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 אישור מבנה ארגוני של העירייה  (1
 

את המבנה הארגוני , אנו מבקשים  2007עיריית נתיבות אישרה בשנת  מנכ"ל העירייה:
ארגוני לאור הוספת מסגרות חדשות כגון : אגף לעדכן את המבנה ה

 הבטחון  ומח'  כח אדם.
 

 היה בעבר  מנהל כח אדם בעירייה . אבי מור יוסף :
 

ואני עד היום ביצעתי גם תפקיד  שנה אין בעירייה  מנהל כח אדם 15מעל  מנכ"ל העירייה :
זה , מועצת העיר אישרה לפני מספר חודשים לגב' עוזית לצאת לקורס 

 ניהול כח אדם ואני מעוניין להתחיל בהכשרתה המעשית.ב
 

בהצעה שהוגשה יש מספר  מינהלים על פי הדגם של משרד הפנים רק  אבי מור יוסף :
 תושבים יש מינהלים . 100.000 -בערים בהם יותר מ

 
אין לי בעיה עם זה הרי כל שאר בעלי התפקידים כותבים רק את התארים   ראש העיר:

ואר ראש מינהל , אין לי בעיה שגם בחינוך נבטל את שלהם  ללא הת
 התואר ראש מינהל .

 
 פה אחד. - הצבעה 

 לאשר את המבנה הארגוני בהתאם לתיקון שהוסכם ע"י  - ההחלטה
 ראש העיר .                                                      

 
 ₪ . 1.666.666אישור תב"ר משרד התחבורה להסדרת צמתים בסך   (2
 ₪ . 177.765אישור משרד התחבורה  להנגשת תחנות אוטובוס בסך   (3

 ₪ . 115.000(    אישור תב"ר משרד התחבורה לתשתיות היקפיות בסך   9      
 ₪ . 122.950(   אישור משרד לאיכות הסביבה לצמצום נפחי פסולת בסך  10     
 ₪ . 0001.750.(    אישור תב"ר מינהל מקרקעי ישראל בסך  12     

 
 
 

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

 
 
 

 אישור מורשי חתימה ביה"ס תיכון בנים  (4
 

 לאור החלפת מנהלי ביה"ס תיכון לבנים אנו מביאים הצעה לאשר מורשי  ראש העיר :
 החתימה  לביה"ס. 
  טלי אמירגב'  גם אתו    69567949-ת"ז   משה בטיטו  את מר 
 . 32142317-ת"ז 
  

       
 בעד פה אחד .  - הצבעה
 לאשר את מורשי החתימה .  - החלטה

 
 

 קריאת שמות גני ילדים תורניים (5
 

אנו מציעים לקרא לשני גני ילדים תורניים על שם הרב נתן בוקובזה זצ"ל  ראש העיר :
וקיר את הרבנים ועל שם הרב יהודה אזולאי זצ"ל , אני חושב שחשוב לה

גן ילדים תורני , רציתי גם להודיע   שהיו תושבי העיר ע"י קריאת שם 
שהגענו להסכמה עם משפחת אבו להנציח את  שמו של יוסף אבו ז"ל שהיה 

 ראש העיר בנתיבות .
 

 האם יתקיים טכס . אבי מור יוסף :
 



 אנו נארגן טכס מכובד ומשפחות הרבנים יוזמנו לטכס . ראש העיר :
 

 בעד פה אחד .  - הצבעה
 הילדים בהתאם להצעת ראש העיר.לאשר את קריאת שמות גני   - החלטה

 
 

 קריאת שם בשכ' הורד  (6
 

בשכ' הורד יש רחוב פנימי ללא שם אנו מציעים לקרוא לרחוב גבעת  מנכ"ל העירייה :
 התחמושת הואיל והרחובות בשכ' הורד נקראו עם הקשרים לעיר ירושלים.

 
 ד פה אחד .בע  - הצבעה

 לאשר קריאת שם רח'  בשכ' הורד גבעת התחמושת .  - החלטה 
 
 

  2010דיון בדוח תלונות הציבור לשנת  (7
 

 אני מציע להוריד את הסעיף מסדר היום. ראש העיר :
 

של מבקר העירייה מישיבת המועצה  ואני רק רוצה להבהיר כי היעדרות מנכ"ל העירייה :
ת לגיסו בטבריה ולכן הוא נעדר והדוח נבעה מכך שהערב יש אזכרה שנתי

 יובא לדיון בישיבה הבאה .
 
 

 אישור הסכם עם קלמן גבאי  (8
 

בעבר הועסקו בעירייה עובדות בתפקיד גיוס כספים לפרויקטים בעיר ,   מנכ"ל העירייה :
שנצבר אנו מביאים לאישור הסכם עם מר קלמן גבאי ,  ןלאור הניסיו

צלחה בפועל בגיוס כספים כך שאם הוא התמורה למר גבאי תהיה על פי הה
 לא יצליח לגייס כספים העירייה לא תשלם כסף עבור ההעסקה .

 
היסוד ואני מברך על הפעולה שבאמת רוצים מדובר בעובד ותיק של קרן  אבי מור יוסף :

 מישהו שיגייס תרומות , חבל שהוא לא מופיע בפני חברי המועצה .
 

 ו להופיע בפני מליאת המועצה .בעיה להביא אות אין ראש העיר :
 

 הבעיה שהוא עובד עם ישובים נוספים והוא יכול להיות בניגוד עניינים. אבי מור יוסף :
 

בגלל זה ההסכם מדבר על אחוזים מגיוס בפועל , יביא תרומות יקבל לא  ראש העיר :                  
 יביא לא יקבל.

  
 

 בעד פה אחד .  - הצבעה
 את הסכם ההתקשרות עם מר קלמן גבאי .לאשר   - החלטה

 
 

 אישור מינוי יועצת ראש העיר לאזרחים ותיקים גב' ברוריה זינו (11
 

חדש שחוקק בכנסת קבע חובה על כל עירייה  למנות לראש העיר יועצת חוק  מנכ"ל העירייה :
לענייני אזרחים ותיקים , גב' ברוריה זינו במסגרת עבודתה במח' הרווחה 

 בנתיבות . מטפלת בקשישים
 
 

 בעד פה אחד.  - הצבעה
 לאשר את המינוי .  - החלטה

 
 
 



 
 

 אישור תנאי פרישה גב' תמר מלכה   (13
 

שנים בעירייה , עקב  מצב רפואי  15 -מדובר בעובדת ניקיון המועסקת כ מנכ"ל העירייה :
חודשי  4ביקשה לאשר לה פנסיה מוקדמת , ההצעה לאשר לגב' מלכה 

,קידום בדרגת פרישה , שחרור קופות חלק  תהודעה מוקדמת והסתגלו
פנסיה בגין כל    2%המעסיק , פדיון חופשה שנתית וחופשת מחלה כחוק וכן 

 שנה עבודה , בנוסף אנו נמליץ למשרד הפנים להגדיל את הפנסיה ,
לאור מצבה הרפואי הגב' זכאית גם למענק פרישה בהתאם לנוסחה אנו  

 ישה של מספר חודשי עבודה ..נמליץ למשרד הפנים לאשר מענק פר
 

 בעד פה אחד .  - הצבעה
 לאשר את תנאי ההצעה .  - החלטה

 
 

 יחידות דיור  691אישור הסכם  עם משרד השיכון לשיווק  (14
 

 לאחר דיון ארוך וממצא הוחלט לקבל הצעת החלטה כדלקמן.
סבסוד  מועצת עיריית נתיבות  החליטה פה אחד לאשר את ההסכם עם משרד השיכון על קבלת

ת יה את ראש העיר והגזברמיכיחידות דיור ומס 1700מתוך תב"ע של  יחידות דיור 691לבניית 
 לחתום על ההסכם.

על מנת לדרוש הגבלה בהעברת מנהל מקרקעי ישראל מהנדס העירייה  מתבקש לנהל משא ומתן עם 
 שנים שתתחיל מקבלת היתר הבנייה. 5זכויות על מגרשי בנה ביתך לתקופה של 

 באופן מוסדר על סיום מועד ההגבלה לכל אחד מהרוכשים.למנהל עירייה תעביר הודעה ה
 מגרשים בבנה ביתך. 20-30הגרלה על מהנדס העירייה ידרוש קיום 

 
 

 בעד פה אחד .  - הצבעה
 לאשר את ההחלטה.  - החלטה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           _____________________               _____________________ 
 יחיאל זוהר      משה מימון           

 ראש העיר      מנכ"ל העירייה       
 
 
 


