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 :יוםהסדר על 

 ₪. 2,000,000גליל למרכז הפעלה בסך: -תב"ר ממשרד נגב .1

 ₪. 928,953תב"ר מרשות מקרקעי ישראל תכנון פארק תעשייה קלה בסך:  .2

 ₪. 750,000תב"ר מרשות מקרקעי ישראל לתכנון שכונת שער העיר בסך:  .3

 ₪. 117,900תב"ר מהמשרד להגנת הסביבה לתמיכות שונות בסך:  .4

 ₪. 1,000,000גליל לפיתוח מוסדות ומתקני ציבור בסך: -תב"ר ממשרד נגב .5

 ₪. 2,394,228ד הרווחה למיגון מוסדות רווחה בסך: תב"ר ממשר .6

 ₪. 616,000תב"ר מרשות מקרקעי ישראל למוסדות ציבור בסך:  .7

 ₪. 66,500תב"ר ממשרד החינוך לפינות עבודה עוז לתמורה בסך: .8

 ₪. 500,000תב"ר מהמועצה להסדר ההימורים בספורט למתקני ספורט בסך:  .9

בסך:  2012וספת לשנת ות 2015תב"ר ממפעל הפיס הקדמה לשנת   .10

1,560,000 .₪ 

 ₪. 118,397תב"ר ממשרד התרבות והספורט למתקני כדורסל בסך:   .11

 ₪. 30,000תב"ר ממשרד התרבות והספורט לתכנית אב לספורט בסך:   .12

אישור פתיחת חשבונות בנק בבתי הספר "נתיב יצחק", "נועם אליהו",   .13

 "נועם אורות", "רבין" ו"חב"ד".

 ₪. 700,000ים לשיקום כבישים ומדרכות בסך: תב"ר ממשרד הפנ  .14

 ₪. 300,000ר ממשרד הפנים להשלמת קו ניקוז בסך: "תב  .15

 ₪. 300,000 בסך:  תב"ר ממשרד הפנים להחלפת גופי תאורה  .16

 .7-9/14לתקופה  3דו"ח כספי תלת חודשי מס'   .17

 :תוספת לסדר היום

 .ש"ח 10.197.00 תב"ר מאיכות הסביבה לרכישת מכשיר למדידת רעש קרינה בסך  .18

  ש"ח 1.000.000תב"ר ממשרד הפנים למענק פיתוח בסך   .19

 .ש"ח 1.079.032תב"ר ממשרד הפנים לנגישות מבנה ציבור בסך  .20

 .ש"ח 236.498תב"ר ממשרד החינוך להגדלת תקציב גן פרחי ישראל בסך   .21

בית יעקב איש וביתו באו. אנחנו נמצאים בגלות    :אשר ביטון
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שבעצם הפכה את עם ישראל לעם. אם אל, הגלות הראשונה של עם ישרהראשונה 

השם שבני יעקב,  – הזאת, זו הייתה משפחה שבאה ממצרים ה...אנחנו נסתכל על 

שלו גם "ישראל", לכן קוראים לנו "בני ישראל", שהם באו למצרים ופתאום נהיו 

פחה ואנחנו צריכים פשוט להסתכל איך העם שלנו נהיה לעם, הרי לא כל מש .לעם

ולפי מה שידוע לנו אז עדיין לא ניתנה תורה, זאת  ,נהיית לעם, צריך משהו מיוחד

אומרת שלא היה לעם ישראל, לא מצוות, היו להם מצוות בודדות שעל פי המסורת 

תה להם מצווה מובילה שאברהם קיבל, אנחנו יהם קיבלו לפני כן, אבל אם הי

משהו שהשגיח על עם ישראל יודעים שבמצרים לא מלו את הילדים, אבל היה 

לפני טוהר המצוות עדיין, זה היה כמה  ?בשביל להפוך אותו לעם. בעצם מה זה היה

שזה השם, השמות, בני ישראל גם במצרים לא  .סממנים שמייחדים את העם שלנו

ם. ישינו את שמם, היו קוראים להם בשמות של יהודים, לא בשמות של מצרי

הוא מנסה להתבלט כמה שפחות,  ,, בתוך עם זרלכאורה, כשבנאדם נמצא בגלות

שלא יזהו, איך שהוא בא למקום  ?למה .ואחד הדברים שהוא משנה זה השם

העבודה לא יזהו אותו בתור מקוטלג לעם שהוא גולה. דבר שני שהם לא שינו זה 

שהלבוש כנראה היה שונה  ,הם המשיכו להתלבש בתור יהודים – את הלבוש שלהם

 אלה הדברים ששמרו על עם ישראל ויצרו בעצם עם שלם. ו ,םימשל המצרי

בגלל שבנאדם, מה שהוא מראה את עצמו  ?למה הדברים האלה עושים את זה

שהסממנים החיצוניים של עם ישראל כמבחוץ ככה זה משפיע עליו מבפנים, ולכן 

, אפילו לפני שניתנה תורה, אפילו שהם לא קיימו את המצוות, וזה היו מיוחדים

בא ללמד אותנו לקח. כל דבר בתורה מלמד אותנו לקח לחיים, כי אם לא זה  בעצם

ספר סיפורים סתם, זה ספר שלוקחים ממנו לקחים. לא לא היה נכתב. התורה זה 

זה בא ללמד אותנו שגם אם אנחנו לא משגיחים בדיוק על כל התורה והמצוות, 

עם ולדבוק בהם.  אותנו בתור מייחדיםאנחנו צריכים לתפוס לנו את הדברים ש

הדברים האלה הם יכול להיות שדברים פעוטים מאוד שלכאורה אין להם משמעות, 

אבל בכל זאת יש להם משמעות. בגמרא אומרים שבשעת השמד, שעת השמד זאת 

 תו, נהרגים אפילו על ערקתא דמסאנא.אומרת שמנסים להמיר לעם ישראל את ד

והגים לשרוך את הנעל בצורה אם נ .השרוך של הנעל ?נאאמה זה ערקתא דמס

, צריך למות 'אם לא תשרוך בצורה אחרת נהרוג אותך'מסוימת והגויים אומרים 
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גם שהוא נראה שטותי, הוא בעצם מה  ,כי בעצם הדבר הזה ?למה .ולא להחליף

שמייחד את עם ישראל, כי ככה שומרים על עם בתור עם. אם אנחנו נראה 

נ ,בתקופות יסו להמיר את עם ישראל לעם אחר, ולבטל הרבה הרבה הרבה אומות 

את עם ישראל על ידי הדברים החיצוניים. מימיהם אנחנו צריכים ללמוד ולהשגיח 

י ,על הדברים שלנו החיצוניים לפחות חדו אותנו בתור יהודים ולא בתור עם ישהם 

 אחר. 

ו אני רוצה גם פה קצת להביע תנחומים לאיליה, הוא לא נמצא פה, אבל בצער שמענ

  אז אנחנו שולחים לו תנחומים. ,שאביו נפטר

  חזק וברוך!    :משה מימון

 

 ₪. 2,000,000גליל למרכז הפעלה בסך: -תב"ר ממשרד נגב .1

 

 ₪. 928,953תב"ר מרשות מקרקעי ישראל תכנון פארק תעשייה קלה בסך:  .2

 

 ₪. 750,000תב"ר מרשות מקרקעי ישראל לתכנון שכונת שער העיר בסך:  .3

 

 ₪. 117,900תב"ר מהמשרד להגנת הסביבה לתמיכות שונות בסך:  .4

 

 ₪. 1,000,000גליל לפיתוח מוסדות ומתקני ציבור בסך: -תב"ר ממשרד נגב .5

 

 ₪. 2,394,228תב"ר ממשרד הרווחה למיגון מוסדות רווחה בסך:  .6

 

 ₪. 616,000תב"ר מרשות מקרקעי ישראל למוסדות ציבור בסך:  .7

 

 ₪. 66,500שרד החינוך לפינות עבודה עוז לתמורה בסך: תב"ר ממ .8

 

 ₪. 500,000תב"ר מהמועצה להסדר ההימורים בספורט למתקני ספורט בסך:  .9
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בסך:  2012ותוספת לשנת  2015תב"ר ממפעל הפיס הקדמה לשנת  .10

1,560,000 .₪ 

 

 ₪. 118,397תב"ר ממשרד התרבות והספורט למתקני כדורסל בסך:  .11

 

 ₪. 30,000תב"ר ממשרד התרבות והספורט לתכנית אב לספורט בסך:  .12

 

 ₪. 700,000תב"ר ממשרד הפנים לשיקום כבישים ומדרכות בסך:  .14

 

 ₪. 300,000תב"ר ממשרד הפנים להשלמת קו ניקוז בסך:  .15

 

 ₪. 300,000תב"ר ממשרד הפנים להחלפת גופי תאורה בסך:  .16

 

 .ש"ח 10.197.00שת מכשיר למדידת רעש קרינה בסך תב"ר מאיכות הסביבה לרכי .18

 

  ש"ח 1.000.000תב"ר ממשרד הפנים למענק פיתוח בסך  .19

 

 .ש"ח 1.079.032תב"ר ממשרד הפנים לנגישות מבנה ציבור בסך  .20

 

 .ש"ח 236.498תב"ר ממשרד החינוך להגדלת תקציב גן פרחי ישראל בסך   .21

 

המועצה, הגיעו  ארצה לבקש מחברי אני ,ברשות היו"ר   :משה מימון

, קיבלנו היום אישורים לעוד תב"רים, בתב"ריםהיום, לשמחתי, רוב ההזמנה הזו 

 מיליון להנגשת מבני ציבור.  1.79ממשרד הפנים לתקציב פיתוח ועוד ₪ עוד מיליון 

 שקיבלנו.  700-חוץ מה    :???
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שנים של  עבר חוק לפני כמה ,מי שלא יודע .כן, כן   משה מימון:

ציבור חייבים להיות מונגשים לנכים והמדינה קבעה עד תאריך ההנגשה. כל מבני 

, שבעצם צריכים להנגיש את כל מוסדות 2020, אם אני זוכר נכון, 2022 ,מסוים

אז קיבלנו  .הציבור, ואנחנו כל פעם מקבלים תקציבים להנגיש מוסדות אחרים

מתנ"ס הישן, בניין העירייה, סוף סוף מיליון להנגשת ה 1.79היום תב"ר נוסף של 

והספרייה העירונית. כלומר, לבניין העירייה  ,תהיה מעלית כנראה בבניין העירייה

 1.79סה"כ  ₪. 263,000המתנ"ס הישן ו, ₪ 249,000הספרייה העירונית ₪,  567,000

 -זה מיועד להנגשה. תקציב פיתוח₪ מיליון 

 חדשה?ההספרייה    עדי חורי:

נוסף קטן הספרייה החדשה, כן. יש תב"ר  כן, כן.   :ןמשה מימו

 של המשרד לאיכות הסביבה, לרכישת מכשיר.₪,  10,179 ,שקיבלנו אותו היום

 מכשיר למדידת רעש, משהו שקשור לקרינה.   :מזל רוטשטיין

 -כן, סכום קטן ויש   :משה מימון

 צריך כמה כאלה בטח.    :???

שאנחנו בונים אותם היום, גנים  כן, ויש לנו גנים   :משה מימון

נווה נוי מערב שם,  ,הנקראים: גן פרחי ישראל שם שני גנים.  אנחנו בוניםבשכונה 

, זה 19%קיבלנו עכשיו תוספת שהגיעה היום של ₪,  1,244,000התקציב המקורי זה 

, ₪ 49,000למיזוג, ציפוי אבן עוד ₪  24,894הם  2%שזה כולל ככה: ₪  236,000

 ת, לא יודע מה זה, כנראה שיש שם בעיה בקרקע, צריכים אז חיזוקים. קרקע טופח

 זה כל הזמן נתיבות עם קרקע טופחת.  :מזל רוטשטיין

ושיפוע, גם זה, לא יודע, אני לא מבין  ,₪ 49,000עוד    :משה מימון

 יום בהמשך היום. הסדר למבקש להוסיף  .₪ 236,498סה"כ ₪,  112,000עוד בזה, 

 -יש רזרבה של  :ןמזל רוטשטיי

 של פיתוח, כן, אמרתי.  ,500, 500אמרתי ₪. מיליון  כן,   :משה מימון

כבר אמנם בשבוע שעבר הייתה פה  טוב, ערב טוב.  :הרב מעלימי יעקב

ישיבה, אבל הגיעו מלא תב"רים, כינסנו הפעם ישיבה. ישראל, לא נורא, הטריחו 

המקורית וגם בהוספות  גם בהזמנה .אותך קצת. רוב הסעיפים הם תב"רים

, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1סעיף  אנחנו נביא את כל התב"רים לאישור.שהוספנו. 
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 התב"רים שמשה העלה עכשיו., ו16, 15, 14, 12, 11

-יש לי שאלת, מה שנקרא: חדש. יש פה תב"רים מה   :יובל לוגסי

 . משה, כל מיני תב"רים.10.12-ומ 30.11

.   :משה מימון  כן

תסביר לי איך זה שהם מגיעים לעירייה בנובמבר,    :יובל לוגסי

 , והם עכשיו מובאים לישיבת מועצה. דצמבר

כי בדצמבר הייתה ישיבת מועצה אחת של תקציב, לא    :משה מימון

 הייתה ישיבה נוספת בדצמבר.

 -אז זאת אומרת זה כבר היה, כן, אבל יש   :יובל לוגסי

 וישכב, לא אצלי. , דבר כזה שיגיע תב"רכלומר, אין    :משה מימון

 התרסה.ל . לאשאלה   :יובל לוגסי

לא, לא, לא. אמיתי, אז אני אומר לך, הפוך. הישיבה    :משה מימון

בגלל שברוך השם כי יש לנו כל כך הרבה רק הזו כונסה שבוע אחרי ישיבת תקציב, 

שיותר מהר, כי כמה לאשר אותם תב"רים שהגיעו בחודש האחרון, אנחנו צריכים 

ולכן  .חלק מהדברים כבר סיימנו כבר תכנון, אנחנו צריכים כבר לצאת לביצוע

זאת אומרת, אין  .עשינו ישיבה אפילו מיוחדת על מנת שנביא אותם היום לאישור

 ,כאנשי ביצוע ,יש לנו אינטרס, לנו .דבר כזה שמגיע תב"ר ואנחנו שומרים אותו

כי בלי אישור שלכם אנחנו לא יכולים לבצע  ,שהתב"ר הזה יאושר כמה שיותר מהר

 את ההוצאה הכספית. 

יש פה תב"רים שכבר יצאו  .או.קיי, עכשיו שאלה נוספת   :יובל לוגסי

 מכרזים עליהם?

 לא, לא, עוד לא בוצע, אין דבר כזה.    :משה מימון

 אז על אף אחד מהם אין מכרז?     :???

דיף שהיא תיתן לכם תשובה. אני אני לא יודע, אז אני מע   :משה מימון

 לא יודע דבר כזה. 

זו  .הגדלה הז, תכנון, 3קודם כל דיברתי על למשל תב"ר   :מזל רוטשטיין

 -תוספת

 זה כבר קיים.    ???
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 זה כבר קיים.   :מזל רוטשטיין

גל  :ישראל חניה  מיליון שקל? 2יל למרכז הפעלה בסך שאני אגיד 

זה עוד לא. עכשיו אנחנו צריכים עוד לא, עוד לא,    :משה מימון

תכנון, ולדעתי תוך שבועיים שלושה הלהוציא, עכשיו הסתיים כאן פחות או יותר 

 יוצא מכרז, אבל עוד לא יצא מכרז, עוד לא בוצע כלום.

 -כי למשל מתכנס פה   :יובל לוגסי

זה חדש, עכשיו, מה שעכשיו הגיע, לפני שבועיים הגיע,    :משה מימון

 ר נכון. אם אני זוכ

 ?זה לא היה מכרז השבוע   :יובל לוגסי

 לא, לא, לא.  :מזל רוטשטיין

לא, לא, לא, עוד לא, עוד לא, יהיו עוד, זה עוד חדש, לא,    :משה מימון

 עוד לא יצא כלום. לא. 

 או.קיי.    :יובל לוגסי

תגיד לי, אז בזמנו אבי העלה את העניין עם יו"ר ועדת   :ישראל חניה

 -עם ש"ס. טופל העניין או שביקורת מט

כן, כן, זה הולך עכשיו, עוד מעט תהיה ישיבת מועצה    :משה מימון

 שישנו את ההרכב. זה עלה בישיבה האחרונה ובישיבה הקרובה זה ישונה. 

 בסדר.   :ישראל חניה

כולם  ?כולם בעד? יש מישהו .טוב, הצבעה על התב"רים  :הרב מעלימי יעקב

 בעד? כולם בעד. 

 

 הוחלט לאשר פה אחד את התב"רים כלהלן: לטה:הח

 ₪. 2,000,000גליל למרכז הפעלה בסך: -* תב"ר ממשרד נגב

 ₪. 928,953* תב"ר מרשות מקרקעי ישראל תכנון פארק תעשייה קלה בסך: 

 ₪. 750,000* תב"ר מרשות מקרקעי ישראל לתכנון שכונת שער העיר בסך: 

 ₪. 117,900שונות בסך: * תב"ר מהמשרד להגנת הסביבה לתמיכות 

 ₪. 1,000,000גליל לפיתוח מוסדות ומתקני ציבור בסך: -* תב"ר ממשרד נגב

 ₪. 2,394,228* תב"ר ממשרד הרווחה למיגון מוסדות רווחה בסך: 



 נתיבותעיריית 

 14/1/2015מיום  9מן המניין( מספר שישיבת מועצה )
 

 10 

 ₪. 616,000* תב"ר מרשות מקרקעי ישראל למוסדות ציבור בסך: 

 ₪. 66,500* תב"ר ממשרד החינוך לפינות עבודה עוז לתמורה בסך:

 ₪. 500,000* תב"ר מהמועצה להסדר ההימורים בספורט למתקני ספורט בסך: 

 ₪. 1,560,000בסך:  2012ותוספת לשנת  2015* תב"ר ממפעל הפיס הקדמה לשנת 

 ₪. 118,397* תב"ר ממשרד התרבות והספורט למתקני כדורסל בסך: 

 .₪ 30,000* תב"ר ממשרד התרבות והספורט לתכנית אב לספורט בסך: 

 ₪. 700,000* תב"ר ממשרד הפנים לשיקום כבישים ומדרכות בסך: 

 ₪. 300,000* תב"ר ממשרד הפנים להשלמת קו ניקוז בסך: 

 ₪. 300,000* תב"ר ממשרד הפנים להחלפת גופי תאורה בסך:  

 .ש"ח 10.197.00תב"ר מאיכות הסביבה לרכישת מכשיר למדידת רעש קרינה בסך * 

  ש"ח 1.000.000נק פיתוח בסך תב"ר ממשרד הפנים למע* 

 .ש"ח 1.079.032תב"ר ממשרד הפנים לנגישות מבנה ציבור בסך * 

 .ש"ח 236.498תב"ר ממשרד החינוך להגדלת תקציב גן פרחי ישראל בסך  *

 

 לכולם ייצאו רק מכרזים כחוק בזמן הקרוב.   :ישראל חניה

 כן, חוץ מהתב"רים שיש כבר בתוספות.  :הרב מעלימי יעקב

 -לא, אני מדבר על החלפת גופי תאורה  :שראל חניהי

 -ישראל, בעירייה כל עבודה שהיא מעל   :משה מימון

יודע.מכרזיםמשום מה אני לא רואה   :ישראל חניה  , אני לא 

פלוס ₪ אלף  130, 120כל עבודה מעל  ,ישראל, שתדע   :משה מימון

 -מע"מ מחייבת

יודע.   :ישראל חניה  אני 

מחייבת מכרז, ותאמין לי שאנחנו לא כאלה שהולכים    :משה מימון

 להסתכן בשביל אף אחד. 

 כן.   :ישראל חניה

פחות מהסכום הזה, יש הצעות מחיר, יש ועדת קניות,    :משה מימון

 . קניותיש נוהל, יש יועץ משפטי של ועדת 
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אישור פתיחת חשבונות בנק בבתי הספר "נתיב יצחק", "נועם אליהו",  .13

 אורות", "רבין", ו"חב"ד". "נועם

 

 ,מעבירים את כל בתי הספר לניהול עצמי ,13טוב, סעיף   :הרב מעלימי יעקב

פתח חשבון בנק שלו יכל אחד שמנהל את בית הספר שובשביל זה אנחנו צריכים 

וינהל את בית הספר שלו. יש פה כמה בתי ספר: "נתיב יצחק", "נועם אליהו", 

 ב"ד". "נועם אורות", "רבין" ו"ח

 -אם אתם רוצים הסבר קטן, ישראל   :משה מימון

 כן, למה לניהול עצמי?  :ישראל חניה

בתי הספר  31.12עד  ,עד עכשיו .הסבר קטן, תקשיבו   :משה מימון

של היסודיים שלנו, של העירייה, התנהלו כך שהעירייה קיבלה את התקציב 

וך החליט שהוא עובר בניהול עצמי חלקי. משרד החינמזכירים, שרתים וכו'. 

שבתי הספר בעצם מתנהלים מעצמם. כלומר, חוץ מכוח האדם  ,לשיטה אחרת

שאנחנו נמשיך לשלם אותו ונתחשבן איתם, כל השאר, בקיצור, משרד החינוך לא 

רוצה מחר שאם צריך לתקן דלת, צריך לשלוח מישהו מהעירייה או שיש לו מחר 

לדאוג יצטרך אוג לגינון, המנהל בעיה בביוב או במים כנ"ל. הוא יצטרך לד

שהמזגנים בלילה או אחר הצהרים כיבו אותם, כי הוא ישלם את החשמל, לא אני 

 אשלם את החשמל. אני אפסיק לשלם את החשמל.

 הוא יקבל את התקציב. כל התקציב יגיע אליו.   :הרב מעלימי יעקב

 קיצור, תקציב ייחודי לכל בית ספר. ב  :ישראל חניה

בדיוק. משרד החינוך החליט, זו החלטה שלו, כלומר,    :משה מימון

את הכסף אלי. הוא ישירות מתחשבן. להעביר הוא מפסיק, מעכשיו מפסיקים 

 אנחנו פותחים להם פה חשבונות, זה מגיע אלינו.

 ממשרד החינוך? מה,תב"רים, סתם דוגמגיעים  ,מה  :ישראל חניה

לכל בית לתלמיד. סל ינו בנאני אסביר בכמה מילים.   :מזל רוטשטיין

סל לתלמיד. אנחנו יחד עם משרד החינוך בנינו סל הוצאות לתלמיד, שזה  נבנהספר 

והעירייה  ,יוזמות פדגוגיות, חשמל, מים, תחזוקה, טלפון, כל הדברים האלה
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לתלמיד, מכפילים ₪  610הסל שלנו הוא סדר גודל של משהו כמו  ,נדרשת להעביר

 כל חודש בחודשו.  12חלקי  1בירים מספר תלמידים ואנחנו מע

 -זה ארצי הסל הזה או שהוא   :יובל לוגסי

זה לפי ממוצע ארצי פחות או  הוא לא ארצי, הוא ממוצע.  :מזל רוטשטיין

 -יש חברה שמשרד החינוך ,יותר, אבל על פיו ההוצאות שלנו בפועל. מה שעשינו

 זה חודשי או שנתי?  :ישראל חניה

 י. שנת  :מזל רוטשטיין

 שקל לשנה? 600  :ישראל חניה

 ומשהו. 200לך בשנה לתלמיד. זה לא מעט, יש   :מזל רוטשטיין

 . 1,500אני חושב    :משה מימון

 לא, זה היה עם כוח אדם. כוח האדם נשאר אצלך.  :מזל רוטשטיין

 אה, או.קיי. את מדברת על הפעילות השוטפת.  :ישראל חניה

 כן.   :מזל רוטשטיין

 חוץ ממורים.  :יהישראל חנ

 תפעוליות.     :???

 אצלנו. בוודאי, כוח אדם נשאר  :מזל רוטשטיין

 זה כולל מזכירות?    :???

יאים ואצלנו מוצ ,משהו כזה, 1,700לא. הסל הארצי הוא   :מזל רוטשטיין

 -הרבה יותר כי יש לנו שרתים

 -יש לנו עובדים ותיקים שעולים הרבה יותר מה   :משה מימון

ההוצאה היותר נמוכה היא בבתי  .עובדי ניקיון ותיקים  :וטשטייןמזל ר

 ספר שהעברנו אותם לחברות ניקיון או דברים כאלה. 

 מה עם העמותות, מקבלים את זה?   :אשר ביטון

 -לא, זה רק ה  :מזל רוטשטיין

ב   :אשר ביטון שהעמותות זכאיות גם  2008-למה? יש חוק נהרי 

 -שהעירייהלהשתתפות של העירייה כמו 

היועץ המשפטי לממשלה הקפיא את חוק נהרי, אתם לא    :משה מימון

 יודעים את זה? 
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 מתי הוא הקפיא?    :אשר ביטון

 שנים.  3לפני     :משה מימון

 לפני כמה שנים.   :מזל רוטשטיין

 הרבה זמן. לפני    :משה מימון

 ולפני כן קיבלו?    :אשר ביטון

יודע.   :משה מימון אני יודע שהקפיאו אותו. אני יודע שאמרו  אני לא 

לרשויות כבר אז: אל תיישמו אותו, יש שם בעיות משפטיות, אל תיישמו אותו, 

שביטלו אותו, אני לא יודע בדיוק מה, אבל כבר בסופו של דבר הקפיאו אותו, או 

 לא. אני אומר לך את זה בוודאות, כלומר, אתה יכול לבדוק את זה. 

 בטוח?  ?כן   :אשר ביטון

 כן, הוקפא.   :הרב מעלימי יעקב

 . אתה יכול לבדוק את זה, אין שום בעיה. , כןודאותבו   :משה מימון

אני צריכה להוסיף, גם התקציב של הניהול העצמי,   :מזל רוטשטיין

 150אקונומי שלו, שאנחנו מקבלים מענק לכל תלמיד -בעצם אנחנו בגלל מצב סוציו

 ספר. הבר לבתי ממשרד החינוך, שזה עו₪ 

 רק הכלליים.    :???

 ליהם. עכן, אלה בתי הספר שהתחייבנו   :מזל רוטשטיין

אבל לא מקבלים תקציב גם לתלמידים שהולכים לבתי    :אשר ביטון

 -ספר

 זה פר מוסד.לא.   :מזל רוטשטיין

 -עבירים. אנחנו לאמ – אנחנו, מה שמקבלים   :משה מימון

עבירים למשרד החינוך את רשימת אתם, כשאתם מ   :אשר ביטון

התלמידים או מספר תלמידים, אתם לא כוללים את החינוך החרדי או האחרים 

 בתוך הרשימות?

 הם לא רשומים.  :מזל רוטשטיין

זאת אתם לא רושמים,  ?מה זאת אומרת לא רשומים   :אשר ביטון

 הילדים האלה לא רשומים פה בעירייה שהם לומדים? אומרת 

 -הם רשומים אולי בעירייה אבל תחת  :יןמזל רוטשטי
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 -וכשמעבירים למשרד החינוך רשימות של תלמידים   :אשר ביטון

 -את זה אתה צריך לשאול  :מזל רוטשטיין

יודע שהחינוך העצמאי וגם התורני מתנהלים מול    :משה מימון אתה 

 -המשרד למעלה, ישירות

 בירושלים.  :הרב מעלימי יעקב

.    :משה מימון  בהתחשבנות ביניהם, היא לא קשורה אלינו

ההתחשבנות היא בקשר לשכר לימוד פר תלמיד, אבל זה    :אשר ביטון

י, כל לא כולל את החלק של העירייה. את החלקים של מזכירים, ניקיון, חומרי ניקו

 -זה

 מקבל שרתים ומזכירות, מה זאת אומרת?אני    :משה מימון

 קבלים ממשרד החינוך. אבל אנחנו מ  :מזל רוטשטיין

 ומזכירות. יםאני מקבל על שרת   :משה מימון

רשת החינוך של ש"ס מקבלת את זה בירושלים והיא   :הרב מעלימי יעקב

 אמורה להעביר את זה למוסדות. 

 אנחנו לא קשורים לרשת החינוך של ש"ס.   :אשר ביטון

 אז למי אתה שייך, לחינוך העצמאי?  :הרב מעלימי יעקב

 .אותן רשתות  :רוטשטייןמזל 

 בית הספר עצמו הוא עמותה? מה זה עמותה?   :הרב מעלימי יעקב

 מלכ"ר, כן.    :אשר ביטון

 ולמי הוא קשור, ישירות למשרד החינוך?   :הרב מעלימי יעקב

, ומהעירייה מקבלים חלק כן. ממשרד החינוך אנחנו   :אשר ביטון

 כל הדברים האלה. אמורים לקבל את החלק הטכני של הניקיון ו

ניקיון    :משה מימון  בית הספר שלי. לאני מקבל ממשרד החינוך 

 כן.   :מזל רוטשטיין

 אני מקבל שרתים, מזכירים.    :משה מימון

 כן, אתה מקבל לפי מספר תלמידים בעיר.    :אשר ביטון

 של הרב אבו חצירא.  :הרב מעלימי יעקב

 לא, מה פתאום.    :משה מימון
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 לא, מה פתאום.   :טייןמזל רוטש

לפי כיתות הוא מזכירים, שרתים, התקצוב  ,אגב, שתדע   :משה מימון

 בכלל, לא לפי תלמידים בכלל. 

ניקוי וכל הדברים האלה.    :אשר ביטון  כן, כן, חומרי 

 לא, לא, אז אני אומר לך, הכל משוקלל בפנים.    :משה מימון

 הניהול העצמי.   :מזל רוטשטיין

לא, לא ניהול עצמי, אני מדבר על שרתים, מזכירים    :ןמשה מימו

אני מקבל  ,"נתיב יצחק"על "נתיב אליהו", על שאני מקבל היום על "נועם אליהו, 

 לפי מספר כיתות תקניות. 

כוח העזר של ניקיון וחומרי ניקוי וכל הדברים האלה    :אשר ביטון

 אמור לעבור דרך העירייה. 

י מסביר לך. במסגרת תקציב שרתים זה כולל לא, אז אנ   :משה מימון

 -מזכירים לבד ושרתים לבד. שרתים כולליש  .ניקיון

 לא בבתי הספר האלה, משה.    :אשר ביטון

 -אני לא מקבל עבורו לא, ודאי שלא.   :משה מימון

 עבורו. אנחנו לא מקבלים  :מזל רוטשטיין

 אז תסביר לו את זה.   :הרב מעלימי יעקב

אני אומר לך, חב"ד  ,אני לא מקבל עבורך, אני מקבל   :משה מימון

 ד, לא אני קבעתי. "עצמם כממאת למשל, קיבעו 

 אז זה עובר דרך העירייה.  :הרב מעלימי יעקב

ד, הכסף של משרד "ברגע שהם קיבעו את עצמם כממ   :משה מימון

 ה, "אוהל תמר", למשל, סתםהחינוך עובר אלי. יש בתי ספר למשל, סתם דוגמ

, "אוהל תמר" החליטו שהם רוצים את התקציב דרך העירייה. אני מקבל דוגמה

 עבור "אוהל תמר" מזכירים, שרתים וניקיון. 

מה זה משנה אם הם מקבלים דרך העירייה או באופן   :ישראל חניה

 ישיר? 

 אני צינור. כלום.   :משה מימון

 באופן ישיר לא מקבלים.   :הרב מעלימי יעקב
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, בוא ? סתם דוגמהאתה יודע מה אני עושה איתם בסוף   :משה מימון

ניקח את "אוהל תמר". "אוהל תמר" אני מקבל כסף, אני כל חודש, כל רבעון 

אלף שקל, הוצאתי  20 סתם דוגמה, נניח, ,מתחשבן איתם, קיבלתי עבורם בחודש

 אלף שקל, אני מעביר להם את היתרה.  16

 אלף.  4יש להם     :???

 זהו.כן.    :משה מימון

 . אני אתן לך דוגמא יותר קשה   :יובל לוגסי

רה שלו. עוד אני לא נותן לו כלום, הוא מקבל את הית   :משה מימון

לבית ספר שהוא לא שלי, אבל היסטוריה, הם החליטו שהם  דבר, זה קלאסי, דוגמה

.. רוצים דרכנו, אני משלם    את הפער, זהו, אם נשאר בכלל.לו להוצאה שלי והוא.

אני ראיתי את זה בתקציבים של הטיולים, שהמוסדות    :יובל לוגסי

 ניכו להם יותר כסף מאשר הזה.  העירייהשלא עברו דרך 

 מי ניכה להם, משרד החינוך?   :מזל רוטשטיין

 הרשתות. לא משרד החינוך,    :יובל לוגסי

עד שלא תהיה פעם אחת משהו אחד עם שיטה אחת,    :משה מימון

 -שעטנז לכל אצלנו זה

כמו שיפוצי קיץ למוסדות, לכל  ,מה שעובר דרך הרשות  :מזל רוטשטיין

 המוסדות, אז אנחנו מעבירים את זה, אני מעבירה את זה. 

כן, אנחנו קיבלנו שיפוצי קיץ רק שנתיים, לפני כן לא    :אשר ביטון

 קיבלנו. 

 י לא קיבלתם. כ  :מזל רוטשטיין

א הייתם בית מספר התלמידים, יכול להיות שלזה תלוי ב  :הרב מעלימי יעקב

 ?100-פחות מ ?לפני שנתיים ספר מוכר. כמה קיבלת

 -אגב, שתדע, הייתה פעם שיטה   :משה מימון

 . 350יש לנו  מוסדות   :אשר ביטון

 אבל זה רשום בתור אחד?   :הרב מעלימי יעקב

 פראבל אלה בתי הספר היחידים שיש, אין עוד בתי ס   :יובל לוגסי

 ?בנתיבות
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כלומר, שאני אחראי  .לא, זה רק שלנו, של העירייה   :משה מימון

 ד."ממלכתי, קבע את עצמו כמממולם. 

.  :מזל רוטשטיין  ממלכתי דתי

 טוב, מאשרים את זה? הצבעה. הצבעה פה אחד.   :הרב מעלימי יעקב

 

הוחלט לאשר פה אחד פתיחת חשבונות בנק בבתי הספר "נתיב  החלטה:

 "נועם אליהו", "נועם אורות", "רבין" וחב"ד. יצחק",

 

לגבי מה זה התעשייה הקלה? איפה פארק התעשייה   :ישראל חניה

 . 2הקלה? מה זה הולך להיות, איפה זה? בתב"ר בסעיף 

 . נראה לי שזה ליד הרכבת. 2מספר   :הרב מעלימי יעקב

תכננים כן, כן, יש לנו שני אזורי תעשייה קלה שאנחנו מ   :משה מימון

, יש למעלה בחלק הדרומי שלו עוד אותם עכשיו. יש לנו, חוץ ממה שיש שוק היום

 דונם. 50

 בשוק החדש.  :הרב מעלימי יעקב

 לתעשייה קלה.   :ישראל חניה

לכיוון הרכבת, ויש לנו גם תכנון לתעשייה גם כן    :משה מימון

מאחורי , שמד"אלוגיסטי של כהן עד הצומת של מעגלים, כלומר, איפה המהמרכז 

דונם שמתחילים איפה שאזור התעשייה היום הקיים שיש  150מד"א יש לנו שם 

 -שם

 -איפה שהזה של עופר טרבלסי עד ה  :ישראל חניה

לא, לא, עופר טרבלסי כבר בפנים. זה לא הרבה, זה    :משה מימון

 שםמטר פנימה, איפה שהפרדסים, עוד מעט תראה שעוקרים  150ממד"א בערך 

. 150ועוד  50מתכננים אזור נוסף. כלומר, אנחנו דונם שם נוסף, שם  150. חלק

.. , יכול להיות שבעודגבולותאגב, לגבי איפה שטרבלסי יש לנו את זה בתוך ועדת  .

יודע.   כל זה שלנו. יכול להיות, אני לא 

תגיד, כל ועדת גבולות שהייתה לפני שהוא עזב, סער, לא   :יובל לוגסי

 -הצלחתם בסוף



 נתיבותעיריית 

 14/1/2015מיום  9מן המניין( מספר שישיבת מועצה )
 

 18 

 לא, לא, יש לנו כבר.    :משה מימון

 זה אושר?   :יובל לוגסי

 זה בתהליך.  :הרב מעלימי יעקב

ב   :משה מימון בינואר היינו בישיבה ראשונה, בבאר שבע, כל  1-לא. 

רק הראשונה בישיבה  , בשבוע הבא יש לנו ישיבה נוספת.19-הרשויות היו שם. ב

טו רק לשבת להקשיב, גם שדות נגב, גם הם החליטו לא לדבר, החלי ,אנחנו דיברנו

 -מרחבים, גם אופקים. אופקים דיבר קצת, אבל אנחנו בעצם היינו ה

 דומיננטיים.   :הרב מעלימי יעקב

שעות צוות של העירייה,  3דומיננטיים. דיברנו כמעט    :משה מימון

פ' את שירותיו של פרושכרה אנחנו בעצם מציגים את הפן הכלכלי. העירייה  19-וב

 ירון זליכה, מי שמכיר אותו. 

 ירון, כן, היה החשב הכללי.     :???

נכון. אז הוא, שכרנו את השירותים שלו והוא הכין    :משה מימון

לחודש. הולכים להציג בעצם את כל הנושא  19-ציג אותו בימסמך כלכלי והוא 

ל רשויות הכספי של העירייה ואת ההכנסות של העירייה, ארנונה, מענק האיזון מו

הבקשה ים לבוא אלינו. אגב, לא רק פארק... אחרות ולמה אנחנו חושבים שצריכ

 שלנו כוללת עוד מתחם מאוד גדול. 

 דונם שם?  7,000 ,כמה זה .כל המשולש  :הרב מעלימי יעקב

 דונם.  4,800   :משה מימון

 מה רוצים לעשות שם, מגורים?    :יובל לוגסי

 -, כלומר, יש שם. הכלם, בטחג   :משה מימון

 זאת אומרת נתיבות תגיע עד יושיביה ותקומה.    :יובל לוגסי

.   :הרב מעלימי יעקב  וכפר מימון

דונם, זה המערבי, זה  5,000הבעיה שלנו שקיבלנו בזמנו    :משה מימון

 -זה אזור מיוער של נחל 5,000-הדונם מתוך  900 ?שער העיר, אבל מה קרה

 בו. לגעת אסור   :הרב מעלימי יעקב

הפוך, אנחנו עכשיו בתכנון מאוד מאוד גדול לפתח שם    :משה מימון

 באמת גדול. משהו ענק.משהו 
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 לעשות איזה פארק.     :???

 ריאה ירוקה, זה גם חשוב.   :מזל רוטשטיין

כי זו ריאה ירוקה של העיר, יש שם אגם  ,אבל זה טוב   :משה מימון

פיקניקים וכל מיני כאלה, הולך להיות שם מלאכותי, והולך להיות שם אזור של 

משהו יפה בעתיד. יש לנו אזור מסוים גדול שהתברר שיש שם כל מיני, מצאו שם 

ויש היום, רשות העתיקות יש לה, ברגע שהיא  ,כל מיני חרסים, כל מיני עתיקות

, אסור לנגוע בו, אל תיגע בו, תעשה עכשיו חפירות ככה מחליטה שהמקום הזה

 300וק, יש שם גם סיפור של כמה קברים, מצאו שם כמה קברים לפני הצלה ותבד

 שנה. 

 שנה. 2000לפני כמה?   :הרב מעלימי יעקב

חשבו שזה מוסלמים, אז זה לשמחתנו שנה, בסוף  2000   :משה מימון

 פתר מהר את הבעיה. 

 פתחו קבר והוא היה ריק.   :הרב מעלימי יעקב

 5,000-הכך שמתוך  זה. מצאו שםכן, פתחו שם משהו,    :משה מימון

דונם שאפשר לפתח כשמתוכם כבר פיתחנו שכונה  3,000דונם, בפועל יש לנו אולי 

כבר בונים אותה, עושים גם פיתוח בשכונה השנייה בשער העיר ועכשיו שאחת 

 הקיימת, ליד הרכבת. ממערב לשכונה הולכים לשווק עוד שכונה

 נאות מאיר.  :הרב מעלימי יעקב

 8-יחידות דיור נוספות של בנייה יחסית גבוהה של מ 734   :ימוןמשה מ

קומות בשכונה שם וזהו. ויש לנו עוד שכונה אחרונה שאנחנו עכשיו בשלבי  13עד 

שנים. אתה לא יכול לתכנן גם עיר  3תכנון שלה, שאמור להתחיל לשווק אותה בעוד 

, ולכן אנחנו בעצם שנים קדימה 10שנים קדימה, אתה חייב לתכנן עיר לפחות  3

היום מבקשים את הקרקעות האלה, על מנת להתחיל לחשוב, אנחנו או מי שיבוא 

 -בעתיד

מה עם פינוי בינוי? לא כדאי לעשות פינוי בינוי כמו   :ישראל חניה

 -אלפסי, השר שפירא

אתה יודע, אתה איש עסקים, בסופו של דבר פינוי בינוי    :משה מימון

יב להגיע, אם אתה לא מגיע לרף מסוים של מחיר בית, הרי זה עסק כלכלי, אתה חי
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אפשרות להרים את הבניין, לחזק  ,מה אתה עושה בעצם, אתה נותן לבנאדם, לקבלן

 אותו, לתת לו עוד כמה קומות למעלה ולשווק את אותן דירות. 

 , אני אומר פינוי בינוי. 38אני לא אומר תמ"א   :ישראל חניה

 -ירים של היום פהלפי המח   :משה מימון

אחרי הכל, נתיבות רק הולכת ועולה. עלה השנה באיזה   :ישראל חניה

 הדירות.  10%

 -כן, אבל אתה יודע באלפסי הסיכוי שיעלה   :משה מימון

 אפילו יותר.  :ישראל חניה

 

 .7-9/14לתקופה  3דו"ח כספי תלת חודשי מס'  .17

 

רבעון שלישי,  7,9ת חודשי סעיף אחרון, דו"ח כספי תל  :הרב מעלימי יעקב

 מזל.

ב  :מזל רוטשטיין ₪ מיליון  5.2-דו"ח רבעוני השלישי של השנה הסתיים 

 .30.9-, זה לשלישיההרבעון  בערך גרעון.

 אבל אנחנו מאמינים שהרבעון הרביעי הוא יהיה כזה   :משה מימון

 שלא גדלנו בגירעון. 

היה גידול בגרעון, לא י הוא יסתיים משהו דומה לזה.  :מזל רוטשטיין

ית בהפרשי הצמדה אלא יישאר במתכונת הזאת. הגרעון נובע פה בעיקר קיטון בריב

הכנסות מריבית היו ה, מכיוון שעד לפני שנה הבנקים ו₪ 700,000של משהו כמו 

 . גבוהות יחסית והשנה אתם יודעים

 .הריבית ירדה    :???

ות מאגרות בנייה הכנס ,כן, מה לעשות. גביית חסר  :מזל רוטשטיין

 1הוצאות גבוהות יותר של קבלן איסוף אשפה של  .1.8, נכון לרבעון הזה שאנחנו

בערך, קבלן ₪  250,000, של חברה כלכלית ,, הוצאה נוספת של פנסיונרים₪מיליון 

ויתר הסעיפים משהו כמו  ,בערך ₪ 250,000, תביעות משפטיות גם 200,000גינון 

. אני מצפה שתהיה עלייה בהכנסות מארנונה ברבעון , זה לגבי הגרעון₪מיליון 

נגיע לסדר גודל של מעל   גביה.  80%, נחצה את הרף של 80הבא, אנחנו 
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מיליון השנה גבו?  25 ?יש כבר גביה יחסית, כמה היה  :ישראל חניה

 . 25גבו נראה לי  ,28היה צפי 

 לא, עדיין לא סיימו.   :מזל רוטשטיין

 שעברה אני מדבר. לא, שנה   :ישראל חניה

 אתה מדבר על מה?   :מזל רוטשטיין

 הסתיימה.  2014סיימו,   :ישראל חניה

 כן, עדיין אין לנו את הנתונים הסופיים.  :מזל רוטשטיין

 מיליון.  25 ,אבל זה היה בערך צפי  :ישראל חניה

 -כן, אני מניחה  :מזל רוטשטיין

 מה שאנחנו נעמוד בצפי גביה.    :???

 גביה טובה.     :???

 כן, אפילו נחצה את הרף הזה.   :מזל רוטשטיין

קחו בחשבון שאנחנו לפי ההסכם, הסכם התייעלות עם    :משה מימון

גרעון, לפי הסכם ₪ מיליון  8-משרד הפנים, אנחנו היינו אמורים לסיים השנה ב

 ההתייעלות ונראה, נקווה שנסיים פחות. נראה לי שאנחנו נסיים פחות, אבל בואו

 נחכה לראות את המספרים הסופיים. 

ל    :??? . 8-תגיע  ..25. 

 אם אתה עושה ערך משולש כן, אבל לא.   :ברק ישראל

היו כל מיני דברים שאנחנו חושבים  .זה לא ערך משולש   :משה מימון

 שהם לטובתנו.

 היו דברים ששיפרו קצת יותר את המצב.   :מזל רוטשטיין

 וב. נקווה שיהיה ט   :משה מימון

תגיד לי, אז רצו מול אלפסי לבנות שם מגורים   :ישראל חניה

 לסטודנטים. 

.    :משה מימון  נכון

 זה עדיין רלבנטי או שכבר ירדו מהפרק?   :ישראל חניה

 ,לא, יש שם עמותת "איילים" לפני שעצרו את הזה שלה   :משה מימון

 וגם כנראה ההצעה שלהם היא לא אטרקטיבית. 
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 אפשר להביא יזם חיצוני.   :ישראל חניה

. היחידות הם רצו להבטיח להם מראש הסכמים על כל   :משה מימון

 לא יכול להבטיח להם הסכם כזה. 

אבל העירייה תהיה מוכנה לתת ליזם חיצוני את הקרקע   :ישראל חניה

ונגיד, יכרוך ל  שנה?  50-בתמורה לזה שהוא יבנה, 

איך זה  BOTלגבי הסדרים דירתי אפשר, עוד פעם, יש    :משה מימון

ל BOT-המה מתחייב אותו יזם ומה מתחייבת העירייה, אבל קודם כל הולך ו -לא 

 .שנה 25-בדרך כלל ל , הואשנה 50

 שנה.  50בתל אביב   :ישראל חניה

 שנה הנכס חוזר לבעל הקרקע. 25חרי א   :משה מימון

דברים  שנה. נותנים, עושים 49שנה,  50לא, בתל אביב   :ישראל חניה

 כאלה. 

כל דבר אפשר לבדוק, אין בעיה, אם יבוא יזם ויגיד:    :משה מימון

יחידות סטודנטים,  100יחידות סטודנטים,  60שמע, אני מוכן לבנות לכם בניין של '

. אני מבחינתי, כל הצעה שיביא יזם שווה לבדוק אותה, כי סך הכל 'זו ההצעה שלי

 -טוב

 מתאים לעירייה.   :ישראל חניה

.   :משה מימון  זה גם טוב לנו

 כן, זה ארנונה.   :ישראל חניה

 ,לא, לא רק ארנונה. יבואו לפה קבוצת חבר'ה צעירים   :משה מימון

ויגיד: יסתובבו פה צעירים בעיר ויכוח. הלוואי שיבוא מישהו  , זה טוב לעיר אין פה 

ר בחוקים . אני בטוח שמבחינת העירייה, כל מקום שמות'אני מוכן לקחת את זה'

 לעשות אותו, אנחנו נעשה אותו. 

בסדר גמור, מעולה. לגבי הזבל מול חדר הכושר, עוד לא   :ישראל חניה

 פונה, חודשיים. 

 זבל מול?   :משה מימון

 מול חדר הכושר, אמרת לי שתטפל בזה.   :ישראל חניה

 יכול להיות.    :משה מימון
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 -איפה?ברחבה של  :מזל רוטשטיין

 -הזבל כבר כמה חודשים. לפני חודשיים אמרתם לי  :ישראל חניה

 ישיבה? משה, מתוכננת   :יובל לוגסי

 הסינמטק. ליד המבנה החדש של  :הרב מעלימי יעקב

 כבר הרבה זמן.   :ישראל חניה

 מתוכננת שם חניה.   :מזל רוטשטיין

 היכל התרבות החדש?ב   :משה מימון

 כן.   :הרב מעלימי יעקב

 ההיכל תרבות וגם הזה. גם   :יובל לוגסי

)מדבר בטלפון( אני פה בישיבת מועצה, חבר מועצה    :משה מימון

שליד חדר הכושר יש שם פסולת וכל מיני בלאגן, תבדוק כבר הרבה זמן אומר לי 

יודע, תבדוק מה זה, גם יש שם פסולת בנייה, תגיד לי אני אדאג  שם מחר. לא 

 תעשה בדיקה מחר, ביי. טוב? ביי. שיפנו אותה, אבל תקפוץ שם מחר, תבדוק. 

באמת פעם ראשונה הסתובבתי שם לפני שבועיים, נכנסתי פנימה, אני, את האמת, 

 -יש מאחורה, מאחורי הבניין

 גם ממול.  :ישראל חניה

 חניה ענקית.    :משה מימון

 -אם אתה רץ מול חדר הכושר  :ישראל חניה

 משני צדי הכביש.    :יובל לוגסי

אני אגיד לך למה, לא, לא, אם שמת לב שהקבלן גם סגר    :משה מימון

שם בטונדה, כי כל זמן שהוא לא מסר את הכביש ההיקפי, אז בעצם זו אחריות 

שלו, אם יהיה מחר נזק אז הוא צריך לתקן אותו. אז מי שסגר שם זה הקבלן, אבל 

שם  היכל התרבות עצמו, ישלמרות זאת, בצד אחד סגור, אבל בצד שני ממש ליד 

 -כניסה שהיא פתוחה, אני נכנסתי משם בשבוע שעבר ראיתי את החניון מאחורה

 הייתי לידך.  :הרב מעלימי יעקב

 כן, אז זה פתוח.    :משה מימון

 שנדע ימים טובים יותר.   :ישראל חניה

 המשך ערב נעים.    :משה מימון
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 יום טוב.  :הרב מעלימי יעקב

 

 

 

 
    _____________ 

 וןמשה מיממר 
 מנכ"ל העירייה

    _____________ 
  הרב מעלימי יעקב

 ראש העירייהמ"מ 
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 קובץ החלטות

 ₪. 2,000,000גליל למרכז הפעלה בסך: -תב"ר ממשרד נגב .1

 

 ₪. 928,953תב"ר מרשות מקרקעי ישראל תכנון פארק תעשייה קלה בסך:  .2

 

 ₪. 750,000 תב"ר מרשות מקרקעי ישראל לתכנון שכונת שער העיר בסך: .3

 

 ₪. 117,900תב"ר מהמשרד להגנת הסביבה לתמיכות שונות בסך:  .4

 

 ₪. 1,000,000גליל לפיתוח מוסדות ומתקני ציבור בסך: -תב"ר ממשרד נגב .5

 

 ₪. 2,394,228תב"ר ממשרד הרווחה למיגון מוסדות רווחה בסך:  .6

 

 .₪ 616,000תב"ר מרשות מקרקעי ישראל למוסדות ציבור בסך:  .7

 

 ₪. 66,500תב"ר ממשרד החינוך לפינות עבודה עוז לתמורה בסך:  .8

 

 ₪. 500,000תב"ר מהמועצה להסדר ההימורים בספורט למתקני ספורט בסך:  .9

 

בסך:  2012ותוספת לשנת  2015תב"ר ממפעל הפיס הקדמה לשנת  .10

1,560,000 .₪ 

 

 ₪. 118,397תב"ר ממשרד התרבות והספורט למתקני כדורסל בסך:  .11

 

 ₪. 30,000תב"ר ממשרד התרבות והספורט לתכנית אב לספורט בסך:  .12
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 ₪. 700,000תב"ר ממשרד הפנים לשיקום כבישים ומדרכות בסך:  .14

 

 ₪. 300,000תב"ר ממשרד הפנים להשלמת קו ניקוז בסך:  .15

 

 ₪. 300,000תב"ר ממשרד הפנים להחלפת גופי תאורה בסך:  .16

 

 .ש"ח 10.197.00ת הסביבה לרכישת מכשיר למדידת רעש קרינה בסך תב"ר מאיכו .18

 

  ש"ח 1.000.000תב"ר ממשרד הפנים למענק פיתוח בסך  .19

 

 .ש"ח 1.079.032תב"ר ממשרד הפנים לנגישות מבנה ציבור בסך  .20

 

 .ש"ח 236.498תב"ר ממשרד החינוך להגדלת תקציב גן פרחי ישראל בסך   .21

 

 ר פה אחד את התב"רים כלהלן:הוחלט לאש החלטה:

 ₪. 2,000,000גליל למרכז הפעלה בסך: -* תב"ר ממשרד נגב

 ₪. 928,953* תב"ר מרשות מקרקעי ישראל תכנון פארק תעשייה קלה בסך: 

 ₪. 750,000* תב"ר מרשות מקרקעי ישראל לתכנון שכונת שער העיר בסך: 

 ₪. 117,900* תב"ר מהמשרד להגנת הסביבה לתמיכות שונות בסך: 

 ₪. 1,000,000גליל לפיתוח מוסדות ומתקני ציבור בסך: -* תב"ר ממשרד נגב

 ₪. 2,394,228* תב"ר ממשרד הרווחה למיגון מוסדות רווחה בסך: 

 ₪. 616,000* תב"ר מרשות מקרקעי ישראל למוסדות ציבור בסך: 

 ₪. 66,500* תב"ר ממשרד החינוך לפינות עבודה עוז לתמורה בסך:

 ₪. 500,000מועצה להסדר ההימורים בספורט למתקני ספורט בסך: * תב"ר מה

 ₪. 1,560,000בסך:  2012ותוספת לשנת  2015* תב"ר ממפעל הפיס הקדמה לשנת 

 ₪. 118,397* תב"ר ממשרד התרבות והספורט למתקני כדורסל בסך: 

 ₪. 30,000* תב"ר ממשרד התרבות והספורט לתכנית אב לספורט בסך: 
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 ₪. 700,000הפנים לשיקום כבישים ומדרכות בסך:  * תב"ר ממשרד

 ₪. 300,000* תב"ר ממשרד הפנים להשלמת קו ניקוז בסך: 

 ₪. 300,000* תב"ר ממשרד הפנים להחלפת גופי תאורה בסך:  

 .ש"ח 10.197.00תב"ר מאיכות הסביבה לרכישת מכשיר למדידת רעש קרינה בסך * 

  ש"ח 1.000.000תב"ר ממשרד הפנים למענק פיתוח בסך * 

 .ש"ח 1.079.032תב"ר ממשרד הפנים לנגישות מבנה ציבור בסך * 

 .ש"ח 236.498תב"ר ממשרד החינוך להגדלת תקציב גן פרחי ישראל בסך  *

 

אישור פתיחת חשבונות בנק בבתי הספר "נתיב יצחק", "נועם אליהו",  .13

 "נועם אורות", "רבין", ו"חב"ד".

 

ד פתיחת חשבונות בנק בבתי הספר "נתיב הוחלט לאשר פה אח החלטה:

 יצחק", "נועם אליהו", "נועם אורות", "רבין" וחב"ד.

 
 


