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 השתתפו ה"ה:

  
 ראש העירייה - יחיאל זוהרמר 
 סגן ומ"מ ראש העיר  - חיים הרושמר 
 סגן ראש העיר  - איליה אטינגרמר 
 חבר המועצה - רןרון שטמר 
 חבר המועצה - אנטולי אברבוךמר 
 חבר המועצה - משה אילוזמר 
 חבר המועצה - יצחק אפשטייןמר 
 חבר המועצה - דוד פורטלמר 
 חבר המועצה - יצחק בשנימר 
 חבר המועצה - מאיר שנאורמר 
 חבר המועצה - אייל מסיקהמר 
 חבר המועצה - יוסף-אבי מורמר 

 
 ה"ה:לא השתתפו 

 
 חבר המועצה - דני אזולאימר 
 חבר המועצה - רחמים חניהמר 
 חבר המועצה - יאיר דהןמר 

 
 :מוזמנים קבועים

 
 מנכ"ל העירייה - משה מימוןמר 
 העיר יתגזבר - מזל רוטשטייןגב' 
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  13 אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר מן המניין מס'  ראש העיר:
                              .  נעבור לסדר היום 

 
 
  2009סגירת תבר"ים לשנת (   1 

 
: אני חושב שהיה צריך להוסיף עמודה לדוח סגירת התב"רים  אבי מור יוסף 

שלא כל התב"רים  ר כיצד הסתיים כל תב"ר, הרי ברורשתבהי
 הסתיימו באיזון.

 
:  מבקש מהגזברית לשנות את הטבלה ולהוסיף בעתיד עמודה נוספת.  ראש העיר 

 
. אבי מור יוסף:  אני שואל את הגזברית האם לכל תב"ר נפתח חשבון בנק 

 
 לא. גזברית:

 
: )א( בצו העריות יש חובה לפתוח לכל חבר חשבון 213על פי סעיף  אבי מור יוסף 

 נפרד.בנק 
 

זה לא הגיוני לפתוח לכל תב"ר גם אם מדובר בכמה עשרות אלפי  ראש העיר:
 שקלים חשבונות נפרדים מדובר בהוצאה כספית לא מבוטלת.

 
יכול להיות שזה לא הגיוני אבל זה החוק גם לסגור מרפסת ולשלם  אייל מסיקה:

.,זה לא הגיוני₪   8.000  אבל המהנדס  טוען שזה החוק 
 

: , לא מקובל עלי לגרום לתושב  ראש העיר  יודע שבעניין זה דעתי כדעתך  אתה 
 .בשביל לסגור מרפסת₪  8.000הוצאה של 

 
יש חובה למנות ועדת  4/2008על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים  : אבי מור יוסף

.  השקעות 
 

: ,  מנכ"ל העירייה  יו"ר הועדה  ראש העיר מינה ועדת השקעות בהרכב : גזברית 
 . 1.9.09הועדה וסגנית הגזברית חברת הועדה מנכ"ל  חבר 

 
. -הצבעה      בעד סגירת התבר"ים פה אחד 
 . 2009לאשר את סגירת התב"רים לשנת  -החלטה 

   
 
 

ן  25תב"ר ממנהל מקרקעי ישראל לפיתוח עירוני בסך  (1 .מליו  ₪ 
 
 

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

 
 

((     שינוי הרכב ה3       קרן לפיתוח נתיבות ) ביטול השתתפותו של מר חיים הרוש 
וניהול פיס סיעודי ) הוספת מר חיים הרוש((     4  שינוי הרכב עמותה לפיקוח 
 
 

:  כידוע אישרה מליאת מועצת העיר את הרכב הקרן לפיתוח נתיבות מנכ"ל העירייה 
 לנוהל יש לאשר נציגים  בהתאם  בהשתתפות ארבעה נבחרים    

, שליש נציגי  ציבור. בחלוקה  , שליש עובדי עירייה   שליש נבחרים 
ממספר החברים  50%מעל  םבפועל האמור חברי המועצה מהווי 

ולכן מוצע לבטל את חברותו של מ"מ ראש העיר בקרן כך שיוותרו 
, שני עובדים ושני נציגי ציבור.  שלושה נבחרים 

 
כ      חבר בעמותה לפיקוח כמו כן מוצע למנות את מר חיים הרוש 



, הואיל ובעמותה  וניהול מרכז פיס סיעודי זו חבר רק ראש נתיבות 
 העיר כנציג הנבחרים ויש חובה להוסיף נציג נוסף מקרב הנבחרים.

 
: ? אבי מור יוסף   מדוע בעמותות יש שבעה חברים ולא תשעה 

 
: ה עמותה כיוון שעמותת פיס סיעודי הורכבה מלכתחילה  עם היות מנכ"ל העירייה 

בהרכב שקבע מפעל הפיס בת שבעה חברים כיום הפכה העמותה 
.  לעמותה עירונית ומספר החברים לא השתנה 

 
 

 בעד פה אחד -הצבעה 
 לאשר את השינויים המוצעים. -החלטה 

 
 

  3/2010-1 1דוח כספי תלת חודשי מס'  (5
 

 1-3/2010לתקופה  1בהתאם לדיני העיריות הובא הדוח הכספי התלת חודשי מס' 
.  לידיעת חברי המועצה 

 
 

 הארכת תוקף תעריף היטל שמירה לפי חוק עזר לנתיבות (6
 (.2007)שרותי שמירה התשס"ט      

 
 

:  כיום יש אי  31.12.10חוק עזר נתיבות שמירה מסתיים בתאריך   מנכ"ל העירייה 
 בהירות בעניין המשך ישום החוק ובאיזה מתכונת וזאת לאחר    
 שרד הפנים נמצא בהליך להסדרת הנושא לכלל פסיקת בג"ץ, מ   

הרשויות אנו מעוניינים בשלב זה לאשר את הארכת תוקף תעריף 
העביר את ההחלטה למשרד הפנים ולהמתין להחלטה לההיטל 

.  שתחייב את כל הרשויות 
 
 

: ניתן להמשיך ולגבות  9לפי סעיף  אבי מור יוסף   לחוק העזר יש מגבלת גביה ולא 
 .1.1.2011 -מ   

 
 

: נוהל  מנכ"ל העירייה  אנו כמו כל הרשויות כפופים להחלטת בג"ץ במידה ויקבע 
חדש נפעל לפי הנוהל כיום נמצא הכדור במשרד הפנים על מנת 

 להכין נוהל ארצי מחייב.
 

: אנו לא מאשרים היום חוק עזר אנו מאשרים הארכת תוקף  ראש העיר 
, אנו כפופים כמו כולם להחלטת בג" , לאחר האישור התעריפים  ץ 

 נעביר את ההחלטה למשרד הפנים ונמתין להחלטה סופית.
 

 7בעד    -הצבעה 
  4נגד     

 
לאשר את הארכת תוקף תעריף היטל שמירה לפי חוק עזר  -החלטה 

 ( 2007לנתיבות) שרותי שמירה התשס"ט 
 
 
 

 בקשת סיוע היוצר דוד גברו  (7
 

: ב העיר הוא נמצא בהליך להפקת מדובר ביוצר בתחום הקולנוע תוש  ראש העיר 
. 5.000והפצה של סרט ומבקש סיוע אני מבקש לאשר סיוע בסך :   ₪ 

 
 



. -הצבעה   בעד פה אחד 
 

. -החלטה   לאשר את הבקשה לסיוע 
              

. 816.400אישור תב"ר ממשרד החינוך לתיכון בנים בסך  (8  ₪ 
 

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

 
 ₪. 26.000החינוך לכיתת גן בסך שור תב"ר ממשרד אי (9

 
 פה אחד  -הצבעה 
 התב"ר לאשר את  -החלטה 

 
 

 אישור ממונה על הגבייה ופקיד הגבייה לגביית קנסות (10
והבנייה.   לפי חוק התכנון 

 
 

: יש לאשר ממונה על  2007בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים משנת   מנכ"ל העירייה 
ה לעירייה סמכות לנקוט הליכי גביה על הגביה ופקיד גביה המקנ

 על פי חוק תכנון ובניה.פי פקודות המיסים גביה וכן גביה 
גב' מזל רוטשטין גזברית העירייה לתפקיד ממונה    מוצע לאשר את 

 ואת גב' דינה חזן מנהלת מח' הגביה כפקידת גביה.על הגביה 
 

 בעד פה אחד   -הצבעה
.  -החלטה   אשר את ההצעה 

 
 

  ₪מליון  2.5אישור תב"ר ממפעל נפיס בסך  (11
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ ___________________ 
 

ן    יחיאל זוהר משה מימו
 ראש העיר מנכ"ל העירייה 

 
 
 
 
 


