עיריית נתיבות
מנכ"ל העירייה

כ"א אייר תשע"ג
 01מאי 2013
פרוטוקול ישיבת המועצה מן המניין 34
שנערכה בתאריך 24.4.13
השתתפו ה"ה:
מר יחיאל זוהר
מר רון שטרן
מר דני אזולאי
מר איליה אטינגר
מראנטולי אברבוך
הרב משה אילוז
מריצחק אפשטיין
הרב דוד פורטל
מר יאיר דהן
הרב יצחק בשני
מר אבי מור  -יוסף

 ראש העירייה חבר המועצה חבר המועצה חבר המועצה חבר המועצה חבר המועצה חבר המועצה חבר המועצה חבר המועצה חבר המועצה -חבר המועצה

לא השתתפו ה"ה:
מר חיים הרוש
הרב רחמים חניה
מר מאיר שנאור
מר אייל מסיקה

-

חבר
חבר
חבר
חבר

המועצה
המועצה
המועצה
המועצה

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

אישור פתיחת חשבון ואישור מורשי חתימה ביה"ס נטעי ראובן.
.₪ 37.000
אישור תב"ר ממשרד החינוך לתמיכה בבתי הספר בסך
אישור תב"ר מהסוכנות היהודית לבניית תוספת למרכז הרוחני בסך $ 115.625
.₪ 537.000
אישור תב"ר ממשרד החינוך לרכישת מחשבים למורים בסך
.₪ 3.500.000
אישור תב"ר מקרן קיימת לישראל לחורשת שבטי ישראל בסך
.₪ 461.475
אישור תב"ר ממפעל הפיס לרכישת מחשבים לבתי הספר בסך
אישור תבר ממשרד התרבות והספורט לשיפוץ מתקני ספורט בסך .₪ 163.621
אישור שנת חל"ת לגב' אירית חג'בי מחודש  2/13עד . 2/14
אישור פרוטוקול ועדת תמיכות .
$ 136.000
תב"ר מכספי המגבית המאוחדת בסך
אישור תקופה נוספת לגב' לילאן לוגסי כדירקטוריון בתאגיד המים והביוב.
.₪ 109.995
תב"ר ממשרד להגנת הסביבה לחינוך סביבתי בסך
אישור יציאת ראש העיר לפגישה עם התורם ג'וי בן אמו לשוויץ.
דוח כספי תלת חודשי מס' . 10-12/12 4
.₪ 414.357
אישור תב"ר ממשרד השיכון "תנופה" בסך
.₪ 262.500
אישור תב"ר מהטוטו בונוס במסגרת ווינר לקהילה ע"ס

תוספת לסדר היום:
 .17אישור הסכם הקצאה בין העירייה לעמותת שי לקשיש.

ראש העיר :אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין מס'  , 34אבקש מהרב
אילוז לפתוח בדבר תורה.
הרב אילוז :דיבר על הילולת רבי שמעון בר יוחאי ועל גדולתו וגדולת רבי מאיר בעל
הנס.
 ) 1אישור לפתיחת חשבון ומורשה חתימה ביה"ס "נטיעי ראובן"
מבקשים לאשר את מימון מושיעאל מנהל ביה"ס ת"ז  050886506 -ואת מזכיר ביה"ס
גיטלר יצחק ת"ז –  024062644כמורשי חתימה בביה"ס נטיעי ראובן חתימתם  +חותמת
מחייבת את חשבון ביה"ס .

הצבעה

 -בעד פה אחד.

החלטה

 -לאשר את מורשי החתימה .
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 ) 2אישור תב"ר ממשרד השיכון לתמיכה בבתי הספר בסך .₪ 37.000

הצהעה

 -בעד פה אחד.

החלטה

 -לאשר את התב"ר .

 ) 3אישור תב"ר מהסוכנות היהודית לתוספת למכרז הרוחני בסך . $ 115.625

ראש העיר :מדובר בתקציבים לתוס פת עבור המרכז הרוחני של עולי אתיופיה.

הצבעה

 -בעד פה אחד.

החלטה

 -לאשר את התב"ר .

 ) 4אישור תב"ר ממשרד החינוך לרכישת מחשבים למורים בסך .₪ 537.000

ההצבעה

 -בעד פה אחד .

החלטה

 -לאשר את התב"ר.

אישור תב"ר מקרן קיימת לישראל לחורשת שבטי ישרא ל בסך

)5

הצבעה

 -בעד פה אחד .

החלטה

 -לאשר את התב"ר .

)6

אישור תב" ר לרכישת מחשבים לבתי הספר בסך . ₪ 461.475

הצבעה

 -בעד פה אחד.

החלטה

 -לאשר את התב"ר.

.₪ 5.300.000
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 ) 7אישור תב"ר ממשרד התרבות והספורט לשיפוץ מתקני ספורט בסך .₪ 161.621

הצבעה

 -בעד פה אחד.

החלטה

 -לאשר את התב"ר .

 ) 10אישור תב"ר מהמגבית המאוחדת בסך ( $ 136.000דולר).
הצבעה

 -בעד פה אחד.

החלטה

 -לאשר את התב"ר .

 ) 11אישור תב"ר מהמשרד להגנת הסביבה בסך .₪ 109.995

הצבעה

 -בעד פה אחד.

החלטה

 -לאשר את התב"ר.

 ) 15אישור תב"ר מכספי משרד השיכון לתנופה בסך .₪ 414.357

חבר המועצה אבי מור יוסף ציין כי ההסכם עם משרד הבריאות לא צורף לתב"ר.

הצבעה

 -בעד פה אחד.

החלטה

 -לאשר את התב"ר.

 ) 16אישור תב"ר מהטוטו בונוס במסגרת וינר בקהילה בסך  262.500ש"ח .

הצבעה

 -בעד פה אחד.

החלטה

 -לאשר את התב"ר.
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 ) 8אישור שנת חל"ת לגב' אירית חג'בי מ  2/13 -עד . 2/14

גב' חג'בי עובדת סוציאלית שוהה בשנת חל"ת מסיבות אשיות  ,היא מבקשת להאריך
את התקופה בשנה נוספת.

הצבעה

 -בעד פה אחד.

החלטה

 -לאשר שנת חל"ת עד . 2/14

 ) 9אישור פרוטוקול ועדת תמיכות.

מנכ"ל העירייה  :לפני חודשי ים פרסמנו בקשות לתמיכות בתחומי הספורט התחרותי
ותמיכה בבתי חולים שנותנים שרות לתושבי נתיבות בתחום הספורט  ,התקבלה בקשה
של עמותת "נתיבי הספורט" שבפועל מפעילה את כל הספורט

התחרותי בכדורגל

ובכדורגל בעיר ובקשה נוספת מבי"ח סורוקה .
תקציב הספורט מופיע בתקציב הע ירייה  ,אנו מבקשים

לאשר את הפרוטוקול ועדת

התמיכות.
אייל מסיקה :בעבר התנגדתי לאשר תמיכה לסורוקה ולכן אני מתנגד.
הצבעה -

בעד 14
נגד 1

החלטה – לאשר את פרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך . 17.3.13

 ) 10אישור תקופה נוספת לגב' לוגסי לילאן כדירקטור ית בתאגיד "מי אשקלון".

הצבעה

 -בעד פה אחד.

החלטה

 -לאשר תקופה נוספת.
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 ) 13אישור יציאה ראש העיר לשוויץ לפגישה עם מר גו'י בן אמו .

אנו מבקשים לאשר את יציאת ראש העיר לפגישה עם התורם ג'ו בן אמו לשוייץ מדובר
בנסיעה קצרה של שלושה ימים.

אבי מור יוסף :מה מטרת הנסיעה.

ראש העיר :המטרה דיונים על הפרויקטים שבוצעו בעיר בסיוע תרומות מא ג'ו בן אמו
ודיון בסיוע לפרויקטים נוספים בעיר.

הצבעה

 -בעד פה אחד.

החלטה

 -לאשר את נסיעת ראש העיר לשוייץ.

 ) 14דוח כספי תלת חודשי מס' . 10 - 12/12 4

אבי מור יוסף :אני מבקש לקבל תשוב ה על חוסר התאמה בין סכום המענקים במקום
אחד כתוב ביצוע  ₪ 25.631.000 1-9/12ובמקום אחר  ₪ 22.990.000אני צריך לקבל
תשובה מה מהסכומים נכון.

גזברית העירייה :נכון שיש חוסר התאמה בנתונים אני לא חושבת שיש בעיה אנו נבדוק
ונעביר תשובה.
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 ) 17אישור הסכם הקצ אה בין העירייה לבין עמותת " שי לקשיש".

הצבעה

 -בעד פה אחד .

החלטה

 -לאשר את הסכם ההקצאה.

_______________________

_____________________

משה מימון

יחיא ל זוהר

מנכ"ל העירייה

ראש העיר
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