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סדר יום :
)1

סגירת תב"רים לשנת . 2012

)2

פתיחת חשבון בבנק דקסיה לפעילות ציל"ה.

)3

תב"ר ממשרד החי נוך לביה"ס בניהו ,שלב ב' ,בסך .₪ 4,053,321

)4

תב"ר ממשרד החינוך לתיכון המר לשיפוצים ,בסך .₪ 450,000

)5

אישור תשלומי הורים לגני ילדים לשנה"ל תשע"ד.

)6

אישור תב"ר מהמשרד להגנת הסביבה לשיקום מפגעי פסולת ,בסך 400,000
.₪

)7

אישור תב"ר מהמשרד להגנת הסביבה לאכיפ ת מפגעי פסולת ,בסך 150,000
.₪

)8

אישור תב"ר ממפעל הפיס לשיפוץ מקלטים ,בסך .₪ 900,000

)9

אישור חל"ת לגב' ג'ודי פרלמוטר לשנים  1.9.2009עד . 31.8.2012

) 10

אישור עבודת חוץ לגב' רעיה דנישבסקי כמדריכת קב"סים.

מר יחיאל זוהר :

הרב משה אילוז ,בבקשה.
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מר משה אילוז:

אני אגיד משהו קצר ,בגלל שהישיבה קצרה .ישנו ארגון

שנקרא לב לאחים .הארגון הזה יש להם מדרשיות צעירים וצעירות ,יש להם
פעילות שהם מצילים כל מיני נשים שנשואות לערבים ,שלוקחים אותן לכפרים
ערביים ,יש שם פעילות גדולה.
יום אחד הגיע מחו"ל המנכ"ל שלהם  ,אמרו בוא נעשה לך סיבוב בשדרות ,זו עיר
הקאסמים והגראדים שם .עשו לו סיור ,רק נכנסו לשדרות ,פתאום צפירה ,מיד
מיהרו לתפוס מחסה ,הרגו כלב ומיד נכנסו לאיזשהו מקום .כאשר יצאו מהמחסה,
בעל הכלב צעק ,הרגתם את הכלב תוך כדי דהירה ,אמר לו המנכ"ל אין שום בעיה,
כמה עול ה הכלב? אני אשלם לך ,מה הסיפור ,אני אשלם לך ,כמה זה? אמר זה
בנאדם טוב ,הוא לא התווכח איתי ולא כלום ,אז אמר לו בוא נכנס לבית ,נדבר.
נכנסו לבית ,אמר לו מי אתה ,אמר לו הגעתי מחו"ל ,לראות את כל הפעילות של
"לב לאחים" ,מה זה "לב לאחים"? הסביר לו שיש שיעורי תורה בכל מקום בארץ,
כל מיני מקומות .אמר מה אתה אומר? אני מוכן גם אצלי שיהיה פעם בשבוע שיעור
תורה בבית .אל תשלם לי על הכלב ולא כלום ,שיהיה אצלי גם שיעור תורה בבית.
פתחו שם שיעור תורה ,המשפחה של בעלת הכלב אמרה אנחנו מוכנים לפתוח ,יש
לנו דירה גדולה ,מוכנים לפתוח מדרשיה ונקרא לזה זיכרון איגור ,מי זה האיגור
הזה ,זה הכלב ,אז הם רוצים לפתוח בית מדרש על שם הכלב.
השאלה היא האם מותר או לא? מצד אחד ראינו ,יש רבי יוחנן בן טורטה ,רבי יוחנן
בנו של השור ,למה הבן של השור? הסיפור היה שהיה ליהודי שור ,היה חורש איתו
כל השבוע ,בש בת לא היה חורש איתו .כשהוא מכר אותו לגוי אז השור הזה חרש 6
ימים ,וכשהגיעה השבת השור לא חרש .אז אמר לו מה מכרת לי? זה לא עובד השור
הזה בשבת .אמר לו אני אדבר איתו ,הוא יעבוד.
הלך היהודי ,לחש לשור באוזן ,אמר לו עד עכשיו היית אצלי ,עכשיו מכרתי אותך
לגוי ,אתה יכול לעבוד גם בשבת .קם השור ,התחיל לעבוד.
אז אמר הגוי ,אם שור יודע מה זה שבת ומה זה לא שבת ,אני בנאדם ,אומנם אני
גוי ,אבל אני בנאדם ,התחיל לשמור שבת ,התגייר ,קראו לו רבי יוחנן בן טורטה,
בן השור ,כי בזכות השור הוא התגייר.
אז רואים שיש מעלה לבעלי חיים ,אפש ר לומר פה אם רוצים לקרוא בית מדרש על
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שם כלב ,כלב זה בעל חיים טמא ,אבל שור זה בעל חיים טהור.
מצאנו בכמה מקומות ,כתוב שמעבדים מהצואה של הכלב מעבדים עורות לספר
תורה .זכה הכלב.
מר יחיאל זוהר :

עושים את זה היום?

???? :

יש מקומות שעדיין עושים את זה ,יש .יש מ קומות.

מר משה אילוז:

יש .מצד הדין מותר ,למה? כיון שהם שתקו במכת

בכורות ,כל הכלבים שתקו ,אז אלפי שנים מהצואה שלהם מעבדים עורות לספר
תורה.
ה ...אומר למה קוראים לכלב כלב? אומרים כלב :כולו לב .כולו לב לאדוניו .הוא
מכיר תודה לאדוניו .על האחרים הוא יכול לצעוק ,לנבוח ,אבל לאדון שלו הוא
מוקיר טובה .לכן אם רוצים להוקיר טובה לכלב ,לקרוא על שם הכלב ,אין שום
בעיה .בתורה הקדושה אפשר למצוא פתרון לכל שאלה ושאלה שאתה רוצה.
פעם שאלו את הרב קנבסקי ,כמה שיניים יש לאדם?  . 32לגוי כמה שיניים יש?
מר אנטולי אברבוך :

אותו דבר.

מ ר משה אילוז:

לא .אפרים קנבסקי מביא ,מדרש תלפיות ,ליהודי יש 32

שיניים ,לגוי  33שיניים .יש רופא אנטישמי בארה"ב ,שמי שבא לטפל אצלו
בשיניים ,יושב בכיסא ,דבר ראשון הוא סופר כמה שיניים ,יש לך  32שיניים ,אני
לא מטפל בך ,אתה יהודי .זה כתוב במדרש .בתורה אפשר למצוא את כל התשובות.
זה המדרש אומר ,זה לא אני ממציא .זה כתוב.
)1

סגירת תב"רים לשנת . 2012

)2

פתיחת חשבון בבנק דקסיה לפעילות ציל"ה.

)3

תב"ר ממשרד החינוך לביה"ס בניהו ,שלב ב' ,בסך .₪ 4,053,321

)4

תב"ר ממשרד החינוך לתיכון המר לשיפוצים ,בסך .₪ 450,000
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)5

אישו ר תשלומי הורים לגני ילדים לשנה"ל תשע"ד.

)6

אישור תב"ר מהמשרד להגנת הסביבה לשיקום מפגעי פסולת ,בסך
.₪ 400,000

)7

אישור תב"ר מהמשרד להגנת הסביבה לאכיפת מפגעי פסולת ,בסך 150,000
.₪

)8

אישור תב"ר ממפעל הפיס לשיפוץ מקלטים ,בסך .₪ 900,000

מר יחיאל זוהר :

ס גירת תב"רים לשנת  . 2012הגזברית.

מר אבי מור יוסף :

משה ,אתם לא מבדילים בין פסיק לבין נקודה לבין

נקודה עשרונית.
מר משה מימון :

אדוני ,אני כבר לא חותם על זה ,אני מזמן לא חותם על

זה.
מר אבי מור יוסף :

זה לא מסמך מכובד .זה חוזר על עצמו.

מר משה מימון :

אני כ בר לא חותם על זה .מה אני אגיד לך.

מר אבי מור יוסף :

דוגמא למשל . 400.00 :כאילו  450זה כאילו  ,₪ 450אתה

עושה אפסים אחרי הנקודה העשרונית ,זה לא משנה מה זה אומר.
מר משה מימון :

אני לא מסכים איתך ,זה .₪ 450,000

מר אבי מור יוסף :

לא ,הנקודה הזאת .הפסיק מפריד בין האלפים ,משה.

אתה יכול להוסיף פה מיליון אפסים.
מר יחיאל זוהר :

מזל בבקשה.

גב' מזל רוטשטיין :

צירפתי שם מסמכים .אבי ,צירפתי לך.

מר אבי מור יוסף :

אבל זה אפס? החובה והזכות זה אפס?

גב' מזל רוטשטיין :

לא .זה הולך...

מר אבי מור יוסף :

בסדר ,אני יודע ,יש פה גירעון בסופו של דבר.
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גב' מזל רוטשטיין :

כן.

מר יחיאל זוהר :

הישיבה היום היא כמעט טכנית ,אין בה שום דבר

משמעותי .אם יש משהו שצריך הסבר ,תגידו לי .אם לא ,נעשה הצבעה אחת ,כי אין
הרבה מה לעשות.
מר אבי מור יוסף :

על כל הסעיפים?

מר יחיאל זוהר :

כן ,בוא תג יד לי אם יש משהו שאתה צריך תשובות.

מר אבי מור יוסף :

לגבי סעיף . 9

מר יחיאל זוהר :

עזוב  9ו . 10 -

מר אבי מור יוסף :

לגבי התב"רים ,אין שום בעיה .דרך אגב ,יש איזשהו

תב"ר שבמקום שיהיה מהפיס רשמתם ממשרד החינוך.
מר יחיאל זוהר :

סעיף  , 5אנחנו מאשרים את אותו סכום שגבינו שנה

שעברה ,לא השתנה הסכום .אין שום תוספת ,שום דבר .אם אתם רוצים לכלול את
זה ,מ  1 -עד  8זה נושאים טכניים ,נאשר אותם.
???? :

מאושר פה אחד .כולם פה פה אחד.

מר יחיאל זוהר :

פה אחד? הכול בסדר.

החלטה:

הוחלט פה אחד (  11בעד) לאשר את סגירת ה תב"רים לשנת . 2012

החלטה:

הוחלט פה אחד (  11בעד) לאשר פתיחת חשבון בבנק דקסיה לפעילות

ציל"ה.

החלטה:

הוחלט פה אחד (  11בעד) לאשר תב"ר ממשרד החינוך לביה"ס

בניהו ,שלב ב' ,בסך .₪ 4,053,321

החלטה:

הוחלט פה אחד (  11בעד) לאשר תב"ר ממשרד החינוך לתיכ ון המר

לשיפוצים ,בסך .₪ 450,000
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החלטה:

הוחלט פה אחד (  15בעד) לאשר תשלומי הורים לגני ילדים לשנה"ל

תשע"ד.

החלטה:

הוחלט פה אחד (  11בעד) לאשר תב"ר מהמשרד להגנת הסביבה

לשיקום מפגעי פסולת ,בסך .₪ 400,000

החלטה:

הוחלט פה אחד (  11בעד) לאשר תב"ר מהמשרד להגנת הס ביבה

לאכיפת מפגעי פסולת ,בסך .₪ 150,000

החלטה:

הוחלט פה אחד (  11בעד) לאשר תב"ר ממפעל הפיס לשיפוץ

מקלטים ,בסך .₪ 900,000

)9

אישור חל"ת לגב' ג'ודי פרלמוטר לשנים  1.9.2009עד . 31.8.2012

מר יחיאל זוהר :

סעיף  . 9לצערנו מנהלת התיכון שהיתה לפני שנתיים

אצלנו ,לפני שלוש שנים ,ביקשה חל"ת ,והאמת שלא ידעתי על מה החל"ת ,עד
שגילינו שהיא מאושפזת במצב לא טוב בבית חולים ,מצבה היום הולך ומחריף,
היא חולה במחלה ,היא ביקשה שנבקש עבורה אישור ,חל"ת רטרואקטיבי על
השנתיים האחרונות.
מר משה מימון :

מה שאושר בזמנו.

מר יחיאל זוהר :

אני אישרתי לה שנה כי דיברתי על שנה ,אבל היא

המשיכה את החל"ת ולא ידענו על מה היא מאושפזת כבר שנה וחצי ,עכשיו היא
נמצאת במצב לא טוב.
מר משה מימון :

אני מקווה שהיא תחזיק מעמד ותקבל את הפנסיה שלנו.

יצא לנו בחלק היחסי שלה 5 ,שנים שהיא עבדה ,ומשרד החינוך את רוב רובו של
הכסף ,היא עבדה  20וכמה שנים .חייבים לחבר לה את תקופת העבודה.
מר יחיאל זוהר :

אנחנו לא משלמים כלום כי היא הייתה בחל"ת.
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מר משה מימון :

לא ,אנחנו משלמים רק את החלק שלנו עבור העבודה

שהיא עבדה בעיריית נתיבות .בלבד .כל השאר המדינה משלמת.
מר יחיאל זוהר :

החלטה:

נשלח לה רפואה שלמה.

הוחלט פה אחד (  11בעד) לאשר חל"ת לגב' ג'ודי פרלמוטר לשנים

 1.9.2009עד . 31.8.2012

) 10

אישור עבודת חוץ לגב' רעיה דנישבסקי כמדריכת קב"סים.

מר יחיאל זוהר :

הסיפור העשירי ,יש לנו את רעיה,

מר משה מימון :

אגב ,היא ד"ר.

מר יחיאל זוהר :

השלימה את הדוקטורט שלה או שהיא באה עם

הדוקטורט?
מר משה מימון :

לא ,היא השלימה.

מר יחיאל זוהר :

השלימה את הדוקטורט שלה .ביקשו מאיתנו לאפשר לה

יום בשבוע ,הדרכת קב"סים ,ואני לא רואה בזה בעיה.
מר משה מימון :

יש גם חוות דעת משפטית שזה בסדר ,זה א פשרי.

מר אבי מור יוסף :

משה ,היא ביקשה את יום חמישי ,במקום שתעבוד יום

חמישי היא מבקשת לעבוד ביום שישי ,וראשון ,רביעי וחמישי ,שלישי וחמישי ,עוד
שעה ועוד שעה .אבל השאלה שנשאלת ,ביום שישי העירייה לא עובדת ,מה יקרה
אם הורים ירצו...
מר משה מימון :

אבל בתי ספר עובדים.

מר אבי מור יוסף :

השאלה אם זה יעיל ,אין לי בעיה ,השאלה מבחינת

יעילות .מה יש לעשות שם?
מר משה מימון :

אפשר לפרסם בעיתון ש...

מר אבי מור יוסף :

תסלח לי יום שישי זה לא טוב להורים ,לבוא ולעלות

לעירייה .דבר נוסף זה תוספת של העבודה.
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מר יחיאל זוהר :

ה שאלה אם אתה רוצה לאפשר לה,

מר אנטולי אברבוך :

יש המון עבודה ,במשך היום כל הזמן נכנסים,

מר אבי מור יוסף :

קודם כל מבחינת העירייה זו תוספת עבודה.

מר משה מימון :

אני קיבלתי מכתב ,קראתי לבוס שלה ,שאלתי אותו

לחוות דעתו,
מר אבי מור יוסף :

זה ודאי ,כי הוא רוצה.

מר משה מימון :

ביקשתי פנייה רשמית של משרד החינוך ,קיבלתי.

ביקשתי חוות דעת משפטית ,קיבלתי.
מר אבי מור יוסף :

אני אומר מבחינת העירייה ,זו תוספת של עבודה של

מישהו.
מר משה מימון :

קיבלנו חוות דעת ,זה מותר.

מר אבי מור יוסף :

למה שלא תיקח יום חופשה,

מר יחי אל זוהר :

אבי ,אבי,

מר אבי מור יוסף :

אין לי בעיה ,מבחינת היעילות.

מר יחיאל זוהר :

אני מסכים עם דבר אחד שאתה אומר ,יום שישי ,או

שנודיע לציבור...
מר אבי מור יוסף :

בדיוק ,שהקב"סית לא עובדת ביום שישי.

מר יחיאל זוהר :

או שנודיע שפתוח פה ביום שישי.

מר אבי מור יוסף :

זהו .מבחינת היעילות ,לפחות תהיה יעילות.

מר יחיאל זוהר :

רבותיי .תודה רבה.

החלטה:

הוחלט פה אחד (  11בעד) לאשר עבודת חוץ לגב' רעיה דנישבסקי

כמדריכת קב"סים.

מר יחיאל זוהר :

תודה .אני נועל את הישיבה.
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_____________
מר יחיאל זוהר
ראש העירייה

_____________
מר משה מימון
מנכ" ל העירייה

קובץ החלטות
)1

סגירת תב"רים לשנת . 2012

החלטה:

הוחלט פה אחד (  11בעד) לאשר את סגירת ה תב"רים לשנת . 2012
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)2

פתיחת חשבון בבנק דקסיה לפעילות ציל"ה.

החלטה:

הוחלט פה אחד (  11בעד) לאשר פתיחת חשבון בבנק דקסיה לפעילות

ציל"ה.

)3

תב"ר ממשרד החינוך לביה"ס בניהו ,שלב ב' ,בסך .₪ 4,053,321

החלטה:

הוחלט פה אחד (  11בעד) לאשר תב"ר ממשרד החינוך לביה"ס

בניהו ,שלב ב' ,בסך .₪ 4,053,321

)4

תב"ר ממשרד החינוך לתיכון המר לשיפוצים ,בסך .₪ 450,000

החלטה:

הוחל ט פה אחד (  11בעד) לאשר תב"ר ממשרד החינוך לתיכון המר

לשיפוצים ,בסך .₪ 450,000

)5

אישור תשלומי הורים לגני ילדים לשנה"ל תשע"ד.

החלטה:

הוחלט פה אחד (  15בעד) לאשר תשלומי הורים לגני ילדים לשנה"ל

תשע"ד.

)6

אישור תב"ר מהמשרד להגנת הסביבה לשיקום מפגעי פסולת ,ב סך
.₪ 400,000

החלטה:

הוחלט פה אחד (  11בעד) לאשר תב"ר מהמשרד להגנת הסביבה
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לשיקום מפגעי פסולת ,בסך .₪ 400,000

)7

אישור תב"ר מהמשרד להגנת הסביבה לאכיפת מפגעי פסולת ,בסך 150,000
.₪

החלטה:

הוחלט פה אחד (  11בעד) לאשר תב"ר מהמשרד להגנת הסביבה

לאכיפת מפגעי פסו לת ,בסך .₪ 150,000

)8

אישור תב"ר ממפעל הפיס לשיפוץ מקלטים ,בסך .₪ 900,000

החלטה:

הוחלט פה אחד (  11בעד) לאשר תב"ר ממפעל הפיס לשיפוץ

מקלטים ,בסך .₪ 900,000

)9

אישור חל"ת לגב' ג'ודי פרלמוטר לשנים  1.9.2009עד . 31.8.2012

החלטה:

הוחלט פה אחד (  11בעד) לאשר חל"ת לגב' ג'ודי פרלמוטר לשנים

 1.9.2009עד . 31.8.2012

) 10

אישור עבודת חוץ לגב' רעיה דנישבסקי כמדריכת קב"סים.

החלטה:

הוחלט פה אחד (  11בעד) לאשר עבודת חוץ לגב' רעיה דנישבסקי

כמדריכת קב"סים.
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