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  השתתפו ה"ה:

  ראש העירייה - יחיאל זוהר

 חבר המועצה - הרב מעלימי יעקב

 חבר המועצה -  ונדמגאיצ'לצו ו

 חברת המועצה - עדי חורי

 חבר המועצה - עו"ד שלומי חן

 חבר המועצה - אנטולי אברבוך

 חבר המועצה - יצחק אפשטיין

 חבר המועצה - עידו לוי

 חבר המועצה - הרב דוד פורטל

 חבר המועצה - ישראל חניה

 חבר המועצה - משה פרץ

 חבר המועצה - אשר ביטון

 

 

 :יםמוזמנים קבוע

 מנכ"ל העירייה - משה מימון

 יועץ משפטי - טל שלומיעו"ד 

 העירייה יתגזבר - מזל רוטשטיין

 מהנדס  - יוליוס יחימוביץ'

 המחלקה לשירותים חברתיים - מרים דידי

יוחנן דורון  מינהל החינוך - ד"ר 

 

 :חסרים

 חבר המועצה - איליה אטינגר

 חבר המועצה - יובל לוגסי

 המועצה חבר - יוסף-אבי מור
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 :סדר יום

, למימון ייעוץ כללי ₪ 90,000, בסך ממשרד הביטחון 1604אישור תב"ר מס'  .1

 לחיילים משוחררים, באמצעות המרכז לצעירים בנתיבות.

עבור   ₪ 500,000בסך   – ממפעל הפיסמועדון פיס קהילתי   1406הגדלת תב"ר  .2

 השלמת מעלית במבנה.

, עבור השתתפות ברכישת ₪ 47,585 בסכום של –ממשרד החינוךאישור תב"ר  .3
 המיועדים לגידור גנ"י: גן ארז ושחף, גן רפאל. –מתקני ביטחון למוס"ח 

, עבור חידוש מבנים בבית ₪ 66,000+  ₪ 233,070בסך  ממשרד החינוךר תב"ר ואיש .4

 הספר ע"ש רבין.

ך )נטעים ב'( לבניית גנ"י. ס 905, המיועד למגרש ממשרד החינוך 1282הגדלת תב"ר  .5

 .₪ 210,961ההגדלה 

, עבור תיכון בנים שלב א+ב, ₪ 1,492,602בסך  ממשרד החינוך 1361הגדלת תב"ר   .6

 בגין תשתיות היקפיות.

, עבור השלמת פיתוח למסירת  ₪ 1,544,750בסך  ממשרד הבינויאישור תב"ר  .7

 שכונה לרשות.

 שלב ד'., עבור תכנון שביל אופניים ₪ 250,000 בסךממשרד התחבורה אישור תב"ר  .8

, עבור תכנון הסדרת מתחם עצירה ₪ 150,000בסך ממשרד התחבורה אישור תב"ר  .9

 והמתנה לאוטובוסים עירוניים ברח' וייצמן.

, עבור הסדרת מעגל תנועה קטן רח' ₪ 893,114בסך ממשרד התחבורה אישור תב"ר  .10

 חטיבת הראל/יובל.

סובה לב"ס נווה , עבור ביצוע ₪ 1,325,872בסך ממשרד התחבורה אישור תב"ר  .11

 יעקב.

, עבור רכישת ציוד לטיפול ₪ 35,786.70בסך  מהמשרד להגנת הסביבהאישור תב"ר  .12

 באירועי סביבה.

, עבור העתקת מתקן להגנה ₪ 1,384,191בסך  מרשות מקרקעי ישראלאישור תב"ר  .13

 קתודית, שבסמוך לשכ' נווה שרון במתחם "שער העיר".

 -,  עבור הרשאת תכנון ₪ 513,028ך בס מרשות מקרקעי ישראלאישור תב"ר  .14

 נתיבות מערב ב'.
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, במסגרת תקציב תנופה ₪ 112,123בסך  ממשרד הבינוי והשיכוןאישור תב"ר  .15

 חברתי.

 .3לתקופת רבעון   – 2015דו"ח רבעוני לשנת אישור  .16

 –כיתות גן  3עבור בניית   ₪ 2,394,899בסך  ממשרד החינוך 1557אישור תב"ר  .17

 .617במגרש 

 –כיתות גן  2עבור בניית   ₪ 1,596,599בסך  ממשרד החינוך 1171תב"ר אישור  .18

 .301במגרש 

במגרש  –כיתות גן  2עבור בניית   ₪ 1,469,064בסך  ממשרד החינוךאישור תב"ר  .19

503. 

 –כיתות גן  2עבור בניית   ₪ 1,596,599בסך  ממשרד החינוך 1484אישור תב"ר  .20

 .620במגרש 

 עבור הצטיידות ביה"ס מקיף דרכא.  ₪ 132,300בסך  ממשרד החינוךאישור תב"ר  .21

שד'  –, עבור בניית גשר בוהו ₪ 31,032,090בסך  ממשרד התחבורהאישור תב"ר  .22

 ירושלים.

 .₪ 801,000בסך  2015שיפור נגישות במרחב הציבורי  ממשרד הפניםאישור תב"ר  .23

 . ₪ 400,000בסך   2015לשדרוג תאורת רחובות  ממשרד הפניםאישור תב"ר  .24

בסך  2015הצללה, גידור, החלפת מתקני משחקים  ממשרד הפניםאישור תב"ר  .25

700,000 ₪ . 

 . ₪ 1,300,000בסך  2015שיקום כבישים  ממשרד הפניםאישור תב"ר  .26

  ₪ 400,000ממשרד הפנים בסך  2015סקר נכסים  ממשרד הפניםאישור תב"ר  .27

 .₪ 149,612סך מועדון פיס לילד ולמשפחה ב ממפעל הפיס 1565אישור תב"ר  .28

 ₪ 165,318קירוי מגרש כדורסל בי"ס "המר" בסך  ממפעל הפיס  1636אישור תב"ר  .29

. 

 .₪ 114,637שיפוצים במבני תרבות בסך ממפעל הפיס  1637אישור תב"ר  .30

תחנת פיס לבריאות המשפחה )טיפת חלב( בסך  ממפעל הפיס 1638אישור תב"ר  .31

221,418 ₪ . 
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 .₪ 100,506רוי מגרש כדורסל בי"ס "רבין" בסך קי ממפעל הפיס 1639אישור תב"ר  .32

 

 . ₪ 48,509מועדון פיס לגיל הזהב ממפעל הפיס  1640אישור תב"ר 

אישור הארכת כהונת לחברות עמותת פיס סיעודי שלהלן לקופת כהונה נוספת: גב'  .33

 אולגה פרבמן, גב' טלי סויסה

יב למוסדות אישור תב"ר ממשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל להקצאת תקצ .34

 .6.000.000בסך של  ציבור

 

, למימון ₪ 90,000ממשרד הביטחון, בסך  1604אישור תב"ר מס'  .1

 ייעוץ כללי לחיילים משוחררים, באמצעות המרכז לצעירים בנתיבות.

 

 500,000בסך   –מועדון פיס קהילתי ממפעל הפיס   1406הגדלת תב"ר  .2

 עבור השלמת מעלית במבנה.  ₪

 

, עבור השתתפות ₪ 47,585בסכום של  –תב"ר ממשרד החינוך אישור .3

המיועדים לגידור גנ"י: גן ארז  –ברכישת מתקני ביטחון למוס"ח 

 ושחף, גן רפאל.

 

, עבור ₪ 66,000+  ₪ 233,070ר תב"ר ממשרד החינוך בסך ואיש .4

 חידוש מבנים בבית הספר ע"ש רבין.

 

)נטעים ב'(  905למגרש ממשרד החינוך, המיועד  1282הגדלת תב"ר  5

 .₪ 210,961לבניית גנ"י. סך ההגדלה 

 

, עבור תיכון ₪ 1,492,602ממשרד החינוך בסך  1361תב"ר   הגדלת .6

 בנים שלב א+ב, בגין תשתיות היקפיות.
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, עבור השלמת פיתוח  ₪ 1,544,750אישור תב"ר ממשרד הבינוי בסך  .7

 למסירת שכונה לרשות.

 

, עבור תכנון שביל ₪ 250,000 בסךהתחבורה אישור תב"ר ממשרד  .8

 אופניים שלב ד'.

 

, עבור תכנון הסדרת ₪ 150,000אישור תב"ר ממשרד התחבורה בסך  .9

וייצמן.  מתחם עצירה והמתנה לאוטובוסים עירוניים ברח' 

 

, עבור הסדרת מעגל ₪ 893,114אישור תב"ר ממשרד התחבורה בסך  .10

 ל.תנועה קטן רח' חטיבת הראל/יוב

 

, עבור ביצוע סובה ₪ 1,325,872אישור תב"ר ממשרד התחבורה בסך  .11

 לב"ס נווה יעקב.

 

, עבור ₪ 35,786.70אישור תב"ר מהמשרד להגנת הסביבה בסך  .12

 רכישת ציוד לטיפול באירועי סביבה.

 

, עבור העתקת ₪ 1,384,191אישור תב"ר מרשות מקרקעי ישראל בסך  .13

נווה שרון במתחם "שער העיר".מתקן להגנה קתודית, ש  בסמוך לשכ' 

 

,  עבור הרשאת ₪ 513,028אישור תב"ר מרשות מקרקעי ישראל בסך  .14

 נתיבות מערב ב'. –תכנון 

 

, במסגרת תקציב ₪ 112,123אישור תב"ר ממשרד הבינוי והשיכון בסך  .15

 תנופה חברתי.
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 3ור בניית עב  ₪ 2,394,899ממשרד החינוך בסך  1557אישור תב"ר  .17

 .617במגרש  –כיתות גן 

 

 2עבור בניית   ₪ 1,596,599ממשרד החינוך בסך  1171אישור תב"ר  .18

 .301במגרש  –כיתות גן 

 

כיתות  2עבור בניית   ₪ 1,469,064אישור תב"ר ממשרד החינוך בסך  .19

 .503במגרש  –גן 

 

 2בניית עבור   ₪ 1,596,599ממשרד החינוך בסך  1484אישור תב"ר  .20

 .620במגרש  –כיתות גן 

 

עבור הצטיידות ביה"ס   ₪ 132,300אישור תב"ר ממשרד החינוך בסך  .21

 מקיף דרכא.

 

, עבור בניית גשר ₪ 31,032,090אישור תב"ר ממשרד התחבורה בסך  .22

 שד' ירושלים. –בוהו 

 

בסך  2015אישור תב"ר ממשרד הפנים שיפור נגישות במרחב הציבורי  .23

801,000 ₪. 

 

בסך  2015אישור תב"ר ממשרד הפנים לשדרוג תאורת רחובות  .24

400,000 ₪. 

 

אישור תב"ר ממשרד הפנים הצללה, גידור, החלפת מתקני משחקים  .25
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 . ₪ 700,000בסך  2015

 

 . ₪ 1,300,000בסך  2015אישור תב"ר ממשרד הפנים שיקום כבישים  .26

 

ממשרד הפנים בסך  2015ים אישור תב"ר ממשרד הפנים סקר נכס .27

400,000 ₪  

 

ממפעל הפיס מועדון פיס לילד ולמשפחה בסך  1565אישור תב"ר  .28

149,612 ₪. 

 

ממפעל הפיס קירוי מגרש כדורסל בי"ס "המר"  1636אישור תב"ר  .29

 . ₪ 165,318בסך  

 

 114,637ממפעל הפיס שיפוצים במבני תרבות בסך  1637אישור תב"ר  .30

₪. 

 

ממפעל הפיס תחנת פיס לבריאות המשפחה )טיפת  1638אישור תב"ר  .31

 . ₪ 221,418חלב( בסך 

 

ממפעל הפיס קירוי מגרש כדורסל בי"ס "רבין"  1639אישור תב"ר  .32

 .₪ 100,506בסך 

 

 . ₪ 48,509ממפעל הפיס מועדון פיס לגיל הזהב  1640אישור תב"ר  .33

 

הנגב והגליל להקצאת תקציב  אישור תב"ר ממשרד לפיתוח הפריפריה .35

 .6.000.000בסך של  למוסדות ציבור
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 ₪.  5,500,000אישור תב"ר לנתיבות מערב ב' בסך  .36

 

 ₪.  160,000תב"ר להצטיידות טכנולוגית בסך אישור  .37

 

 ₪.  813,000אישור תב"ר יבוא ברינה שלב ב', תוספת בסך  .38

 

. רבותיי, אני 15 ישיבת מועצה מן המניין מס'   :משה מימון

מיליון  5.5תב"רים חדשים,  3מבקש את הסכמת חברי המועצה, קיבלנו היום 

ממשרד החינוך להצטיידות טכנולוגית, ועוד ₪  160,000לנתיבות מערב ב', ₪ 

 שכבר התקבלה. ₪  5.091תוספות לתב"ר של ₪,  813,000

.   :מזל רוטשטיין  יבוא ברינה. שלב ב'

ינה. אנחנו מבקשים להוסיף את זה לסדר יבוא בר   :משה מימון

 היום. תודה. 

כולם מחזיקים את התב"רים? אם יש מישהו    :יחיאל זוהר

שרוצה לשאול שאלה משהו לגבי תב"ר כלשהו, שישראל, ואנחנו נצביע פעם 

 אחת על כל התב"רים. בסדר?

 רשימות.  2יש   :הרב יעקב מעלימי

 לה? הא 16-כולל גם את ה 18-ה   :עדי חורי

כן, כן, זה המעודכן, ועכשיו עדכנו אותו אחרי    :משה מימון

 תב"רים.  3שהגיעו אליו עוד 

.    :יחיאל זוהר גני הילדים שאמרתי  אגב, בראשונים זה 

 הראשונים.  4-כן, כל ה   :עדי חורי

הלוואי רק שיהיו ילדים. אם לא יהיו ילדים, אין    :יחיאל זוהר

 מה לעשות עם הגנים. 
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ועוד  18דברים שונים. זה  2כל אחד בפני עצמו, זה   :יעקב מעלימיהרב 

16 . 

רבותיי, סליחה, טעות שלי, לשמחתי הרבה. יש את    :משה מימון

 3, ועכשיו הוספנו עוד 18, והוספנו עוד 16ההזמנה הראשונה שיש בה 

 תב"רים.  30תב"רים. אנחנו מדברים על מעל 

 זה משהו אחר.  18יף , סע17לא, זה   :הרב יעקב מעלימי

 , אני בטוח צודק. 30אמרתי מעל    :משה מימון

ש עד סוף החודש, שזה אני יכול לומר לכם רק שי   :יחיאל זוהר

עוד היום ומחר. מחר אנחנו צפויים לקבל תב"רים נוספים של משרד החינוך 

מה שאמרתי. אני מקווה שיגיעו, נדמה לי גם של חניה, יכול להיות שגם הוא 

בטוח יש, כי אני ראיתי את ההרשאה. של הרנטגן  2בל, אני לא יודע. אבל יק

. בכלל מוכן.  . של הרב ברוך, הם עושים את זה ביחד, ביקשתי שזה יהיה ביחד.

שיצאו שניהם בבנייה וזה הכל. מעונות יום שהם לא מושכרים פה, שאנחנו 

צלי פה... אמורים לקבל כל יום, היום ומחר. הולכים לאשר, מחר נמצאים א

גם בעניין של מעונות יום, וגם שם מעונות יום מיועדים לחלק מאותן קבוצות 

שלא קיבלו עד היום. אנחנו מגיעים למצב שעד סוף הקדנציה הזו, אני מאמין 

שנרצה את כולם, גם מעונות יום וגם בתי ספר וגם גני ילדים. יהיה לנו 

ים הגדולים של מספיק בשביל לתת לכולם ורק שיהיו ילדים. התב"ר

התחבורה, זה גשר שאנחנו כבר התחלנו את העבודה שלו. מהנדס העיר, אתה 

מוכן לומר בכמה מילים על הגשר, על האגם ועל ואדי בוהו? מה הולך 

 להתבצע? 

אני אתחיל מוואדי בוהו. זה פרויקט שלמעשה הוא   :יוליוס יחימוביץ

. 22מעשה יושב בתמ"א מתחלק על כל השכונות לאורך הוואדי. ואדי בוהו ל

זו תכנית ארצית, שקובעת את התחומים של היערות. אז ואדי בוהו  22תמ"א 

נחשב ליער. זאת אומרת, למעשה, מי שחושב שאפשר לעשות משהו בתוך 

מה מותר לעשות שם? רק פעילות נופש הוואדי, אי אפשר לעשות שום דבר. 
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שנים לתכנון הנחל.  4-כלשהי. אנחנו ביחד עם קק"ל מובילים תכנית מזה כ

  -כאשר קק"ל הולכים להשקיע

 שאושרה לפני שבועיים.    :יחיאל זוהר

בדיוק. לפני שבועיים היא הוצגה למנהל המרחב של   :יוליוס יחימוביץ

קק"ל ולראש העיר, קיבלה אישור. התכנית מובלת על ידי קק"ל, רשות ניקוז, 

שראל. ובסופו של תהליך לב עיריית נתיבות, משרד התיירות, מינהל מקרקעי י

הנחל, זאת אומרת, הוואדי בעצמו הולך לקבל חזות יערנית, שבילים יערניים, 

מקומות נופש יערניים, מקומות שבני אדם יוכלו להגיע אליהם גם בנגישות 

של כסא גלגלים ובעלי מוגבלויות. הכל בטיפול של קק"ל, באחריות של קק"ל 

מי שנותן  –אם חס וחלילה מישהו נפגע ובסמכות של קק"ל. זאת אומרת, ש

 . את הדין, זה קק"ל. זאת אומרת, שמי שחייב לתחזק זה קק"ל. מחוץ ל..

מטופל על ידי עיריית נתיבות, מתקציבי עיריית נתיבות, מינהל מקרקעי 

ישראל ומשרד התיירות. כאשר המטרה היא שכל אחת מהשכונות תפתח את 

כבר מכרז פתוח עם קבלן זוכה של הטיילת הצמודה לה. נכון להיום יש 

נתיבות מערב. יש כבר טיילת שתוכננה וממומנת על ישי מינהל מקרקעי 

לאזור של בית העלמין.  10ישראל, הקרן לשטחים פתוחים באזור של תב"ע 

החורש כרגע מתכנן את הטיילת שלו. המטרה היא שהסוף של הבתים לא 

.. למעשה תדמיינו חוף הים של יפגוש ישר את הנחל, אלא למעשה יפגוש איזה.

נתיבות, מכל הכיוונים. על הדבר הזה יושבים מוקדים. מוקד אחד זה מה 

דונם  16-שראש העיר ציין, פארק האגם, שלמעשה זה אגם עם גוף מים של כ

ביולוגי. זאת אומרת, רוב התהליך לתחזוקת המים הוא שהוא כולו בטיפול 

שמשרד הבריאות לא מאפשר לחלוטין  כמעט ללא כלור. אני אומר כמעט, בגלל

 ..  ללא כלור, אז הוא כמעט לחלוטין ללא כלור. זאת אומרת, שאפשר לקיים.

 שיוכלו לשחות בזה?   :ישראל חניה

אפשר עד רמה של סירות ללא משוטים. אסור   :יוליוס יחימוביץ

לייצר אירוסול, אסור להעיף טיפות מים לחלל האוויר. הפרויקט למעשה 
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מיליון.  4-5-הוא כולל מגרש משחקים ענק בעלות של כ₪ מיליון  30-יעלה כ

ונופש, וכמובן בלב שלו אגם ואמפי פתוח  סקייט פארק גדול, מתקני ספורט 

 מקומות ישיבה.  1,000-על דשא של כ

 כמה ההצעה הכי זולה היום? אתה היית בוועדה?    :יחיאל זוהר

.. ש  :יוליוס יחימוביץ  בועיים. רגע, עוד לא נפתח.

 מה, דחיתם את זה?    :יחיאל זוהר

קבלנים שהגיעו לסיום, נאלצנו להעביר  32היו   :יוליוס יחימוביץ

אותו. העברנו אותו פעמיים, מהמשרד שלי, למשרד יותר גדול, בסוף עברנו 

למתנ"ס, לא היתה ברירה, כיתת לימוד שלמה. קרוב לשעתיים וחצי של הצגת 

עוד כשבועיים כדי להתכונן טוב על החומר, להגיש המכרז. וביקשו דחייה של 

אני מניח שאיפה שהוא ₪, מיליון  30-הצעות רציניות. האומדן עומד על כ

בטווח הזה אנחנו גם נתכנס בסוף בהצעות. ונכון להיום, אנחנו מבצעים כבר 

את עבודות העפר. עבודות העפר זה למעשה חפירה של אתר פסולת שעליו 

מאחורי תיכון בנים, כל השטח הזה, מה לעשות, כולכם הולך לשבת האגם, 

 תושבי נתיבות... את הפסולת שלו במשך כל השנים. 

 זו פסולת בנייה.    :יחיאל זוהר

ל  :יוליוס יחימוביץ -פסולת בנייה, כן. יש שם נכון להיום קרוב 

קוב של פסולת. כל הפסולת, עוד פעם שימו לב, אנחנו מדברים על  120,000

ונכנסת למבנה אגם אק ולוגי. כל הפסולת נגרסת, הופכת להיות חומרי בנייה, 

הראשון של הכביש שמוביל אל הגשר. למעשה אנחנו לא מוציאים זבל החוצה, 

משאיות לא יזהמו את האוויר. הכל קורה במקום. גורם במקום וממקמים 

בחזרה. מה שאתם רואים את הגדר החדשה שנבנתה שם, הכל קורה מאחורי 

הגשר כולו במימון ₪. מיליון  40-עלות הגשר כ –, לא מפריע. בונים גשר הגדר

 על עיריית נתיבות.  10%של משרד התחבורה, 

, 40ממומן על ידי המדינה. ואם יעלה  28, מתוכו 31   :יחיאל זוהר
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 מהכיס.  8אז אנחנו נצטרך להוסיף עוד 

 לתכנון.  4אבל יש לנו גם עוד   :מזל רוטשטיין

 לתכנון.  4פלוס  28יש לך    :ריחיאל זוה

ההפרש שראש העיר מציין, זה ההפרש למעשה של   :יוליוס יחימוביץ

הכביש שמוביל אל הגשר. אנחנו צריכים לראות כמה אנחנו מצליחים להעמיס 

על עלויות משרד התחבורה וכמה ייפלו עלינו. עוד פעם, חלק מנתיבות מערב, 

 ושלים למעשה... שד' ירחלק מהתב"ע של נתיבות מערב. 

הכביש הזה ממשיך, ומפה גשר לצד השני. ופה    :יחיאל זוהר

.. מה שסגרו פה וסגרו פה, זה כל המתחם הזה.  .. ופה זה.  החניות.

 הפארק מאיפה בערך עד איפה? איזה שטח?     :???

 איפה שהוא סימן לך.   :יוליוס יחימוביץ

.   :יחיאל זוהר  כל מה שסימנתי לך עכשיו זה.

 דונם כתבתם?  70   :שה מימוןמ

 דונם.  70  :יוליוס יחימוביץ

 זה הרבה.    :יחיאל זוהר

 מגרשי כדורגל.  7זה    :משה מימון

הפארק כולל למעשה חניון ענק שמשרת גם את   :יוליוס יחימוביץ

הנחל, משרת גם את הפארק של האגם. גשר סיימתי. נכון להיום אנחנו 

. למכרז, על גשר נוסף. בעוד חודש ייצא המכרז בהליכי תכנון.  תוך חודשיים..

 של הגשר. 

פה עשו כבר את השכונה של החורש ב'. ומפה הולך    :יחיאל זוהר

.  4להיות גשר נוסף. סך הכל   גשרים על כל ה... אבל זה יבוצע גם בתוך ה..

יחיאל, צריך לעשות באמת סיור לחברי המועצה.   :עו"ד שלומי חן

 ו על זה, שאולי באמת תעשה איזה סיור, שיראו איפה נמצאים. דיברנ
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 יולי אמר שהוא מביא אוטובוס.    :עדי חורי

תרשמו את זה עוד פעם. חבר מועצה, באמת, כל    :יחיאל זוהר

 פעם אנחנו אומרים נעשה את אוטובוס. קח את זה על הראש שלך עכשיו. 

 עליי, מתי?  אבל מתי? אני לוקח את זה  :יוליוס יחימוביץ

 בכל שעה. בוא נקבע שעה ונאשר, מה הבעיה?    :עדי חורי

תאמין לי, אפילו חבר מועצה שיושב בוועדת בניין    :יחיאל זוהר

  -ערים

יודע.   :עו"ד שלומי חן  הוא לא 

ויושב בתכנון ובנייה, הוא לא מכיר את כל הדברים    :יחיאל זוהר

 האלה. 

הבעיה היחידה זה השעה. זה חייב ראש העיר,   :יוליוס יחימוביץ

 להיות בשעת יום. 

יולי, מחר נסתכל עם איריס, אנחנו נעשה סיבוב בין    :משה מימון

 חברי המועצה, נקבע שעת יום ומשם ניקח אתכם. 

 יש הרבה מאוד נושאים.    :יחיאל זוהר

.. מסעדה?   :עו"ד שלומי חן  מה קרה, ראש העיר.

יודע מה,   :יחיאל זוהר  ארוחה עלינו.  אתה 

 מותר לחברי מועצה פעם, למה לא? שיבואו. באמת.    :משה מימון

רגע, הגשר השני הוא גשר מאוד מיוחד, הוא גשר   :יוליוס יחימוביץ

שבהסכמה של קק"ל, במקום לחצות את הנחל במקטע הזה שראש העיר הראה 

 מ' של גשר  180-לכם, שזה קרוב ל

 אדי. יורדים לתוך הוו   :יחיאל זוהר

יורדים לתוך הוואדי. זאת אומרת, למעשה הרכב   :יוליוס יחימוביץ

הגשרים,  2הצדדים שלו עצים, את היער. ובאמצע, בין  2-נוסע, הוא רואה מ
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 מקטעים של גשר, ובאמצע תהיה טיילת שיורדת לתוך הוואדי.  2למעשה זה 

 באמת גשר יפה.    :יחיאל זוהר

 עוד שאלות. זהו, אם יש   :יוליוס יחימוביץ

 כמה נשאר בשער העיר צמודי קרקע לשיווק?    :יחיאל זוהר

 . 160אני לא זוכר, אבל לפי דעתי סדר גודל של   :יוליוס יחימוביץ

 לא, יותר.    :יחיאל זוהר

 כמה יש בנתיבות מערב?   :הרב יעקב מעלימי

ל   :יחיאל זוהר , שעוד לא שווק. 340-עם קוטג'ים, יש לך קרוב 

מגרשים שם. ועוד  35ומשהו. מערב העיר יש עוד  60משווקים עכשיו אנחנו 

 יח"ד בבנייה רוויה.  800

 מתי הם ישווקו שם, יחיאל?   :הרב יעקב מעלימי

-אנחנו לא רוצים לחנוק את השוק. בואו, לאט    :יחיאל זוהר

ודרך אגב, בשנה.  1,000מרגע שנחתום איתם על הסכם,  לאט. רמת השיווק,

להיות שכונה באזור הזה. ממש הורידו לנו... משהו של צמודי  פה הולכת

קרקע. טוב רבותיי, יש עוד שאלות לגבי התב"רים? אז בואו נאשר גם את 

 הרשימות שמשה ציין.  2התב"רים, 

שנה שעבה תיקנתם אותו, האולם הישן? מלא מים    :משה מימון

 עכשיו. 

 אז בוא נצא, נראה מה עושים.    :יחיאל זוהר

 לא, לא, לא. זה במגרש. מים רטוב.    :משה מימון

אבל חבל, נו, עד יום ראשון ייהרס לך הכל. אם יש    :יחיאל זוהר

 ..  משהו שאפשר לעשות, איזה ניילון או איזה משהו. יכול להיות שזה בכלל.

 נסתם אולי מרזב.   :הרב יעקב מעלימי
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 התב"רים כדלקמן:הוחלט פה אחד לאשר את  החלטה:

, למימון ₪ 90,000ממשרד הביטחון, בסך  1604אישור תב"ר מס'  .1

ייעוץ כללי לחיילים משוחררים, באמצעות המרכז לצעירים 

 בנתיבות.

בסך   –מועדון פיס קהילתי ממפעל הפיס   1406הגדלת תב"ר  .2

500,000  

, עבור ₪ 47,585בסכום של  –אישור תב"ר ממשרד החינוך .3

המיועדים לגידור  –יטחון למוס"ח השתתפות ברכישת מתקני ב

 גנ"י: גן ארז ושחף, גן רפאל.

, עבור ₪ 66,000+  ₪ 233,070ר תב"ר ממשרד החינוך בסך ואיש .4

 חידוש מבנים בבית הספר ע"ש רבין.

)נטעים  905ממשרד החינוך, המיועד למגרש  1282הגדלת תב"ר  5

 .₪ 210,961ב'( לבניית גנ"י. סך ההגדלה 

, עבור ₪ 1,492,602ממשרד החינוך בסך  1361  תב"ר הגדלת .6

 תיכון בנים שלב א+ב, בגין תשתיות היקפיות.

, עבור השלמת  ₪ 1,544,750אישור תב"ר ממשרד הבינוי בסך  .7

 פיתוח למסירת שכונה לרשות.

, עבור תכנון ₪ 250,000 בסךאישור תב"ר ממשרד התחבורה  .8

 שביל אופניים שלב ד'.

, עבור תכנון ₪ 150,000שרד התחבורה בסך אישור תב"ר ממ .9

הסדרת מתחם עצירה והמתנה לאוטובוסים עירוניים ברח' 

 וייצמן.

, עבור הסדרת ₪ 893,114אישור תב"ר ממשרד התחבורה בסך  .10

 מעגל תנועה קטן רח' חטיבת הראל/יובל.

, עבור ביצוע ₪ 1,325,872אישור תב"ר ממשרד התחבורה בסך  .11

נוו  ה יעקב.סובה לב"ס 

, עבור ₪ 35,786.70אישור תב"ר מהמשרד להגנת הסביבה בסך  .12



 נתיבותעיריית 

 30/12/2015מיום  15מן המניין( מספר שישיבת מועצה )
 

 17 

 רכישת ציוד לטיפול באירועי סביבה.

, עבור ₪ 1,384,191אישור תב"ר מרשות מקרקעי ישראל בסך  .13

העתקת מתקן להגנה קתודית, שבסמוך לשכ' נווה שרון במתחם 

 "שער העיר".

,  עבור ₪ 513,028 אישור תב"ר מרשות מקרקעי ישראל בסך .14

ן   נתיבות מערב ב'. –הרשאת תכנו

, במסגרת ₪ 112,123אישור תב"ר ממשרד הבינוי והשיכון בסך  .15

 תקציב תנופה חברתי.

עבור בניית   ₪ 2,394,899ממשרד החינוך בסך  1557אישור תב"ר  .17

 .617במגרש  –כיתות גן  3

עבור בניית   ₪ 1,596,599ממשרד החינוך בסך  1171אישור תב"ר  .18

 .301במגרש  –כיתות גן  2

 2עבור בניית   ₪ 1,469,064אישור תב"ר ממשרד החינוך בסך  .19

 .503במגרש  –כיתות גן 

עבור בניית   ₪ 1,596,599ממשרד החינוך בסך  1484אישור תב"ר  .20

 .620במגרש  –כיתות גן  2

ידות עבור הצטי  ₪ 132,300אישור תב"ר ממשרד החינוך בסך  .21

 ביה"ס מקיף דרכא.

, עבור בניית ₪ 31,032,090אישור תב"ר ממשרד התחבורה בסך  .22

 שד' ירושלים. –גשר בוהו 

 2015אישור תב"ר ממשרד הפנים שיפור נגישות במרחב הציבורי  .23

 .₪ 801,000בסך 

בסך  2015אישור תב"ר ממשרד הפנים לשדרוג תאורת רחובות  .24

400,000 ₪. 

ב"ר ממשרד הפנים הצללה, גידור, החלפת מתקני אישור ת .25

 . ₪ 700,000בסך  2015משחקים 

בסך  2015אישור תב"ר ממשרד הפנים שיקום כבישים  .26
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1,300,000 ₪ . 

ממשרד הפנים  2015אישור תב"ר ממשרד הפנים סקר נכסים  .27

  ₪ 400,000בסך 

בסך  ממפעל הפיס מועדון פיס לילד ולמשפחה 1565אישור תב"ר  .28

149,612 ₪. 

ממפעל הפיס קירוי מגרש כדורסל בי"ס  1636אישור תב"ר  .29

 . ₪ 165,318"המר" בסך  

ממפעל הפיס שיפוצים במבני תרבות בסך  1637אישור תב"ר  .30

114,637 ₪. 

ממפעל הפיס תחנת פיס לבריאות המשפחה  1638אישור תב"ר  .31

 . ₪ 221,418)טיפת חלב( בסך 

ממפעל הפיס קירוי מגרש כדורסל בי"ס  1639אישור תב"ר  .32

 .₪ 100,506"רבין" בסך 

 48,509ממפעל הפיס מועדון פיס לגיל הזהב  1640אישור תב"ר  .33

₪ . 

אישור תב"ר ממשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל להקצאת  .35

 .6.000.000בסך של  תקציב למוסדות ציבור

 ₪.  5,500,000אישור תב"ר לנתיבות מערב ב' בסך  .36

 ₪.  160,000תב"ר להצטיידות טכנולוגית בסך אישור  .37

 ₪.  813,000אישור תב"ר יבוא ברינה שלב ב', תוספת בסך  .38

 

 

אישור הארכת כהונת לחברות עמותת פיס סיעודי שלהלן לקופת  .34

 כהונה נוספת: גב' אולגה פרבמן, גב' טלי סויסה.

 

י, אנחנו מבקשים לאשר את עוד משהו קטן, רבותי   :משה מימון
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חברות העמותה לתקופה נוספת, אולגה וטלי סויסה. הן חברות עמותה  2

.. על פי חוק קדנציה אחת נוספת. כלומר,  קדנציות זה המקסימום.  2קדנציה.

 ועוד... אני צריך להחליף אותן. אבל כרגע מבקשים.

 

סיעודי הארכת כהונת לחברות עמותת פיס הוחלט פה אחד לאשר  החלטה:

 שלהלן לקופת כהונה נוספת: גב' אולגה פרבמן, גב' טלי סויסה.

 

ן   – 2015אישור דו"ח רבעוני לשנת  .16  .3לתקופת רבעו

 

.    :משה מימון .  דו"ח רבעוני.

 זה של בית חולים, לא? של הגריאטרי.    :יחיאל זוהר

 של הגריאטרי.    :משה מימון

לתקופה רבעון  – 2015ני לשנת הוחלט פה אחד לאשר דו"ח רבעו החלטה:

3. 

 

חבר'ה, תודה רבה לכולם. המקליט, תודה רבה לך.    :יחיאל זוהר

 שעות.  5תכננת על 

_______________ 

 משה מימוןמר 

 מנכ"ל העירייה

________________ 

 יחיאל זוהרמר 

 ראש העירייה
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 קובץ החלטות

 
למימון ₪,  90,000ממשרד הביטחון, בסך  1604אישור תב"ר מס'  .1

 ייעוץ כללי לחיילים משוחררים, באמצעות המרכז לצעירים בנתיבות.

 

 500,000בסך   –מועדון פיס קהילתי ממפעל הפיס   1406הגדלת תב"ר  .2

 עבור השלמת מעלית במבנה.₪  

 

עבור השתתפות ₪,  47,585בסכום של  –אישור תב"ר ממשרד החינוך .3

מיועדים לגידור גנ"י: גן ארז ה –ברכישת מתקני ביטחון למוס"ח 

 ושחף, גן רפאל.

 

עבור ₪,  ₪66,000 +  233,070אישור תב"ר ממשרד החינוך בסך  .4

 חידוש מבנים בבית הספר ע"ש רבין.

 

)נטעים ב'(  905ממשרד החינוך, המיועד למגרש  1282הגדלת תב"ר  5

 ₪. 210,961לבניית גנ"י. סך ההגדלה 

 

עבור תיכון ₪,  1,492,602החינוך בסך ממשרד  1361הגדלת תב"ר   .6

 בנים שלב א+ב, בגין תשתיות היקפיות.

 

עבור השלמת פיתוח ₪ ,  1,544,750אישור תב"ר ממשרד הבינוי בסך  .7

 למסירת שכונה לרשות.

 

עבור תכנון שביל ₪,  250,000אישור תב"ר ממשרד התחבורה בסך  .8

 אופניים שלב ד'.
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עבור תכנון הסדרת ₪,  150,000ה בסך אישור תב"ר ממשרד התחבור .9

וייצמן.  מתחם עצירה והמתנה לאוטובוסים עירוניים ברח' 

 

עבור הסדרת מעגל ₪,  893,114אישור תב"ר ממשרד התחבורה בסך  .10

 תנועה קטן רח' חטיבת הראל/יובל.

 

עבור ביצוע סובה ₪,  1,325,872אישור תב"ר ממשרד התחבורה בסך  .11

 לב"ס נווה יעקב.

 

עבור ₪,  35,786.70אישור תב"ר מהמשרד להגנת הסביבה בסך  .12

 רכישת ציוד לטיפול באירועי סביבה.

 

עבור העתקת ₪,  1,384,191אישור תב"ר מרשות מקרקעי ישראל בסך  .13

נווה שרון במתחם "שער העיר".  מתקן להגנה קתודית, שבסמוך לשכ' 

 

עבור הרשאת ₪,   513,028אישור תב"ר מרשות מקרקעי ישראל בסך  .14

 נתיבות מערב ב'. –תכנון 

 

במסגרת תקציב ₪,  112,123אישור תב"ר ממשרד הבינוי והשיכון בסך  .15

 תנופה חברתי.

 

 3עבור בניית ₪   2,394,899ממשרד החינוך בסך  1557אישור תב"ר  .17

 .617במגרש  –כיתות גן 

 

 2עבור בניית   ₪ 1,596,599ממשרד החינוך בסך  1171אישור תב"ר  .18

 .301במגרש  –כיתות גן 
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כיתות  2עבור בניית ₪   1,469,064אישור תב"ר ממשרד החינוך בסך  .19

 .503במגרש  –גן 

 

 2עבור בניית ₪   1,596,599ממשרד החינוך בסך  1484אישור תב"ר  .20

 .620במגרש  –כיתות גן 

 

יידות ביה"ס עבור הצט₪   132,300אישור תב"ר ממשרד החינוך בסך  .21

 מקיף דרכא.

 

עבור בניית גשר ₪,  31,032,090אישור תב"ר ממשרד התחבורה בסך  .22

 שד' ירושלים. –בוהו 

 

בסך  2015אישור תב"ר ממשרד הפנים שיפור נגישות במרחב הציבורי  .23

801,000 .₪ 

 

בסך  2015אישור תב"ר ממשרד הפנים לשדרוג תאורת רחובות  .24

400,000 .₪ 

 

שור תב"ר ממשרד הפנים הצללה, גידור, החלפת מתקני משחקים אי .25

 ₪ . 700,000בסך  2015

 

. 1,300,000בסך  2015אישור תב"ר ממשרד הפנים שיקום כבישים  .26  ₪ 

 

ממשרד הפנים בסך  2015אישור תב"ר ממשרד הפנים סקר נכסים  .27

400,000  ₪ 
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ולמשפחה בסך  ממפעל הפיס מועדון פיס לילד 1565אישור תב"ר  .28

149,612 .₪ 

 

ממפעל הפיס קירוי מגרש כדורסל בי"ס "המר"  1636אישור תב"ר  .29

. 165,318בסך    ₪ 

 

 114,637ממפעל הפיס שיפוצים במבני תרבות בסך  1637אישור תב"ר  .30

.₪ 

 

ממפעל הפיס תחנת פיס לבריאות המשפחה )טיפת  1638אישור תב"ר  .31

 ₪ . 221,418חלב( בסך 

 

ממפעל הפיס קירוי מגרש כדורסל בי"ס "רבין"  1639אישור תב"ר  .32

 ₪. 100,506בסך 

 

 ₪ . 48,509ממפעל הפיס מועדון פיס לגיל הזהב  1640אישור תב"ר  .33

 

אישור תב"ר ממשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל להקצאת תקציב  .35

 .6.000.000בסך של  למוסדות ציבור

 

 ₪.  5,500,000מערב ב' בסך אישור תב"ר לנתיבות  .36

 

 ₪.  160,000אישור תב"ר להצטיידות טכנולוגית בסך  .37

 

 ₪.  813,000אישור תב"ר יבוא ברינה שלב ב', תוספת בסך  .38
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 הוחלט פה אחד לאשר את התב"רים כדלקמן: החלטה:

למימון ₪,  90,000ממשרד הביטחון, בסך  1604אישור תב"ר מס'  .1

ם משוחררים, באמצעות המרכז לצעירים ייעוץ כללי לחיילי

 בנתיבות.

בסך   –מועדון פיס קהילתי ממפעל הפיס   1406הגדלת תב"ר  .2

500,000  

עבור ₪,  47,585בסכום של  –אישור תב"ר ממשרד החינוך .3

המיועדים לגידור  –השתתפות ברכישת מתקני ביטחון למוס"ח 

 גנ"י: גן ארז ושחף, גן רפאל.

עבור ₪,  ₪66,000 +  233,070משרד החינוך בסך אישור תב"ר מ .4

 חידוש מבנים בבית הספר ע"ש רבין.

)נטעים  905ממשרד החינוך, המיועד למגרש  1282הגדלת תב"ר  5

 ₪. 210,961ב'( לבניית גנ"י. סך ההגדלה 

עבור ₪,  1,492,602ממשרד החינוך בסך  1361הגדלת תב"ר   .6

 היקפיות.תיכון בנים שלב א+ב, בגין תשתיות 

עבור השלמת ₪ ,  1,544,750אישור תב"ר ממשרד הבינוי בסך  .7

 פיתוח למסירת שכונה לרשות.

עבור תכנון ₪,  250,000אישור תב"ר ממשרד התחבורה בסך  .8

 שביל אופניים שלב ד'.

עבור תכנון ₪,  150,000אישור תב"ר ממשרד התחבורה בסך  .9

ירוניים ברח' הסדרת מתחם עצירה והמתנה לאוטובוסים ע

 וייצמן.

עבור הסדרת ₪,  893,114אישור תב"ר ממשרד התחבורה בסך  .10

 מעגל תנועה קטן רח' חטיבת הראל/יובל.

עבור ביצוע ₪,  1,325,872אישור תב"ר ממשרד התחבורה בסך  .11

נווה יעקב.  סובה לב"ס 

עבור ₪,  35,786.70אישור תב"ר מהמשרד להגנת הסביבה בסך  .12
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 ד לטיפול באירועי סביבה.רכישת ציו

עבור ₪,  1,384,191אישור תב"ר מרשות מקרקעי ישראל בסך  .13

העתקת מתקן להגנה קתודית, שבסמוך לשכ' נווה שרון במתחם 

 "שער העיר".

עבור ₪,   513,028אישור תב"ר מרשות מקרקעי ישראל בסך  .14

 נתיבות מערב ב'. –הרשאת תכנון 

במסגרת ₪,  112,123י והשיכון בסך אישור תב"ר ממשרד הבינו .15

 תקציב תנופה חברתי.

עבור בניית ₪   2,394,899ממשרד החינוך בסך  1557אישור תב"ר  .17

 .617במגרש  –כיתות גן  3

עבור בניית ₪   1,596,599ממשרד החינוך בסך  1171אישור תב"ר  .18

 .301במגרש  –כיתות גן  2

 2עבור בניית ₪   1,469,064אישור תב"ר ממשרד החינוך בסך  .19

 .503במגרש  –כיתות גן 

עבור בניית ₪   1,596,599ממשרד החינוך בסך  1484אישור תב"ר  .20

 .620במגרש  –כיתות גן  2

עבור הצטיידות ₪   132,300אישור תב"ר ממשרד החינוך בסך  .21

 ביה"ס מקיף דרכא.

בניית עבור ₪,  31,032,090אישור תב"ר ממשרד התחבורה בסך  .22

 שד' ירושלים. –גשר בוהו 

 2015אישור תב"ר ממשרד הפנים שיפור נגישות במרחב הציבורי  .23

 ₪. 801,000בסך 

בסך  2015אישור תב"ר ממשרד הפנים לשדרוג תאורת רחובות  .24

400,000 .₪ 

אישור תב"ר ממשרד הפנים הצללה, גידור, החלפת מתקני  .25

. 700,000בסך  2015משחקים   ₪ 

בסך  2015אישור תב"ר ממשרד הפנים שיקום כבישים  .26
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1,300,000 .  ₪ 

ממשרד הפנים  2015אישור תב"ר ממשרד הפנים סקר נכסים  .27

 ₪  400,000בסך 

ממפעל הפיס מועדון פיס לילד ולמשפחה בסך  1565אישור תב"ר  .28

149,612 .₪ 

ממפעל הפיס קירוי מגרש כדורסל בי"ס  1636אישור תב"ר  .29

. 165,318" בסך  "המר  ₪ 

ממפעל הפיס שיפוצים במבני תרבות בסך  1637אישור תב"ר  .30

114,637 .₪ 

ממפעל הפיס תחנת פיס לבריאות המשפחה  1638אישור תב"ר  .31

. 221,418)טיפת חלב( בסך   ₪ 

ממפעל הפיס קירוי מגרש כדורסל בי"ס  1639אישור תב"ר  .32

 ₪. 100,506"רבין" בסך 

 48,509ממפעל הפיס מועדון פיס לגיל הזהב  1640ר אישור תב" .33

.  ₪ 

אישור תב"ר ממשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל להקצאת  .35

 .6.000.000בסך של  תקציב למוסדות ציבור

 ₪.  5,500,000אישור תב"ר לנתיבות מערב ב' בסך  .36

 ₪.  160,000אישור תב"ר להצטיידות טכנולוגית בסך  .37

 ₪.  813,000"ר יבוא ברינה שלב ב', תוספת בסך אישור תב .38

 
אישור הארכת כהונת לחברות עמותת פיס סיעודי שלהלן לקופת  .34

 כהונה נוספת: גב' אולגה פרבמן, גב' טלי סויסה.

 
הוחלט פה אחד לאשר הארכת כהונת לחברות עמותת פיס סיעודי  החלטה:

 טלי סויסה.שלהלן לקופת כהונה נוספת: גב' אולגה פרבמן, גב' 

 
ן   – 2015אישור דו"ח רבעוני לשנת  .16  .3לתקופת רבעו



 נתיבותעיריית 

 30/12/2015מיום  15מן המניין( מספר שישיבת מועצה )
 

 27 

 
לתקופה רבעון  – 2015הוחלט פה אחד לאשר דו"ח רבעוני לשנת  החלטה:

3. 

 


