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  השתתפו ה"ה:

 חבר המועצה - מעלימי יעקבהרב 

 חבר המועצה - אנטולי אברבוך

 חבר המועצה - ראיליה אטינג

 חבר המועצה - עידו לוי

 חבר המועצה - עדי חורי

 חבר המועצה - ישראל חניה

 חבר המועצה - צ'לצו וונדמגאי

 חבר המועצה - אשר ביטון

 חבר המועצה - יובל לוגסי

 

 :מוזמנים קבועים

 מנכ"ל העירייה - משה מימון

 יועץ משפטי - עו"ד יריב סומך

 יההעירי יתגזבר - מזל רוטשטיין

 

 

 :חסרים

  ראש העירייה - יחיאל זוהר

 חבר המועצה - דוד פורטל

 חבר המועצה - עו"ד שלומי חן

 חבר המועצה - יוסף-אבי מור

 חבר המועצה - יצחק אפשטיין

 חבר המועצה - משה פרץ
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 :סדר יום

 ש"ח. 900,000תב"ר מקק"ל להצבת מגונית בסך אישור  (1

 ש"ח. 250,000בסך  תב"ר מהטוטו למתקני כושר לפארקיםאישור  (2

 ש"ח. 153,000תב"ר ממשרד הפנים לציוד חירום בסך אישור  (3

 ש"ח. 400,000תב"ר ממפעל הפיס לשיפוץ מקיף דתי לבנות בסך אישור  (4

 ש"ח. 70,000תב"ר ממפעל הפיס לשיפוץ גן אברהם א' בסך אישור  (5

 ש"ח. 70,000תב"ר ממפעל הפיס לשיפוץ גן אברהם ב' בסך אישור  (6

 ש"ח. 123,812ממשרד התחבורה לסימון כבישים בסך תב"ר אישור  (7

בסך ביה"ס תיכון דתי לבנות תב"ר ממשרד החינוך לנגישות אישור  (8

 ש"ח. 706,000

 לעמותת "שי לקשיש" עבור מרכז יום לקשיש.  402אישור הקצאת מגרש  (9

 ש"ח. 178,400בסך שכ' רמות מאיר הגדלת תב"ר לתכנון אישור  (10

 ש"ח. 400,000לביה"ס "נתיב יצחק" בסך תב"ר ממשרד החינוך אישור  (11

 ש"ח. 75,000בסך  מנגב גליל לפעילות חוסן קהילתיתב"ר אישור  (12

 ש"ח. 37,000תב"ר מנגב גליל לפעילות חוסן קהילתי בסך אישור  (13

 כמורשה חתימה ישיבה תיכונית. 33470659אישור הרב מלכה יחיאל ת.ז  (14

מתכלים להפעלת אישור תב"ר מיהדות פילדלפיה להצטיידות חומרים  (15

 $.9,000מקלטים בסך 

אישור תב"ר מיהדות פילדלפיה להתקנת תוכנת הפעלה למערך  (16

 $.15,000המתנדבים בעיר בסך 
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 עכשיו.  6ישיבות. ישיבה מן המניין מס'  2יש לנו   :הרב יעקב מעלימי

 

 ש"ח. 900,000תב"ר מקק"ל להצבת מגונית בסך אישור  (1

 

 ש"ח. 250,000למתקני כושר לפארקים בסך תב"ר מהטוטו אישור  (2

 

 ש"ח. 153,000תב"ר ממשרד הפנים לציוד חירום בסך אישור  (3

 

 ש"ח. 400,000תב"ר ממפעל הפיס לשיפוץ מקיף דתי לבנות בסך אישור  (4

 

 ש"ח. 70,000תב"ר ממפעל הפיס לשיפוץ גן אברהם א' בסך אישור  (5

 

 ש"ח. 70,000ברהם ב' בסך תב"ר ממפעל הפיס לשיפוץ גן א אישור (6

 

 ש"ח. 123,812תב"ר ממשרד התחבורה לסימון כבישים בסך אישור  (7

 

תב"ר ממשרד החינוך לנגישות ביה"ס תיכון דתי לבנות בסך אישור  (8

 ש"ח. 706,000

 

 ש"ח. 178,400הגדלת תב"ר לתכנון שכ' רמות מאיר בסך אישור  (10

 

 ש"ח. 400,000נתיב יצחק" בסך תב"ר ממשרד החינוך לביה"ס "אישור  (11

 

 ש"ח. 75,000תב"ר מנגב גליל לפעילות חוסן קהילתי בסך אישור  (12
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 ש"ח. 37,000תב"ר מנגב גליל לפעילות חוסן קהילתי בסך אישור  (13

 

תב"ר מיהדות פילדלפיה להצטיידות חומרים מתכלים להפעלת אישור  (15

 $.9,000מקלטים בסך 

 

ת פילדלפיה להתקנת תוכנת הפעלה למערך המתנדבים תב"ר מיהדואישור  (16

 $.15,000בעיר בסך 

 

 14אישור תב"רים, הישיבה הראשונה. יש לנו פה   :הרב יעקב מעלימי

 תב"רים. 

 15-שקל ל 900,000קיבלנו מקק"ל במסגרת צוק איתן    :משה מימון

ה מנכ"ל ניות, אנחנו כבר רוכשים אותם ומתחילים להציב אותם בעיר. היה פמיגו

מתקני כושר, פארקים, קק"ל וראש העיר ביקש ממנו וקיבלנו את הסכום הזה. 

שקל זה משרד הפנים. קיבלנו כבר את  153,000 -ציוד חירום קיבלנו מתקן נוסף. 

שקל.  400,000 -יש לנו שיפוצים לבתי ספר, מקיף לבנות , הציוד שביקשנו והזמנו

 , זה כל זה מפעל הפיס. 70,000 -וגן אברהם נוסף  70,000 -גן אברהם 

ללימודים, שכל  מתחילים לסמן את הכבישים משרד התחבורה סימון כבישים,

הכבישים יהיו עם כל הסימונים. אנחנו נערכים. מה שתלוי בנו אנחנו עושים. 

שקל  706,000התחיל היום גם עניין של תקציבים להנגשה של בתי ספר, קיבלנו 

  נוספות בדרך. הרשאותתי שיש לנו עוד אני הבנ לתיכון דתי לבנות.

נתיבות מערב ב' מה זו השכונה המערבית החדשה,  -תכנון שכונת רמות מאיר 

, רמות הרב יששכר מאיר זצ"ל שקוראים לזה היום. השכונה הזאת תיקרא על שם

שקל שקיבלנו לנתיב יצחק, אנחנו עושים שיפוצים שם.  400,000זהו. ועוד  .מאיר

 נגבמשרד ש לנו שני תב"רים שקיבלנו גם כן במסגרת צוק איתן מחוסן קהילתי י

דולר זה גם לצורך הצטיידות  15,000ועוד   9,000, וגם כן מהאמריקאים מערבי

 עד כאן התב"רים. לציוד חירום במסגרת צוק איתן. 

  יש למישהו התנגדות? כולם בעד?  :הרב יעקב מעלימי
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 900,000להצבת מגונית בסך  מקק"לתב"ר הוחלט פה אחד לאשר  החלטה:

 ש"ח.

 

מהטוטו למתקני כושר לפארקים בסך תב"ר הוחלט פה אחד לאשר  החלטה:

 ש"ח. 250,000

 

 153,000ממשרד הפנים לציוד חירום בסך תב"ר הוחלט פה אחד לאשר  החלטה:

 ש"ח.

 

ממפעל הפיס לשיפוץ מקיף דתי לבנות תב"ר הוחלט פה אחד לאשר  החלטה:

 ח.ש" 400,000בסך 

 

ממפעל הפיס לשיפוץ גן אברהם א' בסך תב"ר הוחלט פה אחד לאשר  החלטה:

 ש"ח. 70,000

 

ממפעל הפיס לשיפוץ גן אברהם ב' בסך תב"ר הוחלט פה אחד לאשר  החלטה:

 ש"ח. 70,000

 

ממשרד התחבורה לסימון כבישים בסך תב"ר הוחלט פה אחד לאשר  החלטה:

 ש"ח. 123,812

 

 

ממשרד החינוך לנגישות ביה"ס תיכון תב"ר אשר הוחלט פה אחד ל החלטה:

 ש"ח. 706,000דתי לבנות בסך 

 

 178,400לתכנון שכ' רמות מאיר בסך תב"ר הוחלט פה אחד לאשר  החלטה:

 ש"ח.
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ממשרד החינוך לביה"ס "נתיב יצחק" תב"ר הוחלט פה אחד לאשר  החלטה:

 ש"ח. 400,000בסך 

 

ב"ר מנגב גליל לפעילות חוסן תאישור תב"ר הוחלט פה אחד לאשר  החלטה:

 ש"ח. 75,000קהילתי בסך 

 

מנגב גליל לפעילות חוסן קהילתי בסך תב"ר הוחלט פה אחד לאשר  החלטה:

 ש"ח. 37,000

 

מיהדות פילדלפיה להצטיידות חומרים תב"ר הוחלט פה אחד לאשר  החלטה:

 $.9,000מתכלים להפעלת מקלטים בסך 

 

מיהדות פילדלפיה להתקנת תוכנת תב"ר הוחלט פה אחד לאשר  החלטה:

 $.15,000הפעלה למערך המתנדבים בעיר בסך 

 

 כמורשה חתימה ישיבה תיכונית. 33470659אישור הרב מלכה יחיאל ת.ז  (14

 

קיבל מינוי ו הרב מלכה מונה למנהל הישיבה התיכונית   :משה מימון

מינוי הרב מלכה קיבל  קיבלנו המלצה גם מראש הישיבה. לשנה מראש העיר.

זה בעצם אנחנו רוצים שעזב. סגמן כמנהל ישיבה ועכשיו הוא מחליף את הרב 

 להשלים את זכות החתימה שלו על מנת שהוא יוכל לחתום על שיקים עם המזכירה.

 יש שאלות?   :הרב יעקב מעלימי

כן, מתקני כושר היכן רוצים לשים? אני רוצה לציין   :אנטולי אברבוך

 דבר בכלל.  שבשכונת נטעים אין שום

תקנים האלה הולכים אני אגיד לך, דווקא אני יודע שהמ   :משה מימון

להיות בשכונה איפה שהציבור החרדי, כי שם באמת בכלל אין. יש לנו מתקן בנווה 

נוי ויש לנו מתקן ליד סופר, ויש לנו עוד אחד ליד נווה נוי, איפה שהמרכז כושר. 

ר, זה מה שנאמר לי בשיחה עם אחד אני יודע שהמתקן הזה אמור להיות באזו
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מהעובדים אצלנו, שזה אמור להיות שם, באחת השכונות שם. מי שרוצה לקבל 

 אם ירצו.  תשובה מדויקת, אני מוכן מחר בבוקר לתת לו תשובה

אבל שתדעו שהמתקן אנחנו קיבלנו אותו בונוס, רק בגלל שהטוטו קבע לפני שנה 

חודשים  12-יסיים את כל ההליך בפחות משמי שוחצי כשהקים את הפרויקט הזה, 

חודשים את הכל,  3-מקבל מתקן נוסף בונוס. אז אנחנו סיימנו בלי להשתחצן ב

  וקיבלנו מתקן נוסף כבונוס, וזה המתקן.

כמורשה  33470659הרב מלכה יחיאל ת.ז  הוחלט פה אחד לאשר את החלטה:

 חתימה ישיבה תיכונית.

 

 תת "שי לקשיש" עבור מרכז יום לקשיש. לעמו 402הקצאת מגרש אישור  (9

 

ון בסדר היום הזה זה הקצאת מגרש, אתם הסעיף האחר   :משה מימון

פעמים מביאים את העניין הזה. פעם ראשונה  3יודעים, שי לקשיש, אנחנו כבר 

פה ניגוד עניינים,  ... בגללי, כיוון שאני הייתי גזבר בהתנדבות שם ויש ביקשו

התפטרתי, הבאנו מחדש ואז  זה מחדש אחרי שאני אתפטר. ביקשו שאני אביא את

אנחנו  יש גוף נוסף שנקרא אשל, רצה לאשר שוב פעם, יש כל מיני גורמים מממנים.

זה ייגמר הסגה  סוף-עכשיו מביאים את זה פעם שלישית. אני מקווה שעכשיו סוף

 אני מקווה שהסגה הזאת תיגמר באישור הזה.  הזאת. זה אותו אחד.

 כולם בעד?  :יעקב מעלימיהרב 

לעמותת "שי לקשיש" עבור  402הקצאת מגרש הוחלט פה אחד לאשר  החלטה:

 מרכז יום לקשיש. 

 

 הישיבה מן המניין נגמרה.   :הרב יעקב מעלימי

 
    _____________ 

 משה מימוןמר 
 מנכ"ל העירייה

    _____________ 
 יחיאל זוהרמר 

 ראש העירייה
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 קובץ החלטות

 ש"ח. 900,000תב"ר מקק"ל להצבת מגונית בסך ישור א (1

 

 900,000מקק"ל להצבת מגונית בסך תב"ר הוחלט פה אחד לאשר  החלטה:

 ש"ח.

 

 ש"ח. 250,000תב"ר מהטוטו למתקני כושר לפארקים בסך אישור  (2

 

מהטוטו למתקני כושר לפארקים בסך תב"ר הוחלט פה אחד לאשר  החלטה:

 ש"ח. 250,000

 

 ש"ח. 153,000תב"ר ממשרד הפנים לציוד חירום בסך  אישור (3

 

 153,000ממשרד הפנים לציוד חירום בסך תב"ר הוחלט פה אחד לאשר  החלטה:

 ש"ח.

 

 ש"ח. 400,000תב"ר ממפעל הפיס לשיפוץ מקיף דתי לבנות בסך אישור  (4

 

ממפעל הפיס לשיפוץ מקיף דתי לבנות תב"ר הוחלט פה אחד לאשר  החלטה:

 ש"ח. 400,000בסך 

 

 ש"ח. 70,000תב"ר ממפעל הפיס לשיפוץ גן אברהם א' בסך אישור  (5

 

ממפעל הפיס לשיפוץ גן אברהם א' בסך תב"ר הוחלט פה אחד לאשר  החלטה:

 ש"ח. 70,000

 

 ש"ח. 70,000תב"ר ממפעל הפיס לשיפוץ גן אברהם ב' בסך  אישור (6
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גן אברהם ב' בסך  ממפעל הפיס לשיפוץתב"ר הוחלט פה אחד לאשר  החלטה:

 ש"ח. 70,000

 

 ש"ח. 123,812תב"ר ממשרד התחבורה לסימון כבישים בסך אישור  (7

 

ממשרד התחבורה לסימון כבישים בסך תב"ר הוחלט פה אחד לאשר  החלטה:

 ש"ח. 123,812

 

תב"ר ממשרד החינוך לנגישות ביה"ס תיכון דתי לבנות בסך אישור  (8

 ש"ח. 706,000

 

ממשרד החינוך לנגישות ביה"ס תיכון תב"ר אחד לאשר  הוחלט פה החלטה:

 ש"ח. 706,000דתי לבנות בסך 

 

 לעמותת "שי לקשיש" עבור מרכז יום לקשיש.  402הקצאת מגרש אישור  (9

 

לעמותת "שי לקשיש" עבור  402הקצאת מגרש הוחלט פה אחד לאשר  החלטה:

 מרכז יום לקשיש. 

 

 ש"ח. 178,400ות מאיר בסך הגדלת תב"ר לתכנון שכ' רמאישור  (10

 

 178,400לתכנון שכ' רמות מאיר בסך תב"ר הוחלט פה אחד לאשר  החלטה:

 ש"ח.

 

 

 ש"ח. 400,000תב"ר ממשרד החינוך לביה"ס "נתיב יצחק" בסך אישור  (11
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ממשרד החינוך לביה"ס "נתיב יצחק" תב"ר הוחלט פה אחד לאשר  החלטה:

 ש"ח. 400,000בסך 

 

 ש"ח. 75,000מנגב גליל לפעילות חוסן קהילתי בסך תב"ר אישור  (12

 

תב"ר מנגב גליל לפעילות חוסן אישור תב"ר הוחלט פה אחד לאשר  החלטה:

 ש"ח. 75,000קהילתי בסך 

 

 ש"ח. 37,000תב"ר מנגב גליל לפעילות חוסן קהילתי בסך אישור  (13

 

בסך  מנגב גליל לפעילות חוסן קהילתיתב"ר הוחלט פה אחד לאשר  החלטה:

 ש"ח. 37,000

 

 כמורשה חתימה ישיבה תיכונית. 33470659אישור הרב מלכה יחיאל ת.ז  (14

 

כמורשה  33470659הרב מלכה יחיאל ת.ז  הוחלט פה אחד לאשר את החלטה:

 חתימה ישיבה תיכונית.

 

תב"ר מיהדות פילדלפיה להצטיידות חומרים מתכלים להפעלת אישור  (15

 $.9,000מקלטים בסך 

 

מיהדות פילדלפיה להצטיידות חומרים תב"ר הוחלט פה אחד לאשר  ה:החלט

 $.9,000מתכלים להפעלת מקלטים בסך 

 

תב"ר מיהדות פילדלפיה להתקנת תוכנת הפעלה למערך המתנדבים אישור  (16

 $.15,000בעיר בסך 



 נתיבותעיריית 

 20/8/2014מיום  6ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
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מיהדות פילדלפיה להתקנת תוכנת תב"ר הוחלט פה אחד לאשר  החלטה:

 $.15,000בעיר בסך  הפעלה למערך המתנדבים

 


