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השתתפו ה"ה:
יחיאל זוהר
הרב מעלימי יעקב
צ'לצו וונדמגאי
עדי חורי
אנטולי אברבוך
יצחק אפשטיין
עידו לוי
הרב דוד פורטל

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

מוזמנים קבועים :
משה מימון
עו"ד טל שלומי
ברק ישראל

 מנכ"ל העירייה יועץ משפטי -רואה חשבון

חסרים :
איליה אטינגר
עו"ד שלומי חן
יובל לוגסי
אבי מור  -יוסף
ישראל חניה
משה פרץ
אשר ביטון

-

חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר

המועצה
המועצה
המועצה
המועצה
המועצה
המועצה
המועצה
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סדר יום :
 .0אישור גביית היטל שמירה בדיעבד לשנת  – 3102על פי דרישת משרד הפנים על מנת
לקבל א ת אישורו ,כמפורט במכתב המצ"ב על ידי היועמ"ש של העירייה.
 .3הגדלת תב"ר  0222ממשרד הביטחון ,בסך  ₪ 031,111לכל שנה (ל 2 -שנים3102- :
 ,)3102עבור ייעוץ כללי לחיילים משוחררים .לפי החלוקה הבאה:
משרד הביטחון
₪ 91,111
עיריית נתיבות
₪ 21,111
 .2אישור קבלת תרומה בסך  ₪ 007,111ממר ג'ו בן חמו ,עבור רכישת רכב ביטחון והצלה
בשגרה ובחירום לעיריית נתיבות.
 .0אישור תב"ר  0279בסך  ₪ 92,711ממשרד החינוך ,לרכישת מתקני ביטחון עבור גידור
לבתי ספר תורת חיים ותיכון ע"ש "המר" ,לפי החלוקה:
₪ 22,271
משרד החינוך
₪ 9,271
עיריית נתיבות
 .7הגדלת תב"ר  0772בסך  ₪ 302,227ממשרד החינוך ,תוספת לתב"ר בגין מיזוג ומרחק.
עבור גני ילדים .201
 .2אישור הסמכת עובד חדש ליחידת אופק – אביאל דדון ,.ת.ז 202172021
 .2אישור תב"ר ממשרד התחבורה והבטיחות בדרכים בסך כולל 91%( ,₪ 03,020,911
מהסך הכולל  ,₪ 01,972,001היתר  01% -השתתפות הרשות).
לפי הפירוט והחלוקה כדלהלן:
סך ₪ 3,014,181

לפרויקט שביל אופניים שלב ה'  -מאלפסי עד סמילו

השתת' משרד התחבורה

2,712,763

₪

סך ₪ 2,418,608

לפרויקט סובת אוטובוסים להורדה והעלאת תלמידים  -בי"ס נועם אליהו

השתת' משרד התחבורה

2,176,747

₪

סך ₪ 5,500,000

לפרויקט הסדרי תנועה ברח' בעלי המלאכה

השתת' משרד התחבורה

4,950,000

₪

סך 400,000

₪

לפרויקט מבני נהגים 2 -יח'  -בת .קצה  -מ .הרכבת ובאצטדיון

השתת' משרד התחבורה

360,000

₪

סך 561,111

₪

לפרויקט מיתון תנועה ע"י הגבהה מעבר חצייה וצמתים :רחובות התמר והזית השתת' משרד התחבורה

505,000

₪

סך 281,000

₪

השתת' משרד התחבורה

252,900

₪

לפרויקט מיתון תנועה ע"י הגבהה מעבר חצייה  -רח' צבאן

סה"כ ₪ 12,174,900

סה"כ

 .2הי תר לקבלת הלוואה שנתקבל ממשרד הפנים הלווה זו אושרה בישיבת מועצה שלא מן
המניין מס'  33להשלמת  2פרויקטים( :מחוץ לסדר היום)
 .0תב"ר 0,022,077 - 0232
 .3תב"ר 229,311 -0222
 .2תב"ר  -3,020,207 -0272היכל תרבות
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הרב יעקב מעלימי :

 ...מביא משל ,למה הדבר דומה .משל לאדם שהיה לו

חוב בבנק של איזה  01-07מיליון  ₪ואין לו מאיפה להחזיר ,שכיר שמשתכר
 ,₪ 0,111אין לו מאיפה להחזיר את הכסף הזה .ופתאום הבנק יום אחד שלח לו
מכתב 'גילינו טעות בחובות שלך ,אנחנו מוחלים לך על כל החובות' .הבן אדם
הזה שמח על המפעל הפיס שהוא קיבל ,עכשיו הוא יכול לחיות חיים מאושרים.
אותו דבר אדם שבא ליום הכיפורים .ברגע שהוא נכנס ליום הכיפורים ,נמחלים
לו כל העוונות .כל העוונות שנמחלים ,נהיה בן אדם חדש .עוונו ת של בין אדם
למקום ...ולמה יום הכיפורים זה יום כזה קדוש ,מכמה סיבות .אחת הסיבות,
משה רבנו בי"ז בתמוז עלה למרום ,לבקש סליחה על עם ישראל שחטאו את
חטא העגל .אחרי  01יום ,ה' הוריד אותו ב  -כ"ט אב ,ירד לכתוב לוחות שניים,
אחרי זה עוד  01יום ,וירד ביום הכיפורים ,ה' אמר לו 'סלחתי כדבריך' ,השם
מחל לעם ישראל על כל העוון של העגל ,וכביכול לא הרג אותם ,השאיר אותם
בחיים.
וגם עקדת יצחק עצמה היתה ביום הכיפורים ,בעשרת ימי תשובה ,כנגד עשרה
ניסיונות של אברהם שעבר ,קיבלנו עשרת ימי תשובה בין ראש השנה לבין
כיפורים.
הרב הביא שם עוד  3סיפורים ,על  3אנשים שה יו רשעים גדולים ,והשם מחל
להם בתוך רגע .על יוסף משיתא שהחריבו את בית המקדש ,שבאו להחריב את
בית המקדש ,פחדו להיכנס לבית המקדש .אמרו 'מי שיוציא את הכלי הראשון,
אנחנו ניתן לו אותו מתנה' ...נכנס יוסף משיתא שהיה רשע גדול ולא היה מעניין
אותו שום דבר ,נכנס לבית ה מקדש ,הוציא את המנורה .הם ראו את המנורה,
אמרו 'לא מתאים לבן אדם פשוט כמוך ייקח את המנורה ,זה כלי יפה ,זה בית
המלך ,תביא לנו את הכלי השני שתיקח ,תיקח לעצמך' .אמר 'אני לא נכנס.
מספיק שהכעסתי פעם אחת את בוראי ,אני לא נכנס עוד פעם לבית המקדש'.
ואז ניסרו אותו א יבר  -איבר ,הורידו לו אצבע  -אצבע עם מסור ,הוא לא היה
מוכן .והיה צועק ולא היה מוכן ,עד שהוא מת .וישר בדקו ,נכנס לגן עדן.
אותו דבר היה אחיין של רבי יוסף בן יועזר .כשלקחו את רבי יוסף בן יועזר
0
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להריגה הרומאים ,היה לו אחיין גם רשע גמור ,רחב על סוס .אמר לו 'תראה,
את ה כל החיים שלך למדת תורה ,תראה מה בסוף בורא עולם עושה לך' .אמר לו
רבי יוסף בן יועזר 'אם עושה רצונו ,זה מה שמקבלים ,אלה שעוברים על רצונו
מה יקבלו?' .שמע את זה ,נכנס בו כמו ...הלך מיד ,עשה עמוד מעץ ,שם עליו
חבל ,עשה למטה מדורה ,נעץ שם חרב 0 ,מיתות בית דין ,ו בכה לקדוש ברוך
הוא ,ועלה ,תלה את עצמו ומת ... .רבי יוסף בן יועזר ,ראה את הנשמה שלו
עולה לגן עדן .אמר 'זה קדימני בשעה אחת לבורא עולם'.
אז אנחנו רואים שבן אדם שעושה תשובה ,במיוחד ביום הכיפורים שזה היום
הקדוש שמכפר ,אז הוא יכול לפתוח דף חדש ולהתחיל התחלה חדש ה ,ולהיות בן
אדם טהור וקדוש להמשך חייו ,ולהמשיך את חייו על דרך הטוב.
בעזרת ה' כל אחד ואחד מכם יזכה ביום הכיפורים הזה ,שיימחלו כל עוונותיו
ונהיה טהורים וקדושים ,וניכנס חזרה להמשיך ולעשות חיל.
יחיאל זוהר :

אם תצליח לתרגם מה שהוא אמר.

הרב יעקב מעלימי :

לא הבנת?

יחיאל זוהר :

אני לא הבנתי מפה כלום.

משה מימון :

יחיאל ,אני רוצה לבקש להוסיף סעיף לסדר היום,

שהגיע היום .לפני כמה חודשים הבאנו אישור מועצה 3 ,הלוואות 2.7 ,ו . 0.7 -
יחיאל זוהר :

.8

אני חושב שאישרנו את זה.

הי תר לקבלת הלוואה שנתקבל ממשרד הפנים הלו וה זו אושרה בישיבת
מועצה שלא מן המניין מ ס'  22להשלמת  3פרויקטים ( :מחוץ לסדר

היום)
 . 1תב"ר 171267111 - 1228
 . 2תב"ר 8827288 - 1232
 . 3תב"ר  - 271317311 - 1613היכל תרבות
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משה מימון :

לא ,אישרנו את ההחלטה אבל לא את ההלוואה

עצמה ,לא את התנאים של ה הלוואה .קיבלנו היום אישור ממנכ"ל משרד הפנים
לגבי ההלוואה ,הלוואה של  0.7מיליון  ₪שכבר אושרה במועצת העיר ,רק פה
התנאים .התנאים הם  3מיליון  ₪ל  07 -שנה עד ריבית פריים ,ועוד  3מיליון ,₪
 3.7ועוד  , 3ריבית קבועה לא צמודה למדד המחירים של עד  . 2.7%אנחנו
מבקשים לאש ר את ההלוואה הזו .ברשותכם ,תודה.
יחיאל זוהר :

זו הלוואה שכבר לדעתי אושרה פעמיים ,כולל

התנאים .אבל בסדר ,יאללה ,אוקיי.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר הי תר לקבלת הלוואה שנתקבל ממשרד
הפנים הלווה זו אושרה בישיבת מועצה שלא מן המניין מ ס'
 22להשלמת  3פרויקטים :

 . 1תב"ר 171267111 - 1228
 . 2תב"ר 8827288 - 1232
 . 3תב"ר  - 271317311 - 1613היכל תרבות

.1

אישור גביית היטל שמירה בדיעבד לשנת  – 2816על פי דרישת משרד
הפנים על מנת לקבל את אישורו 7כמפורט במכתב המצ"ב על ידי
היועמ"ש של העירייה.

יחיאל זוהר :

בואו .סדר יום קצר .בואו נתחיל עם הסעיף הראשון,

לגבי היטל השמירה .שנה שעברה היינו אמורים ,על פי הנחיות משרד הפנים.
אתה רוצה להסביר?
עו"ד טל שלומי :

כן ,כן.

יחיאל זוהר :

הנה ,היועמ"ש יסביר את זה.

עו"ד טל שלומי :

לקראת סוף  , 3107קיבלנו הוראה ממשרד הפנים,
2
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שמי שיפעל לחידוש חו ק העזר שמירה עד אמצע שנת  , 3102יוכל להמשיך לגבות
את  , 3102ובהתאם לזה זה יהיה חוק עזר שמירה ל  3102 -וקדימה.
אנחנו עשינו את כל הפעולות האלה ,הבאנו לאישור מועצה חוק עזר שמירה ל -
 , 3102וסברנו שלאור הנחיית משרד הפנים ,אנחנו באמת יכולים לגבות את
 . 3102מסתבר שהיינ ו צריכים לעשות את הפרוצדורה הרשמית של אישור
מועצה ,ולאחריה פנייה לקבלת אישור פורמאלי של שר הפנים לגבייה של . 3102
מדובר בגבייה שכבר כמובן נעשתה ביום הזה שאנחנו מדברים היום .ולכן,
משרד הפנים ,פנינו אליהם כדי לקבל את האישור של השר ,הם ביקשו שנביא
את זה לאישור מועצה היום ,כאישור בדיעבד לגבייה של . 3102
יחיאל זוהר :

טוב ,אז סך הכל אקט טכני שלא בוצע במלואו  .והיות

וזה יכול לגרום לנו נזק ,אז בואו נאשר אותו ונפנה שוב למשרד ,להודיע להם
שהמליאה אישרה את זה ,כדי שנוכל לקדם את ההחלטה.
עדי חורי :

כסף שכבר גבינו?

יחיא ל זוהר :

כן .לא כסף גדול ,אבל בכל מקרה צריך לעשות את

זה .אז אם אין התנגדות ,אנחנו נאשר ונעביר החלטה.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר גביית היטל שמירה בדיעבד לשנת – 2816
על פי דרישת משרד הפנים על מנת לקבל את אישורו 7כמפורט
במכתב המצ"ב על ידי היועמ"ש של העירייה.

.2

הגדלת תב"ר  1662ממשרד הביטחון 7בסך  ₪ 1287888לכל שנה (ל 3 -
שנים 7) 2816-2818 :עבור ייעוץ כללי לחיילים משוחררים .לפי החלוקה
הבאה:
₪ 287888

משרד הביטחון

₪ 387888

עיריית נתיבות
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.1

אישור תב"ר  1212בסך  ₪ 227188ממשרד החינוך 7לרכישת מתקני
ביטחון עבור גידור לבתי ספר תורת חיים ותיכון ע"ש "המר" 7לפי
החלוקה:

.1

משרד החינוך

₪ 827218

עיריית נתיבות

₪ 27218

הגדלת תב"ר  1116בסך  ₪ 2127221ממשרד החינוך 7תוספת לתב"ר בגין
מיזוג ומרחק .עבור גני ילדים . 618

.2

אישור

תב"ר

ממשרד

התחבורה

והבטיחות

בדרכים

בסך

כולל

 28% ( 7 ₪ 1271217288מהסך הכולל  7 ₪ 1872127118היתר 18% -
השתתפות הרשות).
לפי הפירוט והחלוקה כדלהלן:
סך ₪ 3,014,181

לפרויקט שביל אופניים שלב ה'  -מאלפסי עד סמילו

השתת' משרד התחבורה

2,712,763

₪

סך ₪ 2,418,608

לפרויקט סובת אוטובוסים להורדה והעלאת תלמידים  -בי"ס נועם אליהו

השתת' משרד התחבורה

2,176,747

₪

סך ₪ 5,500,000

לפרויקט הסדרי תנועה ברח' בעלי המלאכה

השתת' משרד התחבורה

4,950,000

₪

סך 400,000

₪

לפרויקט מבני נהגים 2 -יח'  -בת .קצה  -מ .הרכבת ובאצטדיון

השתת' משרד התחבורה

360,000

₪

סך 561,111

₪

לפרויקט מיתון תנועה ע"י הגבהה מעבר חצייה וצמתים :רחובות התמר והזית השתת' משרד התחבורה

505,000

₪

סך 281,000

₪

השתת' משרד התחבורה

252,900

₪

לפרויקט מיתון תנועה ע"י הגבהה מעבר חצייה  -רח' צבאן

סה"כ ₪ 12,174,900

סה"כ

יחיאל זוהר :

הלאה ,מה זה ,תב"רים הכל?

מש ה מימון :

כן.

הרב יעקב מעלימי :

לא ,לא 2 .ו  2 -לא.

משה מימון :

 2זה התרומה.

הרב יעקב מעלימי :

ו  2 -זה אישור של עובד.
2

₪ 10,957,410

עיריית נתיבות
ישיבת מועצה (שלא מן המניין) מספר  32מיום 32/2/3/72

יחיאל זוהר :

קודם כל לגבי התב"רים ,אם יש איזה שהן שאלות או

משהו ,נגיב עליהן .אם לא ,אנחנו נצביע על כל התב"רים לאישור .אני רק אודיע
דבר אחד .יש שם  3תב"רים א ו  2של משרד התחבורה ,שלא נחתם התב"ר עד
הסוף ,לא נחתמה ההרשאה .אבל יש לנו התחייבות בכתב שאם נשלים את
האישור של מחר ,שאגב ידונו מחר בוועדת התחבורה והזה ,אנחנו נקבל את
האישור .אז אנחנו בשביל לחסוך את זה ,נאשר את התב"ר מותנה בקבלת
ההרשאה חתומה .הביצוע מותנה בקבלת ההרשאה החתומה .אם יש איזה שהן
הערות לסעיפים עצמם של התב"רים ,בבקשה .אם אין ,אנחנו נאשר אותם,
מדובר בסעיף  7 , 0 , 3ו  . 2 -כן?
הרב יעקב מעלימי :

כן.

יחיאל זוהר :

סעיפי התב"רים .אם הכל בסדר ,אז בואו נאשר

אותם .פה אחד ,כן? יופי.

החל טה:

הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר  1662ממשרד הביטחון 7בסך
 ₪ 1287888לכל שנה (ל  3 -שנים 7) 2816-2818 :עבור ייעוץ כללי
לחיילים משוחררים .לפי החלוקה הבאה:

החלטה:

₪ 287888

משרד הביטחון

₪ 387888

עיריית נתיבות

הוחלט פה אחד לאשר תב"ר  1212בסך  ₪ 227188ממשרד החינוך7
לרכישת מתקני ביטחון עבור גידור לבתי ספר תורת חיים ותיכון
ע"ש "המר" 7לפי החלוקה:

החלטה:

משרד החינוך

₪ 827218

עיריית נתיבות

₪ 27218

הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר  1116בסך  ₪ 2127221ממשרד
החינוך 7תוספת לתב"ר בגין מיזוג ומרחק .עבור גני ילדים . 618
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עיריית נתיבות
ישיבת מועצה (שלא מן המניין) מספר  32מיום 32/2/3/72

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר תב"ר ממשרד התחבורה והבטיחות בדרכים
בסך כולל  28% ( 7 ₪ 1271217288מהסך הכולל  7 ₪ 1872127118היתר
 18% -השתתפות הרשות) .לפי הפירוט והחלוקה כדלהלן:

סך ₪ 3,014,181

לפרויקט שביל אופניים שלב ה'  -מאלפסי עד סמילו

השתת' משרד התחבורה

2,712,763

₪

סך ₪ 2,418,608

לפרויקט סובת אוטובוסים להורדה והעלאת תלמידים  -בי"ס נועם אליהו

השתת' משרד התחבורה

2,176,747

₪

סך ₪ 5,500,000

לפרויקט הסדרי תנועה ברח' בעלי המלאכה

השתת' משרד התחבורה

4,950,000

₪

סך 400,000

₪

לפרויקט מבני נהגים 2 -יח'  -בת .קצה  -מ .הרכבת ובאצטדיון

השתת' משרד התחבורה

360,000

₪

סך 561,111

₪

לפרויקט מיתון תנועה ע"י הגבהה מעבר חצייה וצמתים :רחובות התמר והזית השתת' משרד התחבורה

505,000

₪

סך 281,000

₪

השתת' משרד התחבורה

252,900

₪

לפרויקט מיתון תנועה ע"י הגבהה מעבר חצייה  -רח' צבאן

סה"כ ₪ 12,174,900

.3

סה"כ

₪ 10,957,410

אישור קבלת תרומה בסך  ₪ 1117888ממר ג'ו בן חמו 7עבור רכישת רכב
ביטח ון והצלה בשגרה ובחירום לעיריית נתיבות.

יחיאל זוהר :

סעיף  – 2מדובר גם כן משהו בתב"ר ,אבל ברמה

אחרת ,בתרומה של ג'ו בן חמו ,האיש שבנה יחד איתנו את בית הכנסת של
האתיופים ,ועשה עוד מתקן משחקים ,זה תרומות של היקפים גדולים .הוא תרם
 ₪ 007,111עבור רכב ביטחון וה צלה בחירום ,הוא יעמוד במחסני החירום
החדשים ליד ה ...יהיה בו את כל הציוד הכל ללוחמים ,למצב של תגובה
מיידית ,ויהיה בו אפשרות לתת שירות בשוטף ,בחילוץ ,בפריצה חלילה אם
מישהו ננעל ,כל מיני דברים מהסוג הזה.
הרכב ייכתב שם על שמו של אמו או אביו של מר בן חמו שהוא התורם .אנחנו
איתו במשא ומתן מה הוא רוצה לכתוב .אבל בינתיים הוא אישר ,הוא חתם על
ההסכם איתנו ,ואנחנו כבר מבצעים את הרכישה של הרכב ,ובמקביל אנחנו
נקבל את הכסף ב  3-2 -תשלומים ,לא זוכר כבר בהסכם.
עו"ד טל שלומי :

רק הבהרה ,זה לא ברמת אישור של מועצה ,זה יידוע.

משה מימון :

רק יידוע.

עו"ד טל שלומי :

יידוע של המועצה ,כי האישור הוא בנוהל...
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עיריית נתיבות
ישיבת מועצה (שלא מן המניין) מספר  32מיום 32/2/3/72

משה מימון :

בסעיף  2אין החלטה.

יחיאל זוהר :

יידוע ,בסדר.

.6

אישור הסמכת עובד חדש ליחידת אופק – אביאל דדון 7ת.ז 316818138

יחיאל זוהר :

 – 2מי זה אביאל דדון?

משה מימון :

אביאל דדון ,הוא היה במכרז שהיה ,החליף בחור

שעזב עכשיו .היה בחור שעזב לפני חודש.
יחיאל זוהר :

בסדר .זה אישור של מישהו שמחליף מישהו בתוך

אופק .בעיקרון שתדעו שאופק ,לשמחתי אני אומר את זה ,כי אנשים לא כל כך
מבינים את המשמעות של זה ,אני דווקא שמח שבאים צעי רים מוכשרים ,שהם
עובדים

שנה  -שנתיים,

מבקשים

לשחרר

אותם

כי

הם

הולכים

ללמוד

באוניברסיטאות .אז שיהיה להם בהצלחה .כל מי שיכול מאצלנו ,אז התחלופה
היא גדולה.
עדי חורי :

הוא כאילו עובד במקום ...לא עובד נוסף?

יחיאל זוהר :

הבעיה שלנו ,שאנחנו מוציאים כל כך הרבה כ סף על

ההכשרה שלהם ועל האימונים שלהם והכל ,ובסוף הוא נותן לך שנה  -שנתיים.
משה מימון :

 ...הוא סיים מהנדס מכונות.

יחיאל זוהר :

אנחנו מאשרים.

עדי חורי :

זה שעזב?

משה מימון :

זה שעזב ,הוא מהנדס מכונות.

??? :

ואין להם התחייבות?

משה מימון :

לא לא ,הו א עבד...
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החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר הסמכת עובד חדש ליחידת אופק – אביאל
דדון  7ת.ז . 316818138

יחיאל זוהר :

מה שדיברת איתי לפני כן ,מחר תיכנס אליי ,יש לי

איזשהו פתרון שאנחנו יכולים לעשות את זה .אם אני מקבל מכתב ממשרד
החינוך שהתקציב הזה מיועד עבור ילד בשם כך וכך שלומד במקום כזה וכזה,
אני יכול למצוא פתרון לזה ,בסדר? אבל משהו ספציפי ולא 'תעבירו כסף לשם,
כי אנחנו לא יודעים על מה' .גמר חתימה טובה.

________________
מר יחיאל זוהר
ראש העירייה

_______________
מר משה מימון
מנכ"ל העירייה
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עיריית נתיבות
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קובץ החלטות
.8

היתר לקבלת הלוואה שנתקבל ממשרד הפנים הלווה זו אושרה בישיבת
מועצה שלא מן המניין מס'  22להשלמת  3פרויקטים ( :מחוץ לסדר

היום)
 . 1תב"ר 171267111 - 1228
 . 2תב"ר 8827288 - 1232
 . 3תב"ר  - 271317311 - 1613היכל תרבות

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר הי תר לקבלת הלוואה ש נתקבל ממשרד
הפנים הלווה זו אושרה בישיבת מועצה שלא מן המניין מ ס'
 22להשלמת  3פרויקטים :

 . 1תב"ר 171267111 - 1228
 . 2תב"ר 8827288 - 1232
 . 3תב"ר  - 271317311 - 1613היכל תרבות

.1

אישור גביית היטל שמירה בדיעבד לשנת  – 2816על פי דרישת משרד
הפנים על מנת לקבל את אישורו 7כמפורט במכתב המצ"ב על ידי
היועמ"ש של העירייה.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר גביית היטל שמירה בדיעבד לשנת – 2816
על פי דרישת משרד הפנים על מנת לקבל את אישורו 7כמפורט
במכתב המצ"ב על ידי היועמ"ש של העירייה.

2.

הגדלת תב"ר  1662ממשרד הביטחון 7בסך  ₪ 1287888לכל שנה (ל 3 -
שנים 7) 2816-2818 :עבור ייעוץ כללי לחיילים משוחררים .לפי החלוקה
הבאה:
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₪ 287888

משרד הביטחון

₪ 387888

עיריית נתיבות

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר  1662ממשרד הביטחון 7בסך
 ₪ 1287888לכל שנה (ל  3 -שנים 7) 2816-2818 :עבור ייעוץ כללי
לחיילים משוחררים .לפי החלוקה הבאה:

.1

₪ 287888

משרד הביטחון

₪ 387888

עיריית נתיבות

אישור תב"ר  1212בסך  ₪ 227188ממשרד החינוך 7לרכישת מתקני
ביטחון עבור גידור לבתי ספר תורת חיים ותיכון ע"ש "המר" 7לפי
החלוקה:
משרד החינוך

₪ 827218

עיריית נתיבות

₪ 27218

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר תב"ר  1212בסך  ₪ 227188ממשרד החינוך7
לרכישת מתקני ביטחון עבור גידור לבתי ספר תורת חיים ותיכון
ע"ש "המר" 7לפי החלוקה:

1.

משרד החינוך

₪ 827218

עיריית נתיבות

₪ 27218

הגדלת תב"ר  1116בסך  ₪ 2127221ממשרד החינוך 7תוספת לתב"ר בגין
מיזוג ומרחק .עבור גני ילדים . 618

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר  1116בסך  ₪ 2127221ממשרד
החינוך 7תוספת לתב"ר בגין מיזוג ומרחק .עבור גני ילדים . 618
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.2

אישור

תב"ר

ממשרד

התחבורה

והבטיחות

בדרכים

בסך

כולל

 28% ( 7₪ 1271217288מהסך הכולל  7₪ 1872127118היתר 18% -
השתתפות הרשות).
לפי הפירוט והחלוקה כדלהלן:
סך ₪ 3,014,181

לפרויקט שביל אופניים שלב ה'  -מאלפסי עד סמילו

השתת' משרד התחבורה

2,712,763

₪

סך ₪ 2,418,608

לפרויקט סובת אוטובוסים להורדה והעלאת תלמידים  -בי"ס נועם אליהו

השתת' משרד התחבורה

2,176,747

₪

סך ₪ 5,500,000

לפרויקט הסדרי תנועה ברח' בעלי המלאכה

השתת' משרד התחבורה

4,950,000

₪

סך 400,000

₪

לפרויקט מבני נהגים 2 -יח'  -בת .קצה  -מ .הרכבת ובאצטדיון

השתת' משרד התחבורה

360,000

₪

סך 561,111

₪

לפרויקט מיתון תנועה ע"י הגבהה מעבר חצייה וצמתים :רחובות התמר והזית השתת' משרד התחבורה

505,000

₪

סך 281,000

₪

השתת' משרד התחבורה

252,900

₪

לפרויקט מיתון תנועה ע"י הגבהה מעבר חצייה  -רח' צבאן

סה"כ ₪ 12,174,900

החלטה:

סה"כ

₪ 10,957,410

הוחלט פה אחד לאשר תב"ר ממשרד התחבורה והבטיחות בדרכים
בסך כולל  28% ( 7₪ 1271217288מהסך הכולל  7₪ 1872127118היתר
 18% -השתתפות הרשות) .לפי הפי רוט והחלוקה כדלהלן:

סך ₪ 3,014,181

לפרויקט שביל אופניים שלב ה'  -מאלפסי עד סמילו

השתת' משרד התחבורה

2,712,763

₪

סך ₪ 2,418,608

לפרויקט סובת אוטובוסים להורדה והעלאת תלמידים  -בי"ס נועם אליהו

השתת' משרד התחבורה

2,176,747

₪

סך ₪ 5,500,000

לפרויקט הסדרי תנועה ברח' בעלי המלאכה

השתת' משרד התחבורה

4,950,000

₪

סך 400,000

₪

לפרויקט מבני נהגים 2 -יח'  -בת .קצה  -מ .הרכבת ובאצטדיון

השתת' משרד התחבורה

360,000

₪

סך 561,111

₪

לפרויקט מיתון תנועה ע"י הגבהה מעבר חצייה וצמתים :רחובות התמר והזית השתת' משרד התחבורה

505,000

₪

סך 281,000

₪

השתת' משרד התחבורה

252,900

₪

לפרויקט מיתון תנועה ע"י הגבהה מעבר חצייה  -רח' צבאן

סה"כ ₪ 12,174,900

.6

סה"כ

₪ 10,957,410

אישור הסמכת עובד חדש ליחידת אופק – אביאל דדון 7ת.ז 316818138

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר הסמכת עובד חדש ליחידת אופק – אביאל
דדון 7ת.ז . 316818138
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