
 10פרוטוקול ישיבת המועצה  מן המניין מס'                               

 24/2/2010שהתקיימה בתאריך                                         

 

 השתתפו ה"ה:

 

 ראש העיר -  מר יחיאל זוהר

 חבר המועצה -  מר רון שטרן

  חבר המועצה -  מר דני אזולאי

 עצה חבר המו - רמר איליה אטינג

 חבר המועצה  - מר אנטולי אברבוך

 חבר המועצה -  מר חיים הרוש

 חבר המועצה -  הרב משה אילוז 

 חבר המועצה - ן מר יצחק אפשטי

 חבר המועצה -  מר רחמים חניה

 חבר המועצה -  הרב דוד פורטל

 חבר המועצה  -  מר יאיר דהן

 חבר המועצה  -  מר יצחק בשני

 עצהחבר המו -  מר אייל מסיקה

 חבר המועצה  - מר אבי מור יוסף

 

 מוזמנים קבועים:

 

 מנכ"ל העירייה  -  מר משה מימון

 גזברית העירייה - גב' מזל רוטשטין

 יועץ משפטי -  עו"ד יריב סומך

 מבקר העירייה -  מר שמעון אלון

 

 חסרים:

 

 חבר המועצה  -  מר מאיר שנאור

 



 על סדר היום:

 קלין.אישור תנאי פרישה גב' אוחיון ז .1
 אישור תנאי פרישה גב' לוגסי רחל. .2
 אישור תנאי פרישה מר דוד אזרד. .3
 אישור תנאי פרישה גב' אברג'ל אסתר. .4
 אישור פרוטוקול ועדת תמיכות. .5
 שינוי מורשה חתימה בבי"ס תיכון ממלכתי )הצעה מצורפת(. .6
 אישור מינוי מורשה חתימה ותחומי פעילות וערוצי שרות עיריית נתיבות. .7
 ₪.  129.360ר לשרותי בריאות השן ממשרד הבריאות בסך אישור תב" .8
 ₪ . 5.000.000אישור תב"ר ממנהל מקרקעי ישראל  לקדם מימון בסך  .9

 אישור מורשי חתימה בגני הילדים על פי הרשימה המצורפת. .10
 אישור מכירת מקרקעין על פי המסמך המצורף. .11
 אישור הנחייה להנחה בארנונה לבנין ריק ) מצ"ב הצעה(. .12
 ₪ . 330.000ור תב"ר ממשרד הרווחה למפעל נשים מבשלות בסך איש .13
 ₪ . 40.000אישור תב"ר מקרן  שלם עבור ציוד לעזר מציון בסך  .14
 ₪ . 78.000תב"ר ממשרד החינוך להצטיידות גני ילדים  בסך  .15
 אישור תנאי פרישה  גב' דינה מסס. .16
 דיווח על תאגיד המים והביוב נתיבות אשקלון. .17
 עניין בנין תחנת משטרה חדשה בנתיבות.דיווח על פגישה ב .18
 אישור מורשי חתימה בי"ס חב"ד. .19
 אישור מורשי חתימה אולפנה לבנות. .20
 ₪. 51.000תב"ר מהרשות לבטיחות בדרכים לפעולות בטיחות בסך   .21

 

 

 . 10' מס המניין מן המועצה ישיבת את לפתוח מתכבד אני :העיר ראש

 .היום דרלס סעיפים להוסיף מבקש אני:העירייה ל"מנכ

 .באולפנה חתימה מורשי אישור .1

 .ד"חב ס"בבי חתימה מורשי אישור .2

 . ₪ 51.000תב"ר לבטיחות בדרכים בסך   אישור .3

 

 .היום לסדר הסעיפים את להוסיף אחד פה מוסכם - החלטה

 :דהן יאיר מר של היום לסדר הצעה

 

 .בשני יצחק, יוסף מור אבי, פורטל דוד, מסיקה אייל, דהן יאיר, זוהר יחיאל  :בדיון משתתפים

 תורנית תרבות תקציב חרדים מועצה חברי שמונה שיש שלמרות כך על קבל דהן יאיר מועצה חבר
 שמיועד בוניך שלום בשכונת ס"המתנ גם, שמיועד לכלל הציבור החרדי מופנה לחלק  מהציבור  בלבד 

 .כלל פעיל אינו העירייה י"ע צבומתק חרדי לציבור תרבות לפעילות

 .בעיר החרדי הציבור לכל הכספים של הוגנת חלוקה לעשות ביקש יוסף מור אבי מועצהה חבר



 בסכום תורנית לתרבות הכספים את 2010 לשנת התקציב במסגרת אישרה העירייה כי הבהיר העיר ראש
 הכסף. זה לסכום מעבר להוסיף אפשרות אין לאומי הדתי ולמגזר החרדי למגזר, ₪ מליון כחצי של

 באחריותו פעילות עבור ₪ 15,000 של סכום לאשר מבקש אני פורים בעניין. החרדי הציבור לכל מיועד
 .בעירייה הנהוגים הכללים כל פי על דהן יאיר המועצה חבר של

 .לקבל את הצעתו של ראש העיר -החלטה

 

 .קלין'ג אוחיון' גב פרישה תנאי אישור .1

 .רחל לוגסי' גב פרישה תנאי אישור .2

 .אזרד דוד רמ פרישה תנאי אישור .3

 . אסתר ל'אברג' גב פרישה תנאי אישור .4

 .דינה מסס' גב פרישה תנאי אישור.  16

 

 עם. אזרד דוד מר ל"כנ. רפואיים מטעמים פורשת אסתר ל'אברג' שגב לציין רוצה אני :העיר ל"מנכ

 62 בגיל בעובדת שמדובר העובדה לאור בהדברות מדובר לסיכום הגענו רחל לוגסי' גב

 נסגר עבודתה מקום קלין'ג אוחיון' גב. לאומי לביטוח מהמוסד פנסיה ללקב שזכאית

 :כדלקמן הפרישה תנאי את לאשר מבקש אני ולכן סרבה והיא ס"בבי עבודה לה הוצעה

 -ז'קלין אוחיון

  1.1.2010 -ארבעה חודשי הודעה מוקדמת והסתגלות  מ (1
 קידום בדרגת פרישה. (2
 המלצה להגדלת אחוזי פנסיה. (3
 שנתית וחופשת מחלה כחוק.  פדיון חופשה (4
 פנסיה בגין כל שנת  עבודה. 2% (5

 

 -רחל לוגסי

 30.6.2010עד  1.3.2010 -ארבעה חודשי הסתגלות והודעה מוקדמת מ (1
 קידום בדרגת פרישה. (2
 המלצה להגדלת אחוזי פנסיה. (3
 שחרור כספי קופות גמל וקרן השתלמות. (4
 פדיון חופשה שנתית  וחופשת מחלה כחוק. (5
 ין כל שנת עבודה.פנסיה  בג  2% (6

 
 -דוד אזרד 

 . 30.4.2010עד   1.1.2010 -ארבעה חודשי הודעה מוקדמת והסתגלות  מ (1
 פנסיה  בגין כל שנת עבודה. 2% (2
 שחרור כספי קופת גמל וקרן השתלמות. (3
 פדיון חופשה שנתית וחופשת מחלה כחוק. (4
 המלצה להגדלת אחוזי פנסיה עקב מצב רפואי. (5
 קידום בדרגת פרישה. (6



 

 

 -'ל אסתראברג

 . 30.4.2010עד   1.1.2010 -ארבעה חודשי הודעה מוקדמת והסתגלות  מ (1
 פנסיה  בגין כל שנת עבודה. 2% (2
 שחרור כספי קופת גמל וקרן השתלמות. (3
 פדיון חופשה שנתית וחופשת מחלה כחוק. (4
 המלצה להגדלת אחוזי פנסיה עקב מצב רפואי. (5
 קידום בדרגת פרישה. (6

 

 -מסס דינה

 30.6.2010עד  1.3.2010 -גלות והודעה מוקדמת מארבעה חודשי הסת (1
 קידום בדרגת פרישה. (2
 המלצה להגדלת אחוזי פנסיה עקב מצב בריאותי. (3
 שחרור כספי קופות גמל וקרן השתלמות. (4
 פדיון חופשה שנתית  וחופשת מחלה כחוק. (5
 פנסיה  בגין כל שנת עבודה.  2% (6

 

     בעובדת מדובר אם גם לפנסיה 62 בגיל עובדות שמוציאים העובדה על הלין מסיקה אייל המועצה חבר                         

 עובדת לאותה לנזק גורמת העיסוק הפסקת עצם בפרנסתה פגיעה ואין לאומי מהביטוח פנסיה שמקבלת

 .אחד פה - 2,3,4 סעיפים בעד  -      הצבעה                

 .9 - 1-16 סעיפים בעד -                  

 . 5 - 1-16- סעיפים נגד -               

 .העובדות של הפרישה תנאי את לאשר - החלטה                

 

 :תמיכות ועדת פרוטוקול אישור.   5

 אנטולי מר, יוסף מור אבי מר, אטינגר אליה מר, מסיקה אייל מר, זוהר יחיאל מר  :בדיון משתתפים

 .אברבוך

 פקידים בועדת מדובר התמיכות ועדת פרוטוקול את מועצהה חברי בפני הציג  :העירייה ל"מנכ

" הספורט נתיבי" עמותת בקשת על נסב עדהובו הדיון העיריות לצו בהתאם

 אנו אותם העירייה בתקציב תקציבי כסעיף שאושרו בתקציבים מדובר

 .לאשר מבקשים

 

 15% -קציב למהת 9%-התבחינים את תקציב עמותות העולים מ –בפרק  להגדיל ביקש אטינגר מר



  14%-מ יוקטן רפואי סיוע עמותות ותקציב 13% על יעמוד העולים לעמותות הסיוע תקציב כי הוצע

 .10%-ל

 .10 - בעד

 .4 - נגד

 .שהוצע התיקון כולל התמיכות ועדת פרוטוקול את לאשר  -החלטה

 

 :ממלכתי תיכון ס"בביה חתימה מורשה שינוי .6

 .הקודם המנהל במקום חתימה זכות ממלכתי תיכון ס"הבי מנהלת מרזיאב בתיה' לגב לאשר מוצע

 .אחד פה  -  בעד - הצבעה

 .מרזיאב בתיה' לגב החתימה זכות את לאשר - החלטה

 

 :נתיבות עיריית שרות וערוצי פעילות ותחומי חתימה מורשה מינוי אישור .7

 .יוסף מור אבי, זוהר יחיאל :בדיון משתתפים

 ויש האינטרנט באמצעות פעולות לבצע לאפשר שמיועד פועליםה מבנק מסמך הציגה העירייה גזברית
 .המסמך את לאשר  צורך

 .אחד פה   -  בעד - הצבעה

 .נתיבות בעיריית שרות וערוצי פעילות ותחומי חתימה מורשה לאשר - החלטה

 :₪ 129,360 בסך השן בריאות שרותי ר"תב אישור .8
 

 .אחד פה   - בעד - הצבעה
 .ר"התב את לאשר - החלטה

 
 :₪  5,000,000 בסך ישראל מקרקעי ממינהל ר"תב אישור .9
 

 .יוסף מור אבי, זוהר יחיאל  :בדיון משתתפים
  גוש שכונת ופיתוח לתכנון ₪  5,000,000 בסך מימון קדם אישר ישראל מקרקעי מינהל   :העיר ראש

       יכנסו אלו כספים. הכספים עדתבו שאושר ₪ 30,000,000 של סכום מתוך וזאת קטיף                              
 .סגור כפרויקט וינוהלו מיוחד לחשבון                              

 

 .אחד פה   - בעד - הצבעה

 .ר"התב את לאשר  -החלטה

 

 :ילדים בגני חתימה מורשה אישור .11

 נא לדיםי בגני החתימה זכות בעלי רשימת את צירפנו הקודמת בישיבה המועצה חברי לבקשת בהתאם

 .המוצעים השמות את לאשר

 .אחד פה   - בעד  -הצבעה

 .המצורפת החתימה מורשה רשימת את לאשר  -החלטה



 

 :ומבנים מקרקעין מכירת אישור .11

 

 :לעירייה השייכים מבנים' מס מכירת לאשר מבקש אני :העיר ראש

 

 .236 מגרש נתיבות 84 ישראל מלכי' ברח מבנה .א

 .2057 מגרש אבוחצירא' ברח מבנה .ב

 .2058 מגרש אבוחצירא' ברח מבנה .ג

 .529/29' מס דירה הגיבורים' ברח מבנה .ד

 

 .אחד פה   - בעד  - הצבעה

 .המבנים מכירת את לאשר - החלטה

 

 :ריק לבנין בארנונה הנחה אישור .12

 
 .מסיקה אייל, אטינגר אליה, יוסף מור אבי, בשני יצחק, זוהר יחיאל  :בדיון משתתפים

 1993 ג"תשנ( מארנונה הנחה) המדינה במשק ההסדרים כתקנות 13 לתקנה בהתאם :העיר ראש
 :כדלקמן ריק לנכס הנחה לאשר ניתן

 
 .פטור 100% חודשים ששה עד .א
 .66.66% 12 -ה החודש עד 7-ה מהחודש .ב
 .50% 36 -ה החודש ע 13 -ה מהחודש .ג
 הבעלות שונתה לא עוד וכל בנין על אדם של בעלותו תקופת למשך הינה ההנחה .ד

 .עליו
 שבה ימים 30 -מ הפחותה תקופה בחשבון תובא לא המצטברת התקופה מנייןב .ה

  .ברציפות ריק הבניין עמד
 מחדש שימוש נעשה טרם ימים  7 לרשות להודיע מחויבים הנכס בעל או המחזיק .ו

 הבניין עמד בו האחרונה הרצופה לתקופה ההנחה תבוטל יודיעו ולא במידה) בנכס
 (.ריק

 נה למגורים ולארנונה לעסקים.מתייחסת לארנו זו החלטה .ז
 

 .אחד פה   - בעד   -הצבעה

 .לעיל האמור פי על ריק לבנין בארנונה ההנחות את לאשר  -החלטה

 

 .₪  330.000 בסך מבשלות נשי למפעל הרווחה משרד ר"תב אישור .13

 

 .אחד פה   - בעד  -הצבעה

 .ר"התב את לאשר  -החלטה

 

 :₪ 40,000 בסך" מציון עזר" עבור שלם מקרן ר"תב אישור .14

 : ₪ 78,000 בסך להצטיידות החינוך משרד ר"תב אישור .11

 



 .אחד פה  - בעד  -הצבעה

 .רים"התב את לאשר  -החלטה

 

 :₪ 51,000 בסך בדרכים בטיחות פעולות למימון ר"תב אישור. 17

 .אחד פה   - בעד  -הצבעה

 .ר"התב את לאשר  -החלטה

 

 :לבנות לאולפנה חתימה מורשה אישור. 18

 .נוספת כחותמת דיין אוסנת' גב את להוסיף צעמו

 .אחד פה   - בעד  -הצבעה

 .חתימה כמורשית דיין אוסנת' גב את לאשר  -החלטה

 

 

 :ד"חב ס"ביה חתימה מורשה אישור. 19

 

 .ד"חב ס"בביה חתימה כמורשתאסנת חזן ' גב את להוסיף מוצע

 

 .אחד פה   - בעד  -הצבעה

 .חתימה כמורשית אסנת חזן' גב את לאשר  -החלטה

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

_________________                                                                _   ____________________ 
 רזוה יחיאל                                                                                                מימון משה         

 ראש העיר                מנכ"ל העירייה                                                                                  

    

 

 


