עיריית נתיבות
מנכ"ל העירייה

י"ט כסלו תשע"ג
 03דצמבר 2012

פרוטוקול מועצה מן המניין 31
שנערכה בתאריך 7.11.12
הש תתפו ה"ה:

 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 רחמים חניה
 חבר המועצהמר יאיר דהן
 ח בר המועצהמר יצחק בשני
 חבר המועצהמר מאיר שנאור

לא השתתפו ה"ה:

מר חיים הרוש
מר יצחק אפשטיין
מר דוד פורטל
מר אייל מסיקה
מר אבי מור  -יוסף

-

חבר
חבר
חבר
חבר
חבר

המועצה
המועצה
המועצה
המועצה
המועצה

מוזמנים קבועים:

גב' מזל רוטשטיין  -גזברית העירייה
אינג' יוליוס חיי מוביץ  -מהנדס העירייה

סדר יום :
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
) 10
) 11
) 12
) 13
) 14
) 15
) 16

אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 12/9/2012.
אישור תב"ר ממשרד החינוך להקמת מבנים יבילים בגן ילדים "מעיין החינוך
התורני" ,בסך .₪ 120,000
אישור תב"ר ממשרד החינוך להקמת מבנים יבילים בגן ילדים "מעיין החינוך
התורני" ,בס ך .₪ 120,000
אישור תב"ר ממשרד החינוך לבניית גן ילדים בסך .₪ 671,077
אישור שינוי שם בית ספר "נתיבי אליהו" לשם "נועם אליהו".
דיון בדו"ח הכספי ובדו"ח המפורט לשנת 2011.
אישור תב"ר ממשרד נגב וגליל לשיפוץ מבנה ציבור בסך .₪ 400,000
אישור תב"ר ממ שרד החינוך לגידור ביה"ס "נתיב יצחק" ,בסך .₪ 170,118
אישור עדכון שכר לד"ר יוחנן דורון ,מ  70% -ל 75%. -
אישור תב"ר ממפעל הפיס למועדון פיס קהילתי ,בסך .₪ 6,878,431
אישור תב"ר שיפוץ גנ"י גולן יעלים בסך.₪ 70,000 ,
אישור תב"ר שיפוץ גנ"י אירוס ,בסך .₪ 65,000
אישור תב"ר שיפוץ גנ"י תאנה סמדר ,בסך .₪ 55,000
אישור תב"ר שיפוץ גנ"י אורות מוריה בסך .₪ 50,000
אישור  25שעות כוננות בדיווח למר קובי חדד.
אישור  25שעות כוננות בדיווח למר לוגסי אבי.

 ככר יהדות צרפת  ,4ת.ד 1 .נתיבות   80200טל' 08-9938707 :פקס08-9930131 :
   www.netivot.muni.ilמוקד עירוני   106דוא"לmoshem@iula.org.il :

-2ראש העיר :אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין  , 31נעבור לסדר
היום.

)1

אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום . 12/9/2012

הצבעה -
החלטה -
)2

בעד אישר הפרוטוקול פה .
לאשר את פרוטוקול ועדת הביקורת.

אישור תב"ר ממשרד החינוך להקמת מבנים יבילים בגן ילדים "מעיין החינוך
התורני" ,בסך .₪ 120,000
אישור תב"ר ממשרד החינוך להקמת מבנים יבילים בגן ילדים "מעיין החינוך
התורני" ,בסך .₪ 120,000
אישור תב"ר ממשרד החינוך לבניית גן ילדים בסך .₪ 671,077
אישור תב"ר ממשרד נגב וגליל לשיפוץ מבנה ציבור בסך .₪ 400,000
אישור תב"ר ממשרד החינוך לגידור ביה"ס "נתיב יצחק" ,בסך .₪ 170,118
אישור תב"ר ממפעל הפיס למועדון פיס קהילתי ,בסך .₪ 6,878,431
אישור תב"ר שיפוץ גנ"י גולן יעלים בסך.₪ 70,000 ,
אישור תב"ר שיפוץ גנ"י אירוס ,בסך .₪ 65,000
אישור תב"ר ש יפוץ גנ"י תאנה סמדר ,בסך .₪ 55,000
אישור תב"ר שיפוץ גנ"י אורות מוריה בסך .₪ 50,000

)3
)4
)7
)8
) 10
) 11
) 12
) 13
) 14

בעד פה אחד .
לאשר את התב"רים.

הצבעה -
החלטה -

 )5אישור שינוי שם בי"ס נתיב אליהו לנועם אליהו
ראש העיר:

הצבעה
החלטה

אני מבקש לאשר החלפת שם בי"ס נתיב אליהו לנועם אליהו.

-

בעד פה אחד.
לאשר את הבקשה.

 ) 6דיון בדוח הכספי ובדוח המפורט לשנת . 2011
גזברית:

הדוח הכספי והדוח המפורט נדונו בועדת הביקורת בפרוטוקול
שאישרתם בסך הכל הדוחות חיוביים  ,ממצאי הביקורת יובאו בפני
הועדה לתיקון ליקויים על מנת לפעול לתיקונם.

-3 )7אישור עדכון שכר לד"ר יוחנן דורון מ-

 70%ל.75% -

ראש העיר:

משרד הפנים אישר למר יוחנן דורון עדכון שכר של  5%מ 70% -ל 75% -שכר בכירים.

הצבעה -
החלטה -

בעד אישור העדכון פה אחד.
לאשר למר יוחנן דורון  75%שכר בכירים.

 )14אישור  25שעות כוננות למר קובי חדד.
ראש העיר:

מר קובי חדד מועסק כנהג ראש העיר במסגרת תפקידו נקרא העובד בשעות בלתי
שגרתיות להתייצב לנסיעות לא מתוכננות עם ראש העיר .כמו"כ השעות שמנכ"ל
העירייה מאשר לעובד מוגבלת ולכן מוצע לאשר למר קובי חדד  25שעות כוננות בדיווח.

הצבעה -
החלטה -

בעד פה אחד.
לאשר  25שעות כוננות בדיווח.

 )15אישור  25שעות כוננות למר אבי לוגסי.
ראש העיר:

מר אבי לוגסי מועסק כמנהל אגף הספורט .שעות עבודתו של מר לוגסי הינם בשעות
אחר הצהרים ועד  2000בלילה לעיתים תכופות נקרא מר לוגסי בשעות הבוקר הן
לישיבות והן לישיבות והן לטיפול בפעילות בתחום עיסוקו .לפיכך מומלץ לאשר למר
לוגסי  25שעות כוננות בדיווח.

הצבעה -
החלטה -

בעד פה אחד.
לאשר  25שעות כוננות בדיווח למר לוגסי אבי.

__________________
יחיאל זוהר
ראש העיר
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