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א' טבת תשפ"א  
16 דצמבר 2020

פרוטוקול מס' 38 

מישיבת מועצת העיר שלא  מן המניין שהתקיימה ביום שלישי כט'  בכסלו  תשפ"א ( 15.12.20) בשעה 18:00 בחדר
הישיבות בבניין  העיריה.  

משתתפים: 

- ראש העיר מר איציק דנינו  

- סגן  ומ"מ ראש  העיר הרב אברהם דייטש  

- סגן ראש  העיר הרב שלמה  עזרן  

- סגנית ראש העיר בתואר   הגב' יעל שגב

- חבר מועצת העיר הרב ראובן פילו  

- חבר מועצת העיר מר יעקב דיין  

- חבר מועצת העיר מר חי סופר

- חבר מועצת העיר מר גדעון סבגי 

נעדרו: 
- חברת מועצת העיר הגב' טלי מימון  

- חבר מועצת העיר ה דר' מרט גנדלר  

- חברת מועצת העיר גב' פאולינה פוקס  

- חבר מועצת העיר מר צביקה בראון 

- חבר מועצת העיר מר דוד פורטל

- חבר מועצת העיר מר טל מגרה
- חבר מועצת העיר מר דורון אסידון  

נוכחים: 
- גזבר העיריה מר יאיר דהן 

- יועמ"ש   עו"ד רינת סמולניק  

מר מיקי  קפון            -  מהנדס העיריה  

- חשב מלווה   מר בני כהן

- עוזר  מנכ"ל   מר פנחס  קיקוס 
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על סדר היום: 
1. אשרור ההחלטה לגבי  בחירת הרב עזרן כמ"מ וסגן ראש העיר בשכר לפי סעיף  14 לחוק הרשויות המקומיות  

    (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) לתקופה שהחל מיום 1.6.2021.  
 

2. אשרור ההחלטה לגבי  האצלת סמכויות בתחום הרווחה למ"מ וסגן ראש העיר הרב עזרן, לרבות אישור חתימה   
    בהעדרו של ראש העיר או בחתימה על מסמכים אשר ראש העיר מנוע מלחתום עליהם בשל ניגוד עניינים החל   

    מיום  1.6.2021.  
 

3. אשרור ההחלטה לגבי  בחירת  הרב דייטש כסגן ראש העיר בשכר לפי סעיף  15 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת  
    ראש הרשות וסגניו וכהונתם) לתקופה שהחל מיום 1.6.2021.  

 
4. אשרור ההחלטה לגבי  האצלת סמכויות בתחום החינוך התורני והתרבות התורנית לסגן ראש העיר אברהם דייטש  

    החל מיום 1.6.2021.  
 

5. אישור עדכון דרגת רשות לעובדים בחוזה אישי בעקבות גידול האוכלוסיי ה בעיר –  מעל 30,000 תושבים לפי   
    הלמ"ס.   

 
ערב טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין.   דנינו: 

 
סעיף מס' 1  - אשרור ההחלטה לגבי בחירת הרב עזרן כמ"מ וסגן ראש העיר בשכר לפי סעיף 14   

              לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) לתקופה שהח ל 
מיום 1.6.2021. 

 
בישיבת המועצה שהתקיימה בדצמבר 2018 נבחר הרב דייטש כסגן ראש העיר ומ"מ לתקופה של שלושים   דנינו: 

חודשים שתסתיים בסוף מאי 2021. אני מבקש לבחור כעת את הרב עזרן כסגן וממלא מקום לפי סעיף 14  

לחוק לתקופה שתחל ביום 1.6.2021. בישיבת מועצה מס' 34 לפני מספר חודשים נתקבלה אישרנו זאת – אבל  

משרד הפנים ביקש שנאשר זאת שוב בנוכחות החשב המלווה.   

 

עלות העסקתו של הסגן לשנה הינה 660 אלש"ח, אני מאשר שעלויות אלו מתוקצבות במלואן בתקציבה   גזבר: 

המאושר של הרשות המקומית וכי יש ביכולתה הכספית של הרשות המקומית לעמוד בהתחייבות זו לטווח  

הנדרש עלויות אלה.  

 

מבקש מהיועצת המשפטית לאשר כי אין מניעה משפטית למינוי האמור וכי אין במינוי חריגה או סטייה   דנינו: 

מהוראות החוק או הנוהל  וש המועצה האצילה לסגן סמכויות כדין.   

 

יועמ"ש: מאשרת ההאצלה בוצעה כבר בישיבה מס' 34  כדין.   

 



 
 

3 
 

 

 

 

 

 
החשב המלווה: אין מניעה  למועצה לאשר מבחינתי  

 

הצבעה: פה אחד  

החלטה מס' 196: מליאת מועצת העיר מאשררת פה אחד ההחלטה לגבי  בחירת הרב עזרן כמ"מ וסגן ראש  
     העיר בשכר לפי סעיף 14 ל חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם)   

     לתקופה שהחל מיום 1.6.2021 
 

סעיף מס' 2  - אשרור ההחלטה לגבי האצלת סמכויות בתחום הרווחה למ"מ וסגן ראש העיר  הרב  

עזרן,  לרבות אישור חתימה בהעדרו של ראש העיר או בחתימה על מסמכים אשר      

ראש העיר מנוע מלחתום עליהם בשל ניגוד עניינים החל מיום 1.6.2021. 

 
אני מבקש להאציל את סמכויותיי בתחום הרווחה לרב עזרן וכן להסמיך אותו לחתום במקומי   דנינו: 

בהעדרי או במקרה של ניגוד עניינים וזאת החל מיום  1.6.2021.  

 
הצבעה: פה אחד  

החלטה מס' 197:  מליאת מועצת העיר מאשררת פה אחד ההחלטה לגבי האצלת סמכויות בתחום הרווחה   

      למ"מ וסגן ראש העיר הרב עזרן,  לרבות אישור חתימה בהעדרו של ראש העיר או בחתימה על   

     מסמכים אשר       ראש העיר מנוע מלחתום עליהם בשל ניגוד עניינים החל מיום 1.6.2021.  

 

סעיף מס' 3  - אשרור ההחלטה לגבי בחירת הרב אברהם דייטש כסגן ראש העיר בשכר לפי סעיף  

15 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) לתקופה שהחל      

         מיום 1.6.2021.     

 
בישיבת המועצה שהתקיימה בדצמבר 2018 נבחר הרב עזרן כסגן ראש העיר לתקופה של שלושים חודשים   דנינו: 

שתסתיים בסוף מאי 2021. אני מבקש לבחור כעת את הרב דייטש כסגן לפי סעיף 15  לחוק לתקופה שתחל  

ביום 1.6.2021. החלטה זו התקבלה כבר בישיבה מס' 34. מבקש לאשרר זאת שוב בנוכחות החשב המלווה.   

אני מבקש שהגזבר יאשר שיש תקציב לכך.  
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עלות העסקתו של הסגן לשנה הינה 660 שלש"ח,  אני מאשר שעלויות אלו מתוקצבות במלואן בתקציבה   גזבר: 

המאושר של הרשות המקומית וכי יש ביכולתה הכספית של הרשות המקומית לעמוד בהתחייבות זו לטווח  

הנדרש עלויות אלה.  

 

מבקש מהיועצת המשפטית לאשר כי אין מניעה משפטית למינוי האמור וכי אין במינוי חריגה או סטייה   דנינו: 

מהוראות החוק או הנוהל  וש המועצה האצילה לסגן סמכויות כדין.  

 

יועמ"ש: מאשרת ההאצלה בוצעה כבר בישיבה מס' 34  כדין.  

 

חשב מלווה: אין מניעה מבחינתי.  

 

הצבעה: פה אחד.  

החלטה מס' 198: מליאת מועצת העיר מאשררת פה אחד ההחלטה לגבי בחירת הרב אברהם דייטש כסגן   

ראש העיר בשכר לפי סעיף  15 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם)        

לתקופה שהחל מיום 1.6.2021. 

 

סעיף מס' 4:  אשרור ההחלטה לגבי האצלת סמכויות בתחום החינוך התורני והתרבות התורנית   

            לסגן ראש העיר  אברהם דייטש החל מיום 1.6.2021 
 

אני מבקש להאציל את סמכויותיי בתחום החינוך התורני והתרבות התורנית  לרב אברהם דייטש החל מיום   דנינו: 

   .1.6.2021

 

הצבעה: פה אחד  

החלטה מס' 199: מליאת מועצת העיר מאשררת פה אחד ההחלטה לגבי האצלת סמכויות בתחום החינוך  
     התורני והתרבות התורנית לסגן ראש העיר  אברהם דייטש החל מיום 1.6.2021. 

 

יוצאים מחדר הישיבות גזבר, יועמ"ש, ועוזר מנכ"ל. 
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רשות לאור נתוני הלמ"ס.   סעיף מס' 5:  אישור העלאת דרגת  

 

בשעה טובה, אחרי כמה שנים העיר עברה את רף של 30,000 מתושבי העיר אופקים  ו לפי נתוני משרד הפנים,   דנינו:  

הדביקה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתון זה. בהתאם יש לעדכן את דרגת הרשות לדרגה מס' 5.   

מבקש לאשר זאת המשמעות הינה העלאת שכר לבכירים אשר נותנים שירות ליותר משלושים אלף תושבים  

אך מקבלים שכר נמוך מעמיתיהם בערים דומות.   

האשור העלאת רשות  לדרגה 5 לאור נתוני הלמ"ס יהיה בכפוף למסגרת תקציב העיריה לשנת 2021, רק  

לאחר שנגבש את תקציב  2021, שנראה שאנחנו יכולים להכניס את העלאת שכר לכלל בכירי  העיריה במסגרת  

תקציב 2021 העיריה השכר יעלה.  

אני מבקש לאשר את העלאת השכר החל מ- 1.1.21 

מדובר על סדר גודל של 21 עובדים שיכולים לנוע בתוספת שכר 400 ₪ עד לגבוה 1853 בהתאם להיקפי השכר  

שלו, סה"כ מדובר על תוספת שכר לכל ה-  21  עובדים כ - 350 אלש"ח בשנה.  

 

זה לא מתבטא באחוזים?   סבגי: 

 

זה נכון, שזה נגזר מאחוזים של שכר המנכ"ל , אנחנו מעלים למנכ"ל את השכר והוא הכי גבוה וכל אחד לפי   דנינו: 

האחוזים שלו בהסכם השכר שלו.  

 
הצבעה: פה אחד  

החלטה מס' 200: מליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד העלאת דרגת רשות לדרגה 5 לאור נתוני הלמ"ס, החל מ - 

   1.1.21

 
 

דנינו: תודה רבה הישיבה נעולה.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 
 

בכבוד רב 
 

 
יורם נחמן  איציק דנינו            

מ נ כ "ל                                      ראש העיר            


