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משתתפים :
 ראש העירייהמר יחיאל זוהר
מר הרב מעלימי יעקב  -חבר המועצה
מר אנטולי אברבוך  -חבר המועצה
 חבר המועצהמר איליה אטינגר
 חבר המועצהמר עידו לוי
 חבר המועצהמר ישראל חניה
 חבר המועצהמר עדי חורי
 חבר המועצהמר משה פרץ
 חבר המועצהמר יובל לוגסי
 חבר המועצהעו"ד שלומי חן
 חבר המועצהמר אשר ביטון
 חבר המועצהמר אבי מור  -יוסף
מוזמנים קבועים:
מר משה מימון
עו"ד יריב סומך
גב' מזל רוטשטיין
מר ברק ישראל

 מנכ"ל העירייה יועץ משפטי גזברית העירייה -רואה חשבון

חסרים:
מר צ'לצו וונדמגאי
מר יצחק אפשטיין
הרב דוד פורטל

 חבר המועצה חבר המועצה -חבר המועצה
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סדר יום :
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9

בסך .₪ 490,701
אישור תב"ר ממשרד השיכון עבור ביצוע כביש 31
אישור תב"ר ממפעל הפיס להצטיידות לבי"ס "יבוא ברינה" בסך
.₪ 223,746
אישור תב"ר ממפעל הפיס להצטיידות לבי"ס "בניהו" בסך .₪ 215,561
אישור תב"ר לבנית שתי כיתות גני ילדים בסך .₪ 1,458,408
אישור תקנון אשכול נגב מערבי.
אישור תקנון תאגיד מי אשקלון בע"מ.
דו"ח כספי תלת חודשי מס' . 10-12/13 4
הארכת הסכם התקשרות עם דרכ"א בניהול בי"ס ממלכתי השש שנתי.
מינוי והסמכת מר אוהד יפרח ת.ז  037777752לצורך ביצוע חוק עזר:
העמדת רכב וחניתו וחוק שמירת הסדר והניקיון.

תוספת לסדר היום :
) 10
) 11

ועדת גבולות.
הלוואה בסך  6מיליון שקל.

-3אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין מס'  4אבקש ממר אבי מור יוסף
לפתוח בדבר תורה.

ראש העיר:

אבי מור יוסף :דיבר על חג השבועות ועל משמעות חג מתן תורה.
בסך .₪ 490,701
אישור תב"ר ממשרד השיכון עבור ביצוע כביש 31
אישור תב"ר ממפעל הפי ס להצטיידות לבי"ס "יבוא ברינה" בסך
.₪ 223,746
אישור תב"ר ממפעל הפיס להצטיידות לבי"ס "בניהו" בסך .₪ 215,561
אישור תב"ר לבנית שתי כיתות גני ילדים בסך .₪ 1,458,408

)1
)2
)3
)4

ישראל חניה:

היכן ממוקם ביה"ס בניהו.

ראש העיר:

בשכ' החדשה מדובר בביה"ס של הרב יורם אברג'ל.

הצבעה-

בעד פה אחד.

החלטה-

לאשר את התב"רים.
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אישור תקנון אשכול נגב מערבי.

מנכ"ל העירייה :לפני שנה הוקם אשכול שמאגד ארבעה ערים :נתיבות ,רהט  ,אופקים ,שדרות
וחמישה מועצות אזוריות :אשכול  ,שער הנגב  ,בני שמעון  ,שדות נגב ומרחבים.
בימים אלו סיימנו את הכנת התקנון ואנו מבקשים להביא לאישור.
המדינה הסכימה לממן בשלוש השנים הראשונות את התאגיד מתוך הבנה ששיתוף
ראש העיר:
הפעולה בין הרשויות יוביל לחסכון בהוצאות זה הכיוון הכללי ואני מקווה שזה
יצליח.
אבי מור יוסף :יש מנכ"ל לתאגיד.
ראש העיר:

היה מנכ"ל שהתפטר ואנו בעיצומו של הליך לקבל מנכ"ל חדש  ,פורסם מכרז לפני
מספר ימים.

הצבעה-
החלטה-

בעד פה אחד.
לאשר את תקנון תאגיד "אשכול נגב מערבי"
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אישור תקנון תאגיד מי אשקלון בע"מ.

ראש העיר:
החברה,

הבקשה לאשר את תקנון "מי אשקלון" היא שחלו שינויים בהרכב דירקטור
בתקנון הקודם חל איסור על ראשי רשויות להיות חברים וכיום מותר ,כמו כן

בתקנון
הקודם היו לנתיבות  2מקומות מתוך  9ובתקנון הנוכחי  3מתוך . 9
נציגי נתיבות המוצעים :ראש העיר יחיאל זוהר ,נציגת ציבור שכבר מכהנת
כדירקטורית גב' לילאן לוגסי ונציג ציבור נוסף מבין העובדים הבכירים בעירייה.
אבי מור יוסף :בעצם השינוי הוא שחבר מועצה בתאגיד לא יהווה ניגוד עניינים.
מנכ"ל העירייה :לא חבר מועצה אלא ראש העיר קודם לא יכול להיות חבר דירקטוריון וכיום זה
אפשרי.

הצבעה-

בעד פה אחד

החלטה-

לאשר את תקנון תאגיד " מי אשקלון" בע"מ.
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דו"ח כספי תלת חודשי מס' .10-12/13 4

גזברית:

הגרעון בשנת התקציב  2013הסתיים ב 8.3 -מיליון  ₪מתוך ביצוע של  146מיליון בסך
הכל אנו בגרעון מצטבר של  25מיליון  ₪מתוך התקציב  40%לחינוך  13%לרווחה.

אבי מור יוסף 2 :מיליון שקל הפחתת חובות ספקים מה זה?
רו"ח ברק ישראל :זה מהקרנות הסכום מהקטנת הקרנות
אבי מור יוסף :מהתאגיד?
גזברית :כן
אבי מור יוסף :מה הגרעון הצפוי לרבעון הראשון.

גזברית:

כ 1.6 -מיליון .₪
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בהתאם לצו העיריות הובא הדוח הכספי התלת חודשי מס'  4לתקופה  10-12/13לדיון במועצת העיר.
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הארכת הסכם התקשרות עם דרכ"א לניהול ביה"ס התיכון הממלכתי.

מנכ"ל:

לפני שלוש שנים פרסמנו מכרז לניהול ביה"ס התיכוני הממלכתי
אנשי החינוך וראש העיר מרוצים מניהול ביה"ס ולכן מוצע להביא הארכה בהתאם
לתנאי המכרז.

ישראל חניה:

מה המדד שראש העיר מרוצה?

ראש העיר:

כל מי שהכיר את ביה"ס התיכון הממלכתי לפני כארבע שנים מול מה שמתרחש
היום לא יכול להיות לא מרוצה בסך הכל יש שקט בתוך ביה"ס גם מבחינה חינוכית
יש שיפור משמעותי כולל תוצאות הבגרות.

אבי מור יוסף :יש לי פרוטוקול מועצה מתאריך  23.3.11שמאשר שנת ניסיון אחת בלבד כיצד הם
מנהלים בפועל כבר שלוש שנים.
מנכ"ל:

תסתכל בסוף הסעיף הוחלט לא לבצע את העברת הניהול ואכן רק בחודש נובמבר
 2011שמונה חודשים לאחר הפרוטוקול עליו אתה מדבר פורסם מכרז לניהול
וביה"ס הועבר לניהול דרכ"א מ.1.9.11 -

ראש העיר:

בו נתמקד בעיקר יצא מכרז המכרז הוא שלוש שנים עם אפשרות הארכה ,אנו
מרוצים מאוד מדרכ"א ולכן מוצע להאריך בשלוש שנים נוספות.

הצבעה-

בעד 11
נגד 1

החלטה-

לאשר את הסכם הארכת הניהול.
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מינוי והסמכת מר אוהד יפרח ת.ז  037777752לצורך ביצוע חוק עזר העמדת רכב וחנייתו
וחוק שמירת הסדר והניקיון:

ראש העיר :אני מבקש לאשר עובדים נוספים להיות מפקחים על פי החוקים שבסדר היום  ,להלן
רשימת העובדים:
א .ארז תדהר ת"ז038704425 -
ב .חננאל עמר ת"ז34594945 -
ג .אוהד יפרח ת"ז03777775-2 -
ד .אלי סגרון ת"ז302778402 -
ה .אלי ביתן ת"ז-

203673512

ו .רחלי מלכה ת"ז37171584 -
אנו מאשרים ומסמיכים את הפקחים לפעול במסגרת חוק העזר העמדת רכב וחנייתו וחוק שמירת
הסדר והניקיון ,ההליך לא מסתיים היום ומכאן עובר הטיפול ליועץ המשפטי.
ראש העיר:

מי ישב בוועדה?

מנכ"ל העירייה :הרכב הועדה נקבע ע"י ראש העיר בוועדה זו ישבו  :מנכ"ל העירייה ,מנהל אגף
הביטחון ,ונציג ציבור .
במסגרת המכרז התקבלו שני מאבטחים לאופק וכן אוהד יפרח כמפקח.
ישראל חניה:

מה השכר של המאבטחים והמפקחים.

מנכ"ל העירייה :קרוב מאוד לשכר מינימום.

הצבעה:

בעד פה אחד.

החלטה:

לאשר את מינוי המפקחים על פי הרשימה לצורך ביצוע חוק עזר העמדת רכב
וחנייתו וחוק שמירת הסדר והניקיון.
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וועדת גבולות

-7ראש העיר:

ביקשתי להוסיף סעיף לסדר היום אישור הגשת הבקשה לוועדת גבולות צירפנו לכם
מסמך המכרז את כל הבקשה בגדול מדובר בבקשה לאשר העברת  10.000דונם
לשטח השיפוט של העירייה מה שיאפשר לנו תכנון ארוך טווח של בנייה.

ישראל חניה:

שמעתי על נמל יבשתי באזור הרכבת.

ראש העיר:

מדובר במסוף מטעמים שאמור להבנות סמוך לתחנת הרכבת שכבר עבר את כל
האישורים  ,הקרקע כרגע נמצאת בתחום השיפוט של שדות נגב  ,אולם יש בכוונתנו
להגיש בקשה לתיקון גבולות.

הצבעה-
החלטה-

בעד אישור הבקשה לועדת גבולות – פה אחד
לאשר את הבקשה
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אישור הלוואה בסך ₪ 6.000.000

בישיבה הקודמת אישרנו את קבלת ההלוואה כיום לאחר שהתקבל אישור ממשרד הפנים והבנק אנו
מביאים לאישור גם את תנאי ההלוואה.

הצבעה-

בעד פה אחד.

החלטה-

לאשר את ההלוואה בסך .₪ 6.000.000

_________________________
משה מימון
מנכ"ל העירייה

_________________________
יחיאל זוהר
ראש העיר

