פרוטוקול ישיבת המועצה מן מס' 24
שהתקיימה בתאריך7.12.11 :
השתתפו ה"ה:
מר רון שטרן
מר דני אזולאי
מר אנטולי אברבוך
מר חיים הרוש
מר יצחק אפשטיין
מר רחמים חניה
מר יצחק בשני
מר אייל מסיקה
מר אבי מור  -יוסף
מר איליה אטינגר
מר יאיר דהן

-

חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר

המועצה
המועצה
המ ועצה
המועצה
המועצה
המועצה
המועצה
המועצה
המועצה
המועצה
המועצה

לא השתתפו ה"ה:
מר יחיאל זוהר
הרב משה אילוז
הרב דוד פורטל
מר מאיר שנאור

 ר אש העירייה חבר המועצה חבר המועצה -חבר המועצה

מוזמנים קבועים :
מר משה מימון
גב' מזל רוטשטיין
עו"ד יריב סומך

 מנכ"ל העירייה גזבר ית העירייה -יועץ משפטי

סדר יום :
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
) 10
) 11
) 12
) 13
) 14
) 15

הצעה לסדר של חבר המועצה אייל מסיקה.
אישור הודעה מוקדמת והסתגלות למר לוי מאיר מ  1.12.11 -עד 31.3.12.
אישור הודעה מוקדמת והסתגלות למר אברג'ל יוסף מ  1.12.11 -עד 31.3.12.
אישור יום לימודים לתואר שני מר ראובן פיניש.
אישור תשלומי הורים לגני ילדים לשנה"ל תשע"ג.
דו"ח כספי תלת חודשי מס' . 7-9/11 3
תב"ר ממשרד הפנים למתקני משחקים וריהוט רחובות בסך .₪ 500,000
תב"ר ממינהל מקרקעי ישראל לתכנון פארק נהל בוהו בסך .₪ 100,000
תב"ר ממשרד החינוך לחידוש מבנים בי"ס נתיב יצחק בסך .₪ 150,000
תב"ר ממשרד החינוך לחידוש מבנים בי"ס נועם אליהו בסך .₪ 150,000
הגדלת תב"ר לתיכון בנים חדש  153מ"ר בסך .₪ 648,720
הגדלת תב"ר לתלמוד תורה בניהו  26מ"ר בסך .₪ 110,240
תב"ר ממשרד השיכון לספרייה העירונית שלב ב' בסך .₪ 500,000
תב"ר ממשרד התחבורה להנגשת אוטובוסים לשנת  2011בסך .₪ 170,998
היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלויות.

תוספת לסדר היום בהסכמה :
)1
)2

תב"ר ממשרד התמ"ת להשלמת פיתוח באזור התעשיי ה בסך .₪ 994.227
תב"ר ממשרד החינוך לסביבת עבודה בתיכון בנות בסך .₪ 154.000

חיים הרוש:

)1

אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מן המ ניין מס'  24אבקשך לפתוח
בהצעה לסדר היום :

הצעה לסדר של חבר המועצה אייל מסיקה .

מנכ"ל העירייה:

אבקש להביא לידיעת חברי המועצה את פנייתו של היועץ המשפטי עו"ד יריב סומך
למשרד עורכי הדין חייקין דרור לזר בעניין חוות דעת המתייחסת להצעה לסדר היום,
היועץ המשפטי קבע בסוף מכתבו כי בשלב זה אין לדון בהצעה לסדר היום עד לקבלת
חוות דעת משפטית ועמדת הועדה לניגוד עניינים.

אייל מסיקה:

ראשית ,לדעתי חוות דעתו או מכתבו של היועץ המשפטי היה נכון להגישה כאשר
נושא הפחתת ההיטלים עלה לסדר היום לפני מספר חודשים ולא היום הצהרתי שאין
לי נכסים שאני אמור לשלם עבורם היטלים.
למרות חוות הדעת אני כן מבקש להעלות את הנושא לסדר היום אני לא רואה שום
בעיה של ניגוד עניינים ותסלח לי יריב ,אתה יודע מה דעתי על הכישורים שלך כולנו
נדע זאת בעוד שלושה ,ארבעה חודשים ואני מניח שאז או אני או אתה נצטרך ללכת
הביתה אם זה יהיה אני אצדיע לך אבל אני מניח שזה יהיה אתה לכן כן צריך להעלות
את הנושא לסדר היום.

אבי מור יוסף:

הגשנו הצעה לסדר לפני מספר חודשים הובטח לנו שהנושא בטיפול של כלכלן שצריך
לסיים את העניין עד היום אנו לא יודעים מה נעשה כל פעם אומרים עוד חודש עוד
חודש די עם הסחבת.

עו"ד יריב סומך:

ההיטלים נקבעים בחוקי עזר התהליך מתחיל בעירייה ובמועצה ונמשך במשרד
הפנים ,שר הפנים נותן את האישור שלו ומשרד המשפטים את האישור שלו אני מניח
שהחוקים יקבלו טופס ויפורסמו ברשומות התהליך כרוך בבדיקה כלכלית של חברת
ג'יגה על פי הכללים של משרד הפנים.
לאור חוות דעתו של היועץ המשפטי הנושא הורד מסדר היום.

 ) 2אישור הודעה מוקדמת והסתגלות למר לוי מאיר מ  1.12.11 -עד . 31.3.12
 ) 3אישור הודעה מוקדמת והסתגלות למר אברג ' ל יוסף מ  1.12.11 -עד . 31.3.12
אייל מסיקה :

באיזה גיל העובדים .

מנכ " ל העירייה :

שני העובדים יוצאים לפנסיה בגיל שהקבע  67העובדים יקבלו פנסיה
מהמוסד לביטוח לאומי החל מ . 1.4.12 -

אבי מור יוסף :

למה שלא תשאירו אותם עד גיל . 70

מנכ " ל העירייה :

העסקת עובד מעל גיל  67מחייבת ס יבות מיוחדות שנקבעו בחוזה
מנכ " ל משרד הפנים במקרה של העובדים הנ " ל זה לא מתקיים .

אבי מור יוסף :

אני מבקש להביא הצעה לשישה חודשי הסתגלות .

הצבעה :

בעד אישור ארבעה חודשי הסתגלות והודעה מוקדמת . 9
נגד אישור ארבעה חודשי הסתגלות והודעה מוקדמת . 2

החלטה :

לאשר ארב עה חודשי הסתגלות והודעה מוקדמת .

)4

אישור יום לימודים לתואר שני מר ראובן פיניש .

מנכ " ל העירייה :

האישור מתייחס רק להכרה ביום הלימודים כיום עבודה .

אייל מסיקה :

אני רוצה לדעת את המשמעות הכספית של האישור כלומר כמה עולה יום
עבודה.

מנכ"ל העירייה:

העובד מועסק בחוזה בכירים ולכן מה שלא יבצע ביום הלימודים הוא מחויב לבצע
בשאר ימי השבוע כך שמבחינת עבודה אין פה בעיה .בכל מקרה יום עבודה עלותו כ
.₪ 600

אייל מסיקה:

כלומר נותנים לו  ₪ 2400בחודש.

מנכ"ל העירייה:

כפי שאמרתי זה לא נכון העובד יבצע את כל המטלות בשאר ימי השבוע.

הצבעה:

בעד פה אחד.

החלטה:

לאשר יום לימודים למר ראובן פיניש.

 )5אישור תשלומי הורים לגני ילדים לשנה " ל תשע " ג.
מנכ"ל העירייה:

הסכומים המוצעים זהים לסכומים שנגנבו בפועל השנה כך שאין כל העלאה
בהשתתפות ההורים,

הצבעה:

בעד פה אחד.

החלטה:

לאשר את תשלומי ההורים לשנה"ל תשע"ג.

 )6דו " ח כספי תלת חודשי מס ' 3

. 7 - 9/11

גזברית העירייה:

הדוח הכספי התלת חודשי מס'  3לתקופה  7-9/11מראה גרעון שוטף של  5.6מיליון
, ₪הגרעון מורכב ממחסור בתקבולי ארנונה ומים עיכוב בתשלומי הממשלה של 0.5
מיליון  ₪במקביל גידול בהוצאות בגין ניקיון העיר חיוב במע"מ עבור דודאים שלא
היה בעבר מדובר במאות אלפי שקלים  ,אני מאמינה שבסיום השנה בדוח הרביעי
הגרעון יצטמצם.

אייל מסיקה:

מה הגרעון המצטבר של העירייה.

גזברית העירייה:

 18מליון .₪

אבי מור יוסף:

לפני שנה הגרעון המצטבר עמד על  14.36מיליון  ₪וכיום אנו עומדים על  19מילון ₪
לא יכול להיות שמוציאים כספים ללא חשיבה כאשר אני מסתכל אני רואה שיש
חריגה של  1.5מיליון  ₪בשכר הכללי ובפעולות הכלליות יש גרעון של מעל  2מיליון ₪
צריך פיקוח ובקרה בנושא הכספים.
בהתאם לפקודת העירייה קיימה מועצת העיר דיון בדוח הכספי התלת חודשי מס' 3
לתקופת .7-9/11

 ) 7תב " ר ממשרד הפנים למתקני משחקים וריהוט רחובות בסך . ₪ 500,000
 )8תב " ר ממינהל מקרקעי ישראל לתכנון פארק נהל בוהו בסך . ₪ 100,000
 )9תב " ר ממשרד החינוך לחידוש מבנים בי " ס נתיב יצחק בסך . ₪ 150,000
 ) 10תב " ר ממשרד החינוך לחידוש מבנים בי " ס נועם אליהו בסך . ₪ 150,000
 ) 11הגדלת תב " ר לתיכון בנים חדש  153מ " ר בסך . ₪ 648,720
 ) 12הגדלת תב " ר לתלמוד תורה בניהו  26מ " ר בסך . ₪ 110,240
 )13תב " ר ממשרד השיכון לספרייה העי רונית שלב ב ' בסך . ₪ 500,000
 )14תב " ר ממשרד התחבורה להנגשת אוטובוסים לשנת  2011בסך . ₪ 170,998

הצבעה-

בעד פה אחד.

החלטה -

לאשר את התב"רים

תוספת לסדר היום בהסכמה:
 )1תב"ר ממשרד התמ"ת להשלמת פיתוח באזור התעשייה בסך .₪ 944,227
 )2תב"ר ממשרד החינוך לסביבת עבודה בתיכון בנות בסך .₪ 154,000

הצבעה:

בעד פה אחד.

החלטה:

לאשר את התב"רים.

_____________________
חיים הרוש
סגן ומ"מ ראש העיר

_______________________
משה מימון
מנכ"ל העירייה

