בס"ד

פרוטוקול ישיבת המועצה מין המניין מס 28
שנערכה בתאריך 20/6/12

השתתפו ה " ה :
מר חיים הרוש

 -סגן וממלא מקום ראש העיר

מר איליה אטינגר

 -סגן ראש העיר ו חבר המועצה

מר רון שטרן

 -חבר המועצה

מר דני אזולאי

 -חבר המועצה

מר אנטולי אברבוך

 -חבר המועצה

הרב משה אילוז

 -חבר המועצה

מר יצחק אפשטיין

 -חבר המועצה

מר רחמים חניה

 -חבר המועצה

הרב יצחק בשני

 -חבר המועצה

מר אייל מסיקה

 -חבר המועצה

מר אבי מור  -יוסף

 -חבר המועצה

לא השתתפו ה " ה :
מר יחיאל זוהר

 -ראש העירייה

הרב דוד פורטל

 -חבר המועצה

מר יאיר דהן

 -חבר המועצה

מר מאיר שנאור

 -חבר המועצה

מוזמנים קבועים :
מר משה מימון

 -מנכ " ל העירייה

גב ' מזל רוטשטיין

 -גזברית העירייה

עו " ד יריב סומך

 -יועץ משפטי

מר שמעון אלון

 -מבקר העירייה

מר אינג ' יוליוס חיימוביץ '  -מהנדס העירייה
מר שחר יסנובסקי

 -מנהל האגף לאיכות הסביבה

בס"ד

סדר יום :
)1

תב " ר ממשרד השיכון להשלמות ותיקונים כביש מס '  , 1בסך  28מיליון . ₪

)2

תב " ר ממפעל הפיס לבניית בית ספר " יבוא ברינה " ,בסך . ₪ 5,593,671

)3

אישור מר יוליוס חיימוביץ ' ,מהנדס העירייה  ,כדירקטור בחברה הכלכלית .

)4

תב " ר תקציב תנופה לשנת  , 2012בסך . ₪ 598,120

)5

אישור תקציב תוכנית הלאומית לשנים  2011ו . 2012 -

)6

אישור תג סביבה לנתיבות ( מחוץ לסדר היום ).

תוספת לסדרה היום:

אישור צרוף נתיבות לתג סביבה

בס"ד

מ"מ ראש העיר:

אני אתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר מין המניין מס'  28אבקש
מהרב אילוז לפתוח בדבר תורה.

הרב אילוז :

דיבר על חשיבות תפילת שמונה עשרה שבה אנו מדברים עם הקב"ה ועל המצברים
בהם מותר להפסיק את התפילה כגון :אם נפל ספר קדוש ריצפה ועל מצברים
בהם אסור להפסיק את התפילה לדוגמא אם באמצע התפילה קיבלת שיחת טלפון.

 )1אישור תב"ר משרד השיכון להשלמת ותיקונים כביש מס'  1בסך .₪ 28.000.000

חיים הרוש:

בשעה טובה התקבל תב"ר להשלמת כביש מס  1בסך  28מיליון  ₪העבודות
אמורות להתחיל להתבצע בקרוב.

אבי מור יוסף:

לפני סדר היום יש לי הערה ,העברתי בקשה להביא לדיון הצעה לסדר היום
ההצעה הייתה צריכה להיות חלק מסדר היום ולא הובאה לדיון אני רוצה לדעת
מדוע?

חיים הרוש:

ראש העיר בחו"ל אני מציע להביא את ההצעה לישיבה הבאה.

אבי מור יוסף:

מישהו החליט לא להביא את ההצעה אני מצפה שיתנו לי תשובות.

אייל מסיקה:

אתם חבורת מושחתים זה הכל.

הערה:

חברי המועצה אבי מור יוסף ,אייל מסיקה ויצחק בשני עזבו את אולם הישיבות.

הצבעה:

בעד אישור התב"ר פה אחד.

החלטה:

לאשר תב"ר בסך  ₪ 28.000.000לכביש מס' 1

בס"ד

 )2תב"ר לבניית בי"ס  8יבוא ברינה בסך .₪ 5.593.671

מנכ"ל העיריה:

תב"ר מפעל הפיס מיועד לבניית בי"ס יבוא ברינה אבקש להביא לידיעת חברי
המועצה כי היום אישר משרד החינוך תב"רים נוספים לבניית בי"ס אוהל תמר
ובי"ס נווה חיה וכן שני גני ילדים והשלמת בי"ס תיכון ממלכתי.

הצבעה:

בעד פה אחד

החלטה:

לאשר את התב"ר

 )3אישור מס יוליוס חיימוביץ כדריקטור בחברה הכלכלית.

מנכ"ל העיריה:

תקנון החברה הכלכלית קובע כי שלושה עובדי עייריה בכירים יכהנו בדירקטוריון
לאור סיום תפקידו של מהנדס העיר הקודם ומינוי מר יוליוס חיימוביץ כמהנדס
העיר מוצע לאשר את מועמדותו כדירקטור בחברה הכלכלית.

הצבעה:

בעד פה אחד.

החלטה:

לאשר את המינוי

 )4תב"ר תנופה לשנת  2012בסך ₪ 598.120

הצבעה:

בעד פה אחד.

החלטה:

לאשר את התב"ר

 )5אישור התוכנית הלאומית לשנת 2012-2011

מנכ"ל העיריה:

אנו מבקשים להביא לאישור את תקציב התוכנית הלאומית לשנים 2011-2012

בס"ד

בשנת  2011עמד התקציב על  ₪ 1.241.000ובשנת  2012יש עליה משמעותית
בתקציב ל  ₪ 1.583.000-מדובר בתקציב של  100%השתתפות ואין השתתפות
של העירייה.
בעבר היו אצלנו מהתוכנית לביצוע סקר ומאז לא קיבלנו תגובה האם אנו אמורים

הרב אילוז:

להיות חלק מהתוכנית צריך לבדוק את העניין.

בעד פה אחד

הצבעה:

לאשר את התורנות הלאומית לשנים 2012-2011

החלטה:

 )6אישור צרוף נתיבות לתג סביבה.

שחר יסינובסקי:

פרויקט תג סביבה מחייב בניית תוכנות שבה אנו סוקרים את הוצאות החשמל
והוצאות המים שלנו ומכינים תוכנות התייעלות אנרגטית לאחר אישור התורנות
העירייה מתוקצבים ע"י המדינה למימון התייעלות במסגרת התוכנית יש להקים
ועדה מקצועית שאמורה להביא המלצות התוכנית הינה של המשרד להגנת
הסביבה בשיתוף השלטון המקומי.

הצבעה:

בעד פה אחד

החלטה:

לאשר את צירוף נתיבות לתג סביבה

___________________________
משה מימון
מנכ"ל העירייה

____________________________
חיים הרוש
סגן ומ"מ ראש העיר

