פרוטוקול ישיבת המועצה מן המניין מס' 12
שנערכה בתאריך 2/6/2010
משתתפים:

מר יחיאל זוהר
מר רון שטרן
מר דני אזולאי
מר אנטולי אברבוך
מר איליה אטינגר
מר חיים הרוש
הרב משה אילוז
מר יצחק אפשטין
מר חניה רחמים
הרב דוד פורטל
מר יאיר דהן
מר יצחק בשני
מר אייל מסיקה
מר אבי מור יוסף

-

ראש העיר
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה

לא השתתפו:

מר מאיר שנאור

-

חבר המועצה

מוזמנים קבועים:

מר משה מימון
גב' מזל רוטשטין
עו"ד יריב סומך

-

מנכ"ל העירייה
גזברית
יועץ משפטי

-

על סדר היום:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
)11
)11
)12
)13
)14

העלאת מחירי הכניסה לבריכות השחייה .
הארכת חוזה עם קבלן האשפה .
אישור חוזה העסקה מר אלי אדרי מנהל .G.I.S
אישור חוזה העסקה מר נפתלי קובר ממונה תרבות תורנית חרדית.
אישור חוזה העסקה גב' אילנית משה מנהלת לשכת ראש העיר.
אישור חוזה העסקה מר סטניסלב טריטיאקוב מנהל מח' הקליטה.
אישור גב' עוזית אפנג'ר כנציג העירייה בעמותת פיס סיעודי.
אישור מר נפתלי קובר כנציג העירייה בעמותת פיס סיעודי.
אישור גב' טלי סויסה כנציגת ציבור בעמותת פיס סיעודי.
אישור תב"ר לבניית ביה"כ לאתיופים בסך .₪ 511.111
אישור פרוטוקול ועדת הקצאות .
אישור הסכם להקצאת קרקע עמותת "מגשימים ביחד".
סיוע ללהקת "הנוטשים" בהפקת דיסק.
סיוע רפואי למר אדרי דוד .

מחוץ לסדר היום:
 )15אישור מר ציון אמיר כמפקח מטעם העירייה וכממונה בטיחות.

ראש העיר :אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין מס'  12נא התייחסות החברים
לסדר היום.
 )1העלאת מחירי הכניסה לבריכות שחיה.
מנכ"ל העירייה :משנת  2000מחירי הכניסה לבריכות בנתיבות לא השתנו ,באופקים גובים₪ 25 -
לילד ובשדרות, ₪ 20 -בשדות נגב גובים ₪ 15 -לילד ,אנו מציעים להעלות את
מחיר הכניסה לילדים ל ₪ 15-ומגיל  13ואילך ל.₪ 25-
מר אבי מור יוסף :מה עם סטודנטים.
מנכ"ל העירייה :סטודנטים וחיילים עם תעודה ישלמו .₪ 15
הרב פורטל דוד :מה עם אברכים.
מנכ"ל העירייה :גם אברכים עם אישור בכתב מהכולל ישלמו .₪ 15
הצבעה

-

בעד .13
נגד .1

החלטה

-

להעלות את מחירי הכניסה לבריכות בהתאם להצעה.

 )2הארכת חוזה עם קבלן האשפה.
משתתפים בדיון :מר יחיאל זוהר.
מר אבי מור יוסף.
מר אייל מסיקה.
ראש העיר:

בהתאם למכרז רשאית העירייה להאריך את ההתקשרות עם הקבלן בשנתיים
נוספות לאור המלצות מנהל המחלקה אני מבקש לאשר את הבקשה.

מר אבי מור יוסף :מדוע לא מפרסמים מכרז חדש.
ראש העיר:

מחירי הקבלן מבחינת העירייה טובים ,הקבלן מבצע את עבודתו לשביעות רצוננו
הקבלן השקיע סכומי כסף גדולים ברכישת ציוד ,האופציה מיועדת לכך שבמידה
והעירייה לא מרוצה מעבודת הקבלן יש אפשרות לעירייה לא לחדש את העבודה
במקרה זה אנו מרוצים הן מהעבודה והן מהמחיר ולכן אנו מעוניינים בהארכת
הסכם ההתקשרות.

מר אייל מסיקה :מדוע מביאים היום הארכת הסכם שהסתיים ב.30/3/10-
ראש העיר:

אתה צודק הנחתי את היועץ המשפטי והגזברית לבדוק את כל החוזים ולדאוג
להביא לאישור מועצה את החוזים שהסתיימו.

מר אייל מסיקה :אני גם חושב שלא צריך להאריך את המכרז ויש לפרסם מכרז חדש.
הצבעה

-

החלטה

-

בעד .13
נגד .1
לאשר את הארכת ההסכם עם קבלן פינו האשפה מ 1/4/10-עד
. 30/3/2012

אישור חוזה העסקה מר אלי אדרי.
אישור חוזה העסקה מר נפתלי קובר.
אישור חוזה העסקה גב' אילנית משה.
אישור חוזה העסקה מר סטניסלב טריטיאקוב.

)3
)4
)5
)6

משתתפים בדיון:

ראש העיר:

מר יחיאל זוהר.
מר אבי מור יוסף.
מר יאיר דהן.
הרב דוד פורטל.
הציג בפני חברי המועצה את הבקשה לאישור חוזי העסקה לעובדים הנ"ל.
לשאלת הרב דוד פורטל מה עושה ממונה תרבות חרדית ענה ראש העיר כי מר
נפתלי קובר משמש כעוזר מ"מ ראש העיר וכאחראי על תרבות חרדית בנוסף
מטיל ראש העיר מגוון תפקידים על מר קובר כגון פרויקט תעסוקת נשים
חרדיות.

מר אבי מור יוסף :אני מתייחס עניינית לבקשה יש חלק מהעובדים שאני חושב שמגיע להם כגון
מנהלת לשכת ראש העיר ואחראי  G.I.Sאלי אדרי אני לא יודע מה עושה אחראי
תרבות תורנית או עוזר או מזכיר מ"מ ראש העיר קודם צריכים לקבוע מה תפקידו
בנאדם מסתובב ולא עושה כלום ומקבל העלאה בשכר.
מר יאיר דהן:

מתוך הארבעה אני בעד שלושה בעניין נפתלי קובר אני רוצה לציין כי לפני חודש
פניתי אליו ובקשתי לדעת מה בדיוק תפקידו תשובתו הייתה תפקידי לשחק
במחשב פניתי למנכ"ל העירייה ועדכנתי אותו בתגובת העובד אני חושב שהעובד
ללא תעסוקה לא עושה כלום ואין על מה לאשר את החוזה.

ראש העיר:

אם כך הוא ענה אני מצטער על כך לא מקובל עלי שעובד עירייה יתייחס כך לחבר
מועצת העיר.

הצבעה
החלטה
)7
)8
)9
ראש העיר:

-

בעד פה אחד.
לאשר את חוזה העסקה.

אישור גב' עוזית אפנג'ר ת"ז  23002207כנציגת העירייה בעמותת פיס סיעוד.
אישור מר נפתלי קובר ת"ז  036191427כנציג העירייה בעמותת פיס סיעוד.
אישור גב' טלי סויסה ת"ז  29367618כנציגת ציבור בעמותת פיס סיעוד.
תקנון העמותה לא אפשר לנו לנהל את המרכז הסיעודי בנתיבות,לאחר פניות הן
לסגן שר הבריאות והן למנכ"ל מפעל הפיס ,הוחלט להפסיק את חברותם של נציגי
המדינה בעמותה בריאות ,רווחה וביטוח לאומי ולהוסיף שלושה נציגים שני עובדי
עירייה ונציג ציבור ,אנו נמצאים כיום בהליך לשינוי תקנון העמותה על מנת
להשתתף במכרז משרד הבריאות לניהול המקום ע"י העמותה במצב זה כל
הרווחים מניהול המוסד הסיעודי יישארו בעמותה.

לשאלת חבר המועצה מר אבי מור יוסף מי מכהן כיום בעמותה ,ענה מנכ"ל העירייה ,כי כיום ראש
העיר הינו יו"ר העמותה מר יששכר לוגסי חבר עמותה כנציג מרכז יום לקשיש .גב' מרים דידי חברה
בעמותה כמנהלת מח' הרווחה ומר יורם עמר חבר בעמותה כנציג ציבור אליהם יתווספו החברים
החדשים במקום שלושה נציגי ממשלה.
כמו"כ טען מר אבי מור יוסף כי חלוקת חברי העמותה צריכה להיעשות כמו כל ועדה בצורה שוויונית
בין כל הסיעות בעירייה.
עו"ד יריב סומך :היועץ המשפטי השיב כי עד לישיבת המועצה הבאה תובא חוות דעת בעניין.

ראש העיר:

הבהיר כי במידה ויתברר כי יש להרכיב את העמותה על פי ההרכב ביחס בעירייה
הדבר יובא שוב בפני מועצת העיר.

הצבעה

-

בעד גב' עוזית אפנג'ר פה אחד.
בעד מר נפתלי קובר וגב' טלי סויסה
נגד

החלטה

-

לאשר את חברותם של המועמדים הנ"ל כחברי העמותה לפינות
וניהול מרכז פיס סיעודי נתיבות.

)10

.13
.1

אישור תב"ר לבניית ביכ"נ לאתיופים בסך .₪ 500.000

הרב דוד פורטל :אני מציע לחלק את הכסף חצי לאתיופים וחצי לביכ"נ במערב העיר של עמותת
"חכמת שלמה".
ראש העיר:

אנו הגשנו בקשה עבור ביכ"נ של העדה האתיופית נכון שהרב משה פרץ פנה וביקש
שנגיש גם עבורו הבהרתי לו שיש התחייבות עבור ביכ"נ של האתיופים הוא ביקש
לנסות לדאוג שיאשרו שני ביכ"נ והיה מוסכם וידוע שאם יאושר רק ביכ"נ אחד זה
יהיה עבור השלמת הבנייה לאתיופים.

מר יצחק בשני :טען שיש לאתיופים ביכ"נ ושאל מדוע ראש העיר לא מגיש בקשה "לחכמת שלמה".
הרב דוד פורטל :טען שבושה שציבור גדול של חרדים במערב העיר מתפללים בקרוונים.
ראש העיר:

הצבעה
החלטה
)11
)12
ראש העיר:

השיב כי הוא חתם גם על הבקשה לעמותת "חכמת שלמה" רק לאחר שהרב משה
פרץ טען שיש בכוחו לדואג לאישור נוסף ,בעניין חוסר ביכ"נ ענה ראש העיר כי אנו
נמצאים בסיום הבנייה לביכ"נ של הרב המקומי גם בנין ביכ"נ ברח' הרב צבאן של
העירייה הבנייה תסתיים בקרוב .
-

בעד פה אחד.
לאשר את התב"ר.

אישור פרוטוקול ועדת הקצאות
אישור הסכם להקצאת קרקע עמותת מגשימים ביחד.
עמותת "מגשימים ביחד" קיבלה תרומה של כ 1-מליון דולר מקרן לאגסי לצורך
בניית פנימייה לישיבת ההסדר ,העמותה ביקשה הקצאת קרקע ואנו אמורים היום
לאחר שעברה את כל תהליך ההקצאה לאשר את ההסכם.

מר אייל מסיקה :בחומר שקיבלנו יש הערה של רישום הקרקע לטובת המפדל.
ראש העיר:

הקרקע של העירייה ,הבניין של הפועל המזרחי הם יגיעו להסדר על פיצוי מוסכם.

הצבעה

-

בעד פה אחד.

החלטה

-

לאשר את פרוטוקול הועדה ואי הסכם ההקצאה.

)13
)14

ראש העיר:

סיוע ללהקת הנוטשים בהפקת דיסק.
סיוע רפואי למר דוד אדרי.

אני מביא את הנושאים למרות התנגדותו של היועץ המשפטי לעניין מדובר בתושב
נתיבות שהתגלה אצלו גידול במערות הפנים מדובר בסיוע צנוע של  ₪ 5000הכסף
יועבר כמקובל לעמותה שעוסקת בנושא הכסף בכל מקרה לא יועבר ישירות לפונה
להבדיל בעניין להקת הנוטשים מדובר בלהקה מקומית שנמצאת כרגע בהליך
הפקת דיסק גם במקרה זה הכסף לא יועבר ללהקה אלא למתנ"ס או לעמותה
שעוסקת בתחום זה.

הצבעה

-

בעד פה אחד.

החלטה

-

לאשר סיוע רפואי למר דוד אדרי בסך .₪ 5000
לאשר סיוע ללהקת הנוטשים בסך .₪ 5000

תוספת לסדר היום בהסכמה.
)15

אישור מר ציון עמיר כמפקח מטעם העירייה וכממונה בטיחות.

הצבעה

-

בעד פה אחד.

החלטה

-

לאשר את מר עמיר ציון כמפקח וכממונה בטיחות.

______________
משה מימון
מנכ"ל העירייה

______________
יחיאל זוהר
ראש העירייה

