבודה והרווחה
תב"ר  – 1394חידוש מבנה בי"ס צבר –  - ₪ 307,300משרד החינוך
תב"ר  – 1395חידוש מבנה בי"ס נווה עמרם –  - ₪ 716,800משרד החינוך
תב"ר  – 1396חידוש מבנה חווה חקלאית –  - ₪ 89,440משרד החינוך
תב"ר  – 1397שיפוץ בניין העיריה –  ₪ 350,000קל"פ
תב"ר  – 1398דשא סינטטי ,מתקני משחקים וגידור מגרשי משחקים בעיר - ₪ 150,000 -קל"פ
תב"ר  – 1399הנגשת מבני ציבור חלק ב' –  - ₪ 319,739 - ₪ 383,028משרד הפנים
 - ₪ 63,289קל"פ
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תב"ר  – 1400הנגשת מבני ציבור חלק ג' –  - ₪ 283,883 - ₪ 291,883משרד הפנים
 - ₪ 8,000קל"פ
תב"ר  – 1401הנגשת מבני ציבור חלק ד' –  - ₪ 345,890 - ₪ 354,890משרד הפנים
₪ 9,000

 -קל"פ

תב"ר  – 1402הוצ' תכנון והקמת מוסדות ציבור  /שצ"פ –  - ₪ 100,000קל"פ
תב"ר  – 1403סככות לתחבורה ציבורית –  - ₪ 755,200משרד התחבורה

הגדלת תברי"ם
תב"ר  – 370איזור התעשייה –  - ₪ 16,201,186משרד הכלכלה
תב"ר  – 472חיזוק מערך הרווחה –  - ₪ 34,693עצמיות הורים

סה"כ ₪ 23,121,957-
שינוי משרד מממן
תב"ר  – 393חוק תכנון הבנייה –רפורמה  – 101משרד האוצר במקום משרד הפנים

סגירת תברי"ם
תב"ר  – 453אירועים וכנסים סביבתיים
תב"ר  – 463יזמות קהילתית
תב"ר  – 1017מרכז עוצמה
תב"ר  – 1075קורס הטמעת עקרונות הקיימות
תב"ר  – 1088שיפוץ גן רעות
תב"ר  – 1097הנגשת כיתות בי"ס רבין
תב"ר  –1100שיפוץ מרכז פסגה
תב"ר  – 1129כתיבת תיק אב לחירום
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תב"ר  – 1146שיפוץ בי"ס רבין
תב"ר  – 1156פסטיבל אומנות רחוב
תב"ר  – 1161השתת' בטיפול במערך הפסולת
תב"ר  – 1208תכנות ורובוטיקה
תב"ר  – 1220שיפוץ מרכז הורים וילדים
תב"ר  – 1269משלחת רובוטיקה ליוסטון(בוצע מתקציב רגיל)
תב"ר  – 1326הקמת האנגר למטוסים במנחת

מי בעד אישור תברי"ם?

מר בני ביטון:
בעד -פה אחד
החלטה מס' 42

מאשרים רשימת תברי"ם.

____________________
בני ביטון
ראש העיר

_____________________
שוקי קליין
ר .מנהל כללי
מזכיר העיר
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