פרוטוקול מס' 30

פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר שהתקיימה ביום
שלישי ,כ"ח בחשון התשע"ו  10.11.2015 ,בשעה 18:10
בחדר הישיבות
נוכחים:

אליהו זהר -ראש העיר
שמעון חזן (הגיע לקראת סוף הישיבה)  ,מישל טפירו ,חיים שטיינר,
שלומי מלכה ,שי סיום ,יוסי חדד ,יוסי סולימני ,בוריס בורוכוב ,דוד
גלעם

חסרים:

בצלאל מזרחי ,ד"ר שלום אלדר ,גדעון מהרי

משתתפים :אריה פיקל -מ"מ מזכיר העיר ,תמיר היזמי – מנכ"ל ,צביקה דוידי-
גזבר ,עו"ד עידית יפת לוי -יועמ"ש
ראש העיר פותח את הישיבה
על סדר היום
נושאים שהעלו חברי האופוזיציה :
 .1אי הכללת קרית מלאכי במפת העדיפות הלאומית
 .2ההסכם עם באר טוביה
 .3פגיעה בעובדי מחלקות השדה
מחיקת חובות
מינוי עו"ד טל כהן לתובע עירוני עפ"י סעיף  264לפקודת העיריות.
אישור עבודה נוספת לטל כהן שלא על חשבון שעות העבודה.
אישור הסבת זכויות וחובות לתאגיד המים והביוב בקשר עם הרשאות לחיוב
חשבון בגין תשלומי מים וביוב של לקוחות.
ראש העיר
נדון בנושאים שהועלו ע"י חברי האופוזיציה
הנושא הראשון
אי הכללת קרית מלאכי במפת העדיפות הלאומית
יעלה את הנושא חבר המועצה יוסי סולימני
תודה לדוברים
הנושא השני
ההסכם עם באר טוביה
יעלה את הנושא חבר המועצה דוד גלעם
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תודה לדוברים
הנושא השלישי
פגיעה בעובדי מחלקות השדה
יעלה את הנושא חבר המועצה דוד גלעם
תודה לדוברים
מחיקת חובות אבודים
ראש העיר
הוועדה למחיקת חובות אבודים החליטה בישיבתה מיום ( 12.10.2015פרוטוקול
מס'  , 2להביא לאישור המליאה חובות אבודים המסתכמים ב. ₪ 1,119,901 -
אני מבקש את אישור המליאה לפרוטוקול מס'  2של הועדה למחיק חובות אבודים
מתאריך 12.10.2015
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 121
מחליטים 7 :בעד  2נמנעים (יוסי סולימני ,דוד גלעם) לאשר את בקשת ראש העיר
מינוי טל כהן לתובע
ראש העיר
אני מבקש את אישור המליאה למינויו של מר טל כהן ת.ז 300230463 .לתובע עירוני
עפ"י סעיף  264לפקודת העיריות .
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 122
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
אישור עבודה נוספת למר טל כהן
ראש העיר
אני מבקש את אישור המליאה לאפשר למר טל כהן לעבוד עבודה נוספת וזאת עפ"י
סעיף  180לפקודת העיריות כמתרגל במכללת ספיר (שלא על חשבון שעות
העבודה)וזאת לאחר שהיועצת המשפטית אישרה כי אין ניגוד עניינים עם תפקידו
הנוכחי והדבר תואם את הסכם העבודה שלו.
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 123
מחליטים 8 :בעד  1נמנע (יוסי חדד) לאשר את בקשת ראש העיר
אישור הסבת זכויות וחובות לתאגיד המים והביוב
ראש העיר
אני מבקש את אישור המליאה להסבת זכויות וחובות לתאגיד המים והביוב בקשר
עם הרשאות לחיוב חשבון בגין תשלומי מים וביוב של לקוחות (כתב שיפוי)
בכפוף לחוו"ד היועצת המשפטית .
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ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 124
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
אישור תב"רים
ראש העיר
אני מבקש את אישור המליאה לתב"רים הבאים :
תב"ר 660

בניית גן ילדים (גן מנחם) הגדלה ב  ₪ 62,000מ ₪ 1,409,206
ל₪ 1,471,206 -
מקורות מימון  :משרד החינוך – ללא שינוי
קרן לעבודות פיתוח הגדלה ב  ₪ 62,000מ  ₪ 680,000ל ₪ 742,000
שימושים  :עבודות קבלניות הגדלה ב  ₪ 43,800מ ₪ 1,339,456
ל₪ 1,383,256 -
הוצאות תכנון הגדלה ב  ₪ 18,200מ  43,750ל ₪ 61,950
רכישת ציוד יסוד ללא שינוי

תב"ר 741

בניית מעלית בבית ספר חב"ד בנים הגדלה ב ₪ 5,000
מ  ₪ 205,792ל ₪ 210,792
מקורות מימון  :משרד החינוך  :ללא שינוי
קרן לעבודות פיתוח ₪ 5,000
שימושים  :עבודות קבלניות הגדלה ב  ₪ 5,000מ205,792 -
ל₪ 210,792-
מחשוב ומערכת  GISלוועדת תחבורה הגדלה ב ₪ 150,000
מ ₪ 250,000 -ל₪ 400,000 -
מקורות מימון  :קרן לעבודות פיתוח הגדלה ב ₪ 150,000
מ ₪ 250,000 -ל ₪ 400,000
שימושים  :עבודות קבלניות הגדלה ב  ₪ 150,000מ ₪ 250,000
ל₪ 400,000 -

תב"ר 739

הקמת מגרש משולב בי"ס נצח ישראל ו בי"ס הראל ב ₪ 156,613
מ ₪ 515,730 -ל₪ 672,343 -
מקורות מימון  :טוטו – ללא שינוי
קרן לעבודות פיתוח הגדלה ב  ₪ 156,613מ  ₪ 15,730ל ₪ 172,343
שימושים  :עבודות קבלניות הגדלה ב  ₪ 156,613מ ₪ 515,730
ל₪ 672,343 -

תב"ר 723

תב"ר 760

תב"ר 761

הסדרת צומת ויצמן  /הרב ניסים ע"ס ₪ 200,000
₪ 180,000
מקורות מימון :משרד התחבורה
₪ 20,000
קרן לעבודות פיתוח
₪ 200,000
עבודות קבלניות
שימושים :
הסדרת צומת הנגב  /רש"י ע"ס ₪ 200,000
₪ 180,000
מקורות מימון :משרד התחבורה
קרן לעבודות פיתוח ₪ 20,000
₪ 200,000
עבודות קבלניות
שימושים :
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ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 125
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
יוסי סולימני
מר גדעון מהרי ביקש ממני למסור כי נבצר ממנו להגיע לישיבה עקב הולדת בנו.
ראש העיר
בשמי ובשם כל חברי המועצה אנו מאחלים "מזל טוב " לחבר המועצה גדעון מהרי
על הולדת בנו.
ראש העיר
אני מבקש להוסיף נושא נוסף לסדר היום
המלצה לרשות מקרקעי ישראל לתחנת מוניות
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 126
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
ראש העיר עזב את הישיבה וביקש ממלא מקומו שמעון חזן לנהל את הישיבה
המלצה לרשות מקרקעי ישראל לתחנת מוניות
מ"מ ראש העיר
אני מבקש את אישור המליאה להמליץ בפני רשות מקרקעי ישראל להקצות קרקע
בשטח של כ 10 -מ"ר עבור תחנת מוניות למר שלמה דדון מוניות ד"ש
ת.ז  055862544בגוש  2422חלקה  50ואשר ייעוד הקרקע מתאים לכך.
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 127
מחליטים  :פה אחד לאשר את בקשת מ"מ ראש העיר

הישיבה ננעלה בשעה 20:15
הישבה כולה הוקלטה

________________
אריה פיקל
מ"מ מזכיר העיר

___________________
אליהו זהר
ראש העיר
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