עיריית נתיבות
מנכ"ל העירייה

כ"ו אדר א ,תשע"ד
 26פברואר2014 ,



פרוטוקול ישיבת המועצה מן המניין 1
שהתקיימה בתאריך 8/1/14
השתתפו ה"ה:




מר יחיאלזוהר
הרבמעלימייעקב  
מר צ'לצווונדמגאי  
מר אנטוליאברבוך  
מר איליה אטינגר  
מר יצחקאפשטיין  

מר עידולוי 
מר אבימור  -יוסף  

עו"דשלומיחן

מר אשרביטון

מר ישראלחניה

מר משהפרץ 

מר יובללוגסי

מר עדיחורי 

  -ראש העירייה 
  - חברהמועצה
  - חברהמועצה
  - חברהמועצה
  - חברהמועצה
  - חברהמועצה
  - חברהמועצה
  - חברהמועצה
  - חברהמועצה
  - חברהמועצה
  - חברהמועצה
  - חברהמועצה
  - חברהמועצה
  - חברהמועצה















מוזמנים קבועים :
מר משהמימון
גב' מזלרוטשטיין




  - מנכ"להעירייה 
  - גזבריתהעירייה 

חסרים :
הרב דודפורטל



  - חברהמועצה 

 ככר יהדות צרפת  ,4ת.ד 1 .נתיבות   80200טל' 08-9938707 :פקס08-9930131 :
   www.netivot.muni.ilמוקד עירוני   106דוא"לmoshem@iula.org.il :
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סדר יום :
)1

אישורתב"רממשרדהחינוךלבנייתשניגניילדיםבסך   1.563.223  .₪

)2

אישורתב"ר  ממשרדהחינוךלבנייתשניגניילדיםבסך   1.438.443 .₪

)3

אישורעדכוןשכרלעוזרתראשהעירמ  30% - ל  -  40% משכרבכירים.

)4

אישורמ"מקבועבועדותהחובהבסיעת"ישראלביתנו".

)5

דוחכספיתלתחודשימס'  2 ליום . 30.6.13

)6

אישורהכרהביוםעבודהכיוםלימודיםלגב'סיגלאפריאט.

)7

אישור  תשלומיהוריםלשנה"לתשע"ד.

)8

אישורמינוימריעקבמעלימימ"מראשהעירכחברבעמותת"פיססיעודי".

)9

אישור שני חברי מועצת העיר לוועדה למינוי עובדים בכירים(מר איליה אטינגר ומר אבי מור

יוסף).
) 10

אישורמריעקבמעלימיכחותםנוסף.

) 11

אישורעדכוןשכרמנהלאגףהביטחוןמ  60% - ל  65% - .

) 12

אישורעדכוןשכרגב'יפהאוזןמ  -  35%  - . 40%

) 13

אישורתב"רממשרדהפניםלשיקוםכבישים,מדרכותותאורהשד'ירושליםבסך  900.000 .₪

) 14

אישורמשרדהפניםלשיקוםדרכיגישהלבי"סחב"דבסך  291.000 .₪

) 15

אישורתב"רממשרדהפניםלתאורתרחובותבסך  300.000 .₪

) 16

אישורתב"רממש רדהפניםלשיפוץושיקוםגנימשחקיםבסך  200.000 .₪

) 17

אישורהסכםהקצאהלעמותת"אהבתישראל"לבית  - הכנסת.

) 18

אישורהסכםהקצאהלעמותת"יאדירתורה"לבית  -הספ ר.


תוספת לסדר היום :
) 19

 תב"רממשרדהתחבורהלמעגלתנועהרח'בעליהמלאכהבסך  1.899.444 .₪ 

 ) 20

 תב"ר  ממשרדהתחבורהלמעגלתנועהשד'ירושליםבסך  2.165.246 .₪

 ) 21

 תב"רממשרדהשיכוןלהרחבתמרכזהמדעיםשד'ירושליםבסך  2.000.000 .₪

 ) 22

 תב"רממשרדלהגנתהסביבהלהשמעתעקרונותהקיימותבסך  104.615 .₪
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ראש העי ר :

 אנימתכבדלפתוחאתישיבתהמועצהמןהמנייןמס'  . 1

אבי מור יוסף:

 דיברעלפרשתהשבועבהנכלליםשלושתהמכותארבה,חושךומכתהבכורות .

אישור תב"רים:
)1

אישור תב"ר ממשרד החינוך לבניית שני גני ילדים בסך

.₪ 1.563.223

)2

אישור תב"ר ממשרד החינוך לבניית שני גני ילדים בסך

.₪ 1.438.443

) 13

אישור תב"ר ממשרד הפנים לשיקום כבישים ,מדרכות ותאורה שד' ירושלים בסך 900.000

.₪
) 14

אישור משרד הפנים לשיקום דרכי גישה לבי"ס חב"ד בסך .₪ 291.000

) 15

אישור תב"ר ממשרד הפנים לתאורת רחובות בסך .₪ 300.000

) 16

אישור תב"ר ממשרד הפנים ל שיפוץ ושיקום גני משחקים בסך

.₪ 200.000



הצבעה –  בעדפהאחד .
החלטה –  לאשראתהתב"רים .



תוספת לסדר היום בהסכמה:
) 19

תב"ר ממשרד התחבורה למעגל תנועה רח' בעלי המלאכה בסך

.₪ 1.899.444

) 20

תב"ר ממשרד התחבורה למעגל תנועה שד' ירושלים בסך .₪ 2.165.246

) 21

תב"ר ממשרד השיכון להרחבת מרכז המדעים שד' ירושלים בסך .₪ 2.000.000

) 22

תב"ר ממשרד להגנת הסביבה להשמעת עקרונות הקיימות בסך

הצבעה –  בעדפהאחד .
החלטה –  לאשראתהתב"רים .



.₪ 104.615
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)3

אישור עדכון שכר לעוזרת ראש העיר מ  30% -ל  40% -משכר בכירים.

) 11

אישור עדכון שכר מנהל אגף הביטחון מ  60% -ל . 65% -

)12

אישור עדכון שכר גב' יפה אוזן מ . 40 % - 35 % -

הצבעה  –  בעדפהאחד .
החלטה –  לאשראתעדכוןהשכר .

)4

אישור מ"מ קבוע בועדות החובה בסיעת "ישראל ביתנו".

מנכ"ל העירייה:

 סעיף   150 א'  –  ג' בפקודת העיריות קובע שסיעה רשאית להחליט שלבעל תפקיד 
סיעה ימונה ממלא מקום קבוע בו ו עדות החובה בלבד   ,סיעת ישראל בתנו ביקשה
כימראברבוךאנטוליימלאאתמקומושלמראיליהאטינגרולהפך .




הצבעה  - בעדפהאחד .
החלטה –  לאשראתבקשתסיעת"ישראלבתנו" 


)5

דוח כספי תלת חודשי מס'  2ליום . 30.6.13

גזברית :



 הדוח המסוקר לרבעון השני בשנת   2013 מראה על גרעון שוטף של   4.3 מליון    ₪,
אנימעריכהכיאתשנת  2013 נסייםבגרעוןשוטףשל  8.5 מליון  .₪
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ראש העיר :




 נראהלישתחזיתהגזבריתמוגזמתולדעתינסייםפחותמהסכוםשנקבההגזברית 
 בהתאםלצוהעיריותהובאהדוחהכספיהתלתחודשימס'  2 לדיוןבמועצתהעיר .



)6

אישור הכרה ביום עבודה כיום לימודים לגב' סיגל אפריאט.

מנכ"ל העירייה:

 גב'אפריאט  פנתהבבקשהלהכירלהביוםהלימודיםכיוםעבודה,העובדתקיבלה
מלגתלימודיםממכללתספיר .



הצבעה – בעדפהאחד
החלטה  –  לאשריוםלימודיםכיוםעבודהלעובדת .



)7

אישור תשלומי הורים לשנה"ל תשע"ד .

רשימת התשלומים:


חובה 

טרוםחובה 

ממ"ד  ממ"דתורני  ממ"ד ממ"דתורני
ביטוחתאונותאישיות   49
העשרהלימודית 

 49

 146  146

תכניתקרב 



תגבורתורני 




 160

 49

 49

 146  146
 160  160


 160

סךהכל 

 195  355

ראש העיר:

 מדוברבתשלומיחובהורשותהמחיריםלאהשתנו כברכמהשנים .

מנכ"ל:





 355  515

 בגניםהתורנייםגוביםסכוםנוסףעלתגבור תוכניות  תורניות .
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הצבעה –  בעדפהאחד 

החלטה –  לאשראתתשלומיההוריםלשנה"לתשע"ד .


)8

 אישור מינוי מר יעקב מעלימי מ"מ ראש העיר כחבר בעמותת "פיס סיעודי" .


ראש העיר:

 מציעלאשראתמינוימריעקבמעלימיכחברבעמותת"פיססיעודי"נתיבות 
במקוםמרהרושחייםסגןראשהעירשסייםתפקידו .

הצבעה  –  בעדפהאחד .
החלטה –  לאשראתהמינוי .


 ) 9אישור שני חברי מועצת העיר לוועדה למינוי עובדים בכירים(מר איליה אטינגר ומר אבי מור
יוסף) .

ראש העיר :

 אני מציע לאשר את מינוי  מר אליה אטינגר ומר אבי מור יוסף כחבר ים  בועדה
למינויעובדיםבכיריםבעירייה .



הצבעה –  בעדפהאחד 
החלטה –  לאשראתהמינוי 
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) 10

אישור מר יעקב מעלימי כחותם נוסף.

אנו מ ח ויבים למנות  חותם נוסף למקרה שראש העיר נעדר ויש צורך בתשלום

ראש העיר:

דחוף ,מדובר במקרים חריגים ואני מציע לאשר את זכות החתימה למ"מ ראש
העיר  . 


הצבעה –  בעדפהאחד .
החלטה –  לאשראתמריעקבמעלימית"ז –   040028201 כחותםנוסף .


) 17

אישור הסכם הקצאה לעמותת "אהבת ישראל" לבית  -הכנסת .


מנכ"ל:



שלומי חן:



 מדובר במבנה שקיים עשרות שנים על שם העירייה לצורך ביצוע שינויים
התבקשה העמותה להגיש בקשה להקצאה כך אנו נוהגים בכל מוסד ציבורי
שברשותומבנהשרשוםעלשםהעירייה .
 למעןהזהירותאנילאמשתתףבהצבעהבסעיףזה .




הצבעה  –  בעדפהאחד 
החלטה  –  לאשראתהסכםההקצאה .






) 18

אישור הסכם הקצאה לעמותת "יאדיר תורה" לבית  -הספר.
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ראש העיר:

אני מבקש לאשר את ההסכם להקצאת קרקע לעמותת יאדיר תורה לצורך בניית
ביתספר .



הצבעה  –  בעדפהאחד .
החלטה –  לאשראתהסכםההקצאה .














____________________________   _____________________________ 
 משה מימון
מנכ"ל העירייה



יחיאל זוהר
ראש העי
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