
 

 

 

 נתיבותעיריית 

 העירייה מנכ"ללשכת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרוטוקול ישיבת מועצה

 13מן המניין מס' ש

 9.9.2015, תשע"ה אלולב ה"כ, רביעימיום 

 

 

 

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



 נתיבותעיריית 

 9/9/2015מיום  13מן המניין( מספר שישיבת מועצה )
 

 2 

"ה: פו ה שתת   ה

 חבר המועצה - הרב מעלימי יעקב

 חבר המועצה - איליה אטינגר

 חבר המועצה - מי חןעו"ד שלו

 חבר המועצה - אנטולי אברבוך

 חבר המועצה - יובל לוגסי

 חבר המועצה - יוסף-אבי מור

 חבר המועצה - ישראל חניה

 חבר המועצה - משה פרץ

 חבר המועצה - אשר ביטון

 

 :מוזמנים קבועים

 מנכ"ל העירייה - משה מימון

 העירייה יתגזבר - מזל רוטשטיין

 ץ משפטייוע - עו"ד טל שלומי

 מהנדס  - יוליוס יחימוביץ'

 רואה חשבון - ברק ישראל 

 

 :חסרים

יה - יחיאל זוהר י עיר ש ה   רא

 חבר המועצה - צ'לצו וונדמגאי

 המועצה תחבר - עדי חורי

 חבר המועצה - יצחק אפשטיין

 חבר המועצה - עידו לוי

 חבר המועצה - דוד פורטלהרב 

 



 נתיבותעיריית 

 9/9/2015מיום  13מן המניין( מספר שישיבת מועצה )
 

 3 

 

יום  :סדר 

, לצורך סימון ₪ 111,431ת בדרכים, בסך תב"ר ממשרד התחבורה והבטיחו .1

 .2015כבישים והתקני בטיחות 

שרד מוועדת הקצאות רח"ל  -הקמת מרה"פ  1546הגדלת תב"ר  מס'  .2 ממ

 מלש"ח. 1.2, בסך הביטחון

נוך 1529הגדלת תב"ר מס'  .3 י שרד הח , בסך  - ממ בניית ב"ס נווה חיה שלב ב'

902,833 ₪. 

נוךאישור תב"ר  .4 שרד החי  .₪ 880,000שת מוס"ח קיימים בסך עבור הנג ממ

נוךר תב"ר ואיש .5 שרד החי , מענקי הצטיידות לכיתות ₪ 169,600בסך  ממ

, ולגנים פרחי ישראל.   ת"ת בניהו שלב ב'

שראל 1570אישור תב"ר מס'  .6 י שות מקרקעי  עבור  - ₪ 2,025,815בסך   מר

 .1, מטלה 14מתחם 

ילאישור תב"ר  .7 גב והגל הנ יתוח  פ שרד ל עבור מרכז  - ₪ 136,364בסך   מהמ

 צעירים.

יכון)תנופה(  1518הגדלת תב"ר מס'  .8 ש י וה נו י שרד הב  - ₪ 107,902בסך   ממ

 עבור פרויקט שיקום שכונות חברתי.

שרד הבריאות)תנופה(  1518הגדלת תב"ר מס'  .9 , שיופעל ₪ 25,061בסך  ממ

 במסגרת פרויקט שיקום והתחדשות שכונות.

נגישות  330,000 בסכום כולל של –תב"ר ממשרד החינוך .10 ש"ח, למימון 

 במוסדות חינוך, לפי הפירוט הבא:

 .₪ 60,000   "ס יד המלך, להנגשת כיתות לליקויי שמיעהיב

 .₪ 30,000  "ס יצחק רבין, להנגשת כיתה לליקויי שמיעהיב

 .₪ 60,000   "ס חב"ד, להנגשת כיתות לליקויי שמיעהיב
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 .₪ 90,000  יעהכיתות לליקויי שמ 3ת"ת נטעי ראובן, להנגשת 

 .₪ 30,000   תיכון נווה חיה, להנגשת כיתה לליקויי שמיעה

 .₪ 30,000  "ס תפארת שרה, להנגשת כיתה לליקויי שמיעהיב

נועם,  להנגשת כיתה לליקויי שמיעהיב  .₪ 30,000  "ס נתיבי 

 . 1-6/2015לתקופה  2דו"ח רבעוני מס'  .11

ערראישור  .12 גמול לחברי ועדת  תפות בישיבות הועדה, על לארנונה עבור השת ת

 פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים.

י אישור  .13 נ  של אגף הביטחון.מבנה ארגו

סייה .14 י אוכלו "ס תחום אומדנ הלמ שור מ . עדכון דרגת רשות לתשלום שכר אי

 תושבים. 30,000לעיר מעל 

פקחיתאישור  .15 עסקת   חדשה עבור יחידת הפיקוח: יקירה סיטרוק אוזן. ה

י אישור העסקת  .16 שו  .037171584: רחלי מלכה, ת.ז עסקיםפקחית לרי

 .31.8.15אישור פרוטוקול ועדת שמות לרחובות העיר , מיום  .17

 אישור בקשה לשינוי שם בית הספר "נתיבי נועם"  ל "נועם אליהו". .18

נועהאישור  .19  : הרכב ועדת ת

 יו"ר הועדה - ראש העירייה יחיאל זוהר

 נציג משרד התחבורה 

 נציג משטרת ישראל 

 )במקום מטרופולין(נציג חב' דן 

 יעקב מעלימי ושלומי חן –חברי מועצת העיר 

 יולי חיימוביץ' –מהנדס העירייה 

 אישור שינוי  מורשי  חתימה בי"ס  "רבין" .20

בית ספר  -אישור העברת  חשבון כספי הורים  מבנק מזרחי לבנק לאומי .21

 "רבין".
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י יעקב מעלימ  דבר תורה.  –אשר ביטון   :הרב 

שר ביטון נו משהו, פסוק בפרשה, שהרבה קוראים אותו ולא יש ל   :א

כל כך שמים לב אליו, אבל זה פסוק שהוא במבט ראשון נראה מוזר. ספר דברים, 

כעיקרון אמר אותו משה לפני מותו, כמה חודשים לפני מותו, אמר אותו ברצף. ויש 

פה פסוק שמשה אומר לעם ישראל, אומר להם "היום הזה נהיית לעם". היום הזה 

שנה אחרי מתן תורה במדבר. לפני כן כולם היו  38היית לעם אחרי שעברו נ

במצריים, היו מיוחדים שלא שינו את התלבושת שלהם, את הלשון שלהם, כולם 

היו ביחד. לא היה ביניהם כל כך התערבות עם המקרים. היה מקרה אחד, איזה 

זאת אומרת,  מקרה מוזכר כבר בתורה. כלומר, שאם מזכירים מקרה יוצא דופן,

משה רבנו  –שנה שהם יצאו ממצרים?  40שיש פה משהו חריג. אז מה קורה אחרי 

. עד עכשיו הם לא היו עם?   אומר להם 'היום הזה נהיית לעם'

בשביל להבין את זה, אנחנו צריכים ללכת כמה זמן לפני כן. כתוב שמשה רבנו 

עוררו ואמרו לו 'משה התחיל לתת את התורה לפני לוי. ואז כל עם ישראל באו הת

רבנו, מה קרה? אנחנו גם קיבלנו את התורה. אנחנו היינו בהר סיני ביחד עם כולם, 

יגידו  זו  –למה אתה נותן את זה לבני לוי? עוד כמה שנים אתה תמות, בני לוי 

 . . תורה שלנו, לא שלכם' 'היום הזה נהיית לעם' בגלל זה משה שמח. ואז משה אמר 

העניין? מה, בגלל שרצו לקבל את התורה, אז נהיית לעם? אז אבל עדיין קשה. מה 

. מה זה היום הזה נהיית לעם.   היום הזה נהייתם חרדים לדבר ה'

הבסיס של הדבר הזה, מובן על ידי ההתחקות אחר השורש של הדבר הזה. בני 

ישראל קיבלו את התורה, כשהקדוש ברוך הוא כפה עליהם הר כגיגית, ואז כולם 

התורה. אבל כל התקופה הזאת שהיו במדבר, כל הזמן הם ניסו את קיבלו את 

הקדוש ברוך הוא עוד פעם ועוד פעם, וכל הזמן בכו התלוננו 'למה יצאנו ממצרים, 

למה אנחנו צריכים את הדברים האלה? נחזור למצרים, אנחנו לא צריכים חוקים 

. והבסיס ל דבר הזה היה מיוחדים, למה אתה נותן לנו כל מידי דברים מוזרים'

הרצון להתחמק מאחריות, שבני ישראל כל הזמן רצו 'אנחנו נעשה מה שאנחנו 

 רוצים לפי המצפון שלנו וגמרנו סיפור'. 
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רון של הדבר שהוא עומד לאבד? כשהוא עומד אבל מתי בן אדם מרגיש את החיס

לאבד אותו. הרבה פעמים יש לנו בני משפחה שאנחנו מתייחסים אליהם כמובן 

. אבל ברגע שמגיעים לאיזה בית חולים ויש פה איזה מצב קשה, אנחנו מאליו

מתחילים לחשוב כמה חסר לנו בן המשפחה הזה. אותו דבר בני ישראל הרגישו 

כאשר משה רבנו התחיל ללמד את בני לוי, והם הבינו שאולי הוא נותן להם את 

בידה שהם התורה. הם התחילו להעריך את הדברים הטובים שיש בתורה, ואת הא

 יאבדו אם הם ימשיכו במצב הזה של התחמקות מאחריות. 

 ולכן, הם באו למשה ואמרו לו 'לא, אנחנו לא רוצים להתחמק מאחריות, אנחנו

. וזה מה שמשה רבנו שמח. כל זמן שבן אדם מודה  מוכנים לקבל את האחריות'

 באחריות שלו, אז הוא עכשיו משתייך לכלל גדול יותר. בן אדם שמתחמק

מהאחריות שלו, גם אם הוא עושה את כל המעשים הטובים, הוא בצורה דרסטית 

שונה מאחד שהוא מקבל עליו את האחריות. וזה מה שבני ישראל בעצם קיבלו את 

האחריות לקראת הכניסה לארץ ישראל. הם קיבלו את האחריות על כל הדברים 

 האלה. 

במיוחד עכשיו לקראת ימי  אנחנו צריכים ללמוד מהדברים האלה, שכל אחד ואחד,

הדין, צריך לדעת שיש לו אחריות גדולה. האחריות הזאת, הוא צריך לקבל על 

עצמו, כמובן כל אחד לפי הדרגה שלו, משהו שיוכל לעמוד בזה. אבל לדעת שאם 

אני מקבל אחריות, אני צריך לצעוד בדרך. אם אני לא מקבל אחריות, אז אני כמו 

יס. וזה הבסיס לעם וזה הבסיס למשפחה, וזה בסיס לכל עלה נידף, אין לי שום בס

דבר שרוצים. אז יהי רצון שאנחנו כולנו נקבל עליהם אחריות וכל אחד בדרך שלו 

 יקבל עליו משהו יותר מתבסס. 

י יעקב מעלימ  חזק וברוך.   :הרב 

סף-אבי מור דרך אגב, ישיבת המועצה מתקיימת היום כ"ה באלול,   :יו

. 6עד ראש השנה, אחרי  יום בריאת העולם.   ימים שיש בריאת האדם..

 )מדברים ביחד( 

ים- בסך  /2 שרד התחבורה והבטיחות בדרכ "ר ממ סימון ₪ 222-542תב - לצורך 



 נתיבותעיריית 

 9/9/2015מיום  13מן המניין( מספר שישיבת מועצה )
 

 7 

י בטיחות  ים והתקנ ש  /3126כבי

3/  ) "ר מס פ  2657הגדלת תב " שרד  -הקמת מרה "ל ממ עדת הקצאות רח מוו

סך  "ח/ 2/3הביטחון- ב ש  מל

ס(  /4 "ר מ נוך  :263הגדלת תב שרד החי (- בסך  -ממ שלב ב ה  ה חי נוו ס  " יית ב נ ב

: 13-944 ₪/ 

סך  /5 ים ב יימ "ח ק שת מוס ג הנ עבור  נוך  שרד החי "ר ממ שור תב  /₪ 991-111אי

ש /6 נוך בסך ואי שרד החי "ר ממ :27ר תב ידות לכיתות ₪ 711- נקי הצטי - מע

שראל/  י פרחי  נים  שלב ב(- ולג הו  י "ת בנ  ת

7/  ) "ר מס שור תב ש 2681אי שראל  בסך מר י י  עבור  - ₪ 3-136-926ות מקרקע

טלה 25מתחם   /2- מ

יל  בסך  /8 הגל גב ו נ ה פיתוח  שרד ל "ר מהמ שור תב עבור מרכז  - ₪ 247-475אי

ים/  צעיר

"ר מס(  /9 שיכון  בסך  2629הגדלת תב י וה נו שרד הבי ) ממ ה פ נו :-218)ת 13 ₪ - 

נות חברתי/ שכו שיקום  ט  פרויק  עבור 

:/  ) "ר מס הבריאות בסך  2629הגדלת תב שרד  ) ממ פה על ₪ 36-172)תנו פ שיו  -

נות/ שכו שות  שיקום והתחד יקט  פרו  במסגרת 

נוך /21 י שרד הח "ר ממ של  –תב שות  441-111בסכום כולל  י ג נ ימון  "ח- למ ש

הבא: פירוט  י ה פ נוך- ל  במוסדות חי

היב שמיע י  י יתות לליקו שת כ ג יד המלך- להנ  /₪ 71-111  "ס 

ה ליב שת כית נג ה יצחק רבין- ל ה"ס  שמיע י  י  /₪ 41-111  ליקו

עהיב שמי י  י שת כיתות לליקו ג "ד- להנ  /₪ 71-111   "ס חב

שת  נג ה י ראובן- ל נטע "ת  ה 4ת ע שמי י  י יתות לליקו :  כ 1-111 ₪/ 

ה שמיע י  י יקו יתה לל שת כ ג הנ ה- ל נווה חי  /₪ 41-111  תיכון 

היב שמיע י  י יתה לליקו שת כ שרה- להנג פארת   /₪ 41-111  "ס ת

היב נועם-  ל יבי  נת ה"ס  שמיע י  י שת כיתה לליקו  /₪ 41-111  נג

 

י יעקב מעלימ . כל אלה 10עד  1-יש לנו כמה תב"רים. סעיפים מ  :הרב 
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 . .  תב"רים מוסדות ציבור.

שה מימון . שנת לימודים, ביצענו בכל העיר. משרד הביטחון    :מ ..

אמרו שבונים את המהרה"פ מי שראה ליד מד"א בונים את המרה"פ של העירייה. 

 ₪. מיליון  1.2הגדלת תב"ר ממשרד הביטחון יש פה 

סף-אבי מור 'בבניין   :יו לגבי המרה"פ, דרך אגב ראיתי שם כתוב 

 העירייה'. כאילו מה זאת אומרת? 

שה מימון  בשלט?    :מ

סף-אבי מור לא. איפה זה? רק שנייה. היו צריכים לרשום אולי   :יו

, זה ודאי בתחום העירייה, כאילו ב תחום המוניציפאלי. אבל 'בתחום העירייה'

 כאילו בבניין העירייה. 

י יעקב מעלימ  בניית מרכז הפעלה רשותי בבניין העירייה.   :הרב 

שה מימון  בגלל זה עשינו הסבה לשם. הם אישרו את התכניות.    :מ

יץ יחימוב יוס   . 2.4מתוך  1.2הם אישרו את התכנית. דרך אגב, זה   :יול

שה מימון בית הספר שנבנה שם, כולם רואים מחצית. נווה חיה    :מ

  -אותו, שלב ב'. הנגשה, היום זה הפך להיות משהו

סף-אבי מור  זה חוק.   :יו

שה מימון מקבלים תקצוב להנגיש מוסדות חינוך וציבור. גם    :מ

 העירייה עוד מעט תונגש. 

סף-אבי מור .   :יו .  זה מה ש.

שה מימון רים. זה בוצע ודאי, איזו שאלה. אתם אישרתם את התב"   :מ

 עכשיו. 

סף-אבי מור  לגבי העירייה, קיבלנו משהו, איזה סכום?   :יו

ין שטי  קיבלנו ממשרד הפנים בבניין העירייה.   :מזל רוט

 אז עושים פה מעלית?     :???
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שה מימון כן, מעלית. רשות מקרקעי ישראל, אתם יודעים, זה    :מ

ה לשער העיר. שיכון חברתי , שמאל12. שער העיר זה 14המתחם הנוסף של מתחם 

לנגישות. יש גם היום לנגישות ₪  330,000ועוד ₪,  25,000תנופה ₪,  107,000עוד 

נגישות  לקויי שמיעה, זה עוד דבר חדש. זה במסגרת הנגישות הכללית, יש היום 

 ללקויי שמיעה. זהו. 

י יעקב מעלימ  מי בעד, מי נגד?   :הרב 

שה מימון  זה תב"רים.  10עד    :מ

יה יעקב מעלימ  כולם בעד? כולם בעד.   :רב 

שה מימון  מאושרים פה אחד.  10עד  1סעיף    :מ

 

ה: "רים כדלקמן: החלט פה אחד תב שר   הוחלט לא

סך   ים- ב יחות בדרכ הבט שרד התחבורה ו "ר ממ - לצורך ₪ 222-542תב

יחות  י בט נ ים והתק ש  /3126סימון כבי

"ר מס(   פ  2657תב " ה עדת הקצאות ר -הקמת מר שרד מוו "ל ממ ח

סך  "ח/ 2/3הביטחון- ב ש  מל

ס(   "ר מ נוך  :263תב שרד החי סך  -ממ שלב ב(- ב ה  נווה חי "ס  יית ב נ ב

: 13-944 ₪/ 

נוך בסך   י שרד הח "ר ממ :27תב "ת ₪ 711- ידות לכיתות ת טי נקי הצ - מע

שראל/ י י  פרח נים  שלב ב(- ולג הו  י  בנ

נוך בסך   י שרד הח "ר ממ :27תב ידות לכיתות ת₪ 711- טי נקי הצ "ת - מע

שראל/ י י  פרח נים  שלב ב(- ולג הו  י  בנ

  ) "ר מס שראל  בסך  2681תב י עי  שות מקרק עבור  - ₪ 3-136-926מר

טלה 25מתחם   /2- מ

סך   גליל  ב גב וה הנ יתוח  פ שרד ל "ר מהמ עבור מרכז  - ₪ 247-475תב

ים/  צעיר

  ) "ר מס שיכון  בסך  2629תב י וה נו שרד הבי ) ממ פה :-218)תנו 13 ₪ - 
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שיקום ט  פרויק נות חברתי עבור   /שכו

"ר מס(   שרד הבריאות בסך  2629תב ) ממ פה על ₪ 36-172)תנו פ שיו  -

נות/ שכו שות  שיקום והתחד יקט  פרו  במסגרת 

נוך  החי שרד  "ר ממ של  –תב שות  441-111בסכום כולל  גי נ ימון  "ח- למ ש

הבא: פירוט  י ה פ נוך- ל   במוסדות חי

היב  שמיע י  י יתות לליקו שת כ ג יד המלך- להנ   /₪ 71-111 "ס 

היב  שמיע י  י ה לליקו שת כית נג ה יצחק רבין- ל   /₪ 41-111 "ס 

עהיב  שמי י  י שת כיתות לליקו ג "ד- להנ  /₪ 71-111  "ס חב

שת   נג ה י ראובן- ל נטע "ת  ה 4ת ע שמי י  י יתות לליקו : כ 1-111 ₪/  

ה  שמיע י  י יקו יתה לל שת כ ג הנ ה- ל נווה חי   /₪ 41-111 תיכון 

שמיעיב  י  י יתה לליקו שת כ שרה- להנג פארת    /₪ 41-111 ה"ס ת

היב  שמיע י  י שת כיתה לליקו הנג נועם-  ל יבי  נת  /₪ 41-111 "ס 

 

22/  ) י מס נ עו "ח רב ה  3דו פ -2לתקו 703126 / 

 

שה מימון  דו"ח רבעוני. הגזברית, בבקשה.    :מ

ין שטי ב  :מזל רוט אנחנו עומדים גירעון. ₪ מיליון  2.7-הרבעון מסתיים 

.. שלנו...ב ..  מיליון  16 ירעון המצטברהג יעדי התקציב וגם ביעדי ה. גבייה ₪.

מארנונה גם בעניין הזה אנחנו עומדים בתקציב, אפילו מעבר. ההערכה שלנו 

.. את שנעבור . 

י יעקב מעלימ  מזל, הוא לא שומע אותך. אתה לא שומע אותה?   :הרב 

שה מימון  בואי תתקרבי לפה, מזל.    :מ

ין שטי לעומת שנה ₪ מיליון  16הכנסות מארנונה ברבעון השני   :מזל רוט

. מיליון  14שעברה אותו רבעון היה  ..  גבייה בארנונה.  80%-לטובת ה₪. 

סף-אבי מור  ? כולל ההנחות  :יו

שה מימון   שמעת לגבי הגבייה?   :מ
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סף-אבי מור . מיליון  10יש לנו   :יו  הנחות. ₪..

י יעקב מעלימ  יותר.   :הרב 

שה מימון  זה כולל... ₪, מיליון  10   :מ

 נפתחו עוד הרבה עסקים.     :???

י יעקב מעלימ  , אבי. 80%גם מתוכם זה   :הרב 

סף-אבי מור תראה, אני אין לי בעיה עם החוק. אני רק אומר, תלוי   :יו

 איך אתה מסתכל את זה. 

י יעקב מעלימ .   :הרב  .  אבי, בכל מצב יש.

ין שטי .  :מזל רוט . דרך אגב, הדו"ח הרבעוני השני הוא מבוקר על ידי.

הוא  2015כשהצפי לסוף ₪, מיליון  49כמעט ₪, מיליון  48.8לסוף רבעון שני הוא 

 ₪. מיליון  46משהו כמו 

שה מימון ל   :מ הגיד משהו, רבותיי, לגבי הדו"ח הרבעוני אני רוצה 

ברבעון הזה. ₪ הזה. תראו, שימו לב במענק הכללי, יש חוסר של כמעט חצי מיליון 

ן שממשלת ישראל עוד לא אישרה תקציב מדינה, כלומר, אנחנו היום עובדים, מכיוו

. אנחנו 19.11-הכנסת בקריאה שלישית עוד לא אושר תקציב המדינה, ואושר רק ב

בעצם עובדים על בסיס מינימום של מענק איזון של משרד הפנים. כלומר, אין 

.., אין פה תיקוני עיוותים. אין פה בעצם... בסיס בלבד. אנחנו מאמינים  שבסוף פה.

שנה אנחנו נסיים הרבה יותר טוב ממה שכאילו מותר לנו לסיים. במסגרת התכנית 

אני ₪. מיליון  6שסגרנו עם הפנים, אנחנו כאילו יכולים לסיים שנה בגירעון של 

.. שיגיע הזמן, שאנחנו נסיים השנה בסכום הרבה יותר  כמעט משוכנע לחלוטין.

ני מעריך, מהסכום שנקבע לנו. סך הכל להצביע על מה אנמוך. אני לא רוצה כרגע 

אתם באמת רואים שההכנסות העצמיות שלנו די בסדר. אנחנו עומדים בכל 

היעדים, אפילו מעבר ליעדים שלנו. משרדי הממשלה זה פחות תלוי בנו, אנחנו... 

מושפעים,... מאוד נמוכה במימון התקציב. ופתאום רבעון לאחר מכן אתה רואה 

אנחנו בסופו של דבר עושים חשבון שנתי ולא עושים חשבון שהכל קפץ. כלומר, 

רבעוני בהכנסות האלה. אבל כמו שאמרתי, אני בטוח שבסוף שנה הגירעון של 



 נתיבותעיריית 

 9/9/2015מיום  13מן המניין( מספר שישיבת מועצה )
 

 12 

 העירייה יהיה הרבה יותר נמוך. 

גסי  למה? המענקים הם כאלה גדולים הצפויים?    :יובל לו

שה מימון .. בשנה שעברה היתה    :מ ₪, ון מילי 3סתם דוגמא, רזרבה.

היא לא מופיעה לי פה עכשיו, אני לא לוקח אותה בחשבון. כל זמן שתקציב 

 1.5המדינה לא אושר, אני לא לוקח אותה. תיקון עיוותים, אני יכול לקבל פתאום 

 ₪...מיליון 

גסי  ₪. מיליון  10אתה מדבר פה על פער של    :יובל לו

שה מימון ב   :מ ומר, כאילו אני כל₪. מיליון  2.7-לא, אני סיימתי פה 

.. מיליון  5.4-אמור לסיים ב  6בסוף, במקום ₪ מיליון  2-אני יכול לסיים גם ב₪.

 ₪. מיליון  4שאני יכול לסיים, או ₪ מיליון 

שראל י "ח ברק   לא, זה לא בלתי סביר.  :רו

יה נ שראל ח תגיד לי, איך הדו"חות, משפיעים? יש הכנסות   :י

 מהדוחות?

שה מימון  היא לא להרוויח.  תראה, המטרה   :מ

ניה שראל ח אני אתן לך סתם דוגמא, איפה שפתחו את הקופיקס, קח   :י

לבן סתם. ליד המשביר לצרכן, -לבן. אבל זה אדום-למטה, אפשר לעשות שם כחול

לבן, אין לך איפה לחנות. בצד השני אין -כל העיגול עשו אותו כמעט עד ל... אדום

 מקום לחנות. 

יץ יחימוב יוס  .. צד שניצד   :יול   -אחד אדום לבן כדי ל.

יה נ שראל ח  לא, אבל המשכתם כמעט עד למסעדה שם.   :י

שה מימון ישראל, היה לנו מלאי גדול של צבע אדום, רצינו לסיים    :מ

 אותו. 

ניה שראל ח  עכשיו תתחיל עם הכחול.   :י

שה מימון  אחרי החגים נתחיל עם הכחול.    :מ
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ניה שראל ח   אחרי החגים, סבבה.  :י

 )מדברים ביחד( 

שה מימון . של    :מ בסעיף הרווחה יש לנו עודף הוצאות בחריגה..

 הפעולות. 

ין שטי . זה בדיוק מה שמשה matchingתקציב שקיבלנו, תקציב   :מזל רוט

 .. השתתפות ועדיין לא  100%של  matchingאמר. אנחנו הוצאנו כבר הוצאות.

 קיבלנו...

 )מדברים ביחד( 

סף-אבי מור נחנו דיברנו בעצם ביחס לתקציב, זאת אומרת, באופן א  :יו

יחסי לתקציב, כשקיבלנו את התקציב אישרנו אותו, היינו אמורים להוציא 

בסדר, זה באופן יחסי, עכשיו נבדוק את הביצוע, נכון? ₪. מיליון  10-בסביבות כ

הרבעונים האלה. לעומת זאת,  2לכאורה... מוציא בששת החודשים, ₪,  9,899,000

הוצאנו בפועל ₪, מיליון  10-בנושא של הרווחה, סך הכל הרווחה, במקום להוציא כ

 ₪...מיליון  11

שה מימון  בפעולות עצמן. ₪ מיליון  1.5יש    :מ

סף-אבי מור נובע?   :יו  לא, אבל מאיפה זה 

ין שטי ב  :מזל רוט תקציבים: יש תקציב  2-משרד הרווחה תקצב אותנו 

שתתפות המשרד, ויש תקציב נוסף שהוא תב"ר, ה matching 100%פעולות של 

 שפתחנו תב"ר לשיפוצים והתאמות. 

 )מדברים ביחד( 

שה מימון מה שהיא אומרת, שיש תקציבים שיש לנו התחייבויות.    :מ

 אנחנו כבר עובדים בשטח, ועדיין לא קיבלנו תקציב. 

ין שטי  לא קיבלנו.   :מזל רוט

י יעקב מעלימ .   :הרב  .  יש חתימה.
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שה  האלה... בקיצור, ברבעון ₪ מיליון  1.4-מבחינתם, ה   :מימוןמ

יופיע.   הבא זה 

סף-אבי מור משה, אני מבין את זה יפה מאוד. לא שיופיע או לא   :יו

היה לך זמן, בנית תקציב, היית צריכה ₪. מיליון  10יופיע. את תכננת להוציא 

. זה matchingהופיע,  מסכימה איתי? עזבי עכשיו הופיע, לא₪. מיליון  10להוציא 

 .  לא קשור בכלל לעניין

ין שטי  אבל זה תקציב חדש.   :מזל רוט

סף-אבי מור ב  :יו  10-הרבעונים האלה כ 2-אנחנו לא צריכים להוציא 

 ₪. מיליון  10זה היה התכנון שלנו, מה שאישרנו במועצת העיר להוציא ₪. מיליון 

שראל י "ח ברק  ם לא בקו ישר. זה מתכנס אבל זה לא בקו ישר. זה אף פע  :רו

 לתקציב סוף שנה. 

סף-אבי מור  אבל בסוף שנה זה לא יתכנס לך.  :יו

שראל י "ח ברק  אבל זה לא בקו ישר, כי יש לך שינוי במהלך השנה. אתה   :רו

 צריך... תקציב. 

סף-אבי מור אוקיי, אתה אומר זה לא ליניארי, בסדר, אוקיי. אז   :יו

 .  מה..

ין שטי חייבים להוציא את התקציב הזה השנה, אחרת  אנחנו  :מזל רוט

של  matching-אנחנו נאבד את זה. כי בשנה הבאה כבר אין לנו את התקציב הזה, ה

 השתתפות.  100%

סף-אבי מור . כל הדברים האלו. ה  :יו . תכנית ההתייעלות, בעצם.. ..-

אמרנו את מסכימה איתי? יופי. ו₪. מיליון  25, היו בגירעון מצטבר של 31.12.13

... ב₪, מיליון  25יש עוד  גירעון עתידי, זאת  2014-בוא נעשה תכנית התייעלות. 

זה סך הכל ₪, מיליון  3 2016-ול₪, מיליון  6 2015-ב₪, מיליון  8אומרת, בשוטף 

, סך הכל  31.12.13או  1.1.14-עד ל₪ מיליון  25-נוסיף אותם ל₪. מיליון  17

.. גירעון עתידי,  בואו נעשה דבר כזה, בואו ניקח  אמרנו₪. ון מילי 42קיבלנו.
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שכבר נכנסו לכיסוי ₪, מיליון  16 2014-ניקח מ₪, מיליון  25-הלוואות בסביבות כ

 ₪.  611,000הגירעון, פלוס היה איזשהו מענק, על פי הדו"ח אני רואה פה, 

שראל י "ח ברק   הוא לא קשור לתכנית ההתייעלות.   :רו

סף-אבי מור יסוי הגירעון. תשמע, זה דו"ח כספי. לא לא, אבל לכ  :יו

.. זה לטובה, בסדר? זאת אומרת, משנה, זה כסף.   ₪611,000, מיליון  16זה נוסף.

נכנסו לכיסוי הגירעון. אמרנו איך נעשה, מה נעשה עם היתרה. אז אמרנו, ניקח ₪, 

 כי תיקנו את התכנית, כאילו ההתייעלות. – 10+  ₪6, מיליון  16 2014-הלוואה ב

.. לקחת 2015-ב .. מיליון  4.5. בדיוק למה אנחנו לא לוקחים. השאלה, אולי ₪.

אנחנו עומדים באבני הדרך, לא עומדים באבני הדרך. משרד הפנים יאשר או לא 

 25ואמרנו... ₪. מיליון  25-נכון? זה כ₪. מיליון  4.250ניקח  2016-יאשר. וב

ל משרד הפנים, סקר נכסים, מה שנקרא חוק מתגלגל ש₪, מיליון  ₪17, מיליון 

כל . צמצומים, עניינים, חניות, חוקי עזר. את 2016, 2015, 2014-העלאת הארנונה ב

קודם כל השאלה הראשונה, מתי ניקח את ₪. מיליון  17מה שצריך על מנת שיהיה 

היום הבנק הוא בזול. לקנות כסף בבנק הוא בזול ₪? מיליון  4.5-ההלוואה של ה

 היום. 

ג  אולי לא צריך.    :סייובל לו

סף-אבי מור  לא, צריך, כי תכנית ההתייעלות בונה על זה.   :יו

גסי  אבל אנחנו משתפרים.    :יובל לו

סף-אבי מור ב  :יו ₪, מיליון  16-לא, מה זה משתפרים? אם אני היום 

נוכל להסתדר.   אני לא יודע. במחצית הזאת, זה דבר לא כל כך, אני לא יודע איך 

שה מימון . נגיע למסקנה שאנחנו    :מ אנחנו ניקח את ההלוואה הזאת..

 צריכים. 

יה נ שראל ח אתה יכול לקחת אותה מתי שאתה צריך. אבל אם לא   :י

 צריך.  

סף-אבי מור  לא, אבל אני בגירעון היום.    :יו
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ניה שראל ח  ₪. מיליון  2... גירעון של   :י

סף-אבי מור הדרך? או שעדיין  אני שואל. האם אנחנו עומדים באבני  :יו

 לא עומדים...

שה מימון אז אני אומר, אנחנו עומדים במאה אחוז באבני הדרך.    :מ

.. לסגור את הגירעון, לקחת את ההלוואה של ה . מיליון  4.5-בשביל זה. כי היום ₪..

 ההלוואות בבנק, אתה קונה כסף בזול היום. 

ניה שראל ח יודע. את האמת זה גם נכון. הריבית נמוכה. הנה  :י  , ברק 

סף-אבי מור .. מיליון  16אז אני אומר, אנחנו בגירעון של   :יו משרד ₪.

.. אז השאלה, ניקח את ה -הפנים יאשר, כי תכנית ההתייעלות, היה אמור לאשר.

-אני לדעתי צריך לקחת כדי לסגור את הגירעון. לא נראה לי, הרי ב₪. מיליון  4.5

 קציב מתאפס. , אסור לנו להיות בגירעון. שם הת2017

ין שטי  מאוזן.   :מזל רוט

סף-אבי מור ב  :יו . להתאפס.  .. יש לנו 2016-אנחנו.. ₪ מיליון  8.750.

 לשנתיים. 

ניה שראל ח  . 2016אפשר לקחת הכל בתחילת   :י

סף-אבי מור .   :יו . על מנת באמת לסגור את הגירעון הזה. כי אחרת.

 ..  לבזבז כסף שלא.

יה נ שראל ח  ולי לפני... צריך לבדוק. אז כדאי לקחת א  :י

סף-אבי מור זה לא יש לנו עודף כסף. אז אני אומר, כדי לשקול את   :יו

 עוד כמה מיליונים. ₪... מיליון  4.5-העניין של ה

שה מימון ויכול מאוד להיות שאחרי    :מ אנחנו בדקנו את עצמנו, 

. .אנחנו גם אז נדע פחות או יותר מה הצפי שלנו לסוף נובמבר .. תקציב החגים. .

 המדינה. 

ניה שראל ח לעומת ₪ מיליון  3אם בגלל הארנונה גבית עוד כמעט   :י

 השנה הקודמת. 
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שה מימון .    :מ .  אנחנו עומדים ביעדים.

סף-אבי מור  ... פיגורים?   :יו

ין שטי  כן.   :מזל רוט

סף-אבי מור  יש מהשוטף ויש מהפיגורים.   :יו

יה נ שראל ח  דק. הלוואה גם נמוכה, הוא צו  :י

 )מדברים ביחד( 

יה נ שראל ח אולי לחכות לסוף שנה, ומקסימום סוף שנה להעביר.   :י

 אוקטובר נובמבר אפשר לבחון את זה. 

סף-אבי מור .   :יו . אני אגיד לכם את האמת, באמת תכנית ההתייעלות.

בפועל וכל זה, תגיד לי, ברק, דיברנו אז בזמנו, ואני לא שוכח שום דבר, ואמרנו, 

 ₪.  30,000-40,000זה נייר טויטה למחזר הלוואות, גם אם נרווח תכין אי

שראל י "ח ברק  עשינו את החישוב הזה, עשיתי את החישוב הזה, ואני   :רו

 יכול לבוא ולהגיד לך שאין כדאיות. 

סף-אבי מור  מבחינת הקנסות?   :יו

שראל י "ח ברק   לא מבחינת הכנסות, מהמחזור.   :רו

סף-אבי מור  נסות. קנסות, ק  :יו

שראל י "ח ברק  זה גם זה. זה גם הקנסות, וזה גם שההלוואות אוטוטו   :רו

  ..  מסתיימות, ככה שאנחנו כבר.

סף-אבי מור  שילמתם את הריבית?   :יו

שה מימון  בדיוק.    :מ

שראל י "ח ברק  .   :רו .  מה שנשאר זה רק.

ין שטי  לפי פריים.   :מזל רוט

שראל י "ח ברק  הולכת , 2020ות שלנו עד שנת דרך אגב מצבת ההלווא  :רו
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מצבת ההלוואות שלנו לסוף ₪ מיליון מיליון  48. 20על  48-לעמוד, תחזיקו חזק, מ

 . 2015שנת 

סף-אבי מור .   :יו .  היום.

יה נ שראל ח  מיליון.  20יהיה על  2020-ב  :י

סף-אבי מור  יהיה?  20על   :יו

שראל י "ח ברק   . 20זה יעמוד על   :רו

יה נ שראל ח  ם כן לא ניקח עוד. אלא א  :י

סף-אבי מור  לא, ניקח.   :יו

 

עדה-  /23 הו שיבות  פות בי שתת עבור ה נה  ערר לארנו י ועדת  שור תגמול לחבר אי

פנים/ שרד ה "ל מ י חוזר מנכ פ  על 

 

שה מימון  . 12רבותיי, סעיף    :מ

י יעקב מעלימ  אישור תגמול לחברי ועדת ערר ארנונה.   :הרב 

שה מימון חת מינינו ועדת ערר. ועדת הערר בשעה טובה ומוצל   :מ

יועץ משפטי, שאין  ניגודי עניינים שקיבלנו אישור  עמדה בכל הדרישות בחוק, כולל 

לאף אחד מחברי הוועדה ניגוד עניינים. המחוקק קבע שוועדת הערר, חברי הוועדה 

.. אני אומר את זה כמעט בוודאות,  רשאים לקבל תגמול על העבודה שלהם. הסכום.

 לחברים. ₪  175-"ר הוועדה לשעה, וליו₪  195

 .180-ו 202    :???

שה מימון ₪  202עלה, מאז שדיברתי כבר עלה. ₪.  180-ו 202   :מ

יו"ר הוועדה, ו יו"ר הוועדה עו"ד  2-ל₪  180-לשעה  חברי ועדה. חברי הוועדה הם 

מקומי, חברת הוועדה היא עוד עו"ד ממוצא אתיופי, שהיא הסכימה להיות חברה 

דה. והמועמד השלישי הוא בחור שהיה פה לפני שנים חבר מועצה, רון שטרן. בווע

הוועדה תפעל מיד לאחר החגים. יש לנו תיקים לא מעטים להתחיל לטפל בהם. 
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 ובשמכם, אני מאחל לחברי הוועדה הצלחה בתפקידם. 

סף-אבי מור  מי זה היו"ר?   :יו

שה מימון .    :מ . סינתי  היו"ר..

סף-אבי מור ..? בד  :יו  קת את העניין שאמרת.

שה מימון  ודאי, בדקנו. יועץ משפטי בדק, יש אישור.    :מ

יה נ שראל ח  הוא היה עו"ד פלילי.   :י

שה מימון  יש אישור בכתב, הכל בסדר. יש לנו אישור בכתב.    :מ

גסי  מה התגמול הכולל?    :יובל לו

שה מימון  התגמול הוא לשעה.    :מ

גסי  ת. הערכה כולל   :יובל לו

שה מימון עוד פעם, נכון לעכשיו יש לנו לא מעט תיקים. לא יודע,    :מ

זו ועדה מעין שיפוטית, כלומר יושבת, יש דיני  20, 15, 10 תיקים יש לנו. חבר'ה, 

 הוכחות, יש עדויות, יש חקירות. 

גסי  אבל מה הקשר לרון שטרן?    :יובל לו

שה מימון . ומצאנו עו"ד נוספת צריך להיות גם נציג ציבור בוועדה   :מ

 שהסכימה להיות, מקומית. 

גסי  ורון שטרן עונה על זה?    :יובל לו

שה אלון:  עונה, כן. אקדמאי.   מר מ

גסי  אבל לא יו"ר הנהלת המתנ"ס? הוא    :יובל לו

שה מימון ניגוד עניינים.    :מ  כן, הוא כן. אין שום 

גסי  ואין שום ניגוד עניינים?    :יובל לו

שה מימון  לא, אין שום דבר. המתנ"ס לא קשור לארנונה בכלל.    :מ

גסי לא משנה, המתנ"ס הוא גוף של העירייה. הוא גוף    :יובל לו
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 שמתוקצב על ידי העירייה. 

י יעקב מעלימ  גוף מתוקצב, הוא עצמאי.   :הרב 

שלומי "ד טל  .   :עו .  אנחנו ציינו שמקום שיתעורר איזשהו סיכוי ש.

גסי  עדיף למצוא מישהו אחר. אולי    :יובל לו

שה מימון   -אם יהיה משהו נקודתי   :מ

גסי  יש אישור מהיועץ המשפטי?    :יובל לו

שה מימון .    :מ  ודאי

 מי מממנה אותם?     :???

שה מימון  אתם מיניתם אותם לפני חודשיים.    :מ

 )מדברים ביחד( 

שה מימון  בדיוק, כן.  8היינו    :מ

 

פה אחד לא החלטה: עבור  שרהוחלט  נה  ערר לארנו י ועדת  גמול לחבר ת

נים/ פ שרד ה "ל מ י חוזר מנכ פ על  ה-  הועד שיבות  פות בי שתת  ה

 

של אגף הביטחון/ /24 י  נ שור מבנה ארגו  אי

 

י יעקב מעלימ  . 13 –מבנה ארגוני   :הרב 

שה מימון אגף הביטחון מתפתח... החלטנו להעביר גם את כל נושא    :מ

 הפיקוח. 

י יעקב מעלימ  פתח. י  :הרב 

שה מימון לא, יפתח זה חניות. החלטנו במסגרת אגף ביטחון    :מ

להקים מחלקת פיקוח שתכלול גם חניות וגם פיקוח סביבתי. העברנו גם רישויי 

מאוד, ואנחנו בעצם הכנו איזו -עסקים לאגף ביטחון. האגף הזה מתפתח מאוד
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ה אליו בכל מה הדמיה של מבנה ארגוני של האגף. והיום משרד הפנים, כשאתה פונ

שקשור לשכר, הוא מבקש קודם כל לקבל אישור למבנה הארגוני שאתה מציע 

ושאתה מציג בפניו. המבנה הארגוני הוצג בפניכם, ואנחנו מבקשים את האישור 

שלכם לאשר את המבנה הארגוני של האגף הזה. זה כולל את אופק כמחלקה אחת, 

 זה כולל את המוקד. 

סף-אבי מור  קלטים. מחסן, מ  :יו

שה מימון אגב, גם המחסן העברנו אותו, סידרנו אותו, הפרדנו    :מ

אותו מהקניות, כי החוק גם קבע שהקניין צריך להיות אחד שמציע קניות בלבד. 

.. בסוף השנה עושים אינוונטר. בעצם  הוא מספק למחסן, המחסן צריך להיות.

יצא וכמה יצא. יש  אפשר גם לבדוק, לדעת כל מה שנכנס למחסן ומה שיצר ולמי

 הסדרנו את העניין הזה. תוכנה ממוחשבת. 

גסי משה, שאלה. חוץ מיחידת הפיקוח שהתווספה בשנה    :יובל לו

האחרונה, כל השאר פחות או יותר היו במשך השנים האחרונות. מה השינוי 

 בתקציב של האגף הזה? 

סף-אבי מור  המחסן לא היה.   :יו

גסי  ם כבר. עובדים שקיימי   :יובל לו

ניה שראל ח  מחסן החירום גם לא היה.   :י

שה מימון חלק מהדברים שאמרנו, סתם דוגמא, לפני תקופה קצרה    :מ

החלטנו להעביר את כל נושא רישוי העסקים, מצאנו שם איזושהי בעייתיות 

 מסוימת. 

ניה שראל ח  רישוי עסקים זה לא ציון אמיר?   :י

שה מימון איש המקצוע, הוא התברואן  אז זהו, ציון אמיר הוא   :מ

רחל מלכה, היא עובדת כבר  –שיש לו גם את ה... אבל יש לנו מפקחת רישוי עסקים 

שנים בעירייה. אנחנו גם מאשרים אותה היום כפקחית, על מנת שתוכל  3,5,6

לממש את הסמכויות שלה. החלטנו להעביר אותה גם כן לאגף הביטחון. רצינו 
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 העיר יהיה תחת מנהל אחד. בעצם שכל נושא הפיקוח של 

ניה שראל ח   אז ציון כאילו הוא בתברואה? הוא לא קשור?  :י

שה מימון ציון אמיר, הוא מנהל רישוי עסקים, ויש לו תחום נוסף,    :מ

בטיחות בעבודה, בטיחות מוסדות. יש לו תעודות מתאימות בנושאים האלה של 

מונה בטיחות בעבודה וציון זה עובדים חייב מ 100בטיחות. היום גם כל ארגון מעל 

האיש. אנחנו באמת רוצים לנסות לתקן את כל נושא רישוי העסקים. יש לנו הרבה 

 עסקים ללא רישיון מכל מיני סיבות. 

ניה שראל ח אבל יש קושי, באמת. יש קושי להוציא רישיון עסק   :י

 בעיר. מכל מיני סיבות, תעשייה, מסחר. 

שה מימון מה שעשינו זה דבר כזה.  –בעצם? מה עשינו עכשיו    :מ

אנחנו עכשיו נתנו לנם שבועיים... ישבנו ישיבה, נתנו לנו שבועיים תעשו מיפוי של 

 העיר. כמה עסקים טעוני רישיון. 

ניה שראל ח  אין להם רישיון.  90%-נראה לי יותר מ  :י

שה מימון חנות בגדים למשל סתם דוגמא, לא צריכה רישיון, לא    :מ

י ממנה. אם יש לה בעיה של חריגה, שהיא יושבת במקום שהוא תעשייה מעניין אות

והיא מסחר, בשביל זה יש את ההנדסה, שיגיש כתב אישום. אני מדבר על עסקים 

טעוני רישיון. עכשיו עושים מיפוי, נתנו להם שבועיים לעשות... בעיר. כמה עסקים 

 בכלל יש טעוני רישיון, ואז לפלח אותם. 

יה נ שראל ח  מה הקריטריונים?   :י

שה מימון  קודם כל יש חוק מה זה עסק טעון רישוי.    :מ

שלומי "ד טל  .   :עו .  ... קובע בדיוק איזה עסקים טעוני רישוי לפי מזון.

שה מימון אנחנו לא ממציאים כלום ישראל, הכל כתוב. אחרי    :מ

ששמנו את  שמיפנו, המיפוי השלישי זה מי יש לו רישיון, מי אין לו רישיון. אחרי

המיפוי הנוסף, המיפוי הבא אחריו זה כל מי שאין לו רישיון, מה הסיבה שאין לו 

רישיון. יש לפעמים סיבה שתלויה במהנדס, שהמבנה יש לו חריגות בנייה. יש סיבה 
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 שצריך אישור משטרה ואין אישור משטרה. 

סף-אבי מור  כיבוי אש, משרד הבריאות.   :יו

שה מימון משרד הבריאות. ולכן, קודם כל עושים את  יש סיבה של   :מ

הפילוח הזה, לדעת באמת מה הסיבה שבמקום הזה אין. אחרי שנדע את כל המיפוי 

... אחרי החגים ישיבה, שיהיה בה גם יועץ משפטי וגם מהנדס, וגם כל  הזה, 

סעיף ולבדוק באמת מה -האנשים הנוספים, איכות סביבה, כולם, ולעבור סעיף

ק הזה בכלל לקבל רישיון. האם בכלל יש סיכוי שהוא יקבל. אני הסיכוי של העס

עסקים עם בעיה של תכנון ובנייה. תבדוק ותגיד לי.  30יש לך פה  –אומר למהנדס 

מתוכם אני יכול להבריא את המצב שם, לשחרר אותם. כל התהליך  20אולי 

לשם. אני שאנחנו עושים אותו עכשיו, זו הסיבה שלו. בגלל זה גם העברנו אותה 

רז הוא מנהל טוב, באמת, הוא איש מקצוע טוב, הוא עובד טוב, הוא בחור יודע שא

 חרוץ. הוא היה שנה בשליחות עלומה וחזר. 

 

ה: טחון/  החלט הבי של אגף  י  נ גו ה אר שור מבנ פה אחד אי שר   הוחלט לא

 

שכר  /25 שלום  שות לת עדכון דרגת ר יה/  י י אוכלוס "ס תחום אומדנ שור מהלמ אי

שבים/ 41-111ל לעיר מע  תו

 

שה מימון רבותיי. נבחרים ועובדים שעובדים בחוזים,  – 14סעיף    :מ

 5-תושבים, מ 5,000עובדים על פי אישורים, על פי גודל אוכלוסייה. יש טבלה עד 

'. נתיבות, לפי האישור שיש  100עד  50, 50עד  30, 30עד  20, 20עד  10-, מ10עד  וכו

, ולכן, משרד הפנים היום במסגרת 30,000-האת  1.1.15-לכם פה, חצתה ב

האישורים שהוא מבקש, הוא מבקש שעיריית נתיבות בעצם תאשר את העובדה 

 . 50עד  31, עוברים לדרגת שכר 30עד  20שהעובדים שהיו בדרגת שכר 

שר ביטון  זה לטובתם?    :א

שה מימון רק לטובתם. זה אישור פורמאלי של המועצה. אגב,    :מ
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שתדעו, כבר עלה להם. עשו ככה, הנבחרים לפי משרד הפנים אז מזמן הנבחרים, 

 . העובדים זה לפי הלמ"ס. 30היה 

שלומי "ד חן   תגיד, לחברי העירייה אין משהו?   :עו

שה מימון  ... חכה. זה בישיבה הבאה.    :מ

יה נ שראל ח .   :י .  שלומי, טבלטים.

 )מדברים ביחד( 

שה מימון  וק לתגמול חברי מועצה. הגישו שוב פעם הצעת ח   :מ

יה נ שראל ח  לא צריך תגמול. פעם בחודש לקחת אותנו לאילת.  :י

שה מימון  לעשות לכם קופה קטנה מה שמגיע.    :מ

שלומי "ד חן  אבל יותר מזה, סליחה רגע, משה, תן לי אני אגיד לך   :עו

צה. משהו. תבדוק את העניין הזה, עוד פעם אני אומר לך. מגיע טבלטים לחברי מוע

 אני אומר לך, בדוק. 

ין שטי  מה זה?   :מזל רוט

שלומי "ד חן  טבלטים לחברי מועצה. קיבלו בחוף אשקלון, קיבלו בבני   :עו

 שמעון, בשדות נגב. 

שה מימון  אני אומר לכם, אם זה אפשרי חוקית אני בעד.    :מ

שלומי "ד חן   תבדקי, זה חוקי ואפשרי.   :עו

ניה שראל ח  עכשיו.  בואו נעביר את זה  :י

שלומי "ד חן   ברצינות, תעלה את זה.   :עו

 

ה: ה אחד  החלט פ שר  גת הוחלט לא עדכון דר ה/  י י אוכלוסי "ס תחום אומדנ מהלמ

שכר לעיר מעל  שלום  שות לת שבים/ 41-111ר  תו

 

שו /26 יטרוק אוזן/אי יקירה ס פיקוח:  ה יחידת  עבור  ה  ש פקחית חד עסקת   ר ה



 נתיבותעיריית 

 9/9/2015מיום  13מן המניין( מספר שישיבת מועצה )
 

 25 

 

י עסקים: /27 שו פקחית לרי עסקת  שור ה  /148282695רחלי מלכה- ת/ז  אי

 

שה מימון פקחיות, על מנת לתת להן  2אנחנו מבקשים אישור של    :מ

הסמכה, אחת של רישוי עסקים ואחת פקחית כללית על פי חוק סדר וניקיון, על פי 

 חוק שמירת הניקיון וכל מה שקשור בזה, איכות סביבה וכו'. 

י יעקב מעלימ  התנגדות למישהו?   :הרב 

שראל  ניהי  אין.   :ח

שלומי "ד חן   אנחנו לא מכירים אותה. מישהו מכיר אותה?   :עו

ניה שראל ח  ילדה טובה. יקירה, הבת של יפה.   :י

 

ה: פה אחד  החלט שר  יקוח: הוחלט לא פ יחידת ה עבור  שה  פקחית חד סקת  הע

יטרוק אוזן/ ה ס  יקיר

 

ה: ה החלט ה אחד  פ שר  י מלכה-הוחלט לא סקים: רחל י ע שו פקחית לרי  עסקת 

 /148282695ת/ז 

 

יום  /28 יר- מ שמות לרחובות הע פרוטוקול ועדת  שור   /42/9/26אי

 

שה מימון  2פרוטוקול ועדת שמות. אני גם כתבתי את זה, היו    :מ

.. קיבלתי ממנו הסכמה טלפונית, ולכן גם הבאתי את זה... ועדת  חברי מועצה.

 רשות. 

ניה שראל ח .   :י  לא סיימנו, היה חלק שלא סיימנו

אמרתי לך הולך להיות על שם אנשי רוח, משוררים    :שה מימוןמ
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 ואומנים. קיבלתם את המפה? 

י יעקב מעלימ  כן, כן.   :הרב 

שר ביטון יו"ר ועדה    :א איך הגיע יו"ר הוועדה הזה? נדמה לי שהיה 

 אחר. 

שה מימון  לא.    :מ

שר ביטון  בטוח?    :א

שה מימון שלי בוועדות. אני  כן. זה מה שמופיע אצל המזכירה   :מ

יו"ר הוועדה.   שאלתי אותה מי 

שר ביטון .    :א  אני הייתי יו"ר, לפי מה שזכור לי, כן

שה מימון .    :מ . באמת? רגע, נבדוק. שאלתי אותה מי יו"ר, אמרה לי.

 כן, בפירוש... 

יה נ שראל ח בלי קשר, כל הטבלה של כל הוועדות, דיברנו בשבועיים   :י

  -שנשנה אותה. אין בכלל שאחרי הישיבה הראשונה

שה מימון .    :מ  לא, שינינו

יה נ שראל ח  לא שינינו.   :י

י יעקב מעלימ  ועדות.  3שינו   :הרב 

יה נ שראל ח  שתיים. -שינו איזו ועדה  :י

שה מימון  ביקורת.    :מ

יה נ שראל ח יו"ר הביקורת, איפה הוא?   :י  רק ביקורת, נכון. 

שה מימון . היה בישיבת ועדת בי   :מ קורת, והוא אמר לי שהוא ..

 מאוד נהנה. -מאוד

פרץ שה   יפה. אני שמח.    :מ

שה מימון שמע, היא דיברה איתי היום שעה, רק שתדע, משה, על    :מ
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 מה שהיה אתמול. ואני הסכמתי איתה על הכל, כי אני מכיר אותה. 

סף-אבי מור דרך אגב, בנושא של ועדת הנחות, משה, אני גם הערתי   :יו

פר פעמים בישיבה, וטוב, היועץ המשפטי לשעבר היה אמור לבדוק, כי את זה מס

 לא יכול להיות שכולם מהקואליציה. 

שה מימון  מי? יש שם את אפשטיין.    :מ

י יעקב מעלימ  אפשטיין היו"ר.   :הרב 

שה מימון .    :מ . ומי עוד חבר מועצה? ועדת הנחות של הארנונה. אשר.

 קואליציה. 

ניה שראל ח ,   :י  אשר ש"ס. נכון

שה מימון  בואו נעשה ככה, מי מהאופוזיציה...?    :מ

 )מדברים ביחד( 

שה מימון לא, לא, הוא צודק. תראה, כל הוועדות צריכות להיות    :מ

 באופן יחסי, נכון? 

שלומי "ד חן  .   :עו  נכון

יה נ שראל ח  צריך לעבור עליהן מחדש.   :י

שה מימון לא מדבר כרגע  חברי מועצה שמבחינה חוקית, 3יש    :מ

מעשית או לא מעשית, חוקית, כמפלגה שהמפלגה עצמה, השם של המפלגה נמצא 

בקואליציה, לא משנה כרגע מה קורה בתוך המפלגה. ולכן, באמת יכול להיות 

. לצרף, להוציא שם.  .  שצריכים לשנות שם.

 אני נפקד.     :???

שה מימון  רגע, אתה לא מגיע לוועדות?    :מ

לטובת התושבים. אני כל מה שאפשר לתת לטובת אני     :???

קודם כל, אני באמת שמח. אגב, קיבלנו את התושבים, כמובן אלה שמגיע להם. 

 .  ההסכמה של המשפחות, אנחנו..
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י יעקב מעלימ לפני שאתה ממשיך, סליחה. אני ביקשתי גם שיעשו   :הרב 

 משהו לרב עובדיה יוסף. 

ניה שראל ח  היא תהיה הרב עובדיה, חרדים. יש את השכונה החדשה,   :י

שה מימון לא, לא. לא נאות מאיר. נאות מאיר לקחתי ממנה רבע,    :מ

 אני שמח שזה לא... 

יה נ שראל ח  צריך לעצור אותם קצת, החרדים האלה.   :י

י יעקב מעלימ  את כל המגרשים כמעט מכרו שם.   :הרב 

שה מימון שנמצאת,  הם מכרו, אני יודע. הם מכרו. השכונה הזאת   :מ

קומות,  12יח"ד, בבניינים של  800-אם תשימו לב, הרכבת זה פה, זו שכונה של כ

שאוטוטו אחרי החגים מתחילים להוציא שיווקים. אני באופן אישי דיברתי עם 

המשפחות הסכימו, כמו  2-משפחת אבו, דיברתי עם משפחת דנינו, אנחנו שמחים ש

. בעיר שהוא ני הל אותה. אז יש פה רח' על שם יוסף שראוי, שראש עיר לשעבר..

אבו. זה היה על שם דנינו. היתה גם הצעה בוועדה לקרוא על שם ראש המועצה 

 הדתית הראשון של נתיבות, אילוז.

ניה שראל ח נגיד סתם דוגמא אליהו פרץ. לא, משה?   :י  הייתי עושה גם 

שה מימון  כן, אני גם חושב ככה. אני חשבתי ככה.   :מ

יה נ שראל ח בואו נוסיף על אליהו פרץ. אפשר גם את ההוא, איך   :י

... יש לו איזושהי שייכות לנתיבות.   קוראים לו, אהרון פרץ. 

שה מימון בוא, אנחנו נעשה, אנחנו נשב ביחד נעשה את זה. קודם    :מ

. אני מתנצל, אם המזכירה שלי הטעתה אותי, אז אני כבר  כל באמת לבדוק ש..

.  –דק את זה. שאלתי מתנצל מראש. אני מחר בו יו"ר הוועדה? אמרה לי.. מי 

 אמרתי לה בסדר. הזמנו אותו.

שר ביטון דרך אגב, יכולה להיות ועדה בלי יו"ר הוועדה שיהיה    :א

 נוכח? 

י יעקב מעלימ  יש ממלא מקום לכל ועדה.   :הרב 



 נתיבותעיריית 

 9/9/2015מיום  13מן המניין( מספר שישיבת מועצה )
 

 29 

שה מימון התשובה היא לא. אלא אם כן מועצת העיר כבר מאשרת    :מ

 הכל בעצם. 

שר  אז בעצם הוועדה הזאת גם לא היתה חוקית, כי לא היה    :ביטוןא

 שם יו"ר הוועדה. 

שה מימון אבל אמרתי לך שאני שאלתי, זה מה שאמרו לי, ולכן אני    :מ

 אמרתי לך אני אבדוק. 

שר ביטון נוכח.    :א  עוד פעם, גם הוא לא היה 

שה מימון  מי?    :מ

שר ביטון  צ'ו. לצ'   :א

י יעקב מעלימ  צ'ו היה. צ'ל  :הרב 

שה מימון  חניה לא היה.    :מ

יה נ שראל ח  אני הייתי בהלוויה של שמואל חנייה.   :י

שה מימון התקשרתי אליו אני באופן אישי, אמרתי לו 'הנה סדר    :מ

..'. השכונה הנוספת שם היא תיקרא יום והנה החלטות, אתה מסכים? ', אמר לי 'כן.

 ן. שכונת נווה שרון, על שם אריאל שרו

יה נ שראל ח אני אמרתי שזה אבסורד. כי אתה יודע, צד אחד זה גוש   :י

 קטיף, צד אחד זה אריאל שרון...

 )מדברים ביחד( 

שה מימון שנים, שאם ייצא  3קיבלנו פנייה מארגון לח"י כבר לפני    :מ

לנו... שני רחובות מרכזיים, אחד על שם אריאל שרון בתוך השכונה, ואחד על שם 

  -בתוך השכונה. הרחובות הנוספים יצחק שמיר

 רחובות מקוריים.     :???

שה מימון -פעם נתנו כל מיני עצים. אגף, עשינו... ספרדים   :מ

 אשכנזים. 
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סף-אבי מור  אנחנו רוצים את בן אריה.  :יו

שה מימון  ג'ו עמר... יהושע אזולאי.    :מ

גסי  יודע מזה. אגב אזולאי, אתמול דיברתי עם הבן, הוא לא    :יובל לו

שה מימון לא, לא, לא. אמרתי רק ל... ראשונה, שהולכים לקרוא    :מ

... את האמת, בהצעה שלנו לא היה.   על שם אבא שלה. 

גסי  לא, זה מצוין, זה יפה מאוד.    :יובל לו

 )מדברים ביחד(  

שה מימון אני הצעתי, אמרתי יש פה כנר שהיה מגדול הכנרים    :מ

נות. עשו לו ערב בזמנו, לכבודו, בהיכל התרבות, היו המרוקאים בשנים האחרו

.. כל המדינה. באמת היה אדם. ואני חשבתי שגם אחד כזה, שיהיה רח' על שמו  שם.

 בעיר. שושנה דמארי שלנו...

שלומי חן "ד  אתה יכול לקרוא רח' על שם אשר מזרחי. עוד כמה   :עו

י רוח, שהם ברמה של משוררים, פייטנים, אשר מזרחי. אם כבר מכניסי פה אנש

 שירה... 

 )מדברים ביחד( 

גסי אני אומר כזה דבר, לגבי הרישום, כל הרחובות האלה    :יובל לו

של שלום דנינו ואליהו אילוז וכל אלה, אפשר להעביר אותם לשכונה החדשה לנווה 

שרון, שזה על שם אומנים או אנשים חשובים. ובשכונת מערב מה המאפיינים של 

 השכונה שם? 

שה מימון אני אגיד לך מה הבעיה. השכונה שם, זו שכונה יחסית    :מ

 ראשי ערים שם. אתה בעצם שכונה, קובע מאפיין.  2-קטנה. אתה לא יכול ל

גסי  נו, מה המאפיין?    :יובל לו

שה מימון אז קבענו סתם דוגמא שבנווה מערב אמרנו סביונים, כל    :מ

לח"י והאצ"ל וכל המחתרות. באזור... זה מיני שמות. אזור מסוים קראנו על שם ה

לקבוע מאפיין מסוים, ללכת איתו למתחם שלם. על שם חילות צה"ל. אתה חייב 
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  -אנחנו עכשיו, איפה שעובדים

יה נ שראל ח  זה הרב עובדיה.   :י

שה מימון בדיוק. שם אמורה להיות שכונה על שם הרב עובדיה    :מ

. ייחוד של השכונה. שם לא י  קראו על שם אומן. יוסף. שם..

שר ביטון אתה לא צריך לחפש, רק תעשו שכונה ענקית, שיהיו שם    :א

 לפחות כמה אלי רחובות. 

 )מדברים ביחד( 

י יעקב מעלימ  מאושר פה אחד?   :הרב 

שלומי חן "ד  שנייה רגע. זה מאושר, אבל אולי יש פה עוד כמה שמות   :עו

 שאתם רוצים להכניס. 

שה מימון  . אין מקום   :מ

שלומי חן "ד  .   :עו  לשנות אולי

גסי  אין רחובות כרגע.    :יובל לו

יה נ שראל ח  מה, ככה זה ייקרא, רח' המייסדים?   :י

שה מימון .    :מ .. ראש המועצה משנת זה כללי .1969  . . שנמצא שם.

 . כאילו ותיקים כזה. 1978

 )מדברים ביחד( 

 

ה: פה אחד  החלט שר  שמות לרהוחלט לא טוקול ועדת  עיר- מיום פרו חובות ה

42/9/26/ 

 

" ל /29 עם נו י  "נתיב פר  הס ית  שם ב י  נו שי שה ל שור בק "/-אי הו י  "נועם אל

 

שה מימון רבותיי, בית ספר נתיבי נועם, זה לא נתיבי נועם, היו שם    :מ
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פעם שני בתי ספר. היה נתיב אליהו והיה נתיבי נועם. הוא נקרא בפועל נועם 

א בפועל ה אחת מפה וחיברנו את זה. זה נקראליהו. לקחנו מילה אחת מפה ומיל

נועם אליהו, אבל במסמכים זה לא מופיע נועם אליהו, ולכן אנחנו צריכים את 

 האישור שלכם לקרוא לו נועם אליהו באופן רשמי. 

ניה שראל ח שמעתי עבדת השבוע קשה ברבין, באה מנהלת חדשה.   :י

 אוזן עזבה. 

שה מימון   -400-בית הספר הזה ירד מ לא, מנהלת שישבה שנים.   :מ

יה נ שראל ח  ילד יש שם.  150  :י

שה מימון . והיא פשוט לא אכפת לה ממה שקרה שם. צריך 217לא,    :מ

 להשקיע שם מאות אלפי שקלים. 

ניה שראל ח  רבין על הפנים, באמת.  :י

שה מימון  200אתה יודע מה מצאנו שם היום? מצאנו שם כמעט    :מ

נייר טואלט. מצאנו מעל  אקונומיקה, מצאנו חדר  מטאטא.  100שלם של 

ניה שראל ח  זה רשלנות, הייתי תובע אותם.   :י

 )מדברים ביחד( 

 

ה: ה אחד  החלט פ שר  " הוחלט לא נועם י  "נתיב פר  ס שם בית ה י  נו י ש שה ל          בק

"/-ל יהו  "נועם אל

 

נועה:  /:2 שור הרכב ועדת ת  אי

יאל זוהר יח יה  העירי ש  ה - רא הועד "ר   יו

ג התחבורה  נצי שרד   מ

שראל  י טרת  ש ג מ  נצי

( פולין ( דן )במקום מטרו ג חב  נצי

העיר  עצת  שלומי חן –חברי מו ימי ו  יעקב מעל

יה  י עיר ס ה ( –מהנד ץ ימובי  יולי חי
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שה מימון רבותיי, אישור הרכב ועדת תנועה. אתה רוצה להסביר    :מ

 להם, היועץ המשפטי, מה זה תחבורה ומה זה תנועה? 

ניה שראל ח  יפה צובעים אדום לבן. א  :י

שלומי "ד טל  ועדת תנועה היא ועדה שמורכבת מגורמי מקצוע   :עו

שמייעצים לוועדת התחבורה. ועדת התחבורה היא זאת שמקבלת את ההמלצות. 

.. וכמו שגם מהנדס ה עיר אמר ברשות מקומית קטנה, בדרך כלל משתמשים ב.

הכניסו גם נציגי, מדברים  מקומית, ויש את הוועדה המייעצת. ולכן, בהרכב שפה,

  -על זה שבוועדת תנועה יהיו חברים

יה נ שראל ח  הנה, נציג משרד התחבורה, נציג משטרת ישראל.   :י

שלומי "ד טל  נציגי המשטרה, נציג קואופרטיב לתחבורה ונציגים יותר   :עו

 מקצועיים שיכולים לייעץ. 

שה מימון זו   :מ ועדה שלא  אבל זו ועדה מייעצת. מי שמחליט בסוף, 

 מאשרים אותה פה. 

ניה שראל ח  מה זה, איפה לסמן אדום לבן? מה?   :י

שה מימון רשות תמרור, שבראשה עומד ראש העיר, המהנדס של    :מ

 משרד התחבורה. 

יץ יחימוב יוס  נמצא שם מהנדס שהרשות... ממונה על ידי משרד   :יול

 התחבורה. 

שה מימון צם מקבלים את הוועדה הזו ממליצה להם, והם בע   :מ

 ההחלטות. ההחלטה שלהם מחייבת. 

סף-אבי מור  מה עם העניין הזה של כחול לבן?   :יו

ניה שראל ח מה עם עניין של חניון? יולי, אמורה להיות פה כיכר,   :י

 נכון, בתכנית מתאר העתידית. 
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י יעקב מעלימ  ישראל.   :הרב 

יה נ שראל ח  אה, לא סיימתם?   :י

י יעקב מעלימ  סעיפים.  2עוד לא,   :הרב 

 )מדברים ביחד( 

ה: שר  החלט פה אחד לא שר  נועה: הוחלט לא  הרכב ועדת ת

יאל זוהר  יח יה  העירי ש  ה - רא הועד "ר   יו

התחבורה   שרד  ג מ  נצי

שראל   י טרת  ש ג מ  נצי

 ( פולין ( דן )במקום מטרו ג חב   נצי

העיר   עצת  שלומי חן –חברי מו ימי ו  יעקב מעל

יה   י עיר ס ה ימובי –מהנד (יולי חי  ץ

 

31/ " "רבין "ס  שי חתימה בי י מור נו י ש שור   /אי

 

י לבנק לאומי /32 הורים  מבנק מזרח פי  שבון כס עברת ח שור ה פר  - אי בית ס

/"  "רבין

 

י יעקב מעלימ  אישור מורשי חתימה.   :הרב 

 

ה: פה אחד  החלט שר  "הוחלט לא "רבין "ס  ה בי שי חתימ י מור נו  /שי

 

י יעקב מעלימ ת חשבון כספי הורים מבנק ועוד סעיף, אישור העבר  :הרב 

 מזרחי לבנק לאומי בית ספר רבין. זה הסיפור הזה שסיפרת עכשיו. 

 פתחו סניף בלאומי.     :???

שה מימון .    :מ .  בית ספר רבין, יש פשוט.

יה נ שראל ח .  :י  עברו לניהול עצמאי ופתחו חשבון
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שה מימון מנהלת חדשה ברבין, אנחנו מבקשים לאשר את המנהלת    :מ

 שה ואת המזכירה. החד

ניה שראל ח  מאיפה היא, ממיתר, לא?   :י

שה מימון כן, כן. מורשי חתימה והעברת חשבון כספי הורים מבנק    :מ

 מזרחי לבנק לאומי. זהו, זה על פי בקשה של בית הספר. 

 

ה: ה אחד  החלט פ שר  י לבנק הוחלט לא נק מזרח ים  מב הור י  פ שבון כס העברת ח

"/ - לאומי "רבין פר   בית ס

 

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

שה מימוןמר   מ

ה יי עיר "ל ה  מנכ

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

 יחיאל זוהרמר 

ה י העירי ש   רא
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 קובץ החלטות

 
ים- בסך  /2 שרד התחבורה והבטיחות בדרכ "ר ממ סימון ₪-  222-542תב לצורך 

י בטיחות  ים והתקנ ש  /3126כבי

3/  ) "ר מס פ  2657הגדלת תב " שרד -הקמת מרה "ל ממ עדת הקצאות רח  מוו

סך  "ח/ 2/3הביטחון- ב ש  מל

ס(  /4 "ר מ נוך  :263הגדלת תב שרד החי (- בסך  -ממ שלב ב ה  ה חי נוו ס  " יית ב נ ב

: 13-944 /₪ 

סך  /5 ים ב יימ "ח ק שת מוס ג הנ עבור  נוך  שרד החי "ר ממ שור תב  ₪/ 991-111אי

נוך בסך  /6 שרד החי "ר ממ שור תב :27אי ידות לכיתות ₪-  711- נקי הצטי מע

שלב ב(- ולג הו  י "ת בנ שראל/ ת י פרחי   נים 

7/  ) "ר מס שור תב שראל  בסך  2681אי י י  שות מקרקע עבור  -₪  3-136-926מר

טלה 25מתחם   /2- מ

יל  בסך  /8 הגל גב ו נ ה פיתוח  שרד ל "ר מהמ שור תב עבור מרכז  -₪  247-475אי

ים/  צעיר

"ר מס(  /9 שיכון  בסך  2629הגדלת תב י וה נו שרד הבי ) ממ ה פ נו :-218)ת 13  ₪- 

ט  פרויק נות חברתי/עבור  שכו  שיקום 

:/  ) "ר מס הבריאות בסך  2629הגדלת תב שרד  ) ממ פה על ₪-  36-172)תנו פ שיו

נות/ שכו שות  שיקום והתחד יקט  פרו  במסגרת 

נוך /21 י שרד הח "ר ממ של  –תב שות  441-111בסכום כולל  י ג נ ימון  "ח- למ ש

הבא: פירוט  י ה פ נוך- ל  במוסדות חי

שמי י  י יתות לליקו שת כ ג יד המלך- להנ "ס  הבי  ₪/ 71-111  ע

ה שמיע י  י ה לליקו שת כית נג ה יצחק רבין- ל "ס   ₪/ 41-111  בי

עה שמי י  י שת כיתות לליקו ג "ד- להנ "ס חב  ₪/ 71-111   בי

שת  נג ה י ראובן- ל נטע "ת  ה 4ת ע שמי י  י יתות לליקו :  כ 1-111 /₪ 

ה שמיע י  י יקו יתה לל שת כ ג הנ ה- ל נווה חי  ₪/ 41-111  תיכון 

יתה לל שת כ שרה- להנג פארת  "ס ת הבי שמיע י  י  ₪/ 41-111  יקו

ה שמיע י  י שת כיתה לליקו הנג נועם-  ל יבי  נת "ס   ₪/ 41-111  בי
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ה: "רים כדלקמן: החלט פה אחד תב שר   הוחלט לא

סך   ים- ב יחות בדרכ הבט שרד התחבורה ו "ר ממ לצורך ₪-  222-542תב

יחות  י בט נ ים והתק ש  /3126סימון כבי

"ר מס(   פ  2657תב " ה " -הקמת מר עדת הקצאות רח שרד מוו ל ממ

סך  "ח/ 2/3הביטחון- ב ש  מל

ס(   "ר מ נוך  :263תב שרד החי סך  -ממ שלב ב(- ב ה  נווה חי "ס  יית ב נ ב

: 13-944 /₪ 

נוך בסך   י שרד הח "ר ממ :27תב "ת ₪-  711- ידות לכיתות ת טי נקי הצ מע

שראל/ י י  פרח נים  שלב ב(- ולג הו  י  בנ

נוך בסך   י שרד הח "ר ממ :27תב "ת₪-  711- ידות לכיתות ת טי נקי הצ  מע

שראל/ י י  פרח נים  שלב ב(- ולג הו  י  בנ

  ) "ר מס שראל  בסך  2681תב י עי  שות מקרק עבור  -₪  3-136-926מר

טלה 25מתחם   /2- מ

סך   גליל  ב גב וה הנ יתוח  פ שרד ל "ר מהמ עבור מרכז  -₪  247-475תב

ים/  צעיר

  ) "ר מס שיכון  בסך  2629תב י וה נו שרד הבי ) ממ פה :-218)תנו 13  ₪- 

ש שיקום  ט  פרויק נות חברתי/עבור   כו

"ר מס(   שרד הבריאות בסך  2629תב ) ממ פה על ₪-  36-172)תנו פ שיו

נות/ שכו שות  שיקום והתחד יקט  פרו  במסגרת 

נוך  החי שרד  "ר ממ של  –תב שות  441-111בסכום כולל  גי נ ימון  "ח- למ ש

הבא:  פירוט  י ה פ נוך- ל  במוסדות חי

ה  שמיע י  י יתות לליקו שת כ ג יד המלך- להנ "ס   ₪/  71-111 בי

הב  שמיע י  י ה לליקו שת כית נג ה יצחק רבין- ל "ס   ₪/  41-111 י

עה  שמי י  י שת כיתות לליקו ג "ד- להנ "ס חב  ₪/ 71-111  בי

שת   נג ה י ראובן- ל נטע "ת  ה 4ת ע שמי י  י יתות לליקו : כ 1-111  /₪ 

ה  שמיע י  י יקו יתה לל שת כ ג הנ ה- ל נווה חי  ₪/  41-111 תיכון 
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ה  שמיע י  י יתה לליקו שת כ שרה- להנג פארת  "ס ת  ₪/  41-111 בי

ה  שמיע י  י שת כיתה לליקו הנג נועם-  ל יבי  נת "ס   ₪/ 41-111 בי

 
 

עדה-  /23 הו שיבות  פות בי שתת עבור ה נה  ערר לארנו י ועדת  שור תגמול לחבר אי

פנים/ שרד ה "ל מ י חוזר מנכ פ  על 

 
 

שר החלטה: פה אחד לא עבור  הוחלט  נה  ערר לארנו י ועדת  גמול לחבר ת

י חו פ על  ה-  הועד שיבות  פות בי שתת נים/ה פ שרד ה "ל מ  זר מנכ

 
 

של אגף הביטחון/ /24 י  נ שור מבנה ארגו  אי

 
 

ה: טחון/  החלט הבי של אגף  י  נ גו ה אר שור מבנ פה אחד אי שר   הוחלט לא

 
 

שכר  /25 שלום  שות לת עדכון דרגת ר יה/  י י אוכלוס "ס תחום אומדנ שור מהלמ אי

שבים/ 41-111לעיר מעל   תו

 
 

ה: "ס תחום א החלט ה אחד מהלמ פ שר  גת הוחלט לא עדכון דר ה/  י י אוכלוסי ומדנ

שכר לעיר מעל  שלום  שות לת שבים/ 41-111ר  תו

 
 

יטרוק אוזן/ /26 יקירה ס פיקוח:  ה יחידת  עבור  ה  ש פקחית חד עסקת  שור ה  אי

 
 

י עסקים: רחלי מלכה- ת/ז  /27 שו פקחית לרי עסקת  שור ה  /148282695אי

 
 

ה: פ החלט יחידת ה עבור  שה  פקחית חד סקת  פה אחד הע שר  יקוח: הוחלט לא

יטרוק אוזן/ ה ס  יקיר
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ה: י מלכה-  החלט סקים: רחל י ע שו פקחית לרי עסקת  ה אחד ה פ שר  הוחלט לא

 /148282695ת/ז 

 
 

יום  /28 יר- מ שמות לרחובות הע פרוטוקול ועדת  שור   /42/9/26אי

 
ה: עיר- מיום  החלט שמות לרחובות ה טוקול ועדת  פרו פה אחד  שר  הוחלט לא

42/9/26/ 

 
 

ש /29 שה ל שור בק " לאי עם נו י  "נתיב פר  הס ית  שם ב י  נו "/-י הו י  "נועם אל

 
 

ה: "           החלט נועם י  "נתיב פר  ס שם בית ה י  נו י ש שה ל ה אחד בק פ שר  הוחלט לא

"/-ל יהו  "נועם אל

 
 

נועה:  /:2 שור הרכב ועדת ת  אי

יאל זוהר יח יה  העירי ש  ה - רא הועד "ר   יו

התחבורה  שרד  ג מ  נצי

שראל  י טרת  ש ג מ  נצי

( דן )במקום ג חב ) נצי פולין  מטרו

העיר  עצת  שלומי חן –חברי מו ימי ו  יעקב מעל

יה  י עיר ס ה ( –מהנד ץ ימובי  יולי חי

 
 

ה: נועה:  החלט שר הרכב ועדת ת פה אחד לא שר   הוחלט לא

יאל זוהר  יח יה  העירי ש  ה - רא הועד "ר   יו

התחבורה   שרד  ג מ  נצי

שראל   י טרת  ש ג מ  נצי

 ( פולין ( דן )במקום מטרו ג חב   נצי

העי  עצת  שלומי חן –ר חברי מו ימי ו  יעקב מעל



 נתיבותעיריית 

 9/9/2015מיום  13מן המניין( מספר שישיבת מועצה )
 

 40 

יה   י עיר ס ה ( –מהנד ץ ימובי  יולי חי

 
 

31/ /" "רבין "ס  שי חתימה בי י מור נו י ש שור   אי

 
ה: "/ החלט "רבין "ס  ה בי שי חתימ י מור נו שי פה אחד  שר   הוחלט לא

 
 

י לבנק לאומי  /32 הורים  מבנק מזרח פי  שבון כס עברת ח שור ה פר  -אי בית ס

/"  "רבין

 
 
 

ה: פ החלט שר  י לבנק הוחלט לא נק מזרח ים  מב הור י  פ שבון כס ה אחד העברת ח

"/ -לאומי  "רבין פר   בית ס


