עיריית נתיבות
מנכ"ל העירייה

י"ב אב תשע"ב
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פרוטוקול ישיבת המועצה מן המניין מס' 29
שנערכה בתאריך 18/7/12

משתתפים:
 ראש העירייהמר יחיאל זוהר
 חבר המועצהמר רון שטרן
 חבר המועצהמר דני אזולאי
 חבר המועצהמר איליה אטינגר
מר אנטולי אברבוך  -חבר המועצה
 חבר המועצההרב משה אילוז
 חבר המועצהמר חיים הרוש
 חבר המועצההרב רחמים חניה
 חבר המועצההרב דוד פורטל
 חבר המועצהמר אייל מסיקה
 חבר המועצהמר אבי מור  -יוסף

לא השתתפו :
מר יצחק אפשטיין  -חבר המועצה
מר יאיר דהן  -חבר המועצה
 חבר המועצההרב יצחק בשני
 חבר המועצהמר מאיר שנאור

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

 מנכ"ל העירייה גזבר ית העירייה -יועץ משפטי
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סדר יום :
אישור תב"ר ממשרד החינוך לביה"ס תיכון ממלכתי ,בסך .₪ 1,606,365
תב"ר ממשרד החינוך לביה"ס "אוהל תמר" שלב א' ,בסך .₪ 5,848,929
תב"ר ממשרד החינוך לביה"ס "נווה חיה" שלב א' ,בסך .₪ 5,804,919
אישור תב"ר ממשרד החינוך לבניית  2כיתות גן ילדים ,בסך .₪ 1,342,154
אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום . 25.6.2012
פתיחת חשבונות עזר למענק פיס לשנים  2012-2013למוסדות:
תיכון בנים שלב ב' ו  -ג'.
א.
בניית ביה"ס "בניהו".
ב.
בניית ביה"ס "יבוא ברינה".
ג.
בניית מרכז פיס קהילתי.
ד.
דו"ח כספי תלת חודשי מס' 1-3/2012. , 1
אישור הסכם שיפוץ מבנה מחלקת הרווחה ,בסך .₪ 667,655
אישור תב"ר ממשרד החינוך להנגשת כיתת חינוך מיוחד ,בסך .₪ 30,000
אישור תב"ר ממשרד החינוך לחידוש מ בנים ,בסך .₪ 700,000
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אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר מן המניין מס'  29אבקש מהרב אילוז
ראש העיר:
לפתוח בדברי תורה.
דיבר על הרב אליישיב זצוק"ל ועל גדולתו והתמדתו בלימוד התורה.
הרב משה אילוז:
תוספת לסדר היום בהסכמה:
מנכ " ל העירייה :

אני מבקש להוסיף סעיף לסדר היום מימוש אופציה להארכת
הסכם התקשרות עם קבלן השיפוצים של העירייה .

הצבעה:

בעד פה אחד.

החלטה:

לאשר התוספת לסדר היום .

)1
)2
)3
)4
)8
)9
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אישור תב " ר ממשרד החינוך לבי " ס תיכון ממלכתי בסך . ₪ 1,606,365
אישור תב " ר ממשרד החינוך לבי " ס אוהל תמר בסך . ₪ 5,848,929
אישור תב " ר ממשרד החינוך לבי " ס נווה חיה בסך . ₪ 5,804,919
אישור תב " ר ממשרד החינוך לבניית שתי כיתות גן בסך . ₪ 1,342,154
אישור הסכם לשיפוץ מבנה מח ' הרווחה בסך . ₪ 667,655
אישור תב " ר ממשרד החינוך להנגשת כיתת חינוך מיוחד בסך . ₪ 30,000
אישור תב " ר ממשרד הח ינוך לחידוש מבנים בסך . ₪ 700,000
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אבי מור יוסף :
ראש העיר :
אייל מסיקה :
ראש העיר :
אבי מור יוסף :
מנכ " ל העירייה :

נווה חיה באילו מוסדות מדובר ?
מדובר בבי " ס לבנות במגזר החרדי של הרב בוקובזה .
ובי " ס אוהל תמר ?
בי " ס אוהל תמר משתייך לישיבת הנגב .
אפשר לקבל סקירה של בתי הספר ?
מדובר בבתי ספר לבנות שנמצאים כיום בקרוואנים במצב פיזי
מאוד קשה  .בנווה חיה לומדות מעל  350בנות ובאוהל תמר כ -
 300בנות  .מדובר בשלב א ' ואמור להיות תקציב נוסף לשלב ב '.
בסך הכל הטיפול במוסדות חינוך במגזר החרדי עומד בפני
סיום נראה אור בשלבי בניה אחרונים ואמור להיפתח ב
 . 1.9.12אנו מאשרים היום בניה של עוד שני בתי ספר .
גני ילדים למי מיועדים ?
לגני עירייה .

הצבעה :
החלטה :

בעד אישור התב " רים פה אחד .
לאשר את התב " רים .

ראש העיר :

אבי מור יוסף :
גזברית :

)5

אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום . 25.6.12

מנכ " ל העירייה :

לפני מספר ישיבות אישרנו את התמיכה לביכ " נ בשכ' הרב
צבאן ואנו מבקשים לאשר היום את פרוטוקול ועדת התמיכות .

הצבעה:

בעד פה אחד.

החלטה:

לאשר את פרוטוקול ועדת התמיכות.

-4 )6פתיחת חשבונות עזר למענקי פיס לשנים . 2012 - 2013
א  .תיכון בנים שלבים ב ' ,ג '.
ב  .בי " ס בניהו .
ג  .בי " ס יבוא ברינה .
ד  .מרכז פיס קהילתי .
ראש העיר:

השתתפות מפעל הפיס בתקציב בינוי מוסדות חינוך וציבור מחייבת פתיחת
חשבון עזר עבור הפרויקטים שמפעל הפיס מממן ולכן אנו מבקשים לאשר
את פתיחת חשבונות העזר.
חשבונות העזר שיפתחו מיועדות הן לפרויקטים הנ"ל והן לפרויקטים
עתידים שיאושרו במהלך השנים . 2012-2013

הצבעה:

בעד פה אחד.

החלטה:

לאשר פתיחת חשבונות עזר למענקי פיס לשנים .2012-2013

 )7דו " ח כספי תלת חודשי מס ' 1
אבי מור יוסף:

ראש העיר:
גזברית:
ראש העיר:
גזברית:
אבי מור יוסף:
גזברית:

. 1 - 3 /1 2

אנו בתחילת הרבעון השלישי ושוב מביאים לנו את הדוח הכספי המתייחס
לרבעון הראשון על פי פקודת העיריות הדוח אמור להיות מוכן ומאושר תוך
 60יום.
אני לא רוצה לפגוע בגזברית אבל אני מאוד כועס .דברנו בעבר לדאוג להכין
את הדוח בזמן ואני לא מצליח להבין למה לא מביאים את הדוח בזמן!?
מבחינתנו הדוח הכספי מוכן ב 31-במאי.
אם כן למה אבי לא יכול לקבל את הדוח למחרת.
אין שום בעיה להעביר לו את הדוח מספר ימים לאחר  31במאי.
הדוח לרביעון הראשון מראה גרעון שוטף של  1.8מיליון  ₪ובסה"כ גרעון
מצטבר של  22מיליון  ₪אתם רק מוציאים כספים בלי סוף.
רוב הגרעון  1.2מליון  ₪מיוחס לתחום החינוך שכר ופעולות.
בהתאם לצו העיריות הובא הדוח הכספי התלת חודשי מס'  1-3/12 1לדיון
בפני מליאת
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 )11אישור הארכת הסכם להתקשרות עם קבלן השיפוצים.

הצבעה:

בעד פה אחד.

החלטה:

לאשר הארכת הסכם בשנה נוספת  6/12עד .31/5/13

_____________________

משה מימון
מנכ"ל העירייה

____________________

יחיאל זוהר
ראש העיר
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