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 :סדר יום

 יזית, למימון נגישות פ₪,  19,130בסכום של  –אישור תב"ר ממשרד החינוך  .1

 בבית הספר בית יעקב אהל חיה.

למימון תשתיות ₪,  171,000בסכום של  –אישור תב"ר ממשרד החינוך  .2

 היקפיות בבית ספר תיכון חדש לבנים. 

אישור תב"ר ממשרד החינוך אגף הביטחון, להתקנת מערכות התרעה מפני  .3

ק, תורת רעידות אדמה בבתי ספר: אוהל חיה, ישיבת חנוך לנוער, נתיב יצח

 ₪.  32,000בסך כולל של  –חיים 

עבור בניית בית ₪,  500,000בסכום של  –אישור תב"ר מהמשרד לשירותי דת  .4

 מערב העיר.  616כנסת במגרש 

לצורך בניית ₪,  1,184,097בסכום של  –אישור תב"ר מהמשרד לשירותי דת  .5

 מקווה במערב העיר. 

המיועד לבניית ₪,  3,136,000של בסכום  –אישור תב"ר ממשרד הכלכלה  .6

 .501מעון יום חדש במגרש 

המיועד ₪,  121,757בסך של  –אישור תב"ר ממשרד התרבות והספורט  .7

 . 2015להקמה ושיפוץ מתקני ספורט לשנת 

)ד( לפקודת המיסים 12אישור מינוי פקיד גבייה, מר חננאל עמר, על פי סעיף  .8

.  )גבייה(

יובל לוגסי כחבר בוועדת הנחות במקום מר אשר ביטון, אישור מינויו של מר  .9

 בהתאם לחוו"ד היועמ"ש עו"ד טל שלומי. 

 .1.4.18עד  1.4.16אישור הארכת מכרז אשפה לתקופה נוספת:  . 10

אישור מועצת העיר לשימוש בתיק ממסרים במקום הפקדת שיקים בעמדת  .11

 קופה )שירות זה לא ניתן יותר על ידי הבנק(.
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. דבר תורה קצר. פרשת 17ישיבת מועצה מן המניין מס'   :הרב יעקב מעלימי

יילדה  השבוע, פרשת תזריע. יש לנו את הנושא של "אישה כי תזריע וילדה זכר". 

ויש את הנושא אחרי זה של נגעים. קודם כל "אישה כי תזריע וילדה זכר", צריך 

נולד לו נכד ראשון, מגיע לו מזל טוב.  להגיד מזל טוב לראש העיר יחיאל זוהר, 

שואלים למה משייכים את פרשת נגעים ליילודה, אישה כי תזריע וילדה זכר. 

נגע", כל פעם מזכיר בשם  ובנגעים עצמם גם כתוב כמה פעמים "אדם כי יהיה בו 

דרוגות בשם של איש, אדם זה הכי גבוה ואנוש זה הכי נמוך. ומי  4אדם, שאדם, יש 

ור להיות מהנמוכים, אחד שהכי פחות שם בחברה. ובכל זאת שיש לו נגע, צרעת, אמ

מדגישים את האדם, בן אדם שהכי חשוב בחברה. אומר המדרש שם, ראיתי היום 

אצל רבי אברג'ל, מי שחוטא, חוטא בלשון הרע או בגאווה או דברים כאלה, זה 

 יכול להיות אדם שמרגיש מעצמו, שחש מעצמו אדם. אחד שמרגיש שהוא חשוב, אז

יורד על השני, שהוא מדבר לשון הרע על השני, או שהוא פוגע  הוא חוטא שהוא 

בשני. כי הוא מרגיש חשוב. אבל מי שהוא מרגיש נחות, שהוא מרגיש מדרגה 

נמוכה, הוא לא יפגע בשני, כי הוא מרגיש פחות ממנו. לכן כתוב "אדם כי יהיה בו 

נגע. נגע", אחד שמרגיש את עצמו חשוב, הוא יכול להיות  נקווה בעזרת ה' בו 

.. שווים בין שווים, וכל אחד יכול לעשות את עבודתו נאמנה.   שכולנו.

 

 למימון נגישות פיזית, ₪,  19,130בסכום של  –אישור תב"ר ממשרד החינוך  .1

 בבית הספר בית יעקב אהל חיה.

 

למימון תשתיות ₪,  171,000בסכום של  –אישור תב"ר ממשרד החינוך  .2

 ת בבית ספר תיכון חדש לבנים. היקפיו

 

אישור תב"ר ממשרד החינוך אגף הביטחון, להתקנת מערכות התרעה מפני  .3

רעידות אדמה בבתי ספר: אוהל חיה, ישיבת חנוך לנוער, נתיב יצחק, תורת 



 נתיבותעיריית 

 6/4/2016מיום  17מן המניין( מספר שישיבת מועצה )
 

 5 

 ₪.  32,000בסך כולל של  –חיים 

 

 עבור בניית₪,  500,000בסכום של  –אישור תב"ר מהמשרד לשירותי דת  .4

 מערב העיר.  616בית כנסת במגרש 

 

לצורך ₪,  1,184,097בסכום של  –אישור תב"ר מהמשרד לשירותי דת  .5

 בניית מקווה במערב העיר. 

 

המיועד לבניית ₪,  3,136,000בסכום של  –אישור תב"ר ממשרד הכלכלה  .6

 .501מעון יום חדש במגרש 

 

המיועד ₪,  121,757בסך של  –אישור תב"ר ממשרד התרבות והספורט  .7

 . 2015להקמה ושיפוץ מתקני ספורט לשנת 

 

( זה אישור תב"ר 1. 7עד  1-יש פה כמה תב"רים, מ  :הרב יעקב מעלימי

( אישור תב"ר 2לנגישות לבית ספר בית יעקב אהל חיה. ₪  19,130ממשרד החינוך, 

ן מימון תשתיות היקפיות בבית ספר תיכו₪,  171,000שני ממשרד החינוך בסך 

( אישור תב"ר ממשרד החינוך אגף ביטחון, להקמת מערכות הרתעה 3חדש לבנים. 

מפני רעידות אדמה בבתי ספר: אוהל חיה, ישיבת חנוך לנוער, נתיב יצחק, תורת 

עבור ₪  500,000( אישור תב"ר מהמשרד לשירותי סך בסך ₪4.  32,000חיים, 

 ה. מערב העיר. זה כבר בבניי 616בניית בית כנסת מגרש 

 בשאר בתי הספר יש התרעות?  3רגע, אבל בתב"ר    :עידו לוי

 או שיש, או שנקבל עוד.    :משה מימון

 או שזה בשלבים הבאים.   :הרב יעקב מעלימי

העיקרון שנותנים לכולם, שמים בכולם את המערכות    :משה מימון

 האלה. 
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 זו התחלה?    :עידו לוי

 כול להיות שקיים. כן, או שהתחלה, או שי   :משה מימון

 היו לנו כבר אחד או שניים כאלה.   :הרב יעקב מעלימי

זו הנחיה של משרד החינוך להציב בכל בית ספר מערכת    :משה מימון

התרעה. בכל בית ספר, כל מוסד שיש לו סמל מוסד, צריך לשים שם. לא משנה מי 

 הוא. 

.   :מזל רוטשטיין . . 

 ום? אלה אושרו לנכון להי   :עידו לוי

.   :מזל רוטשטיין .  משרד החינוך... השמות.

 כן, כן.    :משה מימון

לצורך ₪,  1,184,097( המשרד לשירותי דם, הסכום 5  :הרב יעקב מעלימי

 בניית מקווה במערב העיר. יש מיקום לשם, מזל? 

 כן, כן, יש.    :משה מימון

היא יעקב, מחילה. אבל מזל היא עושה לי צרות צרורות.    :מקליט

גם מדברת נורא חלש וגם היא מחוץ למיקרופון. יש אפשרות שהיא תשב פה או 

 משהו? סליחה. 

 כן, היא יכולה לשבת שם.   :הרב יעקב מעלימי

זה מערב העיר. יש מגרש. יש לנו במגרשים לצרכי ציבור    :משה מימון

 במערב העיר מסומנים. 

 לזה? לא, השאלה אם יש מגרש מיועד   :הרב יעקב מעלימי

 המהנדס בטוח יודע אותו.    :משה מימון

( אישור תב"ר ממשרד הכלכלה 6הוא לא פה, טוב.   :הרב יעקב מעלימי

( אישור 7לשכונת החורש.  501לבניית מעון יום חדש במגרש ₪  3,136,000בסכום 

  -מיועד₪  121,757תב"ר ממשרד התרבות והספורט בסך 
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?   :ישראל חניה  איפה...

 המעון?   :עלימיהרב יעקב מ

 כן.   :ישראל חניה

 . 501מגרש   :הרב יעקב מעלימי

מבני ציבור. מגרש אחד מיועד  4או  3בחורש יש לנו שם    :משה מימון

גנים ומגרש אחד מועד למעון יום. ויש עוד מגרש נוסף.  מגרשים לבתי כנסת,  2לזוג 

 סת שם. זהו. אחד נבנה ואחד אנחנו אמורים לקבל תרומה נוספת לעוד בית כנ

 המעון יהיה בניהול של העירייה?    :עידו לוי

מעונות שהעירייה מנהלת  3עוד לא יודעים. יש לנו היום    :משה מימון

לאט את המעונות -אותם, לא יודע אם שמעתם, שגם מעון ויצ"ו החליטו לסגור לאט

 שלהם בארץ. 

 למה?   :ישראל חניה

סגרו אותו כי העובדות שם אני אגיד לך. בנתיבות    :משה מימון

 עובדות מאוד ותיקות, שהתחילו בעצם מההקמה של המעון. 

 זה הרבה כסף.   :ישראל חניה

אפילו אמרו לי שחלק מהעובדות לפי ההסכם צריכות    :משה מימון

יובל לשנה הבאה,  שנות עבודה. ופשוט ויצ"ו כנראה קצת בקשיים  25לקבל מענק 

עט מעונות יום. אנחנו דיברנו איתם. והם החליטו כלכליים, החליטו לסגור לא מ

לאט בארץ, עד שהם מפסיקים -כהחלטה אסטרטגית שלהם לסגור מעונות יום לאט

 בעצם. 

 כמה סוגרים בנתיבות?   :ישראל חניה

אחד, יש להם רק אחד. אבל אני יכול להודיע לכם    :משה מימון

,  מעונות יום, כבר 3שמנהל המתנ"ס שמפעיל כבר היום  קיבל הודעה להתארגן

 לפתוח את המעון הזה במסגרת המתנ"ס. 
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 מה זאת אומרת? המתנ"ס מפעיל מעונות יום?   :ישראל חניה

החברה למתנ"סים יש לה אישור להפעיל מעונות יום.    :משה מימון

 מעונות יום.  3בנתיבות מפעילים 

 מה יהיה עם העובדים שם?    :יובל לוגסי

ם, תראה, ברגע שהמתנ"ס יקבל את הניהול אליו, העובדי   :משה מימון

הוא בעצם מפרסם מכרז כחוק לגבי עובדים. יכול להיות שחלק מהעובדות שלהן 

יתקבלו, יכול להיות שלא יתקבלו, יכול להיות שהמנהלת תתקבל, יכול להיות 

שהיא לא תתקבל, אני לא יודע. אבל המתנ"ס הוא מעסיק חדש, הוא מבחינתו 

  מתחיל מאפס.

 אבל גם המתנ"ס עצמו בקשיים.   :ישראל חניה

לא, ברוך ה'. אנחנו מתחילים לראות שם ניצנים. אני    :משה מימון

יכול להגיד לך, חניה, שבשנתיים האלה, הגירעון של המתנ"ס הצטמצם במאות 

 בשנתיים האחרונות. ₪. אלפי 

 אין להם שום פעילות.    :יובל לוגסי

ה, סתם דוגמא, יש תחום שנקרא צילה. לא רק. תרא   :משה מימון

בשנה. בשנה הראשונה זה הופעל באמצעות גורם ₪ מיליון  7צילה זה פרויקט של 

חיצוני, החברה למשק וכלכלה. הסתבר שהחברה למשק לא עושה כלום, היא גוזרת 

-בלי לעשות כלום. אמרנו למתנ"ס, בואו תרוויחו אתם את ה₪,  300,000קופון 

 האלה. ₪  300,000-400,000

.   :ישראל חניה .5% . 

ישראל, המעון מאחורי דמרי מצד שמאל, איפה שיש את   :הרב יעקב מעלימי

 הבנייה של הבתים. 

.   :יוליוס יחימוביץ  ... בחורש א'

 מצד שמאל, יש שם וילות.   :ישראל חניה

 מול מגרשי המשחקים.   :יוליוס יחימוביץ
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 ות מעון? אה, מול? שם הולך להי  :ישראל חניה

 כן.   :יוליוס יחימוביץ

תשמע, יש בעיה קשה של חנייה שם. קשה, קשה. אם   :ישראל חניה

 תבנה שם מעון, בכלל לא תהיה חנייה. אנשים מחנים אחד על השני. 

לא, יש חנייה פנימית למעון אמור להיות, עד כמה שזכור   :הרב יעקב מעלימי

 לי. 

 ם הם מחנים שם על האדמה. אין לך מקום. גם היו  :ישראל חניה

 חנייה פנימית למעון.   :הרב יעקב מעלימי

מותר מעון שם? יש שם צפיפות מטורפת. בכלל בבוקר,   :ישראל חניה

 אתה יוצא משם, אתה חצי שעה עד הכיכר. 

.   :יוליוס יחימוביץ .  קודם כל זה מצוין. יש שיש פקקי זה דבר טוב.

 פה אחד.  תב"רים מאושר 7  :הרב יעקב מעלימי

של הספורט, מיועדים לאולם. יש שם ₪  121,000-אגב, ה   :משה מימון

 בעיות קשות של איטום, והולכים לבצע שם איטום יסודי. 

 אתם משחקים כדורגל, אתם דופקים את הקירות.   :ישראל חניה

... כדור בכוח אולי.  15לא, שם זה גובה של    :משה מימון  מ'

 

 לאשר תב"רים כדלקמן:הוחלט פה אחד  החלטה:

למימון נגישות ₪,  19,130בסכום של  –אישור תב"ר ממשרד החינוך  .1

 פיזית, בבית הספר בית יעקב אהל חיה.

למימון ₪,  171,000בסכום של  –אישור תב"ר ממשרד החינוך  .2

 תשתיות היקפיות בבית ספר תיכון חדש לבנים. 

התקנת מערכות התרעה אישור תב"ר ממשרד החינוך אגף הביטחון, ל .3

מפני רעידות אדמה בבתי ספר: אוהל חיה, ישיבת חנוך לנוער, נתיב 
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 ₪.  32,000בסך כולל של  –יצחק, תורת חיים 

עבור ₪,  500,000בסכום של  –אישור תב"ר מהמשרד לשירותי דת  .4

 מערב העיר.  616בניית בית כנסת במגרש 

לצורך ₪,  1,184,097בסכום של  –אישור תב"ר מהמשרד לשירותי דת  .5

 בניית מקווה במערב העיר. 

המיועד ₪,  3,136,000בסכום של  –אישור תב"ר ממשרד הכלכלה  .6

 .501לבניית מעון יום חדש במגרש 

₪,  121,757בסך של  –אישור תב"ר ממשרד התרבות והספורט  .7

 . 2015המיועד להקמה ושיפוץ מתקני ספורט לשנת 

 

)ד( לפקודת 12י פקיד גבייה, מר חננאל עמר, על פי סעיף אישור מינו .8

 המיסים )גבייה(.

 

אישור מינוי פקיד גבייה, מר חננאל עמר, על  – 8סעיף   :הרב יעקב מעלימי

 )ד( לפקודת המיסים גבייה. 12פי סעיף 

 אם אתם רוצים הסבר משפטי, יגיד לכם הסבר קצר.    :משה מימון

 לומי. הסבר, ש  :הרב יעקב מעלימי

 מה זה, עובד במחלקת ארנונה?   :ישראל חניה

 לא.   :עו"ד טל שלומי

 זה היה פקח.     :???

 אני מכיר אותו, חנן.   :ישראל חניה

 כל הנושא של גביית חניות.   :עו"ד טל שלומי

 כחול לבן.    :משה מימון

חברה שעכשיו תפעל לגבייה. לצורך כך צריך פקיד   :עו"ד טל שלומי

  גבייה.
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 ומי עשה את זה עד היום?   :ישראל חניה

 לבן. -לבן, היה רק אדום-לא היה כחול  :הרב יעקב מעלימי

 אז מה עכשיו, יחייבו גם עם כחול לבן תשלום?   :עו"ד שלומי חן

כנראה שתושבי נתיבות יהיו או בחינם לגמרי, יש לנו    :משה מימון

ל כמעט בוודאות שזה יהיה מאוד מזערי. אב-אופציות, או בסכום מאוד 2כרגע 

בחינם. אבל מותנה בהגעה למחלקת הגבייה, בקבלת תו מיוחד לאוטו מנפיקים 

 אותו. 

 צריך להתנהל כמו עיר, אין מה לעשות.   :ישראל חניה

 בסדר, זהו. זה חלק מהמעבר.    :משה מימון

 חננאל עמר עובד שם או שהוא חדש?   :הרב יעקב מעלימי

חלקת הפיקוח של עיריית נתיבות. הוא ממונה גם מנהל מ   :משה מימון

 על הפיקוח על התנועה, וגם על הפיקוח  על הניקיון ועל כל מה שקורה בעיר. 

 אוקיי, מאושר? מאושר פה אחד.   :הרב יעקב מעלימי

 

הוחלט פה אחד לאשר מינוי פקיד גבייה, מר חננאל עמר, על פי סעיף  החלטה:

 .)ד( לפקודת המיסים )גבייה(12

 

אישור מינויו של מר יובל לוגסי כחבר בוועדת הנחות במקום מר אשר  .9

 ביטון, בהתאם לחוו"ד היועמ"ש עו"ד טל שלומי. 

 

אישור מינויו של מר יובל לוגסי כחבר ועדת  – 9סעיף   :הרב יעקב מעלימי

 הנחות במקום מר אשר ביטון, בהתאם לחוו"ד משפטית. 

מור יוסף חבר המועצה העיר לא מעט אתם יודעים שאבי    :משה מימון

 פעמים שעל פי פקודת העיריות צריך להיות חבר אופוזיציה בוועדת ההנחות. 
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 מי היום חבר בוועדת ההנחות?   :ישראל חניה

אנחנו חשבנו שפורטל הוא איש אופוזיציה, כי ככה הוא    :משה מימון

 היה מעשית. 

 איך הוא אופוזיציה?   :ישראל חניה

 אשר ביטון, לא פורטת.   :מעלימי הרב יעקב

אשר ביטון, סליחה. הוא אופוזיציה. אבל כיוון שסיעת    :משה מימון

  -ש"ס היא סיעה מאוחדת, היא לא סיעה מפוצלת

 בכלל, גם לא בארץ.   :ישראל חניה

לא. רשמית היא לא מפוצלת, היא מאוחדת. אז הוא    :משה מימון

 א את המינוי של יובל לוועדה.רק להביבעצם נחשב קואליציה, ולכן

 אז מי היום נמצא בוועדה?   :עו"ד שלומי חן

ו.    :משה מימון  אפשטיין חבר, משה פרץ, לא? סליחה, צ'לצ'

אפשטיין, צ'לצ'ו, ועכשיו יובל במקום אשר. מאושר פה   :הרב יעקב מעלימי

 אחד? 

 כן.     :???

 אוקיי.   :הרב יעקב מעלימי

 

לאשר מינויו של מר יובל לוגסי כחבר בוועדת הנחות  הוחלט פה אחד החלטה:

 במקום מר אשר ביטון, בהתאם לחוו"ד היועמ"ש עו"ד טל שלומי.

 

 .1.4.18עד  1.4.16אישור הארכת מכרז אשפה לתקופה נוספת:  . 10

 

 אישור הארכת מכרז אשפה לתקופה נוספת.  – 10סעיף   :הרב יעקב מעלימי

רסם לפני שנתיים. יש אופציה בהסכם מכרז האשפה פו   :משה מימון
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 להארכה של פעמיים. 

 מטעמנו או מטעמם?   :ישראל חניה

 לא, לא, לא, מעיריית נתיבות. העירייה פרסמה מכרז.    :משה מימון

 תמיד זה העירייה.   :הרב יעקב מעלימי

 האופציה שלנו?   :מזל רוטשטיין

נהל המחלקה לגבי שלנו. תמיד המזמין, יש המלצה של מ   :משה מימון

 הקבלן ה... 

 מי זה הקבלן?   :ישראל חניה

 הייקל.   :מזל רוטשטיין

  -הייקל. אגב, הוא עובד איתנו כבר   :משה מימון

.   :מזל רוטשטיין  הוא עובד שנים, כן

 המחירים נוחים, מחירים טובים אפילו, לא נוחים.    :משה מימון

 האיסוף של פחי האשפה?   :עו"ד שלומי חן

 כן. מכולות, פחי אשפה, מוטמנים.    :משה מימון

דרך אגב, אני קיבלתי תלונה השבוע מאזרח, שבשעה   :עו"ד שלומי חן

 לפנות בוקר מבצעים את העבודות של פינוי האשפה.  04:00

ב   :משה מימון  בלילה.  02:00-מפנים גם 

מש לא, זה נגד החוק. תבדוק את זה, זה גורם לרעש מ  :עו"ד שלומי חן

 מפחיד. מקפיץ את הילדים, וזה כמה פעמים. 

ב   :משה מימון  . 04:00-חשבו שעכשיו סליחות, יצאו לעבוד 

לא, כי הפסיקו את העניין הזה. זה יגיע גם אליך   :עו"ד שלומי חן

 המכתב. 

 אין בעיה, אין בעיה. נבדוק את זה.    :משה מימון
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. זו תלונה שהיא, דרך אגב, הית  :עו"ד שלומי חן  ה איזו פסיקה..

אני קיבלתי תלונה אחרת לגבי רח' אלפסי. היה פה   :הרב יעקב מעלימי

. ושמו שם פח אשפה קטן, ושולחים לי כל הזמן תמונות... אשפה...   מוטמן..

 )מדברים ביחד( 

מחר נבדוק את זה. אבל בסך הכל הוא עושה את העבודה    :משה מימון

ו חושבים שכדאי לנו לעירייה להמשיך עוד שלו טוב, המחירים שלו טובים ואנחנ

 שנתיים. 

 אם הוא טוב, אז טוב.   :ישראל חניה

להאריך את הפעם הראשונה, את האופציה הראשונה,    :משה מימון

 ואנחנו רוצים להאריך אותה. 

 מאושר פה אחד.   :הרב יעקב מעלימי

 

עד  1.4.16הוחלט פה אחד לאשר הארכת מכרז אשפה לתקופה נוספת:  החלטה:

1.4.18. 

 

אישור מועצת העיר לשימוש בתיק ממסרים במקום הפקדת שיקים בעמדת  .11

 קופה )שירות זה לא ניתן יותר על ידי הבנק(.

 

אישור מועצת העיר לשימוש  – 11סעיף אחרון, סעיף   :הרב יעקב מעלימי

 בתיק ממסרים. 

  -בנק לאומי   :משה מימון

 לא רק לאומי. חוק...כל הבנקים,   :הרב יעקב מעלימי

לא משנה. החליטו בעצם לאפשר למוסדות להפקיד    :משה מימון

 שיקים אצל הפקידים. 
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 אני רותח על הדבר הזה.   :עו"ד שלומי חן

 זה כל הבנקים.   :הרב יעקב מעלימי

לא, בנק לאומי הולך להרחיב את הטלרים. בדקתי את   :עו"ד שלומי חן

 זה עם המנהל. 

 אבל אין בינלאומי.   :ישראל חניה

 אה, פאגי?    :משה מימון

 בינלאומי, הוא לא פאגי כבר.   :עו"ד שלומי חן

 פאגי זה בינלאומי.   :הרב יעקב מעלימי

פאגי זה הבינלאומי. הבינלאומי קנה את פאגי. היום   :עו"ד שלומי חן

 פאגי זה הבינלאומי, ובינלאומי הולך להרחיב את הטלרים. 

 זה שוק חופשי. ר, תעברו לשם. בסד   :משה מימון

 דרך אגב, מי שפותח שם חשבון, גם אין לו עמלות.   :עו"ד שלומי חן

מאוד -נכון. יש שם תנאים, אני יכול להגיד לך, מאוד   :משה מימון

טובים, גם בעמלות, גם בהלוואות. בקיצור, אנחנו כירייה, כמוסד ציבורי, בעצם 

בצורה שהיתה קודם, ולכן אנחנו חייבים  לא מאפשרים לנו יותר להפקיד שיקים

להביא את זה לאישור מועצת העיר, שההפקדות תהיינה באמצעות אותם תיקים 

 שמגיעים, מפקידים. 

 למה לא לעבור חשבון וזהו?   :ישראל חניה

 אני חושב שגם תיקים אי אפשר להפקיד שם.   :עו"ד שלומי חן

 תיקים אפשר.   :הרב יעקב מעלימי

 יש תיקים, כן.    :משה מימון

 מי מקבל את התיקים שם?   :עו"ד שלומי חן

 יש פקיד שמקבל.   :הרב יעקב מעלימי



 נתיבותעיריית 

 6/4/2016מיום  17מן המניין( מספר שישיבת מועצה )
 

 16 

רק את התיק אבל. הוא לא פותח אותו. אחר כך בזמן    :משה מימון

החופשי. אגב, זה לא כולם. החברה הכלכלית עשתה את זה, בית חולים סיעודי 

 עשה את זה. 

ה לכולם. ערב טוב. יש אירוע של עובד עירייה, תודה רב  :הרב יעקב מעלימי

 מגיע לו מזל טוב, חתונה. 

 

הוחלט פה אחד לאשר שימוש בתיק ממסרים במקום הפקדת שיקים  החלטה:

 בעמדת קופה )שירות זה לא ניתן יותר על ידי הבנק(.

 

 

 

_______________ 

 משה מימוןמר 

 מנכ"ל העירייה

_______________ 

 מר יעקב מעלימי

 ראש העירייה"מ מ
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 קובץ החלטות

 
 למימון נגישות פיזית, ₪,  19,130בסכום של  –אישור תב"ר ממשרד החינוך  .1

 בבית הספר בית יעקב אהל חיה.

 

למימון תשתיות ₪,  171,000בסכום של  –אישור תב"ר ממשרד החינוך  .2

 היקפיות בבית ספר תיכון חדש לבנים. 

 

אגף הביטחון, להתקנת מערכות התרעה מפני אישור תב"ר ממשרד החינוך  .3

רעידות אדמה בבתי ספר: אוהל חיה, ישיבת חנוך לנוער, נתיב יצחק, תורת 

 ₪.  32,000בסך כולל של  –חיים 

 

עבור בניית ₪,  500,000בסכום של  –אישור תב"ר מהמשרד לשירותי דת  .4

 מערב העיר.  616בית כנסת במגרש 

 

לצורך ₪,  1,184,097בסכום של  –רותי דת אישור תב"ר מהמשרד לשי .5

 בניית מקווה במערב העיר. 

 

המיועד לבניית ₪,  3,136,000בסכום של  –אישור תב"ר ממשרד הכלכלה  .6

 .501מעון יום חדש במגרש 

 

המיועד ₪,  121,757בסך של  –אישור תב"ר ממשרד התרבות והספורט  .7

 . 2015להקמה ושיפוץ מתקני ספורט לשנת 

 
 

 הוחלט פה אחד לאשר תב"רים כדלקמן: חלטה:ה

למימון נגישות ₪,  19,130בסכום של  –אישור תב"ר ממשרד החינוך  .1

 פיזית, בבית הספר בית יעקב אהל חיה.
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למימון ₪,  171,000בסכום של  –אישור תב"ר ממשרד החינוך  .2

 תשתיות היקפיות בבית ספר תיכון חדש לבנים. 

ינוך אגף הביטחון, להתקנת מערכות התרעה אישור תב"ר ממשרד הח .3

מפני רעידות אדמה בבתי ספר: אוהל חיה, ישיבת חנוך לנוער, נתיב 

 ₪.  32,000בסך כולל של  –יצחק, תורת חיים 

עבור ₪,  500,000בסכום של  –אישור תב"ר מהמשרד לשירותי דת  .4

 מערב העיר.  616בניית בית כנסת במגרש 

לצורך ₪,  1,184,097בסכום של  –לשירותי דת אישור תב"ר מהמשרד  .5

 בניית מקווה במערב העיר. 

המיועד ₪,  3,136,000בסכום של  –אישור תב"ר ממשרד הכלכלה  .6

 .501לבניית מעון יום חדש במגרש 

₪,  121,757בסך של  –אישור תב"ר ממשרד התרבות והספורט  .7

 . 2015המיועד להקמה ושיפוץ מתקני ספורט לשנת 

 
 
)ד( לפקודת 12אישור מינוי פקיד גבייה, מר חננאל עמר, על פי סעיף  .8

 המיסים )גבייה(.

 
 

הוחלט פה אחד לאשר מינוי פקיד גבייה, מר חננאל עמר, על פי סעיף  החלטה:

 )ד( לפקודת המיסים )גבייה(.12

 
 
אישור מינויו של מר יובל לוגסי כחבר בוועדת הנחות במקום מר אשר  .9

 אם לחוו"ד היועמ"ש עו"ד טל שלומי. ביטון, בהת

 
 

הוחלט פה אחד לאשר מינויו של מר יובל לוגסי כחבר בוועדת הנחות  החלטה:

 במקום מר אשר ביטון, בהתאם לחוו"ד היועמ"ש עו"ד טל שלומי.
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 .1.4.18עד  1.4.16אישור הארכת מכרז אשפה לתקופה נוספת:  . 10

 
 

עד  1.4.16כרז אשפה לתקופה נוספת: הוחלט פה אחד לאשר הארכת מ החלטה:

1.4.18. 

 
 

אישור מועצת העיר לשימוש בתיק ממסרים במקום הפקדת שיקים בעמדת  .11

 קופה )שירות זה לא ניתן יותר על ידי הבנק(.

 
 

הוחלט פה אחד לאשר שימוש בתיק ממסרים במקום הפקדת שיקים  החלטה:

 ק(.בעמדת קופה )שירות זה לא ניתן יותר על ידי הבנ

 


