ה' טבת תשע"ז
 03ינואר 2017
פרוטוקול מס' 51
מישיבת מועצת העיר מס'  51שהתקיימה ביום שלישי ה' בטבת תשע"ז ( )03.01.17בשעה 18:00
בבניין העירייה.
 ראש העיר חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה חברת מועצה -חבר מועצה

משתתפים:

מר איציק דנינו
חי סופר
הרב ראובן פילו
מר צביקה בר-און
מר ברוך פאקר
גב' פולינה פוקס
מר איציק קריספל

נעדרו:

הרב אברהם דייטש  -סגן ומ"מ ראש העיר
 סגן ראש העירהרב שלמה עזרן
 סגן ראש העירמר גדעון סבגי
 חבר מועצהמר דניאל אורי
מר נורברט בוקובזה  -חבר מועצה
 חבר מועצהמר אלי סיידה
 חבר מועצהדר' מרט גנדלר
 חבר מועצהמר משה אוחיון

נוכחים:

 מנכ"ל העיריהמר יורם נחמן
 גזבר העיריהמר יאיר דהן
עו"ד רינת סמולניק  -יועמ"ש
אדר' חנה חרמש  -מהנדס העיריה
מר צביקה בר-דרור  -מבקר העיריה
מר פנחס קיקוס  -עוזר מנכ"ל
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על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול מס' 49
 .2אישור תב"רים
 .3אישור נספח להסכם עיריית אופקים – בית אבות
 .4אישור מינוי לועדת חינוך הגב' עינת ביטון מנהלת ביה"ס אשלים ,במקום הגב' יעל שגב
ולגב' בת אל סלפטי – חברה בועדה.
דנינו :ערב טוב ,אני שמח לפתוח ישיבת מליאה מס' .51
אנו פותחים את הישיבה בלוח זמנים של חצי שעה אחרי ,אנו  7חברי מועצה ,אז לכן
נפתחת ב .18:30
מבקש מחברי המועצה להעלות להצבעה תב"רים שנשלחו פחות מ 10 -ימים– פה אחד.
הצבעה :פה אחד
החלטה מס'  :283מליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד התב"רים שנשלחו פחות מ 10 -ימים.
סעיף  – 1אישור פרוטוקול מס' 49
דנינו :האם יש הערות לפרוטוקול? מעלה להצבעה.
הצבעה :פה אחד
החלטה מס'  :284מליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד פרוטוקול מס' .49
דנינו:

מכיוון שאני נמצא בניגוד עניינים בסעיף  ,3אני מזמין את הרב פילו שינהל ויסגור את
הישיבה.

סעיף מס'  – 2אישור תב"רים
גזבר:

יש  3תב"רים לאישור.
.1
.2

.3
דנינו:

תב"ר מס'  – 841מבנה יביל ע"ס  ,₪ 60,000תקציב משרד החינוך.
תב"ר מס'  – 842תהליכי פיתוח אירגוני ע"ס .₪185,795
תקציב הרשות לפיתוח הנגב ע"ס 168,905
תקציב קרן עבודות פיתוח ע"ס 16,890
תב"ר מס'  – 843רכישת חפ"ק וציוד ואיבזור מרכז הפעלה ע"ס ,₪ 40,000
תקציב משרד הפנים.

הגן שפתחתנו בשכ' בשפירא בתוך בית הכנסת ,התאמנו מבנה יביל לגן ,משרד החינוך
משתתף ב 60 -אלף שקל ,מעלה להצבעה אישור את התב"רים.
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הצבעה :פה אחד
החלטה מס'  :285מליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד הת"ברים כדלקמן:
 .1תב"ר מס'  – 841מבנה יביל ע"ס  ,₪ 60,000תקציב משרד החינוך.
 .2תב"ר מס'  – 842תהליכי פיתוח אירגוני ע"ס .₪185,795
תקציב הרשות לפיתוח הנגב ע"ס 168,905
תקציב קרן עבודות פיתוח ע"ס .16,8903
 .3תב"ר מס'  – 843רכישת חפ"ק וציוד ואיבזור מרכז הפעלה ע"ס ,₪ 40,000
תקציב משרד הפנים.
דנינו:

תודה לחברי המועצה ,למנכ"ל ,לבכירי העירייה ,למבקר העירייה ,ערב טוב.

ראש העיר מר איציק דנינו עוזב את הישיבה ,מנהל את הישיבה במקומו הרב
ראובן פילו – חבר מועצה.
סעיף מס'  - 3אישור נספח להסכם עיריית אופקים – בית אבות
הרב פילו :אנו מבקשים לאשר את החומר שנשלח במייל אישור נספח להסכם בין העיריה לבית
אבות.
מנכ"ל:

יש בקלסר את ההסכם ואחריו המסמך שיש לאשר.

גזבר:

הנספח הוא בין העירייה לאגודה למען הזקן.

פאולינה :כמה עולה כל הבניה?
גזבר:

סדר גודל של  3.95מיליון  250המהווים  54%מעלות הפרוייקט.

מנכ"ל :כל הפרויקט כולל פיתוח וכולל יועצים זה כ 5,900 -מיליון  ,₪ביטוח לאומי משלם,
היתרה זה אגודה למען הקשיש.
סופר:

כמה זמן זה לוקח? יש צפי?

מנכ"ל :לא ראיתי שיש לוחות זמנים.
גזבר 3.250 :מיליון  ,₪המהווים  54%מעלות הפרויקט והשאר תשלים העמותה ,בערך 5.900
מיליון  .₪התחייבות של העמותה ל 30 -חודש להשלים את הפרויקט.
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פאולינה :פרויקט מוכן או בתכנון?
גזבר:

לא יודע להגיד לך.

פאולינה :למה מרכז יום זה מתחת לבית אבות? לא בנפרד?
הרב פילו :לא באנו לדון על ההסכם ,הוא כבר אושר .אנו צריכים לאשר את הנספח.
גזבר:

הנספח זה התחייבות העמותה כלפי הרשות שהיא משלימה את עלות הפרויקט.

פאולינה :מרכז יום לקשישים – הוא לא מתחת לבית האבות .למה לא תחבר את שניהם?
הנגישות קלה יותר.
הרב פילו :מעלה להצבעה את אישור הנספח – פה אחד.
הצבעה :פה אחד
החלטה מס'  :286מליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד נספח להסכם עיריית אופקים – בית
אבות
סעיף מס'  - 4אישור מינוי לועדת חינוך הגב' עינת ביטון מנהלת ביה"ס אשלים ,במקום הגב'
יעל שגב ולגב' בת אל סלפטי – חברה בועדה.
הרב פילו :החלפת מנהלת בי"ס אשלים ,והוספת חברה לועדת חינוך מעלה להצבעה.
הצבעה :פה אחד
החלטה מס' :287מליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד את הגב' עינת ביטון מנהלת ביה"ס
אשלים כחברה בועדת חינוך במקום הגב' יעל שגב ,ואת הגב' בת-אל סלפטי
כחברה בועדה.
הרב פילו :תודה רבה ,הישיבה נעולה.
בכבוד רב
איציק דנינו

יורם נחמן

ראש העיר

מנכ"ל
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