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"ה: פו ה שתת   ה

 חבר המועצה - הרב מעלימי יעקב

 חבר המועצה - איליה אטינגר

 חבר המועצה - צו וונדמגאיצ'ל

 חברת המועצה - עדי חורי

 חבר המועצה - אנטולי אברבוך

 חבר המועצה - עידו לוי

 חבר המועצה - משה פרץ

 

 :מוזמנים קבועים

 מנכ"ל העירייה - משה מימון

 יועץ משפטי - טל שלומי עו"ד

 העירייה יתגזבר - מזל רוטשטיין

 

 :חסרים

יה - יחיאל זוהר י עיר ש ה   רא

 חבר המועצה - שלומי חן עו"ד

 חבר המועצה - יצחק אפשטיין

 חבר המועצה - יובל לוגסי

 חבר המועצה - יוסף-אבי מור

 חבר המועצה - הרב דוד פורטל

 חבר המועצה - ישראל חניה

 חבר המועצה - אשר ביטון
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יום  :סדר 

גני ₪  26,000תב"ר מינהל לפיתוח במשרד החינוך בסך  .1 עבור הצטיידות 

 . 422מגרש ילדים 

 מלש"ח לעמותה עירונית פיס סיעודי נתיבות.  7אישור הלוואה בסך  .2

מלוות לפיתוח ע"ס  ןרעויאישור שימוש בתקבולים מהיטלי פיתוח למימון פ .3

1,500,000  .₪ 

 ח עבור כיסוי גירעון מצטבר. מלש" 4.5ר הלוואה מבנק לאומי ע"ס אישו .4

היום:  מחוץ לסדר 

 ₪.  975,097ון יום בסך אישור תב"ר למע .5

 .032502544אישור סמכויות פקח למר ישראל אסולין ת.ז.  .6
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פרץ שה  ספר בראשית פותח במילים "בראשית ברא אלוקים את    :מ

השמיים ואת הארץ". אז סופי תיבות של שלושת המילים שפותחות את ספר התורה 

המילים בראשית ברא זה אמת בראשית ברא אלוקים. אוקיי? סופי התיבות של 

וידוע הרי את המשנה שאומרת "על שלושה   . אלוקים, הן יוצרות את המילה 'אמת'

דברים העולם עומד: על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים". ויש עוד משנה 

שאומרת "על שלושה דברים העולם עומד: על הדין, על השלום ועל האמת". 

רואים את זה בעצם שהתורה פותחת  והאמת, אחד מיסודות העולם. אז אנחנו

במילים האלו שיוצרות את המילה אמת. אז שואלים אם כן למה המילה אמת לא 

נוצרה בראשית המילים, למה דווקא בסופי התיבות של המילים. אז אומרים שידוע 

שהשקר הוא תמיד נראה טוב בהתחלה, הוא תמיד בולט והוא מסמא את העיניים, 

דון. לעומת זאת האמת, היא לא נראית בהתחלה, היא צריכה אבל סופו ריקנות ואב

לעבור איזשהו תהליך, יש בה איזשהו קושי עד שהיא יוצאת, אבל בסוף, איך 

 אומרים, תמיד האמת יוצאת לאור. 

שה מימון רק להגיד לכם כמה דברים. אני באמת רוצה להוסיף    :מ

 1.9יכון, וקיבלנו אז משהו. עיריית נתיבות בנתה מעון יום מתקציב משרד הש

וזה התעכב. ועוד כל מיני סיבות שלהם. ₪ מיליון  1והיה מגיע לנו עוד ₪, מיליון 

הגיע אתמול. ולכן אני מבקש מכם להוסיף ₪,  975,000ואתמול בשעה טובה קיבלנו 

 את זה לסדר היום.

חודשים חופשה  3-ודבר אחרון, אנחנו הוספנו, יש לנו פקח של החניות, שיצא ל

חו"ל. אנחנו מעבירים מישהו, לא לוקחים מישהו חדש, מעבירים מישהו מאופק, ל

את ישראל אסולין מאופק מעבירים לפיקוח, אז בעצם אנחנו מבקשים לאשר אותו 

כפקח. כי בשונה מאופק שאין להם סמכויות של אכיפה, ישראל אסולין הולך 

ע השמיני שלנו. חבל, להיות פקח. אנחנו מבקשים בעצם לאשר לו פקח. זה עד שיגי

יחיאל היה בוא, היה יושב לדקה והיה הולך. קראו לו שם בכל זאת להשלים שם 

 מניין. 
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י  אבל אתם יודעים שמישהו אמור להגיע?    :עידו לו

שה מימון שמגיעים. גם שלומי אמר שהוא מגיע.  9כן, כן, קיבלתי    :מ

 . 5לקיים ישיבת מועצה עם  הנה, יש לי פה. חבר'ה, גם אם לא יגיע עוד אחד, אפשר

גר נ טי ה א  כן, אבל לחכות.   :אילי

שה מימון חניה אמר שמגיע וביטון אשר אמר שמגיע. סימנו אותם.    :מ

ייעודי.  עזוב, אל תתקשר אליו. אני אתן לכם הסבר לגבי הלוואה של עמותת פיס 

-. ב1999עמותת פיס ייעודי זו עמותה שמנהלת את המרכז הסיעודי בנתיבות משנת 

כאלה בכל הארץ,  3המבנה הסתיים, בנה אותו מפעל הפיס. מפעל הפיס בנה  1999

 היה מכרז של מפעל הפיס 1999-אחד בנתיבות, אחד בשלומי ואחד בבית שאן. מ

שנים הודענו שאנחנו לא מוכנים שהם  7וזכתה חברה בשם נאות אביב... אחרי 

ו על זה. בסופו של דבר פסלו ימשיכו. ואז פרסמו מכרז, היתה חברה אחרת. ערערנ

אותם. ואז שר הבריאות היה ליצמן, הגשנו בקשה לנהל את זה באופן עצמאי. 

אמרנו, אנחנו מספיק ילדים גדולים, רוצים לנהל את זה אנחנו, למה שאנשים 

פרטיים ירוויחו כסף על המקום הזה שהוא מקום ציבורי במהותו. לשמחתנו, 

שנים. ליצמן תמך  6אני מדבר על לפני בערך  ליצמן תמך בעמדה. פיס ייעודי,

בעמדה שלנו, וקיבלנו אישור גם מביטוח לאומי וגם ממפעל הפיס, וגם ממשרד 

הבריאות. משרד הבריאות, ביטוח לאומי ומפעל הפיס, הם היו חלק מהעמותה, 

וביטוח לאומי ומשרד הבריאות היו להם דירקטורים מה שנקרא וחברי עמותה, היו 

 ם שם. להם נציגי

אחרי שקיבלנו את כל האישורים, גם מפעל הפיס שינה לנו את התקנון, על מנת 

נוכל לנהל את זה לבד. עשינו את כל המסמכים, ביקשנו, קיבלנו אישורים.  שאנחנו 

שנים עם  5בהתחלה ביקשו שאנחנו לא ננהל את זה באופן ישיר. התקשרנו לפני 

ניסיון, אופק. ניהלו את זה  עמותה באופקים שיש לה בית חולים סיעודי, יש לה 

שנה וחצי, ואחרי שנה וחצי קיבלנו את האישורים. ניהלנו אותו מאז, ואני יכול 

מאוד מצליח. גם המקום מלא מעבר לקיבולת. -להגיד לכם שהמקום מאוד

להוסיף מעבר לקיבולת.  5%. נותר לנו 105מיטות, ויש לנו בפועל  100הקיבולת זה 
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 ד משמעותיים. מאו-הרווחים מאוד

 2מ"ר,  3,000אנחנו לפני שנתיים הוצאנו מכרז לשלד, זכה קבלן. אנחנו בונים שם 

מיטות ועוד מטבח מרכזי, כי המטבח של היום לא יכול לתת  72מחלקות של 

שירותים למקום החדש, אז בונים גם מטבח גדול מרכזי. השלד הסתיים לפני שנה 

וכבר ₪, מיליון  16מכרז בערך משהו כמו  וחצי, פרסמנו מכרז לגמר. הגמר, יצא

המקורות העצמיים של העמותה היו ₪. מיליון  20צריך עוד ₪, מיליון  4שילמנו 

לבנק ₪ מיליון  1שעכשיו ממש מסתיים. אני העברתי היום עוד ₪, מיליון  14בהם 

₪ מיליון  1ויש לנו עוד ₪. מיליון  1.5עוד  15.11-במזרחי בשביל לשלם לקבלן 

 מיליון.  14מבר. ובעצם סיימנו את הכסף שתכננו, לדצ

חשבנו בחודשיים האחרונים איך אנחנו ממשיכים את העבודה, כי לא רצינו 

להפסיק. יש שם קבלן כבר שעובד, מכיר את העבודה, עושה עבודה טובה לפי אנשי 

המקצוע. חשבנו בהתחלה שהחברה הכלכלית תיקח הלוואה, והיא תתקשר שם 

, ואז התברר שהחברה הכלכלית גם כן גוף עירוני, שהוא גם כן צריך ותשלים אותו

. וכל המאזן של הפיס ייעודי הרבה יותר טוב  לקבל אישורים בשביל הלוואות וכו'

.. תאגידים  . והרבה יותר מרשים מה... של החברה הכלכלית. יש לנו פה את הנוהל. 

הלוואה. אני דיברתי  ממשרד הפנים יש את הנוהל, שמאפשר לתאגיד עירוני לקחת

עם מנהל אגף התאגידים, הוא שלח לי את החומר. סיפרתי לו קצת בעל פה, הוא 

אמר אין לי שום בעיה. הכנו את כל האישורים, כולל פנייה של ראש העיר, שהוא 

יו"ר העמותה, כולל אישור של העמותה עצמה. הכנתי, במקרה עכשיו אני מסיימים 

יועץ את התכנית העסקית לגבי הלו ואה. הכנו בקיצור כמה מסמכים, חוות דעת 

משפטי שעכשיו העברתי לכם אותה, שצריך להניח אותה על שולחן מועצת העיר. 

 1זה להשלים את הפרויקט, ועוד ₪ מיליון  6מיליון.  7ואנחנו בעצם מבקשים 

.. אנחנו בהלוואה שמבקשים, אנחנו בעצם מבקשים להחזיר ₪ מיליון  הצטיידות.

שנה. אנחנו מעריכים  15שנה, בשונה סתם דוגמא... של העירייה זה  4ך אותה תו

בחודש. כאשר אני יכול ₪  160,000עד  54,000שההחזרה החודשי יהיה משהו בין 

בחודש. כלומר, אין שום ₪  300,000להגיד לכם שהרווח של העמותה הוא בסביבות 

 בעיה לעמותה להחזיר. 
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י יעקב מעלימ  נכון להיום.   :הרב 

שה מימון  נכון להיום.    :מ

י יגדל.    :עדי חור  הוא 

שה מימון כל מחלקה שהיא מלאה, יוצרת רווח נוסף של בין    :מ

כך שמדובר באמת במקום שמבחינה כלכלית הוא מקום... ₪.  100,000-ל₪  80,000

 2014-, לפי הדו"חות הכספיים שיש לי אותם פה, ב2014-אני יכול להגיד לכם שב

בערך. כך שאין שום בעיה ₪ מיליון  3.1 2013-ב₪, מיליון  3.9הרוויח  המקום הזה

עובדים  70מחלקות, לקלוט עוד  2למקום כזה להחזיר את ההלוואה, לפתוח עוד 

למערכת. זה טוב לכולם. ולכן אנחנו ביקשנו את ההלוואה, והלוואה בעצם צריכה 

המקום יש לו שם טוב  להיות מאושררת על ידי מועצת העיר על פי הנוהל. מבחינת

במחוז, אנחנו מקבלים... ממשרד הבריאות. ובסך הכל המקום עובד טוב וטוב 

 לכולם. 

ועמותה בעצם אסור לה אני יכול להגיד לכם גם בעתיד שתדעו. הרי זו עמותה, 

להרוויח כסף. כי מס הכנסה אומר 'אם אתה מרוויח, תיתן לי את החלק שלי, מס 

. אז עמותה  זה גוף שהוא בעצם ללא קבלת רווח. לפני כמה שנתיים, החברות שלי'

שנתיים אני חושב, העבירו במשרד הרווחה החלטה שמאפרת למקום הזה, שהוא 

מוסד ציבורי, להשתמש בחלק מהרווחים שלו, חוץ מהשקעה במקום וטיפוח 

המקום וכו', לסייע לקשישים בכל העיר. כלומר, הכסף כבר לא הופך להיות נקודתי 

 1,000. אלא סתם דוגמא, עמותה יכולה מחר להחליט שיש בנתיבות למקום

.. שמיכות לחורף. אז קונים -קשישים שאולי חסר, במצב כלכלי מאוד מאוד קשה, ו.

שמיכות, והרווחה מחלקת אותם לאותם אנשים לבתים. כלומר, יש מה  1,000

 לעשות בכסף בתוך העיר. עד כאן הסבר לגבי הלוואה של פיס ייעודי. 

, תכנית ההבראה קבעה שאנחנו 2014-עיריית נתיבות הלכה לתכנית הבראה ב

, 2014-הלוואות. אנחנו סיימנו ב 2גירעון. קיבלנו גם ₪ מיליון  8-צריכים לסיים ב

השנה, לפי התכנית של ההתייעלות, אנחנו ₪. מיליון  4.8-אלא ב₪, מיליון  8-לא ב

שנסיים הרבה פחות, אבל בגלל כל אני חושב ₪.מיליון  6-צריכים לסיים השנה ב
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-לחודש, לא יאשרו אותו ב 19-סימני השאלה לגבי תקציב המדינה, יאשרו אותו ב

לחודש. ואם יאשרו אותו, מה הולך להיות שם. כי אתה יודע, כשאנחנו מתכננים  19

ים בזמן לגבי מה היה רזרבת שר, פונים בזמן לגבי תקציב מינואר, אנחנו גם פונ

תיקון עיוותים. אנחנו גם מכינים את עצמנו, את כל מה שאנחנו יודעים שמגיע לנו. 

וגם מנסים, מקבלים קצת, מנסים קצת ללחוץ את ראש העיר עם העניינים 

אמורים לאשר תקציב מדינה, יש  19.11-הפוליטיים שלו, על מנת להגדיל את זה. ב

לך חודש לנסות להרים את כל העולם בשביל להגדיל לך את ההקצבות. אנחנו לא 

יודעים מה יהיה עם זה, אבל אני עדיין חושב שאנחנו נסיים השנה בפחות מהסכום 

 שמותר לנו. 

פרץ שה   אמרת היום אפילו חצי, לא?    :מ

שה מימון אמרתי חצי, אבל עוד פעם, אני חשבתי שתקציב המדינה    :מ

 . יאושר

פרץ שה  .    :מ .  מספיק שנעמוד ביעד.

שה מימון לא יהיה רחוק מזה, אני יכול להגיד לך, לפי הדו"חות    :מ

גם של הגבייה. הגב' גובה טובה, הדו"חות של הגבייה טובים. קיבלתי דו"ח אחרון 

עד אוגוסט. סוף אוגוסט, סך הכל עומדים ביעדים, אפילו מעבר ליעדים. אני חושב 

מאוד -עבודה טובה. אני כל הזמן החזקתי ממנה כעובדת מאוד שסך הכל עושה

מקצועית, למרות מה שהיה היום בישיבה. סך הכל המספרים מדברים בעד עצמם, 

נגיד ככה, אי אפשר להתחמק מזה. מה עוד אמרנו?  בוא 

י יעקב מעלימ  ?3-ו 1, מה עם 4-ו 2  :הרב 

שה מימון עים שהעירייה אישור תקבולים והיטלי פיתוח. אתם יוד   :מ

מפרויקט מערב העיר ₪ מיליון  2.8מעבירה כל שנה, אנחנו מביאים את זה כל שנה, 

בתקציב העירייה, בגלל השקעות של העירייה, בגלל ניהול, בגלל פיקוח. התברר 

ששכחנו להעביר גם מהשכונה החדשה, שער העיר, שגם שם... עוד יח"ד, אתם בטח 

 איש.  400יו שם האחרונים ש... וה 40-שמעתם על ה

י יעקב מעלימ  . 600  :הרב 
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שה מימון שהשתתפו במכרז והגיעו לשם. הגיעו שם למחירים    :מ

בעצם זה מהשכונה החדשה, העברה להיטלי פיתוח, ₪ מיליון  1.5-מטורפים. אבל ה

 נכון? 

י יעקב מעלימ  לא, לפירעון מלוות.   :הרב 

שה מימון מר חבר'ה, זה הגדלה לפירעון מלוות, סליחה. כלו   :מ

בהתאם לנוהל של משרד הפנים, זה מאושר על ידי משרד הפנים, הכל לפי הנוהל, 

אנחנו לא עושים פה שום דבר במחשכים. קיבלנו קודם את האישור מהם העקרוני, 

שאפשר להביא את זה למועצת העיר, ולכן הבאנו את זה רק עכשיו. זהו, וההלוואה 

 יעלות, נכון? עצמה זה החלק האחרון ותכנית ההתי

פרץ שה   לא, דיברנו על התב"ר.    :מ

י יעקב מעלימ  משה.  – 1סעיף   :הרב 

י  תב"ר מינהל לפיתוח.    :עדי חור

שה מימון אמרתי. אה, לא, זה תב"ר קטן להצטיידות בגני ילדים.    :מ

 גן ילדים חדש שמציידים אותו. משרד החינוך נותן את התקציב. 

ין שטי  ו. הכנסנו אות  :מזל רוט

שה מימון  כן, החדש. שכונה חדשה. איפה, פרחי ישראל?    :מ

ין שטי  השלמה שם ליד עולם הילד.   :מזל רוט

שה מימון . זה    :מ גן בודד, בנו.. אה, החדש שבנו שם הבודד? יש שם 

גן רגיל?   לא חינוך מיוחד שם? לא? זה 

פרץ שה   הגיע הזמן.    :מ

שה מימון  ו. מה נשאר לנו? הלוואה אמרנ   :מ

י יעקב מעלימ  . 5סעיף   :הרב 

שה מימון לא, לא, לא. זה לא צריך להביא אותו. חשבתי להביא,    :מ

היום יש לנו כבר הרבה פקחים בעירייה, פקחי בנייה, ואנחנו צריכים בעצם למנות 
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מנהל, צריך מנהל פיקוח עירוני. אז אני צריך קודם כל לפרסם מכרז פנימי. החוק 

עובדים שרואים את עצמם מתאימים לתפקיד, אתה קודם כל אומר, ברגע שיש לך 

מפרסם מכרז פנימי, נותן לכל עובד קיים זכות להשתתף. אם אתה לא מוצא מתוך 

 .. שנים פקח בנייה,  7-8אבל לדעתי, תשמע, אביב אפרים בכל זאת הזה, אז אתה.

ים. יש לו את כל התעודות, יש לו את כל המסמכים. אני לא חושב שאנחנו צריכ

 הוא גם בן אדם, הוא גם מתייחס בכבוד. 

י יודע גם להיגד את הבעיה בצורה רגועה.    :עידו לו  הוא 

שה מימון כן, כן. תשמע, זה גם תחום שקשה לעבוד בו. אתה    :מ

לפעמים תופס אנשים על עבירות, לא תמיד האווירה נינוחה. הוא אדם שבאמת 

 טוב, ולמה לא, שישתתף.  יוצר אווירה טובה, רגועה. הוא איש מקצוע

מחברי  1/3חברי מועצה מהווים קוורום.  5, על פי צו העיריות, 19:00-תקשיבו, ב

צו העיריות  .19:00המועצה מהווים קוורום. ולכן אנחנו נפתח את הישיבה בשעה 

מחברי  1/3. פעם זה לא היה. 1/3-החדש, כלומר, התיקון שהיה, שמאפשר ל

 קיים ישיבה רגילה. תפסיק בינתיים. העירייה לאחר חצי שעה, ל

 

 *** הפסקה ***

שה מימון לא  18:30קודם כל אני מבקש מחברי המועצה, בשעה    :מ

.. חצי שעה. ואנחנו פותחים  7היה קוורום, היו  .. העיריות. חברי מועצה. ועל פי צו.

ונוכחים פה בישיבת המועצה 19:00את ישיבת המועצה בשעה   ,7  . .. חברי מועצה. 

 בל הוא היה פה. א

 משה יצא?     :???

י יעקב מעלימ  משה עכשיו יצא.   :הרב 

 

יום בסך  /6 "ר למעון  שור תב :אי 86-1: 8  /₪ 
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שה מימון אני מבקש את הסכמת חברי המועצה להוסיף תב"ר    :מ

 . 605למעון יום במגרש ₪,  975,097שהתקבל אתמול ממשרד הכלכלה, בסכום של 

 

ה: ה אחד ל החלט פ שר הוחלט  סך א יום ב "ר למעון  :תב 86-1: 8 /₪ 

 

ין ת/ז/  /7 שראל אסול י פקח למר  יות  שור סמכו  /143613655אי

 

שה מימון את ישראל  דבר שני אני מבקש להוסיף סעיף לאשר   :מ

 אסולין מיחידת אופק כפקח ביחידת יפתח, כולל סמכויות פיקוח. 

 

ה: שר  החלט פה אחד לא שראל אסולהוחלט  י פקח למר  יות  ין ת/ז/ סמכו

143613655/ 

 

נוך בסך  /2 שרד החי פיתוח במ ינהל ל "ר מ י ₪  37-111תב נ ג ידות  עבור הצטי

ש  גר ים מ  / 533ילד

 

שה מימון  ועכשיו לסדר היום, מנהל הישיבה.    :מ

י יעקב מעלימ תב"ר  – 1. סעיף 11ישיבות מועצה שלא מן המניין   :הרב 

צטיידות בגני ילדים במגרש עבור ה₪  26,000מינהל לפיתוח במשרד החניוך בסך 

 ברח' צבן. כולם מאשרים?  422

 

ה: נוך בסך  החלט י שרד הח פיתוח במ ינהל ל "ר מ שר תב פה אחד לא הוחלט 

ש ₪  37-111 ילדים מגר י  נ ג ידות  י הצט  /533עבור 

 

סך  /3 שור הלוואה ב נתיבות/  8אי סיעודי  יס  פ נית  ירו ע עמותה  "ח ל ש  מל
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י יעקב מעלימ לעמותה ₪ מיליון  7לוואה בסך אישור ה – 2סעיף   :הרב 

 עירונית פיס סיעודי לנתיבות. מה שהוא הסביר מקודם. 

שה מימון תציין בבקשה שהנחנו בפני חברי מועצת העיר, חוות    :מ

 דעת של היועצת המשפטית וחוות דעת של גזברית העירייה לעניין ההלוואה. 

י יעקב מעלימ  מאושר.   :הרב 

 

ה: שר  החלט ה אחד לא פ ה בסך הוחלט  הלווא שור  י ית  8א נ ירו ע ה  "ח לעמות ש מל

נתיבות/  סיעודי   פיס 

 

ס  /4 " ע פיתוח  פרעון מלוות ל יתוח למימון  פ י  יטל ש בתקבולים מה שימו שור  אי

2-611-111  /₪ 

 

י יעקב מעלימ אישור שימוש בתקבולים מהיטלי פייתוח למימון פירעון   :הרב 

 ₪. מיליון  1.5מלוות לפיתוח על סך 

שה מימון  ₪. מיליון  1.5-רוטשטיין, תגידי כמה מילים על ה   :מ

ין שטי   -מקרן היטלי פיתוח אנחנו  :מזל רוט

 אפשר להעביר את המיקרופון אליה.     :???

ין שטי מקרן היטלי פיתוח אנחנו רשאים כי קיבלנו אישור   :מזל רוט

. לטובת החזר פירעון מלוות לפיתוח שיש..₪ מיליון  1.5-משרד הפנים להשתמש ב

 ₪. מיליון  48עומס המלוות שלנו עומד היום ללא ההלוואה החדשה הזאת על 

שה מימון  תודה.    :מ

י יעקב מעלימ  תודה רבה. מאושר פה אחד?   :הרב 
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ה: פרעון  החלט פיתוח למימון  ש בתקבולים מהיטלי  שימו שר  פה אחד לא הוחלט 

"ס  ע פיתוח   ₪/ 2-611-111מלוות ל

 

שור הלוואה מבנק לאומי /5 "ס  אי ירעון מצטבר/  5/6ע ג י  עבור כיסו "ח  ש  מל

 

י יעקב מעלימ עבור ₪ מיליון  4.5אישור הלוואה מבנק לאומי על סך   :הרב 

 כיסוי גירעון מצטבר. רוטשטיין. 

ין שטי מיליון  16על פי תכנית ההתייעלות, קיבלנו הלוואה של   :מזל רוט

ובשנה את בעצם. זאת ההלוואה הז₪. מיליון  4.5 2015. ובשנת 2014בשנת ₪ 

. 4.250-הבאה אנחנו אמורים לקבל אישור ב  . ולכן..

שה מימון  הלוואה בבנק לאומי, שנתן את ההלוואה הטובה ביותר.    :מ

ין שטי ל  :מזל רוט  בנקים: דיסקונט, בנק לאומי ודקסיה.  3-אנחנו פנינו 

שה מימון רוטשטיין, אני מבקש, ביקשו פה, פעם הבאה יש פה עוד    :מ

.. ייתנו לכם הצעה. ההצעה  בנק, פועלי אגודת ישראל, זה שייך לבנק הבינלאומי.

 ניקח מהם, לא טובה, לא ניקח מהם.  –טובה 

ין שטי .  :מזל רוט . .  ... פנינו גם בעבר. הפסקנו

שה מימון  אני הייתי פונה לכולם.    :מ

ין שטי .   :מזל רוט . .  פועלים, מזרחי

שה מימון ולאומי  3.23%, דקסחה 3.35%מרכנתיל הציעו לנו    :מ

3.20% . 

י יעקב מעלימ  מה זה דקסיה?   :הרב 

שה מימון דקסיה זה הבנק של הרשות המקומית. את ההלוואה של    :מ

 הסיעודי, אנחנו נפנה גם לבנק... לקבל את ההצעה הכי טובה. תודה. 

י יעקב מעלימ  מאושר פה אחד.   :הרב 
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ה: ה מ החלט שור הלווא י שר א ה אחד לא פ ס הוחלט  " ע י  נק לאומ "ח  5/6ב ש מל

עון מצטבר/ גיר י  סו  עבור כי

 

שה מימון מאשרים גם את התוספת לסדר היום. את התב"ר    :מ

 שציינתי למעון יום ואישור סמכויות פיקוח. 

 

 

 

 

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

שה מימוןמר   מ

ה יי עיר "ל ה  מנכ

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

 יחיאל זוהרמר 

ה י העירי ש   רא
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 קובץ החלטות

 
ש /6 יום בסך אי "ר למעון  :ור תב 86-1: 8  /₪ 

 
ה: סך  החלט יום ב "ר למעון  שר תב ה אחד לא פ :הוחלט  86-1: 8 /₪ 

 
ין ת/ז/  /7 שראל אסול י פקח למר  יות  שור סמכו  /143613655אי

 
ה: שראל אסולין ת/ז/  החלט י פקח למר  יות  סמכו שר  פה אחד לא הוחלט 

143613655/ 

 
נוך בסך  /2 שרד החי פיתוח במ ינהל ל "ר מ י ₪  37-111תב נ ג ידות  עבור הצטי

ש  גר ים מ  / 533ילד

 
ה: נוך בסך  החלט י שרד הח פיתוח במ ינהל ל "ר מ שר תב פה אחד לא הוחלט 

ש ₪  37-111 ילדים מגר י  נ ג ידות  י הצט  /533עבור 

 
סך  /3 שור הלוואה ב נתיבות/  8אי סיעודי  יס  פ נית  ירו ע עמותה  "ח ל ש  מל

 
ה: ה בסך  החלט הלווא שור  י שר א ה אחד לא פ ית  8הוחלט  נ ירו ע ה  "ח לעמות ש מל

נתיבות/  סיעודי   פיס 

 
ס  /4 " ע פיתוח  פרעון מלוות ל יתוח למימון  פ י  יטל ש בתקבולים מה שימו שור  אי

2-611-111  /₪ 

 
ה: פרעון  החלט פיתוח למימון  ש בתקבולים מהיטלי  שימו שר  פה אחד לא הוחלט 

"ס  ע פיתוח   ₪/ 2-611-111מלוות ל

 
"ס  /5 ע שור הלוואה מבנק לאומי  ירעון מצטבר/  5/6אי ג י  עבור כיסו "ח  ש  מל

 
ה: ס  החלט " ע י  נק לאומ ה מב שור הלווא י שר א ה אחד לא פ "ח  5/6הוחלט  ש מל

עון מצטבר/ גיר י  סו  עבור כי


