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פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר  20/18מיום 30.12.18
נוכחים :ליאת שוחט ,אברהם בורוכוב ,אלירן אליה ,הבטמו אייאיו ,ז'אנה כהן ,יוסף
סויד ,יחיאל מושייב ,ליאת מועלם ,ניסים ארביב ,עוזי אהרון ,עופר בוזי ,ציון גזלה
ושלמה זלמן סויונוב.
חסרים :חיון דוד ,ימית קרקוקלי
מוזמנים :עופר תודר – מנכ"ל העירייה ,עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש העירייה,
רו"ח גיל גבריאל – גזבר העירייה ,ליאת בן אבו – מהנדסת העיר ,אורן קורנפלד –
דובר העירייה ,מלכה מיכאלי – מרכזת ישיבות מועצה ,יואל לוי – יועץ לראש העיר.
על סדר היום:
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כיול תקציב .2018
סגירת תב"רים .2018
אישור תב"רים.
קביעת מדיניות להצטרפות הרשות כמגישה בתוכנית פינוי בינוי.
הצטרפות העירייה כמגישה לבקשת הוותמ"ל בתוכנית הכלנית תמל.2005/
השבת קרקע תמל.1046/
בקשה לאישור עדכון ותשלום שכר בכירים.
עדכון חברי ועדה ומינוי חברי ועדת הנצחה.
אישור השתתפות נסיעת הגזבר להשתלמות מקצועית – עיר חכמה.
הישיבה נפתחה בשעה 18:20

סעיף  – 1כיול תקציב 2018
ראש העירייה:
חילקנו לכם חוברת עדכון תקציב חדשה .יש פה סעיפי הכנסות והוצאות שמתקזזים בסך 5.768
מלש"ח לפי סעיפים ותיקונים מפורטים של שנת תקציב .2018
רו"ח גיל גבריאל  -גזבר העירייה:
את התקציב המכויל אנו מגישים מאוזן .יש רשימה של  5-6עמודים של סעיפים ברמה פרטנית
ברמת הסעיף.
ועדת כספים דנה והמליצה לאשר.
מי בעד?
בעד :ליאת שוחט ,אברהם בורוכוב ,יוסף סויד ,עופר בוזי ,ז'אנה כהן ,אבטמו אייאיו ,שלמה זלמן
סויונוב ,ליאת מועלם.
נמנע :יחיאל מושייב ,עוזי אהרון וניסים ארביב.
החלטה :לאשר כיול תקציב .2018
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סעיף  – 2סגירת תב"רים 2018
ראש העירייה:
קיבלתם את החומר  10ימים לפני מועד הישיבה .מדובר בפרויקטים שביצועם הסתיים ,פרט
לפרויקט התרומה שהוא בוטל ואנו באים למועצה לסגור את התב"רים האלה.
ועדת כספים דנה והמליצה לאשר.
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מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :לאשר סגירת תב"רים .2018
סעיף  – 3אישור תב"רים
רו"ח גיל גבריאל  -גזבר העירייה:
נשמט לנו תב"ר של שילוט על סך  .₪ 500,000הוא יתווסף לסוף הרשימה.
ראש העירייה:
מדובר בפרויקטים שמשקפים את הצרכים שעלו ממחלקות העירייה וכן ,משקפים את מדיניות
הנהלת העיר לשנת  2019והטבלה מעודכנת לגבי סעיפי המימון בכל תב"ר ותב"ר .אפשר לראות
שאנו מקבלים תקציבים ממשרדי הממשלה השונים ,ממפעל הפיס ,אך עיקר הכסף נכנס ממקורות
המימון ומהקרנות של העירייה.
ועדת כספים דנה והמליצה לאשר.
האם יש למישהו שאלות?
רו"ח גיל גבריאל  -גזבר העירייה:
תב"ר  50זה אולם התעמלות אומנותית ולא כפי שרשום .הסה"כ זה עוד חצי מיליון.
עוזי אהרון:
אני סבור שעל ההנהלה החדשה ,מן הראוי היה להקצות תב"רים לשכונות הותיקות לפיתוח ,לגינות
ציבוריות ,דבר שנזקק וזועק לשמיים כאשר השכונות מוזנחות באופן מחריד .ומדובר על כל
השכונות הותיקות .ולצערי ,אני לא רואה שהנהלת העיר החדשה נתנה ביטוי לכך.
ראש העירייה:
שורה  ,49גן מילווקי מקצה  2מלש"ח לגינה ,אני אתחום אותה כשכונת אור יום עובדיה יוסף .כיום
בביצוע שתי גינות חדשות ברח' כצנלסון וברחוב דגניה .מה שמובא היום לדיון זה תב"רים חדשים.
עוזי אהרון:
אני מבקש לדייק .גן מילווקי ,למיטב זיכרוני שנה שעברה היה לכך תב"ר.
ראש העירייה:
כאחד שנמצא שנים בעירייה צריך לדעת שיש שני גני מילווקי ,אחד בוצע ואחד לא ,אנחנו מדברים
על איפה שבית כנסת אבו יחזקאל.
עוזי אהרון:
כיסוי של גן אחד ביחס לכל השכונות הותיקות בעיר לא יכול לחפות על המחדל שלא ניתן כאן ביטוי
לכל השכונות הישנות .גם לא מציגים כאן מצג אמת כאשר משרד הפריפריה הוא זה שאישר מתקני
משחקים לגינות הציבוריות בכצנלסון ודגניה והדבר התעכב ככל הנראה מסיבות פוליטיות
והתקציב כולו ממשרד הפריפריה .אני לא רואה שהעירייה הקצתה סכום נכבד לכל השכונות
הותיקות.
רו"ח גיל גבריאל  -גזבר העירייה:
יש בסעיף  60תב"ר כללי של  7מלש"ח לגינון .זה תב"ר שהוא עירוני שהוא יהיה לא בשכונות
החדשות ,הוא אמור להיות בעיקר לשימוש וותיקות.
ניסים ארביב:
כשאתה מדבר על גינוון ,אתה מדבר על פרחים?
רו"ח גיל גבריאל  -גזבר העירייה:
לא ,פרויקטים חדשים אם זה פיתוח גינה ,חידוש שבילים וכו'.
ראש העירייה:
גינת כצנלסון שקיבלנו בקול קורא שהגשנו למשרד לפריפריה ,קיבלנו כסף למתקן ,אבל הפיתוח של
כל הגינה ,הרי אם מכניסים מתקנים ,לא נכניס אותם על תשתיות ישנות ולכן יש לעשות פיתוח
סביבתי ואת זה העירייה נותנת את חלקה .העלות של פרויקט כזה יכולה להגיע ל,500,000-700,000-
שההשלמה היא מתקציב העירייה.
ניסים ארביב:
אני חושב שצריכה להיות מגמה לעבור לתשתית קיימות ,מה שנקרא ירוק עד.
ראש העירייה:
רב עונתי .שיקום מערכות ההשקיה בעיר ,כל גינה אנחנו קודם כל מתקנים את מערכת ההשקיה
והופכים אותה לבקרה מרחוק של מחשוב .אנו מחסלים את השתילה של העונתי ,משאירים אותה
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בעיקר בכיכרות ובמקומות בולטים ,אבל רוב העיר הופכת לרב עונתית .אם תשימו לב בסיורים ,כל
מה שקשור לפרחים האפורים ,האדומים שהם רב עונתיים ,זו המגמה.

עופר בוזי:
אם רואים את הסעיפים האחרונים ,כל העיר הותיקה נכנסת לשם.
עוזי אהרון:
זה כוסות רוח למת.
ראש העירייה:
לשמחתי סגן ראש העיר וממלא ראש העיר אלירן אליה קיבל את תיק השכונות הותיקות ואני
בטוחה שהוא יעשה שם עבודה נפלאה ,מה שלא נעשה בשנים האחרונות בהנהלות האחרונות.
ניסים ארביב:
סעיף  – 46מדעים ויהדות .העלות למטר נראית לי גבוהה.
ראש העירייה:
אנו מדברים על תוספת כיתות לבית הספר בשטח שלנו .זה לא במבנה ההסתדרות אלא בשטח
שמצורף .מבקשת מגזבר העירייה לבדוק האם ניתן לצמצם בעלויות לפחות מ 6-מלש"ח.
ניסים ארביב:
נראה לי שאפשר לעשות את בית הספר בפנקס בפחות ממיליון.
ראש העירייה:
מדובר על צביעה ,על פיתוח מסביב ,מיזוג וכו'.
ניסים ארביב:
זה עדיין נראה לי סכום שהוא קצת גבוה.
ראש העירייה:
הסכומים הללו בהתאם לכתבי כמויות ,צרכים וגם החזות מסביב ,לא רק הקומה למעלה ואני
מזכירה שבגלל שמדובר בקומה שניה ,אנו צריכים הנגשה ומעלית .המעלית לבד זה כ 300,000-ש"ח.
ניסים ארביב:
יש כאן שני מענקים להתייעלות אנרגטית .ביחד איתם אנחנו צריכים עוד  5מלש"ח?
רו"ח גיל גבריאל  -גזבר העירייה:
אנחנו מוסיפים לפי הצרכים.
ניסים ארביב:
למה לא הולכים על תאורה סולארית?
יואל לוי:
ההשקעה הראשונה כל כך גבוהה שהיא אינה כדאית .אנחנו גם בדקנו את זה עם חברות שהציעו
פתרונות ,ההשקעה הראשונית כל כך גבוהה ,שברמה עירונית היא לא כדאית.
רו"ח גיל גבריאל  -גזבר העירייה:
אנחנו מתעתדים לצאת בשנת  2019למכרז בו אנחנו אמורים לחסוך חשמל דרך האנרגיה
הסולארית ,שנשים את זה על גגות.
ניסים ארביב:
זה אמור להופיע בתקציב ?2019
רו"ח גיל גבריאל  -גזבר העירייה:
זה מופיע.
ניסים ארביב:
תוך כמה זמן מחזירים את ההשקעה?
רו"ח גיל גבריאל  -גזבר העירייה:
כשש שנים בפעם האחרונה שבדקנו.
ראש העירייה:
החלפנו  70%מהעיר ללדים ,אנחנו מחכים לתב"ר כדי לאשר אותו כדי להחליף את התאורה בשאר
העיר .הכוונה לסיים עם ההחלפה בכל העיר עד הקיץ.
רו"ח גיל גבריאל  -גזבר העירייה:
בשנת  1.7 2018או  1.8הייתה הוצאת חשמל ובפועל הוצאנו  1.350מלש"ח.
יחיאל מושייב:
איזה תמרורים צריך להחליף ב?₪ 500,000-
ראש העירייה:
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עכשיו החלפנו את התמרורים הזוהרים של ההולך רגל .החלפנו בכל העיר ,תוכל לראות את השינוי
בכל העיר.
יחיאל מושייב:
כמה זה עלה?

ראש העירייה:
זה היה מתקציב אחר ,אבל זה לפי צורך אם אנחנו רוצים ליישם את החלטות ועדת תנועה .אני
מזכירה לכם שבאופן עקרוני תב"רים זה לא לשנת תקציב ,זה יכול להימשך כמה שנים .זה לא כמו
תקציב שוטף שבאותה שנה זה מסתיים.
ניסים ארביב:
האם לא היה נכון לציין צפי מתי אמור להסתיים תב"ר?
ראש העירייה:
בפרויקטים מכרזיים אני יודעת לומר מתי הוא מתחיל ומתי נגמר לפי צפי .בתשתיות אפשר לענות,
אבל בשפ"ע קשה לענות כי זה סוג של כסף שהם צריכים? אם התקבלה בועדת תנועה החלטה שצריך
להקים רמזור ,זה מהכסף הזה .זה יכול להיגמר באותה שנה או בעוד שלוש שנים.
ניסים ארביב:
מה קורה אם נשארים עודפים?
ראש העירייה:
היום עשינו סגירת תב"ר של פיתוח בת ,6/הפרויקט התחיל לפני  7-8שנים וכעת הוא הסתיים ,אז
התב"רים ,האופי שלהם הוא אחר .זה לא תקציב שוטף ,אלא יותר רב שנתי וכאשר הוא מסתיים,
הוא מסתיים.
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ראש העירייה:
מי בעד אישור תב"רים לשנת ?2019
בעד :ליאת שוחט ,אברהם בורוכוב ,יוסי סויד ,עופר בוזי ,יחיאל מושייב ,אלירן אליה ,ז'אנה כהן,
אבטמו אייאיו ,ציון גזלה ,שלמה זלמן סויונוב ,ליאת מועלם.
נמנע :עוזי אהרון ,ניסים ארביב.
החלטה :לאשר את התב"רים.
סעיף  – 4קביעת מדיניות להצטרפות הרשות כמגישה בתוכנית פינוי בינוי
ראש העירייה:
מדובר בתוכנית שקשורה להתחדשות עירונית בעירנו.
בישיבת סטטוס של מנהלת התחדשות עירונית החלטנו ליצור מדיניות מתי העירייה מצטרפת
כמגישה תוכנית לפינוי בינוי .אני מבקשת ממהנדסת העיר להציג את הנושא.
בהתאם לסעיף 61א(ב) לחוק התכנון והבניה ,תשכ"ה( 1965-להלן" :החוק") לרשות מקומית,
קיימת סמכות להכין ולהגיש תכנית ; החלטת רשות בנוגע להכנתה והגשתה של תכנית צריך
שתתקבל על ידי מועצת הרשות המקומית.
מדיניות זו באה לקבוע כללים בנוגע להצטרפות הרשות המקומית כמגישה לתכנית ,יש לקיים דיון
במועצת העירייה ובה לדון בהצטרפות .בין השיקולים שינחו את המועצה בהחלטתה יהיו
השיקולים שלהלן:
 .1קבלת המלצה בכתב מהמנהלת להתחדשות עירונית אור יהודה ומהנדס העיר אשר
יתייחסו בהמלצתם לתועלת הציבורית של התכנית; להכרזה מקדמית למתחם על ידי
הרשות להתחדשות עירונית (ככל וקיימת); לשטחים הציבוריים הקיימים במסגרת
התכנית וליצירת שטחים ציבוריים חדשים; לחיזוק פיתוח המרחב העירוני; לחידוש
המרחב הציבורי; להתאמת התוכנית למסמכי מדיניות להתחדשות עירונית של אור יהודה;
להיבטים הכלכליים והשמאיים של התכנית ובמסגרת זאת בין היתר האם כלכליות
הפרויקט תאפשר תשלום היטל השבחה וכן באשר לחשיפה להגשת תביעות לירידת ערך.
 .2קיומם של שטחי ציבור נרחבים מאוד במצב הנכנס.
 .3קבלת הסכמה של  75%ומעלה מהדיירים בפרויקט בהסכם סופי וחתום בין היזם לדיירים.
יובהר כי תנאי זה גמיש וניתן לקבל החלטה על הצטרפות גם אם יש חתימות על הסכם
סופי של פחות מ 75%-מהדיירים במתחם ,ובהתאם לשיקול דעת מועצת העיר ,במצב זה
יינתן משקל משמעותי להמלצת מנהלת ההתחדשות העירונית ומהנדס העיר.
 .4בקשה ו/או המלצה של כל אחת מהרשויות שלהלן :הועדה הארצית לתכנון ולבניה של
מתחמים מועדפים לדיור ו/או הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ו/או משרד הבינוי והשיכון
ו/או הרשות להתחדשות עירונית.
יובהר ,כי למועצה שמור שיקול הדעת להחליט שהעירייה לא תצטרף כמגישת התכנית.
כן יובהר ,כי הרשימה שלעיל אינה רשימה סגורה ולמועצה שמור שיקול דעת להחליט על הצטרפות
העירייה גם אם במכלול השיקולים שלעיל עולה כי אין להצטרף כמגישת התכנית .במצב זה החלטת
המועצה תהיה מנומקת ומטעמים מיוחדים.
ניתן יהיה לבחון מדיניות זו מחדש לאור שינויים והתפתחויות בדין.
אדר' ליאת בן אבו  -מהנדסת העיר:
בהרבה מהתוכניות של התחדשות עירונית ,נוח ליזמים שהעירייה תצטרף כי זה פותר להם את
בעיית חתימות השכנים .אנו מעוניינים למנוע את העניין הזה ולומר שאנו רוצים להצטרף אחרי
שבאמת יש היתכנות של התושבים לפינוי בינוי .אנו דורשים מינימום הסכמה של  ,75%כאשר בארץ
כיום זה עומד על דרישה של כ.60%-
ישנם מקרים שאנו צריכים להצטרף בלי קשר ,לדוגמא – מקום שיש שם שטחים חומים נרחבים,
אזי אנו חלק מהתוכנית .לדוגמא ,תוכנית שאנו רוצים לקדם ,כמו מתחם המלבן ,ולכן אנו חייבים
להצטרף .לדוגמא ,מתחם הכלנית ,שיש להם בסך הכולל כ 80%-חתימות ,אבל זה לא פר בניין ולכן
הותמ"ל ביקש שנצטרף כדי שהם יעמדו בתנאי הסף ולכן זה מקרה שאנו כן רוצים להצטרף.
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הכנו מסמך מדיניות שעבר כמה אנשים ,כולל הועדה המחוזית שנתנה לנו את הטיפים שלה .למעשה,
המסמך קובע רף מינימאלי של  75%חתימות דיירים כדי שתהיה היתכנות לפרויקט .בנוסף ,זה

משאיר לנו גמישות במקרה ויהיה פרויקט שמאוד נרצה לקדם ,אז נוכל לשחק עם זה ולשקול את
זה.
ניסים ארביב:
מה שכתוב במסמך ומה שכתוב פה לא בהלימה .ה 60%-לא מופיע במסמך שהעברת לנו.
אדר' ליאת בן אבו  -מהנדסת העיר:
אני אומרת הפוך ,שהדרישה בארץ היא כזאת ואנחנו ,כדי למנוע אופציה ,שמנו רף מאוד גבוה.
ניסים ארביב:
נשמע כאילו את משאירה את האופציה של .60%
אדר' ליאת בן אבו  -מהנדסת העיר:
אני משאירה את האופציה למועצת העיר .לדוגמא ,אם יש תוכנית שיש בה הרבה שטחים חומים
ואנחנו רוצים להיות חלק מהמשתתפים כדי שיהיה לנו שליטה על התכנון.
התוכנית עוברת בכל מקרה ועדה מקומית ,ועדה מחוזית או ותמ"ל.
ניסים ארביב:
כמה שטחים כאלה יש לנו בעיר? לדוגמא מתחם המלבן ותוכנית הכלנית.
אדר' ליאת בן אבו  -מהנדסת העיר:
במתחם המלבן יש לנו שטח גדול חום .במטרים אני לא יודעת לומר ,כ 40%-מהתוכנית זה אנחנו.
ניסים ארביב:
האם ניתן להגדיר מה זה שטח ציבור נבחר שבמקרים האלה אנו רוצים להיכנס כיזם?
אדר' ליאת בן אבו  -מהנדסת העיר:
זה עניין של מדיניות ,בגלל זה אני משאירה את האופציה פתוחה למועצה .זה אומר שכל תוכנית
שנשקול להצטרף כמגישים ,הצד שלי יהיה לתת לכם חוות דעת תכנונית למה שווה לכם לעשות את
זה ומהצד שלכם בכל מקרה זה יבוא להצבעה.
ניסים ארביב:
אני חושש שזה אמצעי לחץ על התושבים.
עופר בוזי:
ההיפך ,התושבים כן רוצים את השתתפות המועצה ואנחנו ,גם מחששות שהם טבעיים ,לא רוצים
תמיד להשתתף בגלל שיש פה יזמים ,אבל פה זה מכשיר את האפשרות הזו להשתתף כעירייה יזמית
בתוכנית כמגישה ואז התושבים מרגישים שיש להם גיבוי מול הקבלן.
ניסים ארביב:
מהצד שלי אני מבין את זה אחרת.
עופר בוזי:
כל המתחמים של פינוי בינוי התושבים משוועים להשתתפות העירייה שיהיו חלק מהגשת התוכנית
ויתנו להם את הייעוץ.
אדר' ליאת בן אבו  -מהנדסת העיר:
כשתוכנית מגיעה והמגישים זה משה והעירייה ,זה נראה אחרת מול הועדה המחוזית ,זה כנראה
כאילו אנחנו רוצים את התוכנית .אם הצטרפו לפתור לו בעיה של אחוז חתימות ,זה אומר
שהתושבים לא רוצים את הפרויקט של הפינוי בינוי .אנחנו רוצים ליצור מצב שאכן הם רוצים ואז
אנחנו ניתן את הפוש האחרון .אנחנו רוצים שזה קודם יבוא מהם.
יחיאל מושייב:
למעשה העירייה עושה את עבודת היזם.
אדר' ליאת בן אבו  -מהנדסת העיר:
התוכנית הזאת כבר מאושרת יותר משנתיים וחצי.
ניסים ארביב:
העירייה הצטרפה שם כיזם .מה שאני אומר כעת זה מהרחשים ששמעתי בתקופת הבחירות ,שהיו
אמצעי לחץ ולא היה ליזם את כל החתימות .אני מאוד אשמח להגן על האזרח.
ראש העירייה:
זה בדיוק מגן על האזרח.
ניסים ארביב:
אני מאוד אשמח אם בסעיף  3יתווסף המשפט "ולא פחות מ."60%-
אדר' ליאת בן אבו  -מהנדסת העיר:
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אבל זה מה שהמדינה קבעה ,אני לא יכולה לשנות את זה .היזם יכל לבוא עם  20%חתימות ולבקש
מהעירייה להצטרף כמגישה .כשהוא פונה לועדה המחוזית הוא כבר בא עם יותר מ .60%-אנחנו
רוצים ליצור מצב שמראש אם יזם רוצה לבקש מאיתנו ,שיביא לנו מינימום  75%חתימות.

ניסים ארביב:
על דבר כזה אני חותם עכשיו.
אדר' ליאת בן אבו  -מהנדסת העיר:
אני רוצה להשאיר לנו את האופציה בהחלטת מועצה שאפשר יהיה לסטות מזה אם יעמדו בכל
הסיבות המפורטות במכתב שנשלח אליכם .אנחנו צריכים שזה יהיה כדאי לנו ,אחרת לא נעלה את
זה בכלל למועצה .לכן אנחנו אומרים מקסימום  .75%בדקנו את הנושא מול הועדה המחוזית
שאמרה שהיא מברכת את זה ושאנחנו הראשונים שאנו עושים דבר מסודר.
אם מחר תהיה תוכנית שכל הרשות רוצה לקדם והוא בא עם  ,55%אז שתהיה לנו את האופציה
להעלות את זה במועצה ולדבר על זה.
עוזי אהרון:
אז כל תוכנית ותוכנית תבוא לאישור המועצה?
ראש העירייה:
כל תוכנית שרוצים להצטרף.
עוזי אהרון:
אז איך קרה שבלי מדיניות העירייה הצטרפה וגרמה לנזקים לתושבים? יוצא מכך שההצטרפות
הזיקה לדיירים.
ראש העירייה:
תענה על כך בעצמך בתור יו"ר הועדה לתכנון ולבניה.
עוזי אהרון:
כמעט כל תוכנית פינוי בינוי העירייה הצטרפה אוטומטית.
עופר בוזי:
כדי להוציא היתר צריך את מירב החתימות.
עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש:
הועדה המחוזית לא מאשרת אם זה מגיע אליה ללא מספר חתימות בהתאם לחוק.
ז'אנה כהן:
בעניין הזה התושבים יתחילו יותר להאמין ויחתמו מהר.
ראש העירייה:
מי בעד אישור המדיניות כפי שמוצעת?
בעד :ליאת שוחט ,אברהם בורוכוב ,יוסף סויד ,עופר בוזי ,יחיאל מושייב ,אלירן אליה ,ז'אנה כהן,
אבטמו אייאיו ,ציון גזלה ,שלמה זלמן סויונוב ,ניסים ארביב ,ליאת מועלם.
נגד :עוזי אהרון.
החלטה :מאשרים קביעת מדיניות להצטרפות הרשות כמגישה בתוכנית פינוי בינוי.
סעיף  – 5הצטרפות העירייה כמגישה לבקשת הוותמ"ל בתוכנית הכלנית תמל2005/
ראש העירייה:
מבקשת לאשר הצטרפות העירייה כמגישה לבקשת הוותמ"ל בתוכנית הכלנית תמל.2005/
אדר' ליאת בן אבו  -מהנדסת העיר:
דברי ההסבר מצורפים לפרוטוקול ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
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ראש העירייה:
מי בעד?
בעד :ליאת שוחט ,אברהם בורוכוב ,יוסף סויד ,עופר בוזי ,יחיאל מושייב ,אלירן אליה ,ז'אנה כהן,
אבטמו אייאיו ,ציון גזלה ,שלמה זלמן סויונוב ,ליאת מועלם.
נמנעים :עוזי אהרון ,ניסים.
החלטה :לאשר הצטרפות העירייה כמגישה לבקשת הוותמ"ל בתוכנית הכלנית תמל.2005/
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סעיף  – 6השבת קרקע תמל1046/
ראש העירייה:
מבקשת לאשר השבת קרקע תמל.1046/
עו"ד שלומית שפינדל:
דברי ההסבר מצ"ב לפרוטוקול ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
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ניסים ארביב:
למה השתנה ייעוד הקרקע?
עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש:
התוכנית שינתה את היעוד .תוכנית פארק אילון זו תוכנית ששינתה היעוד למגורים ,תעסוקה פארק
נחל ,ושטחים סחירים יושבים היום על שטחים שהיו בעבר שטחי ציבור ולכן השטחים הללו חוזרים
למדינת ישראל על פי חוק.
יחיאל מושייב:
מדובר על השטח שהיה צריך להיות שם השוק?
ראש העירייה:
לא ,יותר קרוב לרמת פנקס.
ניסים ארביב:
על איזה שטחים מדובר?
אדר' ליאת בן אבו  -מהנדסת העיר:
מציגה על גבי התצ"א.
ניסים ארביב:
אפשר לראות את התוכנית לפני שמצביעים על השינוי?
עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש:
השינוי נעשה ,התוכנית מאושרת .הקרקעות שהופקעו על ידינו חוזרות למינהל ,עפ"י דין.
ראש העירייה:
להערת ניסים ,אנו נציג את תוכנית פארק איילון בישיבת ועדת מליאת בניין עיר.
מי בעד?
בעד :ליאת שוחט ,אברהם בורוכוב ,יוסף סויד ,עופר בוזי ,יחיאל מושייב ,אלירן אליה ,ז'אנה כהן,
אבטמו אייאיו ,ציון גזלה ,שלמה זלמן סויונוב ,ליאת מועלם.
נמנעים :עוזי אהרון וניסים ארביב.
החלטה :לאשר השבת קרקע תמל.1046/
סעיף  – 7בקשה לאישור עדכון ותשלום שכר בכירים – דובר ,מהנדסת העיר ומנהלת לשכת מנכ"ל
אורן קורנפלד וליאת בן אבו יצאו מהישיבה
ראש העירייה:
מבקשת להביא לאישור עדכון ותשלום שכר בכירים בהתאם לתקנות משרד הפנים:
מנהלת לשכת מנכל שהחלה לעבוד ב 1.12.14-בשכר בכירים של  ,30%היא עוד מעט חמש שנים
בתפקיד ,אנו רוצים להגדיל לה ב.5%-
יחיאל מושייב:
למה רק  ?5%מגיע לה יותר .מן הראוי היה לתת לה כל שנתיים  ,5%אני מציע להביא להצעה .40%
ראש העירייה:
אני בעד ההצעה שלך ,כדי להביא את זה להצבעה צריך בסיס לכך.
ניסים ארביב:
למה מעלים לדובר ב 20%-בבת אחת אם הוא התחיל ב?2016-
עופר תודר  -מנכ"ל העירייה:
ברוב הרשויות דובר מתחיל ב , 60%-פה זה היה חריג באופן משמעותי למה שהיה ברשויות אחרות
ואנחנו משווים אותו למה שנהוג ברשויות אחרות.
ראש העירייה:
המשמעות של  5%הינה סדר גודל תוספת של כ 27,000-בשנה.
עוזי אהרון:
איפה כתוב ששכר דובר מתחיל ב?60%-
ראש העירייה:
כמו כן ,מבקשת לאשר את שכר מהנדסת העיר.
לגבי מנהלת לשכת מנכ"ל ,האם יש בסיס תקציבי?
רו"ח גיל גבריאל  -גזבר העירייה:
זה מוערך בסביבות  .₪ 26,000אם יש רצון והערכה ,אפשר לאשר לה  40%ואנו נמצא את התקציב
לכך.
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ראש העירייה:
מי בעד אישור עדכון ותשלום שכר בכירים -דובר העירייה ב , 60%-מנהלת לשכת מנכ"ל ב40%-
ומהנדסת העיר ב 85%-בכפוף לאישור משרד הפנים.
בעד :פה אחד.
ניסים ארביב:
אני מצביע בעד בכפוף להצגת מסמך לכך ששכר דובר עירייה בטווח של בין  60%ל.70%-
סעיף  – 8עדכון חברי ועדה ומינוי חברי ועדת הנצחה:
ראש העירייה:
אני רוצה לעדכן שבועדת ביטחון במקום ראש העיר יו"ר הועדה ,ימונה שלמה סיונוב ליו"ר הועדה.
ועדה לעניניי ביקורת – במקום עופר בוזי תכהן ליאת מועלם.
בועדת בטיחות בדרכים – במקום ימית קרקוקלי יכהן אלירן אליה .מי שאמור להיות יו"ר הועדה
זה סגן ראש עיר ממלא מקום.
בועדת חינוך – צריך להוריד חבר אחד כדי שהמס' הכולל יהיה אי זוגי .אנו מורידים את עופר בוזי
מהועדה.
ועדת הנצחה – יו"ר אברהם בורוכוב .יחיאל נציג אופוזיציה ,שלמה סיונוב נציג קואליציה.
מי בעד אישור עדכון חברי ועדה ומינוי חברי ועדת הנצחה?
בעד :פה אחד.
סעיף  – 9אישור השתתפות בנסיעת הגזבר להשתלמות מקצועית עיר חכמה:
ראש העירייה:
במהלך חודש נובמבר  2018ייצג גזבר העירייה את העירייה בכנס ערים חכמות בברצלונה .סך עלות
הנסיעה היא  1,000יורו ,איגוד הגזברים השתתף ב 500-יורו .אני מבקשת לאשר השתתפות של
 498.5יורו של מימון העירייה ,מאחר ולא הייתה ישיבת מועצה במהלך התקופה הזאת ,לא יכולנו
לאשר ולכן האישור הוא רטרואקטיבי מתקציב .2018
ניסים ארביב:
אני בעד .אפשר לקבל תקציר כדי שגם אנחנו נוכל להחכים וליישם פה בעיר?
רו"ח גיל גבריאל  -גזבר העירייה:
הם נגעו בהרבה דברים ללמוד מערים אחרות בעולם ,אם זה כרטיסי תושב ,אם זה פינוי האשפה
במערכת יותר מורכבת ומתקדמת ,תאורות כאלה ואחרות .במקום מסוים שם הייתה רובוטיקה
מתקדמת לפינוי דברים ,חיישנים.
מי בעד אישור השתתפות בנסיעת הגזבר להשתלמות מקצועית עיר חכמה?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים השתתפות בנסיעת הגזבר להשתלמות מקצועית עיר חכמה.

ישיבה ננעלה בשעה 19:20
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__________________

מלכה מיכאלי
מרכזת ישיבות מועצה

ליאת שוחט ,עו"ד
ראש העירייה
22

