
 

 

 

 נתיבותעיריית 

 העירייה מנכ"ללשכת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרוטוקול ישיבת מועצה

 14מן המניין מס' ש

 14.10.2015, ותשע" א' בחשוון, רביעימיום 

 

 

 

 - 03-5373237הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון:  -



 נתיבותעיריית 

 7/1/2015מיום  8מן המניין( מספר שישיבת מועצה )
 

 2 

"ה: פו ה שתת   ה

 חבר המועצה - הרב מעלימי יעקב

 חבר המועצה - איליה אטינגר

 חברת המועצה - ריעדי חו

 חבר המועצה - עו"ד שלומי חן

 חבר המועצה - יצחק אפשטיין

 חבר המועצה - יוסף-אבי מור

 חבר המועצה - ישראל חניה

 חבר המועצה - משה פרץ

 

 

 :מוזמנים קבועים

 מנכ"ל העירייה - משה מימון

 יועץ משפטי - טל שלומיעו"ד 

 העירייה יתגזבר - מזל רוטשטיין

 שמוליק בוגדרי

 ליאור בוהדנה

 

 :חסרים

ש - יחיאל זוהר ייה רא עיר   ה

 חבר המועצה - צ'לצו וונדמגאי

 חבר המועצה - אנטולי אברבוך

 חבר המועצה - עידו לוי

 חבר המועצה - יובל לוגסי

 חבר המועצה - דוד פורטלהרב 

 חבר המועצה - אשר ביטון

 



 נתיבותעיריית 

 7/1/2015מיום  8מן המניין( מספר שישיבת מועצה )
 

 3 

 

יום  :סדר 

עבור ₪,  153,000תב"ר ממשרד התחבורה והבטיחות בדרכים בדך אישור  .1

השתתפות במימון פרויקט תחבורתי בקטע רחוב בשדרות ירושלים 

. –)אלפסי   סמילו(

שיתקבלו מרשות מקרקעי  –עבור פיתוח מוס"צ  1352הגדלת תב"ר מס'  .2

 ₪.  2,287,403ישראל )רמ"י( בגין שיווקי עבר, בסך 

 למימון בהנגשת כיתה₪,  30,000אישור תב"ר ממשרד החינוך בסכום של  .3

 ללקויי שמיעה בבית ספר נווה חיה.

עבור חידוש מבנים בבית ₪,  270,000אישור תב"ר ממשרד החינוך בסך  .4

 הספר נתיבי נועם.

 אישור פתיחת חשבון בבנק לאומי "נתיבות מערב ב'". .5

ז.  .6 ( לחברת עמותת "פיס 028697357אישור מינוי גב' עינב ממן )ת.

 סיעודי" במקום מר יששכר לוגסי.

כמפורט  618ם השכרת קרקע והמבנה הבנוי עליה )מגרש אישור הסכ .7

 בהסכם( לעמותת "באר מים חיים ע"ש רבי יוסף חיים".

 הסמכת מפקחים לצורף אכיפת הפיקוח על הבנייה בעיר כדלהלן: .8

 034594945ת.ז.   חננאל עמר

 037777752ת.ז.   אוהד יפרח

 304802182ת.ז.  שלמה קורקבדוס

  201621570ת.ז.   יקירה סיטרוק 

  301004396ת.ז.  ישראל מרדכי רוש

 037171584ת.ז.   רחלי מלכה

 305441438ת.ז.   מורן שרוני

   200286151ת.ז.   שמעון יפרח

  301706255ת.ז.    זיו באבא
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סף-אבי מור הרב יום אברג'ל ז"ל, שנסתלק בעצם בפרשת בראשית,   :יו

ולם, אדם שחי בצנעה, חי אחד מגדולי הדור, חד מהענקים, תלמיד חכם, יסוד ע

יהיה בענוה, תלמידים הרבה, כוללים, עשה למען הזולת. ומה שנבקש, שבאמת 

 מליץ יושר עלינו ועל כל בית ישראל. 

בפרשת בראשית שקראנו בשבת, תחילת הפרשה "בראשית ברא אלוקים את השמים 

ם ואת הארץ". ובהמשך "ויאמר אלוקים, יהי רקיע בתוך המים, מבדיל בין מי

למים. ויעש אלוקים את הרקיע, ויבדל בין המים לאשר מתחת לרקיע, והמים אשר 

ויהי כן . ויקרא אלוקים לרקיע שמים, ויהי ערב, ויהי בוקר יום שני". מעל הרקיע, 

אם אנחנו נסתכל במהלך כל ימי הבריאה, במהלך ששת הימים, בכל הימים נאמר 

טוב. והשאלה שנשאלת, למה ביום  'כי טוב'. לעומת זאת, ביום השני לא נאמר כי

השני לא נאמר כי טוב? ודבר נוסף, למה מלאכת השמים נמשכה ביום השלישי עד 

. כי הרי נאמר ביום הראשון "בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת  היום..

 הקושיות. 2הארץ". וצריך  בעצם לתרץ את 

.. מפרשים שם ואומרים שלגבי היום השני לא נאמר כי טוב, מכיוון שביום  רש"י ו.

ונוצר הגיהנום, היתה הפרדה. מה זאת  הזה נוצרה המחלוקת. נוצרה המחלוקת 

אומרת, להפריד בין מים למים? הרי זה אותו סוג, למה צריך להפריד בין מים 

למים? וכאשר ישנה הפרדה וישנה מחלוקת, זה דבר שהוא מזיק, לכן אי אפשר 

 2א למשל, הרי תמיד כשיש למשל בין להגיד על הדבר הזה כי טוב. סתם דוגמ

מצבים, שהם נניח באותה רמה וכל זה, ברגע שיש הפרדה ביניהם, זאת אומרת, 

שנוצרה מחלוקת. מחלוקת יוצרת את ההפרדה. ולכן לא ניתן להגיד על היום הזה 

 כי טוב. 

הדבר השני... אמר שביום הראשון "בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת 

אכת ה... המשיכה עד היום השלישי? ואז מה שאומרים שם, למה הארץ", למה מל

נמשך כאילו עד היום השלישי וכל זה, זאת אומרת, כשאלוהים ברא את השמיים, 

השמיים לא היו יציבים, הרקיע לא היה יציב. ורק בציווי.... של הקדוש ברוך הוא, 

א היתה איזושהי שביום השני גרם לו לזה שתהיה יציבות מסוימת, ואז לפני כן, ל

השלמה. ודבר שלא הושלם, לא ניתן לברך עליו כי טוב, מכיוון שהושלם ביום 
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 השני, לקראת היום השלישי, לכן לא נאמר.

, זאת אומרת, מה שלא נאמר ביום  לעומת זאת ביום השלישי נאמר 'פעמיים כי טוב'

השלישי  השני, נאמר גם ביום השלישי. זאת אומרת, ביום שני לא נאמר, אז ביום

 נאמר פעמיים כי טוב. 

מה שאנחנו רואים למשל, יום שני בעצם זה יום מהשם שלו, יש בו איזשהו שינוי, 

יש בו משהו של שינוי. וזה בעצם גם הימים האלה, גרם לאיזשהו מצב של שינוי 

, נאמר  בנושאים האלו. ביום הראשון לא נאמר שם 'ויהי ערב ויהי בוקר יום ראשון'

יום 'ויהי ערב ו , אחר כך יום שני, יום שלישי, יום רביעי,  יהי בוקר יום אחד'

'יום השישי', עם הא הידיעה.   חמישי. לעומת זאת ביום השישי נאמר 

. זה בא להראות על בורא  אז ביום הראשון למה נאמר 'יום אחד' ולא נאמר 'ראשון'

פני כולם. זאת אומרת, לעולם שהוא יחיד. זאת אומרת, שהוא היה לפני הבריאה. 

, זה בא לרמוז על -ביום השישי, למה הוסיפו שם את ה חומשי תורה, ה', ושישי  5ה'

', זה בא לרמוז שהתורה ניתנה ב ו  ו' בסיוון. -זה 

 , אם אנחנו נמשיך, זאת אומרת, מבחינת תהליך של הבריאה, ראשון, שני, שלישי

וא נזר הבריאה. רביעי, חמישי, שישי, כמובן שביום השישי זה החיות והאדם, שה

ויהי ערב, ויהי  -אבל השאלה שנשאלת פה, מה קורה בשבת? הרי בכולם נאמר 

בוקר יום אחד, שני, שלישי, רביעי, חמישי, יום השישי. איך נוצר השבת? הרי אם 

לכאורה לא היה שבת? אחרי יום שישי צריך לבוא יום ראשון, הרי זה לפי הסדר. 

 השאלה איך נוצר השבת, מי קבע? 

אני שמעתי פעם איזשהו אחד המפרשים, שהוא אומר שאת השאלה הזו באמת 

שנה, דווקא  400חשבו עליה הרבה מאוד, והוא מצא איזשהו ספר עתיק יומין לפני 

 מחכמי תוניס, ויש שם באמת, זאת אומרת, תשובה ותירוץ לנושא הזה. 

שה מימון  סוף סוף קיבלנו הכרה ממישהו. סתם.    :מ

סף-אבי מור זאת אומרת, איך? אחרי יום שישי, לכאורה צריך לבוא   :יו

יום ראשון, אלא אם כן אלוהים צריך... את הזמן הזה. אז זה קרה מבחינת השבת. 

 6-ואז הוא אומר שלכאורה, כשבורא עולם ברא את עולמו, הוא ברא אותו נכון ב
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שעות.  28ה שנים. כוח מעשיו יגיד לשנו. הי 28ימים, אבל הוא ברא שבכל יום היה 

 4כשבורא עולם רצה לתת את השבת לבני ישראל, לעם ישראל, הוא לקח ממכל יום 

 , ואז הוא נתן להם את השבת. 24זה  6שעות, כפול 

י יעקב מעלימ  חזק וברוך.   :הרב 

שה מימון   חזק וברוך.   :מ

י יעקב מעלימ מן המניין. על סדר היום יש כמה  14ישיבת מועצה מס'   :הרב 

  תב"רים.

שה מימון אבי עכשיו אמר דברי תורה, והכניס פה גם אותי שקשור    :מ

 ליהודי תוניס. אתה לא שמעת אותו והפסדת אותי. 

קודם כל אני הבנתי שבכלל אני לא תוניסאי, אני     :???

 מרוקאי. סתם, סתם. 

סף-אבי מור ככה אתה מזלזל בעדה שלך. תגיד 'אני גאה בזה'. אין   :יו

 זה. חצי מהמשפחה שלי זה תוניסאים. הבדל בין זה ל

י  גם אני תוניסאית, גם אני.    :עדי חור

י יעקב מעלימ  , אנחנו פותחים את הישיבה. 14ישיבת מועצה מן המניין   :הרב 

 

שור  .2 שרד התחבורה והבטיחות בדרכים בדך אי "ר ממ עבור ₪-  264-111תב

ירו שדרות  ע רחוב ב פרויקט תחבורתי בקט פות במימון  שתת י ה פס שלים )אל

– .(  סמילו

 

 

"ר מס(  .3 "צ  2463הגדלת תב יתוח מוס פ י  –עבור  שות מקרקע שיתקבלו מר

עבר- בסך  שיווקי  ין  ג ) ב י " שראל )רמ  ₪.  3-398-514י
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של  .4 סכום  נוך ב שרד החי "ר ממ שור תב שת כיתה ₪-  41-111אי ג הנ למימון ב

יה. ה ח נוו פר  עה בבית ס שמי י  י  ללקו

 

ה .5 שרד  "ר ממ שור תב נוך בסך אי ית ₪-  381-111חי ש מבנים בב עבור חידו

נועם. יבי  נת פר   הס

 

י יעקב מעלימ תב"ר ממשרד התחבורה  – 1יש תב"רים. מספר   :הרב 

עבור השתתפות במימון פרויקט תחבורתי ₪,  153,000והבטיחות בדרכים בסך 

, הגדלת 2בקטע הרחוב בשדרות ירושלים, אלפסי עד סמילוב. יש עוד תב"ר בסעיף 

עבור פיתוח מוסדות ציבור, שהתקבלו מרמ"י, שזו רשות  1352ב"ר מספר ת

אישור תב"ר ממשרד  – 3תב"ר שלישי, סעיף ₪.   2,287,403מקרקעי ישראל, בסך 

למימון הנגשת כיתה ללקויי שמיעה בבית ספר נווה חיה. ₪  30,000החינוך בסכום 

וש מבנים בית ספר עבור חיד₪,  270,000אישור תב"ר ממשרד החינוך בסך  – 4

 סעיפים.  4 –נתיבי נועם. תב"רים 

י  מה זה, משה? מה זה התב"ר הראשון? איזה שינוי יש?    :עדי חור

שה מימון  אין פה כיכר, עושים כנראה שינויי תנועה.    :מ

י יעקב מעלימ  לא, באלפסי לא כיכר.   :הרב 

שה מימון  אלפסי. -לא, לא, זה בירושלים   :מ

יעקב מעלימ אלפסי עד סמילוב, רח' ירושלים, מהצומת של אלפסי עד   :יהרב 

 סמילוב, עושים אי תנועה. 

י  אה, אוקיי, אוקיי.    :עדי חור

י יעקב מעלימ ב  :הרב   2-גם בצומת הזאת וגם בצומת של בנק פועלים, 

 הצמתים. 

שה מימון  לכביש מחולק.  1... להפוך את הכביש בעצם מכביש    :מ

י יעקב מעלימ יוכלו לעשות פרסה במקום שם.   :הרב   שלא 



 נתיבותעיריית 

 7/1/2015מיום  8מן המניין( מספר שישיבת מועצה )
 

 8 

שה מימון  בדיוק.    :מ

י יעקב מעלימ  לא בבנק פועלים ולא פה.   :הרב 

ין שטי .  :מזל רוט  זה תכנון ראשוני

י יעקב מעלימ  לא משנה... לאן הכסף מיועד.   :הרב 

שה מימון  ₪. מיליון  5-6בכניסה לעיר הגשנו תכניות של לא יודע,    :מ

י יעקב מעלימ  סעיפים של תב"רים, כולם בעד?  4טוב, זה בהמשך.   :הרב 

י  כן.    :עדי חור

י יעקב מעלימ  כולם בעד.   :הרב 

 

ה: שר  החלט ה אחד לא פ יחות בדרכים בדך הוחלט  הבט שרד התחבורה ו "ר ממ תב

ע רחוב ₪-  264-111 ט פרויקט תחבורתי בק ימון  פות במ שתת ה עבור 

פסי  שלים )אל ירו שדרות  ). –ב  סמילו

 

 

ה: שר הו החלט ה אחד לא פ "ר מס( חלט  גדלת תב "צ  2463ה פיתוח מוס  –עבור 

סך  עבר- ב י  שיווק ין  ) בג "י שראל )רמ י י  שות מקרקע שיתקבלו מר

3-398-514 .₪ 

 

 

ה: שר  החלט פה אחד לא של הוחלט  נוך בסכום  י שרד הח "ר ממ ₪-  41-111תב

יה. ה ח נוו פר  יעה בבית ס שמ י  י ה ללקו שת כית ג  למימון בהנ

 

 

ה: פה  החלט שר הוחלט  נוך בסך אחד לא י הח שרד  "ר ממ עבור ₪-  381-111תב

נועם. נתיבי  פר  הס ית  ש מבנים בב  חידו
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6. ." יבות מערב ב( "נת שבון בבנק לאומי  פתיחת ח שור   אי

 

י יעקב מעלימ אישור פתיחת חשבון בבנק לאומי נתיבות  – 5סעיף   :הרב 

. יש שכונה נוספת שעושים בנתיבות מערב ב', צריך פתיחת   חשבון. מערב ב'

שה מימון  יח"ד?  734-אנחנו מדברים על ה   :מ

י יעקב מעלימ  כן.   :הרב 

שה מימון  ליד הרכבת.   :מ

יה נ שראל ח  מגרשים רגילים כאילו?   :י

י  בניינים, בניינים.    :עדי חור

י יעקב מעלימ .   :הרב  .  קומות.  12.

שה מימון יח"ד, ליד הרכבת יש  1,734בשכונה המערבית יש שם    :מ

 קומות.  12יח"ד, בניינים של  800-ל 700ם גבעה, בין ש

י יעקב מעלימ  ויש שם גם צמודי קרקע קצת.   :הרב 

שה מימון  קצת צמודי קרקע.    :מ

ין שטי .   :מזל רוט .  זה פרויקט של.

שה מימון  כן, זה הפיתוח.    :מ

י יעקב מעלימ  מאושר? כולם.   :הרב 

שה מימון .    :מ .  לפי אותם תנאים של ה.

 

 

ה: שר  החלט ה אחד לא פ ".הוחלט  נתיבות מערב ב( " שבון בבנק לאומי   פתיחת ח
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נב ממן )ת.ז.  .7 עי  ) גב י  נו שור מי :1397אי 8468 " סיעודי יס  פ " ) לחברת עמותת 

גסי. שכר לו ש י  במקום מר 

 

י יעקב מעלימ אישור מינוי גב' עינב ממן לחברת עמותת פיס  – 6סעיף   :הרב 

 סיעודי במקום יששכר לוגסי. יששכר לוגסי כבר מבוגר, קשה לו מאוד. 

שה מימון לא, לא. יששכר לוגסי ביקש אחרי שנים של התנדבות,    :מ

 ביקש להשתחרר. 

יה נ שראל ח  מה זה העמותה הזאת?   :י

י יעקב מעלימ  הגריאטרית.   :הרב 

שה מימון .    :מ מרכז... סיעודי נתיבות. הודינו לו על התרומה שלו

 שנה.  15באמת במשך כמעט 

ניה שראל ח  כל הכבוד, צריך להעניק לו תואר.   :י

שה מימון בהתנדבות מלאה. הוא גם חבר בעמותה של הקשיש של    :מ

  -המרכז

יה נ שראל ח  תנו לו יקיר העיר. מגיע לו.   :י

שה מימון  באמת, אני אומר לך.    :מ

 הוא כבר יקיר העיר.     :???

שה מימון קיבלנו יש לי פה את העניבה שאיתה הוא בא לטקס.    :מ

 מזכרת ממנו, העניבה. זהו. 

י יעקב מעלימ  מאושר פה אחד? בסדר.   :הרב 

 

ה: שר  החלט ה אחד לא פ נב ממן )ת.ז. הוחלט  עי  ) גב י  נו :1397מי ) לחברת 8468

שכר לו ש י " במקום מר  פיס סיעודי "  גסי.עמותת 
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ש  .8 עליה )מגר י  הבנו שכרת קרקע והמבנה  שור הסכם ה ט  729אי פור כמ

." ים יוסף חי י  ש רב " ע יים  "באר מים ח ) לעמותת   בהסכם

 

י יעקב מעלימ אישור הסכם השכרת קרקע והמבנה הבנוי  – 7סעיף   :הרב 

יום.  618עליה במגרש   לעמותת "באר מים חיים על שם רבי יוסף חיים". זה מעון 

שראל  ניהי  מה זה ההסכם הזה? תסביר.   :ח

י  תסביר קצת.    :עדי חור

שה מימון יש לנו מעון יום שבנינו בשכונה החדשה. למען האמת,    :מ

, אבל מכיוון שהליך ההקצאה לא הסתיים, אנחנו 1.9-הם רצו כבר לפתוח אותו ב

רצינו שהשימוש במבנה יהיה לפי נוהל הקצאות. סיימנו את הנוהל, חתמנו על 

סכם, ההסכם צורף אליכם לחומר, ואנחנו עכשיו בעצם מאשרים את ההקצאה ה

 עצמה. 

שלומי חן "ד   מאשרים.   :עו

ניה שראל ח  אין לנו ברירה.   :י

שלומי חן "ד   למה אין לך ברירה? מה זאת אומרת? יש לך ברירה.   :עו

שה מימון  3-4... מעון יום ומתנ"ס, אנחנו עכשיו מקבלים עוד    :מ

ום לבנות אותם. אנחנו ניתן גם לאחרים. מי שרוצה מהגופים הציבוריים מעונות י

 בעיר...

יה נ שראל ח  צריך לתת לרב משה פרץ.   :י

שה מימון  למה לא?    :מ

סף-אבי מור זה דבר מבורך, כל עמותה שתרצה, שיפנו ושיקבלו מה   :יו

 שצריך. 
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ה: שר  החלט ה אחד לא פ י עהוחלט  נו שכרת קרקע והמבנה הב סכם ה ה ה לי

ש  יוסף  729)מגר י  ש רב " ע "באר מים חיים  ) לעמותת  פורט בהסכם כמ

."  חיים

 

יה בעיר כדלהלן: .9 י על הבנ פיקוח  פת ה י פקחים לצורף אכ  הסמכת מ

:1456ת.ז.   חננאל עמר 5: 56 

פרח י  148888863ת.ז.   אוהד 

ס  415913293ת.ז.  שלמה קורקבדו

יטרוק  ה ס   312732681ת.ז.  יקיר

ש שראל מרדכי רו :4121154.ז. ת י 7  

ה  148282695ת.ז.   רחלי מלכ

י נ שרו  416552549ת.ז.   מורן 

פרח י    311397262ת.ז.   שמעון 

יו באבא   412817366ת.ז.   ז

 

 

י יעקב מעלימ הסמכת מפקחים לצורך אכיפת הפיקוח על  – 8סעיף   :הרב 

 הבנייה בעיר. יש פה כמה פקחים שהם כבר עובדים. 

י  ותם כבר? זהו. לא הסמכנו א   :עדי חור

י יעקב מעלימ  מה זה?   :הרב 

י  ? -זכור לי ש   :עדי חור

יה נ שראל ח  כן, אישרנו את חננאל עמר.   :י

י  עשינו את זה כבר.    :עדי חור

שה מימון  לא, לא, לא. תקשיבו.    :מ

שלומי חן "ד   לא, לא, לא. זה כרגע עוד מפקחים.   :עו
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י  את ישראל רוש אני זוכרת.    :עדי חור

שלומיע "ד טל  מפקחים, שהם היום כבר מפקחי בנייה,  2למעשה יש   :ו

 אבל הם צריכים הסמכה רשמית. 

ניה שראל ח  מה זה, כמו אביב כאילו?   :י

שלומי "ד טל  , שזה מורן ושמעון שאתם רואים פה. 2כן. לצד אביב יש   :עו

גם כל שאר המפקחים זה בעצם המפקחים...לקראת הסיורים בעיר, אנחנו רוצים 

יוכלו לאתר.   שהם 

סף-אבי מור  רגע, כל אלה פקחי בנייה?   :יו

יה נ שראל ח יש לי שאלה, אתה היועץ המשפטי. ז'בוטינסקי, היית   :י

 ...שם פעם? 

י יעקב מעלימ יועץ משפטי חדש, מה אתה רוצה ממנו?   :הרב   הוא 

שלומי חן "ד  זה לא התפקיד שלו. התפקיד של המפקחים להעביר אליו   :עו

 התלונה. הוא לא בעל הבית של המפקחים. את 

שה מימון  הם בעצם מדווחים להנדסה.    :מ

ניה שראל ח  זה מה שאמרתי.   :י

שלומי חן "ד   אז יפה, זה לא התפקיד שלו.   :עו

יה נ שראל ח אמרתי, תלך לרח' ז'בוטינסקי, במקרה הייתי שם היום,   :י

י בעיה, אנשים עם משפחות כל הרחוב הוא עם חריגות בנייה, כל הרחוב. לא שיש ל

 ברוכות ילדים שם. 

י יעקב מעלימ . כל העיר... הפקחים האלה.   :הרב   עושים שם..

 )מדברים ביחד( 

י יעקב מעלימ  ? 8מאושר פה אחד סעיף   :הרב 
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ה: על  החלט פיקוח  פת ה פקחים לצורף אכי שר הסמכת מ פה אחד לא הוחלט 

יה בעיר כדלהלן: י  הבנ

:1456ת.ז.   חננאל עמר  5: 56 

פרח  י  148888863ת.ז.   אוהד 

ס    415913293ת.ז.  שלמה קורקבדו

יטרוק   ה ס   312732681ת.ז.  יקיר

ש  שראל מרדכי רו :4121154ת.ז.  י 7   

ה   148282695ת.ז.   רחלי מלכ

י  נ שרו  416552549ת.ז.   מורן 

פרח  י     311397262ת.ז.   שמעון 

יו באבא    412817366ת.ז.   ז

 

שה מימון מאוד -תדעו, רבותיי. העירייה הולכת לאכיפה מאודש   :מ

 ..  נוקשה, גם בנושא פסולת.

י  זה הכי חשוב.    :עדי חור

שה מימון גם בנושא החוק של הפרדת פסולת של בית, אנחנו    :מ

הולכים להקפיד על זה. אני אגיד לכם למה. התקשרנו לאיכות הסביבה, קיבלנו 

 עכשיו לא מזמן מכתב, שתדעו. 

יעדי חו  הנושא הזה חשוב.    :ר

שה מימון ב   :מ  760,000שילמנו היטל הטמנה לדודאים  2008-אנחנו 

 2018-ולפי המסמך שקיבלנו עכשיו חדש, ב₪,  2,900,000נשלם  2015השנה ₪. 

כלומר, המדינה בעצם מגדילה כל הזמן את התשלום ₪. מיליון  4נשלם מעל 

הטמין פסולת ביתית ולמחזר. הרי להטמנה, על מנת לגרום לרשויות כמה שיותר ל

 ככל שאני אמחזר יותר, כמות הפסולת שתישאר לדודאים תרד. 

ולכן, הם קודם כל, סליחה, על הביטוי, שמים לנו את הנבוט בראש, ורק אחר כך. 

 לכן הולכים להקפיד על זה. 



 נתיבותעיריית 

 7/1/2015מיום  8מן המניין( מספר שישיבת מועצה )
 

 15 

י  זה מאוד חשוב.    :עדי חור

שה מימון יישבו ליד פחי אנחנו הולכים להכניס גם סטודנטים, ש   :מ

מחזור. תבוא אישה עם שקית, יגידו לה 'תביאי את השקית', יבדקו לה את השקית, 

 שתדעו. 

ניה שראל ח  תטיל קנסות.   :י

שה מימון גם נושא הגזם. קיבלתם עכשיו מכתבים הביתה כל    :מ

 תושבי נתיבות. אי אפשר, המצב מבחינת ניקיון בעיר לא טוב. 

י  מאוד, מאוד.  העיר מלוכלכת   :עדי חור

שה מימון שבוע שעבר נסענו וראש העיר לנחם את... בפתח תקווה.    :מ

מהניקיון פה זה לא  98%והוא אומר תסתכל 'תסתכל... עיר'. ואני אומר לו 'יחיאל, 

 .  עובדי הפיקוח, זה האנשים עצמם'

י  ברור. זה תרבות אבל.    :עדי חור

שה מימון ברי מועצה, יבואו אליכם ולכן, קחו בחשבון, גם אתם כח   :מ

מאוד. לצאת ולעשות -אולי בטענות, יבואו, ישאלו אתכם. הולכים להקפיד מאוד

קודם כל בהסברה, כאילו התראות. אישה תבוא, יפתחו את השקית, יגידו לה 'יש 

 .'.  פה פחים שאת צריכה לשים בפח אחר..

י  בקבוקי פלסטיק, שקיות ניילון.    :עדי חור

שה מימון י מקווה מאוד. אגב, שתדעו, עוד משהו שתדעו, היום אנ   :מ

קיבלנו אישור מהאוצר, ואנחנו עכשיו בשלבי גיוס, הולכים מחר להציב בכל גן 

גן ילדים   -ילדים בנתיבות, בכל 

י  שומר?    :עדי חור

שה מימון לא שומרים. אדם, כמו סדרן כזה, בלי נשק, שהוא מגיע    :מ

לדים מגיעים לגן, הוא נמצא כל היום שם. כשהגן , הוא עומד שם כשי07:30-לגן ב

נעול והגננת והסייעת בעבודה שלהם, הוא נמצא ממש בכניסה לגן, כזוג עיניים 

איש לשבועיים.  80. שתדעו, ואנחנו עכשיו מגייסים 16:00בחוץ, מסתכל, עד 
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האישור שקיבלנו זה לשבועיים בלבד. רק שתדעו. אתם חברי המועצה, שתדעו שזה 

עכשיו, היום חדש. בכל בתי הספר שלנו, קיבלנו אישור כרגע בלי הגבלת זמן  הגיע

 . 14:30עד 

סף-אבי מור ואיך אתה עושה את זה? אתה יכול לגייס כאילו את   :יו

 האנשים? 

שה מימון  אני מחפש אנשים, תביאו לי.    :מ

סף-אבי מור  לא, אתה אומר רק לשבועיים.   :יו

י  ים מסוימים? כלום? צריך קריטריונ   :עדי חור

שה מימון לבן, -אני פניתי לכל חברות כוח האדם בנתיבות, לכחול   :מ

איש. תביאו לי,  84לניצנים, למוקד מטרה. אמרתי להם 'תביאו לי, אני צריך 

 עכשיו אני אשים אותם'. 

י יעקב מעלימ  תודה רבה לכולם.   :הרב 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

שה מימוןמר   מ

ה יי עיר "ל ה  מנכ

_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

י יעקב מעלימ  הרב 

ה שיב "ר הי  יו
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 קובץ החלטות

 
שרד התחבורה והבטיחות בדרכים בדך  .2 "ר ממ שור תב עבור ₪-  264-111אי

י  פס שלים )אל ירו שדרות  ע רחוב ב פרויקט תחבורתי בקט פות במימון  שתת ה

– .(  סמילו

 
 

ה: יחות בדרכים ב החלט הבט שרד התחבורה ו "ר ממ שר תב ה אחד לא פ דך הוחלט 

ע רחוב ₪-  264-111 ט פרויקט תחבורתי בק ימון  פות במ שתת ה עבור 

פסי  שלים )אל ירו שדרות  ). –ב  סמילו

 
 
"ר מס(  .3 "צ  2463הגדלת תב יתוח מוס פ י  –עבור  שות מקרקע שיתקבלו מר

עבר- בסך  שיווקי  ין  ג ) ב י " שראל )רמ  ₪.  3-398-514י

 
 

ה: "ר מס(  החלט גדלת תב שר ה ה אחד לא פ "צ עבור  2463הוחלט   –פיתוח מוס

סך  עבר- ב י  שיווק ין  ) בג "י שראל )רמ י י  שות מקרקע שיתקבלו מר

3-398-514 .₪ 

 
 
של  .4 סכום  נוך ב שרד החי "ר ממ שור תב שת כיתה ₪-  41-111אי ג הנ למימון ב

יה. ה ח נוו פר  עה בבית ס שמי י  י  ללקו

 
 

ה: של  החלט נוך בסכום  י שרד הח "ר ממ שר תב פה אחד לא ₪-  41-111הוחלט 

ג יה.למימון בהנ ה ח נוו פר  יעה בבית ס שמ י  י ה ללקו  שת כית

 
נוך בסך  .5 שרד החי "ר ממ שור תב ית ₪-  381-111אי ש מבנים בב עבור חידו

נועם. יבי  נת פר   הס

 
 

ה: נוך בסך  החלט י הח שרד  "ר ממ שר תב פה אחד לא עבור ₪-  381-111הוחלט 

נועם. נתיבי  פר  הס ית  ש מבנים בב  חידו
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"נ .6 שבון בבנק לאומי  פתיחת ח שור  ".אי יבות מערב ב(  ת

 
 

ה: ". החלט נתיבות מערב ב( " שבון בבנק לאומי  פתיחת ח שר  ה אחד לא פ  הוחלט 

 
 
נב ממן )ת.ז.  .7 עי  ) גב י  נו שור מי :1397אי 8468 " סיעודי יס  פ " ) לחברת עמותת 

גסי. שכר לו ש י  במקום מר 

 
 

ה: נב ממן )ת.ז.  החלט עי  ) גב י  נו שר מי ה אחד לא פ :1397הוחלט  ) לחברת 8468

פי " שכר לוגסי.עמותת  ש י " במקום מר   ס סיעודי

 
ש  .8 עליה )מגר י  הבנו שכרת קרקע והמבנה  שור הסכם ה ט  729אי פור כמ

." ים יוסף חי י  ש רב " ע יים  "באר מים ח ) לעמותת   בהסכם

 
 

ה: ה  החלט עלי י  נו שכרת קרקע והמבנה הב סכם ה שר ה ה אחד לא פ הוחלט 

ש  י 729)מגר י  ש רב " ע "באר מים חיים  ) לעמותת  פורט בהסכם וסף כמ

."  חיים

 
 
יה בעיר כדלהלן: .9 י על הבנ פיקוח  פת ה י פקחים לצורף אכ  הסמכת מ

:1456ת.ז.   חננאל עמר 5: 56 

פרח י  148888863ת.ז.   אוהד 

ס  415913293ת.ז.  שלמה קורקבדו

יטרוק  ה ס   312732681ת.ז.  יקיר

ש שראל מרדכי רו :4121154ת.ז.  י 7  

ה  148282695ת.ז.   רחלי מלכ

י נ שרו  416552549 ת.ז.  מורן 

פרח י    311397262ת.ז.   שמעון 

יו באבא   412817366ת.ז.   ז
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ה: על  החלט פיקוח  פת ה פקחים לצורף אכי שר הסמכת מ פה אחד לא הוחלט 

יה בעיר כדלהלן: י  הבנ

עמר  :1456ת.ז.   חננאל  5: 56 

פרח  י  148888863ת.ז.   אוהד 

ס    415913293ת.ז.  שלמה קורקבדו

יטרוק   ה ס   312732681ת.ז.  יקיר

ש  שראל מרדכי רו :4121154ת.ז.  י 7   

ה   148282695ת.ז.   רחלי מלכ

י  נ שרו  416552549ת.ז.   מורן 

פרח  י     311397262ת.ז.   שמעון 

יו באבא    412817366ת.ז.   ז

 


