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עיריית נתיבות
ישיבת מועצה (שלא מן המניין) מספר  ,19מיום 07/08/2013

השתתפו ה"ה:
יחיאל זוהר
רון שטרן
איליה אטינגר
אנטולי אברבוך
אבי מור  -יוסף
דני אזולאי
חיים הרוש
משה אילוז
יצחק אפשטיין
רחמים חניה
יאיר דהן
אייל מסיקה

 ראש העירייה חבר המועצה חבר המועצה חבר המועצה חבר המועצה חבר המועצה חבר המועצה חבר המועצה חבר המועצה חבר המועצה חבר המועצה -חבר המועצה

מוזמנים קבועים :
משה מימ ון
עו"ד יריב סומך

 מנכ"ל העירייה -יועץ משפטי

חסרים :
 חבר המועצהדוד פורטל
 חבר המועצהמאיר שנאור
 חבר המועצהיצחק בשני
 מהנדס העירייהאינג' יוליוס חיימוביץ'
 גזבר ית העירייהמזל רוטשטיין
סדר יום :
)1

אישור תב"ר מינהל מקרקעי ישראל לבניית מוסדות ציבו ר נתיבות מערב
בסך . 5,264,820

)2

הצטיידות משרד החינוך ביה"ס נתיבי אור בסך .₪ 44,100
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מר משה אילוז:

סיפר יהודי אחד בצרפת שאחיו לא שמע על תורה

ו מצוות .וכל פעם שהוא ניסה לדבר אל לבו שיתחיל לשמור תורה ומצוות  ,זה לא
הלך .עד שיום אחד החליט לדבר איתו ,והוא קיבל ע ל עצמו להתחיל להניח תפילין.
שמח מאוד ,ברוך השם ,אחי התחיל להניח תפילין .כל יום קשר ראשון על הבוקר
עם הקדוש ברוך הוא.
מדי פעם כשדיבר איתו להתחיל לשמור שבת ,אמר 'תשמע ,שבת זה פרויקט גדול
בשבילי ,זה לא בשבילי .שבת אני לא יכול לשמור' .כל פעם דיבר ,דיבר ,דיבר על
שבת ,זה לא הלך .דחה אותו .יום אחד הוא ישב איתו ,הסביר לו ,אתה יודע מה זה
שבת ,יושבים כל המשפחה ביחד ,שירים ,דברי תורה .אווירה של שבת זה לא כמו
יום חול .יום חול כל אחד בא ,הולך ,אוכל ,להתראות ,שלום .כאן יושבים כולם,
מעבירים חוויות כל השבוע .יש קידוש ,ברכ ת המזון ,זה אווירה של שבת .שירים,
נעים.
בקיצור אמר' ,טוב ,אני מוכן לשמור שבת ,אבל לא מהשבת הקרובה ,מהשבת
הבאה ,כי השבת הקרובה יש לי טיסה לצורך העבודה ,אז אני חייב לטוס השבת'.
אחיו אמר אני יודע ,אם הוא לא ישמור השבת אז גם שבת הבאה לא ,וגם הלאה.
ככה זה תמיד דרכו של היצר הרע ,שהוא לא אומר לאדם אף פעם 'לא' .הוא אומר
תעשה מה שאתה רוצה אבל לא מעכשיו .אחר כך .מחר .מחר .מחר .ובסוף לא
עושים שום דבר.
בקיצור ,אחיו דיבר איתו ,אמר לו תשמע ,אם אתה תטוס השבת ,יש חשש שתמשיך
ככה ולא תקבל על עצמך שום שמירת שבת .אמר אני חיי ב לטוס ,אין מצב שאני לא
טס .אמר אם תמשיך ללחוץ אותי ,אני יורד משמירת השבת ,ואני לא שומר שבת
ולא כלום.
טוב .מה עושה יהודי .מתפלל לקדוש ברוך הוא .נעמד אותו יהודי והתפלל ואמר,
הקדוש ברוך הוא ,תעשה שאחי לא יטוס השבת הקרובה .והתפלל מיקירות לבו.
ביום שישי אחיו מתקשר אליו אומר לו תשמע ,אני רציתי לטוס השבת ,אבל חברת
התעופה פתחה בשביתה של יום אחד .כל הטיסות שהיו אמורות להיות בשבת נדחו
ליום ראשון.
אומר תראה איזה דבר מדהים ,זו חברת תעופה שאף פעם לא פותחת בשביתה
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ובדיוק פתחו בשביתה .נדחה בדיוק משבת ליום ראשון כל הטיסו ת ,זה כוח של
תפילה .אנחנו חושבים שאם מתפללים אז זה רק תפילה עד דבר גדול .אם אני הולך
לקנות דירה ,הולך לקנות איזה משהו גדול צריך תפילה .לא .כל דבר קטן ופעולה
קטנה צריכים להתפלל כדי להצליח במשימה.
??? :

אפילו משה רבנו התפלל ויתחנן.

מר משה מימון :

ויתחנן  515תפילות ,נכון .אז לכן כל דבר ודבר צריך

תפילה .בלי תפילה לא מקבלים כלום .אני מבין שהיום זה הישיבה ככה הזה ,זה
ישיבה אחרונה שבאה לפני הבחירות ,אחר כך יהיו ישיבות רק של הבחירות ,אז
באמת כאן אני רוצה להודות ,אנחנו יושבים פה כבר מעל  5שנים ,לא ספרתי כ מה.
מעל  5שנים .וכאן המקום להודות לראש העיר שישבנו פה מעל  5שנים ,להודות
לכל החברים שנמצאים כאן ,חברי המועצה וגם החברים שהצטרפו הלאה ,שכולם
בעזרת השם יצליחו לטובת העיר ,ישר כוח.
)1

אישור תב"ר מינהל מקרקעי ישראל לבניית מוסדות ציבור נתיבות מערב
בסך .₪ 5,264,820

)2

הצטיידות משרד החינוך ביה"ס נתיבי אור בסך .₪ 44,100

מר יחיאל זוהר :

יש ישיבה נוספת שלא מן המניין של תב"רים ,שני

תב"רים .אם אתם רוצים לסיים איתה ולהיכנס לישיבת ,...אז אם יש איזשהו
התייחסות לשני התב"רים האלה ,בבקשה .יש התייחסויות?
מר אבי מור יוסף :

ה  5.264 -מיליון ,אמנם זה הגדלה אבל ...

מר יחיאל זוהר :

אני אסביר .אנחנו חתומים על הסכם עם מינהל מקרקעי

ישראל לגבי פיתוח של שכונת נתיבות מערב .בין שאר הכספים שאנחנו אמורים
לקבל ,יש כספים שמיועדים לבינוי של מוסדות .יש סעיף שנקרא בינוי מוסדות.
חלטת מינהל מ קרקעי ישראל שחלה על כל אותם מקומות שבהם מתקיים הליך של
פיתוח עצמי .הכסף נכנס מכספי הפיתוח למינהל והמינהל מעביר אותו לקופת
העירייה ,שהיא מממשת את הביצוע בפועל.
אנחנו מדברים שם על פיתוח של בנייה של חלק מהכיתות שכבר התחלנו אותם
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בהוצאה הקודמת ,וזו השלמה של הצע ה למוסדות על מה ששווק בפועל .יש שם עוד
שיווקים עכשיו שיוצאים ,כשיסתיימו השיווקים נצטרך לקבל מנה נוספת של עוד
 5,6מיליון שקל.
מר אבי מור יוסף :

מתי יתקבלו התב"רים האלו? שלב ראשון של 2.32

מיליון.
מר יחיאל זוהר :

כשקיבלנו את זה לפני חצי שנה קיבלנו את ה ראשון ,

מר אבי מור יוסף :

את הראשון  ,השני כבר התקבל?

מר יחיאל זוהר :

עכשיו.

מר אבי מור יוסף :

אה ,הגזברית לא פה?

מר יחיאל זוהר :

זה עכשיו זה התקבל .אבל זה תב"ר קיים .רבותיי ,אם

אין התייחסויות ,אנחנו יכולים לעבור לישיבה שלשמה התבקשנו להגיע.
החלטה:

הוחלט פה א חד לאשר תב"ר מינהל מקרקעי ישראל לבניית מוסדות

ציבור נתיבות מערב בסך .₪ 5,264,820
החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר הצטיידות משרד החינוך ביה"ס נתיבי אור

בסך .₪ 44,100
מר משה מימון :

יש פה עוד סעיף של הצטיידות.

מר יחיאל זוהר :

אז שאלתי אם יש התייחסויות.

מר יחיאל זוהר :

ישיבה שלא מן המניין 19 ,לגבי שני הסעיפים ,אישרנו

אותם.
_____________
מר יחיאל זוהר
ראש העירייה

_____________
מר משה מימון
מנכ"ל העירייה

ק ובץ החלטות

)1

אישור תב"ר מינהל מקרקעי ישראל לבניית מוסדות ציבור נתיבות מערב
5

עיריית נתיבות
ישיבת מועצה (שלא מן המניין) מספר  ,19מיום 07/08/2013

בסך .₪ 5,264,820

)2

ה צטיידות משרד החינוך ביה"ס נתיבי אור בסך .₪ 44,100

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מינהל מקרקעי ישראל לבניית מוסדות

ציבור נתיבות מערב בסך .₪ 5,264,820

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר הצטיידות משרד החינוך ביה"ס נתיבי אור

בסך .₪ 44,100
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