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אישור תנאי פרישה גב' אליס פוני עובדת ניקיון.
אישור תנאי פרישה לגב' יהודית כהן עובדת ניקיון.
אישור תנאי פרישה למר ציון כהן.
אישור הארכת הפעלת מעון יום סיעודי לבוגרים עד .1.3.15
אישור מר דהן אביחי כדירקטור בפארק תעשיות נ.ע.מ.
אישור תנאי פרישה לגב' משש שמחה.
אישור סגירת תב"רים ליום . 31.12.13
אישור פתיחת חשבון ישן מול חדש.
דיון בדוח הכספי ובדוח המפורט של משרד הפנים ליום . 31.12.12
אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום . 25.1.14
אישור פרוטוקול הוועדה לתיקון ליקויים מיום . 11.11.13
דיון בדוח הכספי החצי שנתי (סקור) ליום .30.6.13
דיון בדוח הכספי התלת חודשי מס'  3לתקופה . 7-9/2013
.₪ 157.388
תב"ר ממשרד החינוך להשלמת פיתוח מגרש בסך
.₪ 250.000
אישור תב"ר ממשרד הפנים לסלילת כבישים בסך
.₪ 150.000
אישור תב"ר ממשרד הפנים לשיפוץ מועדון קשישים בסך
דיון בדוח הכספי חברה כלכלית לשנת . 2012
אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום . 18/3/14
אישור העברת מימון פירעון מלוות לפיתוח מקרן היטל השבחה /היטלים לתקציב הרגיל ,לתיקון תקציב
העירייה.

תוספת לסדר היום:
 .1אישור הלוואה לכיסוי גרעון בסך .₪ 6.000.000
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ראש העיר:
עידו לוי:

.1
.2
.3
.6

אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר מן המניין מס'  3אבקש מחבר המועצה עידו לוי
לפתוח בדבר תורה.
דיבר על הפסוק בתהילים ה' "לא גבה ליבי ולא רמו עניי" ועל המשמעות
מבחינת האמונה בהקב"ה.

אישור תנאי פרישה גב' אליס פוני עובדת ניקיון.
אישור תנאי פרישה לגב' יהודית כהן עובדת ניקיון.
אישור תנאי פרישה למר ציון כהן.
אישור הארכת הפעלת מעון יום סיעודי לבוגרים עד .1.3.15

מנכ"ל העירייה :במסגרת צמצום מסגרת כח אדם בעירייה אנו מביאים לאישור מועצת העיר את תנאי הפרישה
של העובדים:
גב' אליס פוני וגב' יהודית כהן הפרישה שלהם בהסכמה .
מר ציון כהן פרישה עקב גיל ועקב העובדה שמשרתו כבר לא מתוקצבת ואין מימון לשכר ,גב'
שמחה משש ביקשה לעבוד עוד מס' חודשים ולכן הפרישה בפועל תחול רק בסיום שנה"ל .
ראש העיר:
מנכ"ל:

האם תנאי הפרישה זה אותם תנאים שאישרנו בעבר.
כך עיריית נתיבות מאשרת שנים רבות את אותן תנאי פרישה הכוללים :הודעה מוקדמת
והסתגלות של ארבעה חודשים  ,קידום בדרגת פרישה  2% ,פנסיה בגין כל שעת עבודה ,
שחרור כספים קופות גמל וקרן השתלמות חלק המעסיק.

הצבעה -

בעד פה אחד

החלטה -

לאשר את תנאי הפרישה

 .4אישור הארכת הפעלת מעון יום סיעודי לבוגרים עד .1.3.15

הצבעה -

בעד פה אחד

החלטה -

לאשר את הארכת הסכם הפעלת מעון יום יום סיעודי למבוגרים.

-4 .5אישור מר דהן אביחי כדירקטור בפארק תעשיות נ.ע.מ.

הצבעה -

בעד פה אחד

החלטה -

לאשר את המינוי

 .7אישור סגירת תב"רים ליום . 31.12.13
ישראל חניה:

מה משמעות של סגירת תב"רים.

גזברות:

תב"רים שנסתיימה הפעלתם בשנת  2013ואתה מחויב לסגור אותם בסיום הפרוייקט.

הצבעה:

בעד פה אחד.

החלטה:

לאשר את סגירת התב"רים.

 .8אישור פתיחת חשבון ישן מול חדש.
הצבעה -

בעד פה אחד

החלטה -

לאשר את פתיחת החשבון

 .9דיון בדוח הכספי ובדוח המפורט של משרד הפנים ליום . 31.12.12

הצבעה -

בעד פה אחד

החלטה -

לאשר את הדוח הכספי והמפורט ליום . 31.12.12

 .11אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 25.1.14

-5אשר ביטון:

גזברית:

אנו אמורים לאשר את פרוטוקול ועדת ביקורת למרות שביקשנו לבצע השלמות ועדיין
לא קיבלנו תשובות.
התשובות שביקשת מוכנות  ,אתה מוזמן למשרדי לקבל את כל ההשלמות אבל אין
קשר להשלמות שביקשת ולאישור הפרוטוקול.

הצבעה -

בעד פה אחד

החלטה -

לאשר את פרוטוקול ועדת ביקורת מיום . 25.1.14

 )11אישור פרוטוקול הועדה לתיקון ליקויים
הצבעה -

בעד פה אחד.

החלטה -

לאשר את הפרוטוקול.

 )12דיון בדוח הכספי החצי שנתי (סקור ליום ) 31.6.13
בהתאם לצו העיריות דנה מליאת מועצת העיר בדוח הכספי החצי שנתי הסקור ליום . 30.6.13

 )13דיון בדוח הכספי התלת חודשי מס' . 7-9/13 3
בהתאם לצו העיריות דנה מליאת מועצת העיר בדוח הכספי התלת חודשי מס' .7-9/13 3

 .14תב"ר ממשרד החינוך להשלמת פיתוח מגרש בסך
 .15אישור תב"ר ממשרד הפנים לסלילת כבישים בסך

.₪ 157.388
.₪ 251.111

-6 .16אישור תב"ר ממשרד הפנים לשיפוץ מועדון קשישים בסך

הצבעה -
החלטה -

.₪ 151.111

בעד פה אחד.
לאשר את התב"רים.

 .17דיון בדוח הכספי חברה כלכלית לשנת . 2112
הצבעה -

בעד פה אחד.

החלטה -

לאשר את הדוח הכספי ליום . 31.12.12

 .18אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום . 18/3/14
אשר ביטון:

מאשר כאן סכום גדול לספורט האם זה לפי נוהל תמיכות.

עו"ד יריב סומך:

בהתאם לנוהל התמיכות פרסמנו לציבור על תמיכות לתחומי הספורט והרפואה  ,התקציב
לספורט מופיע כחלק מתקציב העירייה אבל כיוון שהכסף מועבר באמצעות עמותה יש
לפעול על פי נוהל תמיכות ןכך פעלנו.

הצבעה -

בעד אישור פרוטוקול ועדת תמיכות פה אחד.

החלטה -

לאשר את פרוטוקול ועדת התמיכות.

 .19אישור העברת מימון פירעון מלוות לפיתוח מקרן היטל השבחה /היטלים לתקציב הרגיל ,לתיקון תקציב
העירייה.
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הצבעה -

בעד פה אחד.

החלטה -

לאשר העברת המימון לתיקון תקציב העירייה .

תוספת לסדר היום:
 .1אישור הלוואה לכיסוי גרעון בסך . ₪ 6.111.111
הצבעה -

בעד פה אחד.

החלטה -

לאשר את ההלוואה.

_________________________
יחיאל זוהר
ראש העיר

_________________________
משה מימון
מנכ"ל העירייה
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