עיריית נתיבות
מנכ"ל העירייה

ז' אב תשע"ג
 14יולי 2013

פרוטוקול ישיבת המועצה מן המניין 35
שנערכה בתאריך 26/6/13

השתתפו ה"ה:
 ראש העירייהמר יחיאל זוהר
 חבר המועצהמר רון שטרן
 חבר המועצהמר דני אזולאי
מר אנטולי אברבוך  -חבר המועצה
 חבר המועצהמר חיים הרוש
 חבר המועצהמר משה אילוז
מר יצחק אפשטיין  -חבר המועצה
 חבר המועצההרב רחמים חניה
 חבר המועצהמר דוד פורטל
 חבר המועצההרב יצחק בשני
 חבר המו עצהמר מאיר שנאור
 חבר המועצהמר אייל מסיקה
 חבר המועצהמר אבי מור  -יוסף

חסרים:
מר איליה אטינגר
מר יאיר דהן

 חבר המועצה -חבר המועצה

מוזמנים קבועים:
מר משה מימון
עו"ד יריב סומך

 מנכ"ל העירייה -יועץ משפטי

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

-2סדר יום :
)1

אישור תב"ר ממשרד הביטחון למיגון בת י ספר בסך .₪ 3,000,000

)2

אישור הסכם הקצאה עם עמותת "אור לאתיופים" להקצאת מבנה ביהכ"ס.

)3

אישור הסכם הקצאת קרקע לעמותת "הבבא סאלי" לבניית בית ספר.

)4

אישור הסכם הקצאה לעמותת "בית יעקב" להרחבת ביהכ"ס.

)5

אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת 2014.

)6

אישור תב"ר להשלמת פיתוח בסך .₪ 3,000,000

)7

אישור תב"רים ממפעל הפיס למוסדות חינוך בעיר על פי הרשימה המצורפת
בסך .₪ 1,724,800

)8

אישור ממונה גבייה – אישור מינוי גב' מזל רוטשטיין ,גזברית העירייה,
לתפקיד ממונה על הגבייה על פי פקודת המיסים גבייה.

)9

אישור תב"ר ממשר ד החינוך לפינות עבודה בסך .₪ 54,200

) 10

אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מיום 5.6.13.

) 11

אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום . 17.6.13

) 12

אישור הארכת הסכם התקשרות עם קבלן השיפוצים של העירייה א.ב .בניין
מתאריך  30.5.13ועד . 1.6.14

תוספת לסדר היום בהסכמה:
) 13

אישור תב"ר ממשרד החינוך לפינות עבודה בסך .₪ 73.200

-3-

ראש העיר:
)1
הצבעה -
החלטה -

אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר מן המניין  35נעבור לסדר היום.
אישור תב"ר ממשרד הביטחון למיגון בתי ספר בסך .₪ 3.000.000
בעד פה אחד .
לאשר את התב"ר.

אישור הסכם הקצאה עם עמותת "אור לאתיופים" מבנה בית הכנסת.
אישור הסכם הקצאת קרקע לעמותת" הבבא סאלי" לבית ספר .
אישור הסכם הקצאה לעמותת "בית יעקב" מבנה בית הכנסת.
הצבעה -
החלטה -
)5

בעד פה אחד.
לאשר את הסכמי ההקצאות.
אישור תבחינים לתמיכות לשנת .2014

משה מימון:

בהתאם להנחיית המבקרים של משרד הפנים יש לאשר את תבחיני התמיכות עד
חודש ספטמבר בשנה הקודמת לפיכך אנו מבקשים לאשר את התבחינים לשנת
.2014

הצבעה -
החלטה -

בעד פה אחד .
לאשר את התבחינים לתמיכות לשנת 2014

אישור תב"ר להשלמת פיתוח בסך ₪ 3.000.000
אבי מור יוסף :לאלו צרכים מיועדים הכספים.
הכסף מיועד להשלמת התב"רים ועבודות פיתוח בעיר.
ראש העיר:
הצבעה -
החלטה -
)7
הצבעה –
החלטה -

בעד פה אחד .
לאשר את התבר .
אישור תב"ר ממפעל הפיס למוסדות חינוך על פי רשימה מצורפת בסך .₪ 1.724.800
בעד פה אחד .
לאשר את התב"ר.

-4)8

אישור ממונה גביה גב' מזל רוטשטין גזברית

ראש העיר :משרד הפנים לא אישר את מינוי גב' ליז הרוש כממונה גביה לאור העובדה שהסמכות
ניתנה לי אני מבקש לאשר את גב' מזל רוטשטין כממונה גביה בעירייה.
אבי מור יוסף :כבר דיברתי על הנושא בעבר והבהרתי כי מדובר בתפקיד עם סמכויות דרקוניות,
מדובר בפקודה מנדטורית משנת .1929
ראש העיר :אנו מחויבים על פי הנחיות משרד הפנים לאשר ממונה גביה גם אם לא נאשר אני
בפועל ממונה גביה ולכן אני מבקש לאשר את הגזברית.
הצבעה -

בעד . 11
נגד . 1

החלטה -

לאשר את גב' רוטשטין כממונת גביה.

)9

הצבעה -
החלטה -

)10

הצבעה -
החלטה -

)11

אישור תב"ר ממשרד החינוך לפינות עבודה בסך . ₪ 54.200

בעד פה אחד.
לאשר את התב"ר.

אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מיום 5/6/13

בעד אישור פרוטוקול ועדת הקצאות – פה אחד.
לאשר את פרוטוקול ועדת הקצאות.

אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום 17/6/13

-5משה מימון:אני מבקש תוספת לפרוטוקול ועדת שמות רח' "גויאבה" בשכ' "נווה נוי"  ,יש
החלטה שבטעות לא נרשמה בפרוטוקול לשנות את שם הרחוב "מגויבה" "לצבר".
הצבעה -
החלטה -

)12

בעד אישור פרוטוקול ועדת שמות כולל התוספת – פה אחד
לאשר את הפרוטוקול.

אישור הארכת הסכם עם קבלן השיפוצים א.ב בניין .

משה מימון :מנהל הפרויקטים של העירייה ממליץ לאשר את הארכת ההסכם עם קבלן השיפוצים
של העירייה בשנה נוספת מ 31.5.13 -עד  1.6.14מדובר בקבלן שזכה כמכרז ועל פי
תנאי המכרז ועל פי תנאי המכרז יש אפשרות להאריך את ההתקשרות.

הצבעה -
החלטה -

)13
הצבעה -
החלטה -

בעד פה אחד .
לאשר את הארכת תקופת ההתקשרות מ 30.5.13 -עד .1.6.14

אישור תב"ר ממשרד החינוך לפינות עבודה בסך .₪ 73.200
בעד פה אחד.
לאשר את התב"ר .

____________________
יחיאל זוהר
ראש העיר

______________________
משה מימון
מנכ"ל העירייה

