י"ג אייר תשע"ז
 09מאי 2017
פרוטוקול מס' 56
מישיבת מועצת העיר מס'  56מן המניין שהתקיימה ביום שלישי ביג' באייר תשע"ז ()9.5.17
בשעה  19:00בניין העירייה.
משתתפים:

 ראש העירמר איציק דנינו
 סגן ראש העירהרב שלמה עזרן
 חבר מועצההרב ראובן פילו
מר צביקה בר-און  -חבר מועצה
 חבר מועצהמר ברוך פאקר
מר נורברט בוקובזה  -חבר מועצה
 חברת מועצהגב' פולינה פוקס
 חבר מועצהמר אלי סיידה
 חבר מועצהדר' מרט גנדלר

נעדרו:

הרב אברהם דייטש  -סגן ומ"מ ראש העיר
 חבר מועצהחי סופר
 חבר מועצהמר גדעון סבגי
מר איציק קריספל  -חבר מועצה
 חבר מועצהמר משה אוחיון
 חבר מועצהמר דניאל אורי

נוכחים:

גזבר העיריה
מר יאיר דהן
עו"ד רינת סמולניק יועמ"ש
מהנדס העיריה
אדר' חנה חרמש
מר צביקה בר-דרור מבקר העיריה
עוזר אש העיר
מר נאור רוהקר
עוזר מנכ"ל
מר פנחס קיקוס
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על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול מס' 55
 .2אישור דוחות כספיים של תאגיד מי שבע לשנת 2016
 .3אישור תב"רים
 .4אישור מינוי שני נציגי ציבור למועצה לאכיפה עירונית
דנינו :ערב טוב ,שמח לפתוח ישיבת מועצה מס'  ,5מבקש מחברי המועצה להוסיף  2תברים.
אחד הגיע היום ואחד לפני מס' ימים מישהו מתנגד? לא -תודה נעלה בהמשך.
הצבעה :פה אחד
החלטה מס'  :313מליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד הוספת  2התב"רים שנשלחו פחות
מ 10 -ימים.
סעיף  – 1אישור פרוטוקול מס 55
דנינו:

האם יש הערות לפרוטוקול?

הצבעה  – 1 :נמנע (סיידה)
 – 8בעד
החלטה מס'  :314מליאת מועצת העיר מאשרת פרוטוקול מס' 56
סעיף  – 2אישור דוחות כספיים של תאגיד מי שבע לשנת 2016
גזבר:

עמ' מס'  3קיים רווח והפסד התאגיד ,רואים גידול של  15.5מיליון שקל לתאגיד מים
ב"ש ואופקים.
הגידול נובע בעיקר מהכנסות מים וביוב ,כתוצאה מהפחתה פחת המים ,והכנסות
מדמי הקמה ,הרווח הנקי מפעילות שוטפת מסתכם בכ 12.4 -מליון  ,₪לעומת 3.2
מליון  ₪שנה קודמת .עלות השירותים שזה בעיקר רכישת מים ממקורות.

סיידה:

כמה כסף קיבלנו מהם?

גזבר:

כרגע לא מקבלים .החזר הלוואת בעלים אנו כמעט בסוף המימוש של זה.

דנינו:

האם יש שאלות?

הצבעה :פה אחד
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החלטה מס'  :315מליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד דוחות כספיים של תאגיד מי שבע לשנת
.2016
סיידה:

אם לא נאשר?

דנינו:

זה חלק מדינמיקה של החיים הפוליטיים ,אם אין רוב יש תהליכים אחרים שכופים
את זה עליך משרד הפנים מפזר את המועצה.

חבר המועצה מר צביקה בר-און – יוצא מחדר הישיבות
סעיף מס'  – 3אישור תב"רים
גזבר :נשלחו אליכם  5תב"רים כולל ההוספה.
 .1תב"ר מס'  – 874תוכנית אב לניקוז ע"ס, ₪ 565,955 :תקציב רשות מקרקעי ישראל
 .2תב"ר מס'  – 848בניית מעונות יום חזון איש  13אופקיםהגדלה ע"ס , ₪ 600,000 :
תקציב משרד הכלכלה והתעשיה .
 .3תב"ר מס'  – 870מרכז רב נכותי הגדלה ₪ 5,454,973 :תקציב ביטוח לאומי –
 , ₪ 2,800,000קרן שלם – , ₪ 2,000,000קרן עבודות פיתוח –.₪ 654,973
היקף הפרוייקט( ₪ 6,606,973 :תקציב משרד הרווחה ע"ס( ,₪ 1,152,000 :אושר
במליאה מס' )55
 .4תב"ר מס'  - 875הסכמי גג ע"ס  ,₪ 35,955,027.00תקציב רשות מקרקעי ישראל.
עבור מבנה ציבור – .₪ 22,076,536.00
ישן מול חדש – .₪ 11,663,491.00
ישן מול חדש ומוסדות ציבור – .₪ 2,215,000.00
 .5תב"ר מס'  – 876הקמת מבנה נוסף בתיכון חרדי נווה יוכבד ,ע"ס, ₪ 250,000 :
תקציב המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל.
סיידה:

ישן מול חדש זה חלק מהסכמי גג?

דנינו:

כן.

סיידה:

איך קובעים מחיר בלי תוכנית? אמרת  11מיליון ולא ?40

יועמ"ש :זה סכום פר יחידת דיור.
סיידה:

איך מחליטים כמה מזרימים כל פעם?

דנינו:

זה המלחמות שיש עם הסכם הגג.
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בוקובזה :לגבי מרכז רב נכותי.
דנינו:

זה מפעל ,סיימנו את התכנון מעריך תוך שבועיים מאישור התברים נצא במכרז סה"כ
פרויקט של  7מיליון שקל .יש תוכנית ניהולית ,איזה סדנאות יהיו ,מה תפקיד האנשים.
תוך  12חודשים מקווים לסיים את הבנייה ולהתחיל.
חושב שבאבן הפינה נזמין את יו"ר ההסתדרות שיבחר.
מעלה להצבעה את התברים .

הצבעה :פה אחד
החלטה מס'  :316מליאת מועצת העיריה מאשרת פה אחד התב"רים כדלקמן:
 .1תב"ר מס'  – 874תוכנית אב לניקוז ע"ס , ₪ 565,955 :תקציב רשות מקרקעי
ישראל.
 .2תב"ר מס'  – 848בניית מעונות יום חזון איש  13אופקים הגדלה ע"ס , ₪ 600,000 :
תקציב משרד הכלכלה והתעשיה .
 .3תב"ר מס'  – 870מרכז רב נכותי הגדלה₪ 5,454,973 :
תקציב ביטוח לאומי –  , ₪ 2,800,000קרן שלם –  , ₪ 2,000,000קרן עבודות פיתוח
– .₪ 654,973
היקף הפרוייקט( ₪ 6,606,973 :תקציב משרד הרווחה ע"ס( ,₪ 1,152,000 :אושר
במליאה מס' .)55
 .4תב"ר מס'  - 875הסכמי גג ע"ס  ,₪ 35,955,027.00תקציב רשות מקרקעי ישראל.
עבור מבנה ציבור – .₪ 22,076,536.00
ישן מול חדש – .₪ 11,663,491.00
ישן מול חדש ומוסדות ציבור – .₪ 2,215,000.00
 .5תב"ר מס'  – 876הקמת מבנה נוסף בתיכון חרדי נווה יוכבד ,ע"ס, ₪ 250,000 :
תקציב המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל.

חבר המועצה מר צביקה בר-און – חוזר לחדר לישיבה
סעיף  – 4אישור מינוי שני נציגי ציבור למועצה לאכיפה עירונית
דנינו:

אנו בפרויקט של עיר ללא אלימות הקמנו מועצה כחלק מהתחייבות שלנו בעיר ללא
אלימות ,המועצה מורכבת מחברי מועצה ,בכירי עירייה בתפקידים שונים ונציגי ציבור
שיהיו :אבי ויצמן ,איש קבע לשעבר ויעל שגב ,מנהלת של בי"ס אשלים לשעבר ,חושב
שאלו אנשים ראויים.
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יעל  -תבוא עם פן חינוכי ואבי  -יבוא עם ניסיון עשיר בתחום הלוגיסטי ומהחיים
חושב שיש לו הרבה לתרום למועצה.
מבקש מחברי המועצה לאשר את נציגי הציבור.
הצבעה :פה אחד.
החלטה מס'  :317מליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד מינוי של שני נציגי ציבור למועצה
לאכיפה עירוני הגב' יעל שגב ומר אבי ויצמן.
דנינו:

תודה רבה ,הישיבה נעולה.
בכבוד רב

איציק דנינו

יורם נחמן

ראש העיר

מנכ"ל
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