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 :ה"ה משתתפים
 

 ראש העירייה - יחיאל זוהרמר 
 חבר המועצה - רון שטרןמר 
 חבר המועצה - איליה אטינגרמר 
 חבר המועצה - ברבוךאנטולי אמר 
 חבר המועצה - חיים הרושמר 

 חבר המועצה - משה אילוזהרב 
 חבר המועצה - יצחק אפשטייןמר 
 חבר המועצה - רחמים חניהמר 

 חבר המועצה - דוד פורטלהרב 
 חבר המועצה - אייל מסיקהמר 
 חבר המועצה - יוסף-אבי מורמר 

 
 ה"ה:לא השתתפו 

 
 חבר המועצה - דני אזולאימר 

 חבר המועצה - יאיר דהןר מ
 חבר המועצה - יצחק בשנימר 
 חבר המועצה - מאיר שנאורמר 

 
 :מוזמנים קבועים

 
 מנכ"ל העירייה - משה מימוןמר 
 העירייה יתגזבר - מזל רוטשטייןגב' 

 יועץ משפטי - עו"ד יריב סומך
 העירייהמבקר  - שמעון אלוןמר 

 יועץ משפטי - עו"ד ברוך חייקין
 
 
 

 :סדר יום
 

, נתיבות. .1 וניהול מרכז פיס סיעודי  אישור תקנון העמותה לפיקוח 
 ₪.  228,450אישור תב"ר לחידוש מסלולי אתלטיקה, בסך  .2
 ₪.  233,171אישור תב"ר ממשרד התחבורה, להנגשת תחנות אוטובוס, בסך  .3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



, ברשותכם  8ס' ישיבת המועצה שלא מן המניין מ אני מתכבד לפתוח את  ראש העיר:
 נעבור לסדר היום.

 
 אישור תקנון העמותה לפיקוח וניהול מרכז פיס סיעודי נתיבות . (1

 
 מר יחיאל זוהר, מר אבי מור יוסף , מר אייל מסיקה .  השתת בדיון: 

 
בהתאם לבקשת רשות התאגידים במשרד הפנים התבקשנו להביא לאישור  :נכ"ל העירייהמ

 את אישור תקנון עמותת פיס סיעודי נתיבות. מועצת העיר
התקנון החדש מאפשר לעמותה לנהל את המרכז הסיעודי כאשר עד עתה 

 העמותה רק פיקחה על פעילות המוסד .
 

דיברתי עם ראש העיר מספר פעמים וביקשתי גם חוות דעת של היועץ  אבי מור יוסף:מר 
וע סיעת נתיבות המשפטי על ייצוג כלל הסיעות בהרכב  העמותה , מד

 פה שישה אנשים. שלום לא מיוצגת יש 
 

עניין עצמו אני רוצה לקבל ,ל אתה לא יכול לדבר בשם סיעת נתיבות שלום ראש העיר:
חוות דעת במידה ואתה צודק אני יעלה את הנושא בישיבת המועצה הבאה 

 ונדאג לשינוי.
 

  8 אישור התקנון  -בעד 
  2                -נגד  

 
 לאשר את תקנון העמותה לניהול ופיקוח מרכז פיס סיעודי נתיבות.  -ה ההחלט

 
 
 

 ₪ . 228.450  -(   אישור תב"ר לחידוש מסלולי אתלטיקה בסך 2-3
 ₪. 2330171 -אישור תב"ר ממשרד התחבורה להנגשת תחנות אוטובוס בסך           

 
 
 

 בעד פה אחד.  -הצבעה
 לאשר את התבר"ים.  -החלטה

 
 

                             

 

 

 

 

 
____________________ __________________ 

 משה מימון          יחיאל זוהר           
 מנכ"ל העירייה      ראש העיר             


