ל' תשרי תשע"ז
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פרוטוקול מס' 48
מישיבת מועצת העיר מס'  48שהתקיימה ביום שלישי ל' בתשרי תשע"ז ( )1.11.16בשעה 18:00
בבניין העירייה.
משתתפים:

 ראש העירמר איציק דנינו
 סגן ראש העירהרב שלמה עזרן
 חבר מועצהחי סופר
 חבר מועצההרב ראובן פילו
מר צביקה בר-און  -חבר מועצה
 חבר מועצהמר דניאל אורי
מר נורברט בוקובזה  -חבר מועצה
 חברת מועצהגב' פולינה פוקס
 חבר מועצהמר אלי סיידה
מר איציק קריספל  -חבר מועצה

נעדרו:

הרב אברהם דייטש  -סגן ומ"מ ראש העיר
 חבר מועצהמר ברוך פאקר
 חבר מועצה ,וסגן ראש העירמר גדעון סבגי
 חבר מועצהדר' מרט גנדלר
 חבר מועצהמר משה אוחיון

נוכחים:

 מנכ"ל העיריהמר יורם נחמן
 גזברמר יאיר דהן
עו"ד רינת סמולניק  -יועמ"ש
אדר' חנה חרמש  -מהנדסת העיריה
 עוזר ראש העירמר דודו פורטל
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על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקולים 46-47
 .2אישור עדכון תקציב  - 2016מס' 1
 .3אישור ביטול סעיפי עונשים בחוק העזר
 .4אישור מימון נסיעה לארה"ב ליו"ר ועד העובדים מר דורון אלמליח ,במסגרת סיור של יו"ר
ועדים ארציים.
 .5אישור עדכון שכר ליועמ"ש בכפוף לאישור משרד הפנים.
 .6אישור עדכון שכר למנכ"ל העיריה בכפוף לאישור משרד הפנים.
 .7אישור המלצת ועדת ההקצאות לאשר בקשת עמותת "מרכז בית יעקב בארץ ישראל" (ע"ר)
 580026805להקצאת קרקע הידועה כגוש  39561חלקה  1מגרש  4להפעלת בית ספר לבנות.
דנינו :ערב טוב ,שמח לפתוח ישיבה .48
יש הערות לפרוטוקולים ?46-47
בוקובזה :מה שנכתב בפרוטוקולים לא משקף את הישיבה עצמה ,מבקש לבדוק שוב את עניין
פרוטוקולים האלה ביחס להקלטות ולתקן.
דנינו:

מה חסר?

נורברט :יש לי במשרד מה שחסר
דנינו:

תעביר מה שחסר

מנכ"ל :בעקבות המכתב שכתבתם ישבתי לשמוע את הפרוטוקולים וכמעט הכל אחד לאחד גם
אם יש מילה אחת או משהו זה עדיין לא משהו שיכול לשנות החלטה או משפט.
דנינו:

מעלה להצבעה סעיף אישור פרוטוקולים.

הצבעה -9 :בעד
 -1נגד (בוקובזה)
החלטה מס'  :258מליאת מועצת העיר מאשרת פרוטוקולים מס' .46-47
סיידה :אתמול נשלח לגבי שטח לבניית בית ספר-הוספת סעיף.
דנינו:

לא מעלה את הסעיף הזה.
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סיידה :אישור מימון נסיעה ליו"ר שזה מבחינתי סוג תב"ר.
דנינו :זה לא תב"ר .תב"ר זה תקציב בלתי רגיל וזה לא זה.
מעלה להצבעה הוספת סעיף אישור המלצת ועדת הקצאות לאשר בקשת עמותת מרכז
בית יעקב ישראל (ע"ר)  580026805להקצאת קרקע הידועה כגוש  39561חלקה  1מגרש 4
להפעלת בית ספר לבנות .תודה ,נעלה לדיון בהמשך.
הצבעה :פה אחד
החלטה מס'  :259מליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד הוספת סעיף  -אישור המלצת ועדת
הקצאות לאשר בקשת עמותת מרכז בית יעקב ישראל (ע"ר) 580026805
להקצאת קרקע הידועה כגוש  39561חלקה  1מגרש  4להפעלת בית ספר לבנות.
סעיף מס'  - 2אישור עדכון תקציב  - 2016מס' 1
גזבר:

במסגרת העדכון תקציב מס'  1של  2016היתה הגדרה של מענק האיזון במסגרת קיבלנו
תוספת של  2מיליון  15אלף שקל.

סיידה :למה קיבלנו מענק?
גזבר :בכלל הרשויות ,לא נקודתית באופקים.
דנינו :יש קריטריונים שווים ברמה השוויונית ,הם נקבעים בהתאם לצרכי ישוב.
סיידה 2 :מיליון האלה זה כסף שבוזבז או עתידי שיש לך תוכנית לגביו?
גזבר :חלקו מיועד לפעולות .הצפי היה שנקבל את הכסף הזה ,בבסיס התוכנית הראשונית לא
ניתן לנו אישור תוך כדי השנה יידעו אותנו שיהיו תוספות בלי לדעת כמה עדכנו את
התקציב בהתאם.
סיידה :יכול להשאר כסף לתוכניות עתידיות?
דנינו :הכסף הזה הוא כבר נכנס לביצוע.
סיידה :אז כבר יש להם יעוד.
דנינו :מצביעים עליו כרגע.
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גזבר :קיבלנו מענק של נגב גליל  400אלש"ח ,תרבות תורנית  65אלף שקל ,סה"כ קיבלנו 3.2
מיליון  ₪ממשרד הפנים כולל עדכון מענק איזון .המסגרת שאנו מאשרים זה חינוך
ורווחה ופעולות כלליות עשינו שינוי של  4,756אלש"ח בחינוך הגדלנו הוצאה ב983 -
אלש"ח ,ברווחה מגדילים ב 1,369 -אלש"ח שההשתתפות שלנו  300אלף שקל ברמה
שנתית .סה"כ מגדילים את המסגרת ב 4,756 -אלש"ח ,בתקציב הוצאה.
בוקובזה :כשמתקבל מסמך כזה ,למה אי אפשר לצרף לזה דוח מפורט שמסביר לדוגמא  -אני
טוען שאם יש כסף אז אולי לטיאוט וניקיון צריך להגדיל .יש סעיף "אחר" – מה זה?
נחסוך המון שאלות וזמן אם נקבל דוח כזה .
דנינו:

הוזמנת לועדת כספים.

בוקובזה :הודחתי
דנינו :לא קשור ,קיבלת מייל שיש ועדה..
בוקובזה :הבנתי את הדוח מצוין הבנתי שיש בעיה להסביר את הדוח ,כשאתה מוציא דוח כזה או
הגזבר יש לצרף פירוט שמסביר כל סעיף עדיין לא הבנתי את הדוח.
דנינו :נתאם לך פגישה עם הגזבר שיסביר באופן אישי.
בוקובזה :הגזבר יסביר לי ואני אעיר לגזבר זה לא יגיע אליך.
דנינו :קיבלת לפני  14יום למה רק עכשיו נזכרת?
בוקובזה :לדחות את הסעיף?
דנינו :לא
פאולינה :יש הרבה שינויים ואין הסבר.
דנינו :אנו בסוף שנה וצריך לאשר את כל השורות בסעיפים שהכל מתאזן בהוצאה והכנסה ,אי
אפשר לצפות מלפני שנה מה יהיה היום .ברגע שהסעיפים האלה שתוכננו ב 2015-ל2016-
יש שינויים בין הסעיפים וזה הזמן לסדר את זה.
פאולינה :בשבילי לא מובן  2שורות  44אלף שקל?
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דנינו :גם תקציב הרשות מוצג בצורה כזו של שורה עם מספר .מה עושים עם תקציב כל השנה?
– אותו הדבר.
סיידה :מתייחס לעדכון תקציב למכתב שקיבלת היום ,זה הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו ואני
רוצה להכנס לדקויות פה .אין לי ספק שמישהו אחר עומד מאחורי המכתב הזה.
בוקובזה :המכתב הוא שלי.
פאולינה :חתימה גם שלי.
סיידה :חושב שהמכתב הזה לא יצא ממניעים מקצועיים אבל יצא ממניעים פוליטיים אישיים
ולמה אני אומר את זה .כי אם זה היה מניע פוליטי אז היו משתפים אותי בהחלטה כדי
להקים חמישייה שיצא אפקט למהלך הזה גם אם נזכרים אחרי  3שנים להוציא מכתב
שאין לו הרבה הסברים הרי בתקציב הצבענו בעד אותו סגנון תקציב למעט פעם אחרונה
שהצבעתי אתכם בעד שנתיים הצבעתי נגד .באתי לישיבה מהמכתב הזה שכתבתם ואני
רוצה לשאול מה המניע של המכתב דווקא היום? איפה הייתם לפני שנה שנתיים שלוש?
שלוש שנים אני צועק לכם בואו ,מעיר הערות .היום העלתם נקודה ואתם צריכים לעמוד
מאחוריה ולתת תשובות.
דנינו :אחרי הישיבה תסגרו ביניכם את שיתופי הפעולה.
בוקובזה :אין עניין של קואליציה אופוזיציה התכנסה סיעה בת  3חברים ,כתבה מכתב לגיטימי
לא מתלהם ,נקי ומוסבר ,מה הבעיה? צריך לשתף את כל העולם במכתב? מה בסך הכל
התבקשתם?
סיידה :יש הבדל בין עדכון תקציב קודם לזה של היום? אותו סגנון.
בוקובזה :אפשר להוציא  2015ותראו שאכן הצבענו בעד ואנחנו מה שנקרא ענייניים מאוד ולא
חושב שצריך לעשות מזה עניין.
סיידה :שלחתם מסר ברור לראש העיר שאם לא ישנה או יוריד אז תצביעו נגד .זה כבר קריאת
תגר.
בוקובזה :בסך הכל מבקשים לקבל יותר אינפורמציה .חוזר לעניין ניקיון העיר.
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דנינו :גם אנחנו חושבים כך ,ולא צריכים את העצה שלך איפה להגדיל ואיפה לא להגדיל
תקציב .אנחנו יודעים איפה לשים משאבים .נושא הניקיון הוא נושא מאוד חשוב אנחנו
הולכים להכפיל את תקציב הניקיון ב 2017-וזה יבוא לידי ביטוי בתקציב רחב בשנה
הבאה .כל עניין להוציא מכתב ביום הישיבה זה כל כך לא ראוי שאתה מקבל את המסמך
הזה  14יום לפני .אם כל כך היה חשוב לך לבוא ולהציע רעיונות היית יכול במהלך כל
השבועיים לבוא ולשבת עם הגזבר דלתו ודלתי פתוחות לפניך והיינו שמחים לשמוע .לבוא
לפני באיומים זה לא מכובד.
בוקובזה :אם אצביע נגד ,זה איום?
דנינו :זה מה שיוצא בפועל" .אם לא תוריד מסדר היום אצביע נגד" ,גם פאולינה יכולה להצביע
נגד .ואלי סיידה יצביע בעד.
מעלה להצבעה את עדכון התקציב.
סיידה :אין לי ספק שתקרא להם לסדר בימים הקרובים כשקואליציה מאיימת על ראש העיר.
מה שנפגעתי זה שלא שיתפו אותי בהחלטה ועל כן אני רוצה לעדכן אותך -עקב דרישתי
לפני  3שנים ממפלגת תנופה ,שלפעמים הם שניים לפעמים שלושה ,היום שלושה ,כל עוד
לא ישתפו אותי בתוכניות הפוליטיות שלהם לא תקום חמישייה נגד ראש העיר לגרום לו
לקצת זעזוע.
בוקובזה :אני חושב שיאיר הגזבר עושה עבודה טובה ,אתה אולי צודק שהמכתב הגיע באיחור רב,
אך לא יכול להסכים איתך שכשאתה מקבל מכתב כזה .אפשר לעשות ישיבה לא
לפרוטוקול ואז לעשות ישיבה מסודרת.
דנינו:

יורם שלח לך זימון לועדת כספים.

הצבעה – 8 :בעד
 – 2נגד (פאולינה,בוקובזה)
החלטה מס'  :260מליאת מועצת העיר מאשרת עדכון תקציב לשנת  2016מס' .1
דנינו :זה מדרישות משרד הפנים ואין פה חוסר אם אחרי שתקבלי הסבר תרצי סעיף שאעשה
שינוי אז נעשה שינוי.
סעיף מס'  – 3אישור ביטול סעיפי עונשים בחוק עזר
דנינו:

מבקש מרינת לתת הסבר.
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יועמ"ש :אישורו מלפני כמעט שנה תיקון לחוק העזר שבמקום השיטה היום שאם אדם לא משלם
קנס זה אישום פלילי ,אז אנחנו נעבוד כמו המשטרה -שהקנס מוכפל ואם רוצה להישפט
יכול לבקש.
יש שני מסלולים קבועים בחוק ,כיום אנחנו בחוק החמור יותר לתושבים ,מגיעים לבית
משפט וזה אישום פלילי .במסלול השני זה כמו בקבלת דוח תנועה אם לא שולם אחרי זמן
מה הוא מכפיל את עצמו ואתה יכול להשפט אם תרצה.
סיידה :יש לנו ועדה שמותר לה לבטל דוחות?
יועמ"ש :זו רק התובעת ,הסמכויות שלי כתובעת מוגבלת .הקנסות זה חוקי עזר זה סדר דין פלילי
אנחנו מאוד מוגבלים במסלול החלופי כבר הצבעתם על זה וכבר אישרתם ,מה שקורה זה
שתהיה יותר סמכות ממה שיש עכשיו .העברנו את החוק שאישרנו למשרד המשפטים
משרד הפנים והם העירו הערות שבחוקים הקיימים יש סעיפים עונשיים שיש לבטל כדי
ללכת על מסלול אחר.
דנינו :תודה .יש שאלות?
דניאל :זה רק חוקי עזר שמפורטים פה?
יועמ"ש :רק זה .יכול להיות שיהיו הערות נוספות למשרד המשפטים כרגע זה מה שקיבלנו.
דנינו:

מעלה להצבעה

הצבעה :פה אחד.
החלטה מס'  :261מליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד ביטול סעיפי עונשים בחוק עזר
סעיף מס'  - 4אישור מימון נסיעה לארה"ב ליו"ר ועד העובדים מר דורון אלמליח ,במסגרת סיור
של יו"ר ועדים ארציים
דנינו :מימון  2500שקל וזה חלק קטן מאוד ,הבעת הערכה לעובדים והיו"ר .מטרת הטיול זה
הבנת הנושאים בתחום ועד עובדים.
יועמ"ש :ועד העובדים מוציא את העובדים לחופשות וטיסות וזה חלק מהעניין.
בוקובזה :יש מפגשים מקצועיים ויש השוואות שעושים ואני מודיע לכם שאנחנו טובים יותר .הוא
יבוא ויאמר לך שהתנאים מההעסקה ותנאי העבודה הם טובים מאוד ומתקדמים מצרפת
וגרמניה ,ואולי גם בארה"ב עוקפים שם.
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סיידה :אם אתם רוצים לשלוח את דורון ,הוא עובד עירייה והולך ל 10-ימים להוסיף לו עוד 500
דולר להוצאות.
דנינו :ממנים לו את כל השאר .זו ההשתתפות העצמית שלו ולקחנו אותה על עצמנו ,ויש גם ימי
עבודה כמובן.
הצבעה :פה אחד
החלטה מס'  :262מליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד מימון נסיעה לארה"ב ליו"ר ועד
העובדים מר דורון אלמליח ,במסגרת סיור של יו"ר ועדים ארציים.
סעיף מס'  – 5אישור עדכון שכר ליועמ"ש בכפוף לאישור משרד הפנים.

היועמ"ש עו"ד רינת מסד –יוצאת מחדר הישיבות
דנינו :עדכון שכר היועמ"ש.
מיכל שעזבה היתה כבר ב 90%שכר בכירים .כשקיבלנו את רינת התחלנו את השכר
ב.85%
בשנתיים האחרונות היא עושה עבודה מדהימה לא רק בצד המקצועי אלא גם בחיסכון
רב ,הרבה כסף שהיה יוצא לעו"ד חיצוניים ,אלפי שקלים היא חוסכת במחלקה .והשקט
הנפשי והיעוץ שהיא נותנת .היא ראויה לתוספת הזו – ל.90%-
פאולינה :גם מזכירה שלה עובדת קשה אפשר לתת לה?
דנינו:

לא בידינו .היא עובדת על שכר בחוזה אישי.

דנינו:
גזבר:

מה השכר שלך -יאיר?
.90%

דנינו :נעשה בישיבה הבאה.
מעלה להצבעה את הסעיף להעלאת השכר ליועמ"ש -מותנה בכפוף לאישור משרד
הפנים.
הצבעה :פה אחד
החלטה מס'  :263מליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד עדכון שכר ליועמ"ש ל 90% -בכפוף
לאישור משרד הפנים.
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מנכ"ל העיריה – מר יורם נחמן יוצא מחדר הישיבות
סעיף מס'  - 6אישור עדכון שכר למנכ"ל העיריה בכפוף לאישור משרד הפנים.

היועמ"ש עו"ד רינת מסד – חוזרת לחדר הישיבות
דנינו :אישור שכר למנכ"ל העיריה לאחר העסקת בכירים של שנתיים בעירייה ניתן לעדכן שכר.
כיום מקבל  90%ורוצים לעדכון ב .95%גם כאן התברכנו במנכ"ל שלוקח אחריות .זכינו
במנכ"ל יוצא מן הכלל ,מקדם את כל מה שתחת אחריותו וזה המעט שאפשר לתת לו את
הבעת האמון בעובדים ובמנכ"ל.
הצבעה :פה אחד
החלטה מס'  :264מליאת מועצת מאשרת פה אחד עדכון שכר למנכ"ל העירה ל 95% -בכפוף
לאישור משרד הפנים.

מנכ"ל העיריה – חוזר לחדר הישיבות
סעיף מס'  - 7אישור המלצת ועדת ההקצאות לאשר בקשת עמותת "מרכז בית יעקב בארץ
ישראל" (ע"ר)  580026805להקצאת קרקע הידועה כגוש  39561חלקה  1מגרש 4
להפעלת בית ספר לבנות.
דנינו( :מקריא בטופס) סעיף  7שאישרנו לדון בו היום-מס'  580026805הקצאת קרקע ידוע בגוש
 39561חלקה  1מגרש  4בית ספר לבנות.
מרכז בית יעקב בא"י פרסמה כבר פעמיים את ההקצאה בהתאם לנוהל קבוע במסגרת
הפרסומים לא הוצגו התנגדויות.
הועדה עונה על כל התבחינים וממליצה להפעלת בית ספר לבנות בעיר.
סיידה :הם יושבים על קרקע שלא אושרה להם?
יועמ"ש :חוץ מבית אבות ,רק שניים מוסדרים בכל העיר ,משרד הפנים מבקש להסדיר וגם
למוסדות בשביל ההקצאות לתקציבים.
דנינו" :נווה יוכבד" זה אחד מבתי הספר החרדיים הטוב שיש בעיר הזו .לומדים לבגרויות עם
תוצאות מדהימות .בי"ס טוב ואיכותי ,מעלה להצבעה.
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הצבעה :פה אחד
החלטה מס'  :265מליאת מועצת העיריה מאשרת פה אחד המלצת ועדת ההקצאות לאשר
בקשת עמותת "מרכז בית יעקב בארץ ישראל" (ע"ר)  580026805להקצאת
קרקע הידועה כגוש  39561חלקה  1מגרש  4להפעלת בית ספר לבנות.
דנינו :תודה רבה ,הישיבה נעולה.
בכבוד רב
איציק דנינו

יורם נחמן

ראש העיר

מנכ"ל
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