ט' אדר ,התשע"ז
 07מרץ 2017
פרוטוקול מס' 54
מישיבת מועצת העיר מס'  54מן המניין ,שהתקיימה ביום שלשי ט' באדר תשע"ז ( )7.3.17בשעה
 18:00בבניין העירייה .
משתתפים:

מר איציק דנינו
הרב אברהם דייטש
הרב שלמה עזרן
מר ברוך פאקר
גב' פאולינה פוקס
מר אלי סיידה
מר איציק קריספל
ד"ר מרט גנדלר

ראש העיר
סגן ומ"מ ראש העיר
סגן ראש העיר
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

מאחר:

מר צביקה בר און

חבר מועצה

נעדרו:

מר גדעון סבגי
הרב ראובן פילו
מר רפאל סופר
מר דניאל אורי
מר נורברט בוקובזה
מר משה אוחיון

סגן ראש העיר
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

נוכחים:

מנכ"ל העיריה
מר יורם נחמן
גזבר העיריה
מר יאיר דהן
עו"ד רינת סמולניק יועמ"ש
מהנדס העיריה
אדר' חנה חרמש
מר צביקה בר-דרור מבקר העיריה
עוזר מנכ"ל
מר פנחס קיקוס
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על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול 53
 .2אישור תב"רים
 .3אישור פתיחת חשבון יעודי להסכמי גג
 .4החלטה על פניה למשרד הפנים בבקשה להקמה ולהסדרת אשכול נגב מערבי
 .5החלטה על העברת הסמכויות בתחום הווטרינריה לאשכול נגב מערבי
 .6אישור מכירת דירה ברחוב גיבורי ישראל  1055/4אופקים
 .7אישור העסקת עוזר לסגן ראש העיר הרב עזרן בחצי משרה ב 20% -שכר בכירים משכר
מנכ"ל בכפוף לאישור משרד הפנים

דנינו:

ערב טוב ,אני מתכבד לפתוח ישיבת מועצת עיר מס'  ,54מבקש מחברי המליאה להוסיף
סעיף נוסף לפני פתיחת הישיבה – אישור עוזר לסגן ראש העיר הרב עזרן בחצי משרה
ב 20%משכר בכירים ,יש התנגדות להוספת הסעיף? – פה אחד.

הצבעה :פה אחד
החלטה מס'  :297מליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד העלאת סעיף – אישור עוזר לסגן הרב
עזרן בחצי משרה ב 20% -שכר בכירים משכר מנכ"ל.
סעיף מס'  – 1אישור פרוטוקול מס' 53
דנינו:

האם יש שאלות לפרוטוקול?

הצבעה :פה אחד.
החלטה מס'  :298מליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד פרוטוקול מס' .53
סעיף מס'  – 2אישור תב"רים
גזבר :

 .1נשלחו אליכם שני תב"רים לאישור
תב"ר מס'  – 861תכנון מפורט שכונת הפארק  ,₪ 6,980,075תקציב רשות מקרקעי
ישראל.
 .2תב"ר מס'  – 789עבודות פיתוח במרחב הציבורי ,הגדלה ע"ס  ₪ 750,000תקציב
המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל.

הצבעה :פה אחד
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החלטה מס'  :299מליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד התב"רים כדלקמן:
 .1תב"ר מס'  – 861תכנון מפורט שכונת הפארק  ,₪ 6,980,075תקציב רשות
מקרקעי ישראל.
 .2תב"ר מס'  – 789עבודות פיתוח במרחב הציבורי ,הגדלה ע"ס ₪ 750,000
תקציב המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל.
סעיף מס'  - 3אישור פתיחת חשבון יעודי להסכמי גג
גזבר :במסגרת הסכם הגג ,אנו מחויבים להתנהל בחשבון בנק יעודי שהכספים יוזרמו מרמי או
ממקומות אחרים ,מבקשים מהועדה אישור לפתיחת החשבון.
הרב עזרן :אין חיוב לאיזה בנק?
גזבר :לא
דנינו :מעלה להצבעה
הצבעה :פה אחד
החלטה מס'  :300מליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד פתיחת חשבון יעודי להסכמי גג.
סעיף מס'  - 4החלטה על פניה למשרד הפנים בבקשה להקמה ולהסדרת אשכול נגב מערבי

דנינו :אשכול נגב מערבי שמאגד בתוכו  5ערים ו 4-מועצות אזוריות ,הרעיון יש דברים שכדאי
שגוף גדול יפעל בשמנו כמו למשל סעיף הבא נושא הוטרינר ,יש גוף גדול שמטפל בזה,
למשל נושא צרכים מיוחדים ,שת"פ נותן יותר כח.
סיידה :אין ניגוד עם השלטון המקומי?
דנינו :הם מעודדים את זה מאוד ,מה שאנו מבקשים זה לאשר הגשת פניה למשרד הפנים
להקמה והסדרה של אשכול נגב מערבי.
סיידה :אנחנו מכניסים איזה נושאים שאנחנו רוצים?
דנינו :כן ,דיברנו על זה בעבר ,יש עכשיו ניסוח אחר.

3

חבר המועצה מר צביקה בר-און מצטרף לישיבה
הצבעה :פה אחד
החלטה מס'  :301מליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד פתיחת חשבון יעודי להסכמי גג.
סעיף מס'  – 5החלטה על העברת הסמכויות בתחום הווטרינריה לאשכול נגב מערבי
דנינו :כפי שציינתי בסעיף הקודם אמרתי קודם כל נושא הפיקוח על בע"ח ומזון בעיר יש היום
וטרינר בהיקף משרה  60%ברגע שמאגדים את הכח נהנה מתגבור המשרה של כ"א
שיפעל ,התייעלות נכונה ,אנו בעד העברת הסמכויות לאשכול ,זה צריך החלטת מליאה כי
וטרינר הוא תפקיד סטטוטורי.
קריספל :איזה השלכות יהיה לזה?
דנינו :יש לוטרינר סמכות בלעדית לפעול על פי שיקול דעת מקצועי.
מנכ"ל :השרות יפעל  24/7יהיו פקחים עם ניידות מלאה ,יפנו את הכלבים לכלבייה ,אנחנו נהייה
כלבייה משנית ,רק לצורך העברה עד שיועברו לשדרות.
המוקד יהיה מוקד שיצטרף למוקד שלנו .יהיה פה וטרינר שיהיה במשרה מלאה.
דנינו :האם יש התנגדות?
הצבעה :פה אחד
החלטה מס'  :302מליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד העברת הסמכויות בתחום הוטרינריה
לאשכול נגב מערבי.
סעיף מס'  - 6אישור מכירת דירה ברחוב גיבורי ישראל  1055/4אופקים
דנינו :דירה עם  2חדרים בקומה שניה.
סיידה :כמה דירות יש?
דנינו 8 :או  9דירות.
המכרז אושר בוועדת מכרזים ,יש זוכה על סך  210אלף .₪
הצבעה :פה אחד
4

החלטה מס'  :303מליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד מכירת דירה ברחוב גיבורי ישראל 2055/4
אופקים
סעיף מס'  - 7אישור העסקת מר אלעד רבי עוזר לסגן ראש העיר הרב עזרן בחצי משרה ב 20% -שכר
בכירים משכר מנכ"ל בכפוף לאישור משרד הפנים.
הרב דייטש:

מצביע בעד בגלל כישורי הרב עזרן שסומך עליו שיבחר את האדם המתאים.

הצבעה :פה אחד.
החלטה מס'  :304מליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד העסקת מר אלעד רבי עוזר לסגן ראש העיר הרב
עזרן בחצי משרה ב 20% -שכר בכירים משכר מנכ"ל בכפוף לאישור משרד הפנים.
פאולינה :יש הרבה אנשים שבאים למשרה הזו ,חבל שתהיה משכורת למישהו אחר
זה משרת אמון.

דנינו:

סיידה :לפרוטוקול ,אני רוצה לשתף את החברים ,במהלך שאנו הולכים לבצע ביום המעשים הטובים ,
אסביר עוד מעט למה אני מספר את זה פה.
ב 28 -לחודש יתקיים "יום המעשים הטובים" לקחתי יוזמה יחד עם כוכי ישראלי ותייעצתי עם
ראש העיר למהלך וקיבלתי את ברכתו הדוברת עזרה לנו בגרפיקה ופורמט וכו' -אנו נחלק בגנים
ובתי ספר פליירים שכל ילד אם יש לו אפשרות יביא מצרך כשר מהבית ודרך כיתות יב' נאסוף
ונחלק למשפחות נזקקות לפסח ,בתיאום עם אבי ביתן נאסוף את מנהלי בתי הספר וכמובן נקבל
הסכמה מההורים שזה יהיה דיסקרטי ,מודה לראש העיר שנתן את ברכתו ומקווה שזו תהיה
מסורת.
הרב עזרן :כדאי לשתף את מחלקת הרווחה בעניין.
נראה את הענות כדי שבתי הספר יבחרו את הילדים החלשים.

דנינו:

סיידה :כמובן בדיסקרטיות מלאה .אם בעז"ה תהיה כמות גדולה ויישאר נחלק גם דרך הרווחה.
דנינו:

רעיון טוב ,בהצלחה.
תודה רבה ,הישיבה נעולה.
בכבוד רב

איציק דנינו

יורם נחמן

ראש העיר

מנכ"ל
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