כ"וניסן,תשע"ב 
 18/04/2012


פרוטוקול ישיבת המועצה מן המניין מס' 26
שנערכה בתאריך 21.3.12

השתתפו ה"ה:


מר יחיאלזוהר
מר רוןשטרן
מר דניאזולאי
מר איליהאטינגר
מר אנטוליאברבוך
מר חייםהרוש
הרב משהאילוז
מר רחמיםחניה
מר יאירדהן
הרב יצחקבשני
מר מאירשנאור
מר איילמסיקה
מר אבימור  -יוסף





  -ראש העירייה 
  - חברהמועצה 
  - חברהמועצה 
  - חברהמועצה 
  - חברהמועצה 
  - חברה מועצה 
  - חברהמועצה 
  - חברהמועצה 
  - חברהמועצה 
  - חברהמועצה 
  - חברהמועצה 
  - חברהמועצה 
  - חברהמועצה 

לא השתתפו ה"ה :


מר יצחקאפשטיין
הרב דודפורטל

  - חברהמועצה 
  - חברהמועצה 

מוזמנים קבועים  :


מר משהמימון
גב' מזלרוטשטיין
עו"דיריבסומך
מר שמעוןאלון


  - מנכ"להעירייה 
  - גזבר ית  העירייה 
  - יועץמשפטי 
  - מבקר העירייה 

סדר יום :
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)7
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 תב"רממשרדהתרבותוהספורט,לשיפוץמגרשהכדורגל,בסך  342,911 .₪ 
 תב"רממשרדהתרבותוהספורט , למתקניכושר,בסך  120,000 .₪ 
 תב"רממשרדהתרבותוהספורט,להקמתמתחמיפטאנק,בסך  40,000 .₪ 
 אישורארבעהחודשיהודעהמוקדמתוהסתגלות,לגב'מריםקראון. 
 העלאתשכרמנהלאגףהתברואהמ  65% - ל . 70% - 
 העלאתשכריועץמשפטימ  85% - ל . 90% - 
 העלאתשכרמנהל פרויקטיםמ  60% - ל  65%. -
 העלאתשכרגזבריתמ  90% - ל . 95% - 
 העלאתשכרמנהלאחזקהמ  65% - ל . 70% - 
 העלאתשכרמזכירתהוועדהלתכנוןובניהמ  30% - ל  35%. -
 אישורהסכםהתקשרותעםהמתנ"סלהפעלתצהרונים .
 אישורהשכרתמבנהלמשרדיםלמועצההדתית. 
 אישורפתיחת  חשבוןבנקומורשיחתימהלביה"ס"נווהיעקב". 
 אישורתמיכהלביה"חסורוקהלשנת , 2012בסך  10,000 .₪ 
 אישורפרוטוקולועדתמלגות. 

)1
)2
)3

תב"ר ממשרד התרבות והספורט ,לשיפוץ מגרש הכדורגל ,בסך .₪ 342,911
תב"ר ממשרד התרבות והספורט ,למתקני כושר ,בסך .₪ 120,000
תב"ר ממשרד התרבות והספורט ,להקמת מתחמי פטאנק ,בסך .₪ 40,000


יצחקבשני  :

 אחדמיועדלשיפוץמגרשהאימוניםבקרייתהספורט 
מנכ"להעירייה:
 כיוםהמקוםלאמתאיםמבחינהבטיחותיתלפעילותספורט 
 השנימיועדלמתקניכושרכמושישבמספרמקומותבעיר 
 והשלישילמתקןדוגמתהמתקןבביה"ס"נתיבותיהודה" .



 בעדפהאחד .
הצבעה -

 לאשראתהתב"רים .
החלטה -




 אנירוצהלדעתמהעושיםבתב"רים .

)4

אישור ארבעה חודשי הודעה מוקדמת והסתגלות ,ל גב' מרים קראון.


מנכ"להעירייה:



הצבעה  -

החלטה -




העלאת
העלאת
העלאת
העלאת
העלאת
העלאת

 בעדפהאחד .
 לאשראתההסתגלותוההודעההמוקדמת .

)5
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מנכ"להעירייה:

איילמסיקה:




 מדובר בעובדת שהועסקה במשך למעלה מ  -  20 שנים כעובדת
סוציאלית  ,הגב' קראון הגיעה לגיל פרישה ותנאי הפרישה
התקבלובהסכמתהעובדתונציגיה .

שכר
שכר
שכר
שכר
שכר
שכר

מנהל אגף התברואה מ  65% -ל . 70% -
יועץ משפטי מ  85% -ל . 90% -
מנהל פרויקטים מ  60% -ל 65%. -
גזברית מ  90% -ל . 95% -
מנהל אחזקה מ  65% -ל . 70% -
מזכירת הוועדה לתכנון ובניה מ  30 % -ל . 35 % -
 מדובר בעו בדים בחוזה בכירים שמועסקים שנים רבות באותו
שכר .
 על פי הנחיות משרד הפנים קיימת אפשרות חוקית להתקדם
פעמייםבמשךתקופתההסכם .
 הועברה פניה לאגף כ"א ושכר במשרד הפנים וקיבלנו אישורים
בכתבלהעלאתהשכר .
 אם אני מתייחס לכל העובדים שהובאו לאישור אני יכו ל לסייג
את עצמי רק לאחד שלדעת י  נכשל בתפקידו  ,בסך הכל העובדים
האחרים הם עובדים טובים ומוכשרים שלדעתי תורמים מזמנם
ועושיםעבודהבצורהיוצאתמןהכלל .
 יחד עם זאת במצב הכספי של העירייה שלוקחת הלוואות כמו


מנכ"להעירייה:


איילמסיקה:


מ"מראשהעיר:


מנכ"להעירייה:


אבימוריוסף:

מנכ"להעירייה:

שאמר ראש העיר לא נראה להעלות לעובדים שמקבלים   16.000  ₪
נטו .
 אנייכוללתתלךתשובהעניינית .
 אנילאמסכים,ישפהמ"מראשהעירשהואיית ן  תשובות .
 אתה לא יכול למנוע ממנכ"ל העירייה להתייחס לנושא מבחינה
מקצועית .
 לכל עובד גם אם מדובר בעובד בשכר בכירים  מותר לממש את
הסכם השכר שחל  לגביו אם משרד הפנים מאפשר לעובד בשכר
בכיריםלהתקדםפעמייםבמשךתקופתהעסקתוולשפראתהשכר
 ,זה חלק מהזכויות המוקנות לעובד וזאת מבלי כל קשר לגובה
השכר .
 גם אני מסכיםשמדובר בעובדים טובים שראויים לקידוםבשכר,
על פי  הנחיות משרד הפנים  רק למנכ"ל העירייה אפשר לשלם
 100% שכרבכיריםבעירייה,גםמהנדסהעירמקבל  100% מדוע? 
 מהנדס העירייה שמועסק בשכר בכירים משנת   1996 קיבל מאז
העסקתו אישור ממשרד הפנים לשכר של   100% כיום הדבר בלתי
אפשרי והמהנדס החדש לא יקבל שכר  של   100%  ,אבל בעניין
המהנדס היוצא יש לי אישור בכתב ממשרד הפנים לש כ ר שהוא
מקבל .




 בעדאישורהעלאתהשכר   9
הצבעה  -
 3 


 נגד 

 לאשראתהעלאתהשכרבהתאםלאישורמשרדהפנים .
החלטה -



אישור הסכם התקשרות עם המתנ"ס להפעלת צהרונים.
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 העירייהמפעילהצהרוניםבגניהילדיםבאמצעותמפעילחיצוני .
מנכ"להעירייה:
עד חודש ינואר   2012 הפעילה את הצהרונים  עמותת פסיעות
מתנ"ס נתיבות קיבל אישור הפעלה ואנו מבקשים להעביר את
ההפעלה למתנ"ס לפיכך הוכן הסכם בין העירייה למתנ"ס ואנו
מבקשיםלאשראתההסכם  .

 אני רוצה  להתייחס לנושא אחר ,נודע לי שמתנ"ס נתיבות  גובה
איילמסיקה:
כספיםלפנסיהולאמעביראתהכספיםלקופות  וזהבניגודלחוק  .

 הייתהבעיהוניתנההנחיהלהעבירבאופןמיידיאתהכספים .
רוןשטרן :




 בעדפהאחד .

הצבעה:

 לאשראתההסכםביןהעירייהלמתנ "סלהפעלתהצהרונים .

החלטה:


 



) 12

אישור השכרת מבנה למשרדים למועצה הדתית.


מנכ"להעירייה:


איילמסיקה:

אבימוריוסף:

מנכ"להעירייה:


אבימוריוסף:

מנכ"להעירייה:

עו"דיריבסומך:

 עיריית נתיבות העמידה לרשות המועצה הדתית  מבנה משרדים
בהתאם לחוות דעת משפטית יש חובה לגבות עבור המשרדים
מחיר ראוי  לפיכך הוכן הסכם שכירות בין העירייה למועצה
הדתיתעבורמבנהב גודל  200 מ"ר .
 איךמכיניםחוזהרטרואקטיבימינואר  2010  .
 מדועהעירייהלאגובהתמורהסמליתשלשקלאחד? 
 עיריית נתיבות מעבירה למועצה הדתית גם העברה כספית
חודשית וגם מבצעת פעולות עבור המועצה הדתית חלקה של
העירייה נקבע ע"ימשרדהדתותבאופןשרירותי ולכן יש לעירייה
זכות לגבות כספים עבור מבנה משרדים שהועמד לרשות המועצה
הדתית .
 שמעתישישבעיהבערובבנתיבות .
 אין שום בעיה  ,כרגע דיברתי עם ראש המועצה הדתית שאמר
שלפנישבועיים הרבבאופן אישיערך בדיק המקיפהעלכל הערוב
בעיר .
 ראשית אין מחלוקת שהמועצה הדתית מחזיקה בבניין משרדים
של העירייה והחזיקהבו גםבשנת   2010 ולפי חוות דעתשל משרד
הפנים יש חובה לגבות תמורה ראויה מהמשתמש   ,נכון שתיקון
בדיעבד אינו מינהל תקין אבל חובה לבצע תיקון בדיעבד  של מצב
שהואחוקילחלוטין .



 9 
 בעד 
הצבעה -
 3 
 נגד 


 לאשראתההסכםהשכרתהמשרדיםלמועצההדתית .
החלטה  -





אישור פתיחת חשבון בנק ומורשי חתימה לביה"ס "נווה יעקב".
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 בעדפהאחד .
הצבעה:

 לאשר את מר עזרא וקחי ת"ז  05086691 -  וגב' יפ ה כהן ת"ז  68670624 - 
החלטה:
ברוריהקדושת"ז  -  054352810 כמורשהחתימהבביה"ס"נווהיעקב" .


 ) 14אישור תמיכה לביה"ח סורוקה לשנת  , 2012בסך .₪ 10,000

 אגודת ידידי בי"ח סורוקה פנתה בבקשה לאשר תמיכה לשנת
מנכ"להעירייה:
   2012 ,ועדתהתמיכותקיבלה  החלטהברובקולותלאשר 
תמיכה בסך   10.000  ₪ , מדובר בבי"ח שמשרת את כל תושבי
נתיבותבמשךכלהשנה .


אבימוריוסף:

מנכ"להעירייה:




הצבעה -

החלטה   -









 אבלהיועץהמשפטיאמרלא .
 אנחנו חשבנו שמוסד רפואי שתורם כל השנה לעיר זכאי לסיוע
סמליפעםבשנה .

 בעד 
 נגד 

7
3




 לאשראתהתמיכהלביה"חסורוקה .



_________________

__________________

משה מימון

חיים הרוש
מ"מ ראש העיר



מנכ"ל העירייה





