פרוטוקול ישיבת המועצה מן מס' 25
שהתקיימה בתאריך25/1/12 :
השתתפו ה"ה:
מר חיים הרוש
מר רון שטרן
מר דני אזולאי
מר איליה אטינגר
מר אנטולי אברבוך
הרב משה אילוז
מר יצחק אפשטיין
מר רחמים חניה
הרב דוד פורטל
מר מאיר שנאור
מר אייל מסיקה
מר אבי מור  -י וסף

-
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המועצה ויו"ר הישיבה
המועצה
המועצה
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המועצה
המועצה
המועצה
המועצה
המועצה
המועצה
המועצה
המועצה

לא השתתפו ה"ה:
מר יחיאל זוהר
מר יאיר דהן
מר יצחק בשני

 ראש העירייה 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 :
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הארכת תוקף תעריף היט ל השמירה לפי חוק עזר לנתיבות מ  1.1.12 -עד
. 31.12.2013
הגדלת תב"ר ממשרד התחבורה למעגל תנועה ברח' ויצמן בסך .₪ 200.000
אישור תב"ר מפיקוד העורף למיגון בתי ספר בסך .₪ 5.256.160
אישור תב"ר ממשרד הפנים לשיקום תשתיות בסך .₪ 500.000
אישור תב"ר ממנהל מקרקעי ישראל עבור מוסדות ציבור בסך 4.937.340
הגדלת תב"ר לפיתוח נחל בוהו מ  200.000 -ל .₪ 600.000 -
תב"ר ממשרד החינוך להשלמת ביה"ס "נתיבי אור" בסך .₪ 500.000 .
תב"ר ממשרד החינוך לתיכון בנים "אופק חדש" בסך .₪ 54.200
תב"ר ממשרד החינוך לתיכון בנות "אופק חדש" בסך .₪ 54.200
תב"ר ממשרד החינוך לתאי שרותים תיכון בנים בסך . ₪ 70.000
תב"ר ממשרד החינוך לתאי שרותים ביה"ס "יבוא ברינה" .₪ 70.000
תב"ר ממשרד החינוך לתאי שרותים ביה"ס "בנייהו" בסך .₪ 70.000
תב"ר ממשרד החינוך לתיכון בנים בסך .₪ 29.400
תב"ר ממשרד החינוך לכיתות מדעיות בסך .₪ 100.000
תב"ר ממשרד החינוך לתאי שרותים ביה"ס "יד המלך" בסך .₪ 70.000
תב"ר ממשרד השיכון לתוכנית "תנופה" בסך . ₪ 250.000
דיון בדוח הכספי של החברה הכלכלית לשנת . 2010
דיון בדוח הביקורת של אגף התאגידים במשרד הפנים לשנת . 2010
אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום . 17.1.12
תב"ר מפיקוד העורף .₪ 40.000

תוספת לסדר היום:
. 21
. 22

תב"ר ממשרד החינוך להתאמת מערכת החינוך בסך . ₪ 640.600
תב"ר ממשרד החינוך לתיכון חדש בנים בסך .₪ 176.400

חיים הרוש:

אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר אבקש מהרב אילוז
לפתוח בד בר תורה.

הרב משה אילוז:

דיבר על חשיבות הכרת הטוב כמו שה כ לב מכיר טוב לאדון
שלו קל וחומר שאנו צריכים להכיר טובה לקב"ה על כל דבר
ודבר שהוא גומל לנו ועושה איתנו חסדים.

 ) 1הארכת תוקף תעריף היטל שמירה מ  1/1/12עד 31/12/2013
חיים הרוש:

אני מבקש לאשר הארכת תו קף של תעריף היטל השמירה
לשנתיים נוספות . 2012-3

אבי מור יוסף:

האם יש אישור שר הפנים .

היועץ המשפטי:

יש אישור לשנת  2012על מנת לאשר גם את שנת 2013
מבקשים לקבל החלטת מועצה.

אבי מור יוסף:

אני לא רוצה לאשר לשנתיים אם יש אישור ל  2012 -תביאו את
 2013בתחילת שנ ה הבאה ולא היום.

חיים הרוש:

אתה רוצה לאשר במקטעים .

הצבעה -

בעד פה אחד.

החלטה -

לאשר את הארכת תוקף תעריף היטל השמירה לפי חוק עזר
לנתיבות מ  1/1/12 -עד . 31/12/13

 ) 2הגדלת תב " ר משרד התחבורה למעגל תנועה ברח' ויצמן בסך .₪ 222,000
אייל מסיקה:

שוב חוזרי ם על המצב שקודם מבצעים ורק אחר כך מאשרים.

גזברית:

אנו מבקשים לאשר הגדלת הת " בר קיים ש אושר בעבר וכיום
אנו מבקשים לאשר הגדלה .

אבי מור יוסף:

בנושא התב " רים חבל שהמהנדס לא נוכח בישיבה על מנת

להציג בפני חברי המועצה במה אנו עוסקים ומהם העבודות
המתבצעות.

ה צבעה -

בעד פה אחד.

החלטה -

לאשר את הגדלת הת " בר בסך .₪ 222,000

)3

אישור תב " ר למיגון בתי ספר בסך .₪ 5,256,160

מנכ"ל העירייה:

צירפנו את רשימת המוסדות אותם פיקוד העורף אמור למגן.

הצבעה -

בעד פה אחד.

החלטה -

לאשר את התבר .

 ) 4אישור תב " ר ממשרד הפ נים לשיקום תשתיות בסך .₪ 500,000
 ) 5אישור תב " ר מממי עבור מוסדות ציבור בסך .₪ 4,937,340
 ) 6הגדלת תב " ר לפיתוח נחל בוהו מ  ₪ 200,000 -ל .₪ 600,000 -
 ) 7תב " ר ממשרד החינוך להשלמת מבנה בי"ס נראה אור בסך .₪ 2,500,000
 ) 8תב " ר ממשרד ה חינוך לתיכון בנים עבור אופק חדש בסך .₪ 54,200
 ) 9תב " ר ממשרד החינוך לתיכון בנות עבור אופק חדש בסך .₪ 54,200
 ) 10תב " ר ממשרד החינוך עבור תאי שירותים בי"ס תיכון בנים בסך .₪ 70,000
 ) 11תב " ר ממשרד החינוך עבור תאי שירותים בי"ס יבוא ברינה בסך 70,000
.₪
 ) 12תב " ר ממשרד החינוך עבור תאי שירותים בי"ס בניהו בסך .₪ 70,000
 ) 13תב"ר ממשרד החינוך לתיכון בנים בסך .₪ 29.400
 ) 14תב"ר ממשרד החינוך לכיתות מדעיות בסך .₪ 100.000
 ) 15תב"ר ממשרד החינוך לתאי שרותים ביה"ס "יד המלך" בסך .₪ 70.000
 ) 16תב"ר ממשרד השיכון לתוכנית "תנופה" בסך . ₪ 250.000
 ) 20תב"ר מפיקוד העורף .₪ 40.000

הצבע ה -

בעד פה אחד

החלטה -

לאשר את התב"רים

 ) 17דיון בדוח הכספי של החברה הכלכלית לשנת . 2010
 ) 18דיון בדוח הביקורת של אגף התאגידים במשרד הפנים לשנת . 2010
אבי מור יוסף :

אני רוצה לציין שיש שיפור מסוים בדוח הכספי של החברה
הכלכלית  ,בדוח הביקורת יש ליקויים אותם צריך לתקן כגון
זה שמנכ"ל העירייה משמש גם מנכ"ל החברה הכלכלית
בהתנדבות ויש צורך לחייב את החברה בשרות שהחברה
מקבלת.

מנכ"ל העירייה:

יש מספר ליקויים בתיקון כגון זה ששת י מניות החברה
מוחזקות ע"י גזבר העירייה לשעבר מר ברוך מזוז ועו"ד זלמן
סגל ז"ל  ,אנו מטפלים בהעברת המניות לחברה.
בעניין מנכ"ל החברה השיקול היחיד העו מ ד בבסיס ההחלטה
לא למנות מנכ"ל בשכר הינו שיקול כלכלי  ,גם בעניין הע רתו
של מר אבי מור יוסף החל משנת  2011העירייה מחייבת את
החברה בעלויות ויש הסכם בעניין זה .

אבי מור יוסף:

יש חוסר התאמה ברישום ההלוואה בין מה שרשום בעירייה
לבין מה שהחברה רושמת.

מנכ"ל העירייה:

החברה רושמת את הה לוואה לפי הנחיות רואה החשבון
של החברה.

אבי מור יוסף:

המבקר ממליץ לתקן את התקנון החברה על מנת שתהיה
שקיפות בפעילות האם אתה כמנכ"ל החברה מסכים לשינוי
התקנון.

מנכ"ל העירייה:

תק נון החברה אושר בזמנו ע"י כל הגופים הרלוונטיי ם כולל
משרד הפנים אנו בוחנים את המלצת המבקר ,אנו נעשה רק
מה שטוב לחברה .

בהתאם לפקודת העיריות קיימה מועצת העיר דיון בדוח הכספי ובדוח הבי קורת
של החב רה הכלכלית לשנת 20

 ) 19אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 17.1.12

מנכ"ל העירייה:

במסגרת תקציב העירייה ישנם מס' סעיפים בתחום הספורט
למרות שמדובר בתקציב רגיל אנו מחויבים לבצע הליך של
אישור ועדת תמיכות הואיל והכספים מועברים לעמותה
שמנהלת את כל הס פורט התחרותי בעיר עמותת "נתיבי
הספורט".

הצבעה -

בעד פה אחד .

החלטה -

לאשר את פרוטוקול ועדת התמיכות.

תוספת לסדר היום:
 ) 21תב " ר ממשרד החינוך להתאמת מערכת החינוך בסך .₪ 640.000

הצבעה -

בעד פה אחד

החלטה -

לאשר את התב"ר.

 ) 22תב " ר ממשרד החינוך לתיכון חדש לבנים בסך . ₪ 176.400

הצבעה -

בעד פה אחד

החלטה -

לאשר את התב"ר .

_______________________
משה מימון
מנכ"ל העירייה

_______________________
חיים הרוש
סגן ומ"מ ראש העיר

