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 : סדר יום 

 : דר היוםנושאים על ס

 ,17, ושלא מן המניין מס'  28מן המניין מס'  מצ"ב הפרוטוקולים של ישיבות מועצת העיר:   .1
 לעיון חברי המועצה. 

 אישור נהלי אבטחת מידע לעיריית נתיבות. מצורף מסמך נהלים .2

₪, עבור נגישות פיזית פרטנית )ראיה(    30,000בסך    משרד החינוך  2133  אישור תב"ר מס' .3
 . במרכז גני ילדים

₪, עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה,   39,575בסך    משרד החינוך  2132  אישור תב"ר מס' .4
 בית ספר בית יעקב אפיקי מים.

₪, עבור הפעלת מוקד לשירותי   400,000בסך    ממפעל הפיס  1957  אישור הגדלת תב"ר מס' .5
 .2022רפואה דחופה בקהילה, במסגרת מענקי פיס לשנת 

₪, עבור רכישת מחשבים לבי"ס חדש   106,260בסך    הפיס  ממפעל  2131  אישור תב"ר מס' .6
 . 405במערב, מגרש 

₪, המיועד להקמת מרכז   1,130,572בסך    ממשרד החינוך  1821  אישור הגדלת תב"ר מס' .7
 , עבור תוספות מרחק, מיזוג ונגישות.101פיסג"ה במגרש 

כולל    רים"תבאישור   .8 בסך  ישראל  מקרקעי  מרשות  עבו  30,176,089מוסד"צ  בניית  ₪,  ר 
 מוסדות ציבור, לפי הפירוט הבא: 

 מוסדות ציבור סכום תב"ר מס'

 808בניית ביכ"נ מגרש  4,432,879 2124

 802בניית ביכ"נ מגרש  4,305,811 2125

 415בניית ביכ"נ מגרש  3,183,761 2126

 , שכ' נתיבות מערב ב' 407בניית ביכ"נ מגרש  4,820,000 2127

 זיכרון ישראל 613ביכ"נ מגרש בניית  4,820,000 2128

   614בניית ביכ"נ מגרש  4,820,000 2129

 801בניית מקווה שכ' רמות יורם מגרש  3,793,638 2130

   30,176,089 סך הכל

מיוחד    26,155בסך    ממשרד החינוך  2123אישור תב"ר מס'   .9 ₪, הצטיידות מסגרות חינוך 
 ירוט המסגרות(. לשנה"ל תשפ"ב )מצורף מסמך פ

, עבור ₪2021-2022, לשנים    180,000בסך    ממשרד הביטחון  1667  אישור הגדלת תב"ר מס' .10
 יעוץ והכוונה לחיילים משוחררים.

פרויקט סביבטבע  ₪, עבור    135,000בסך    מהמשרד להגנת הסביבה 2083אישור תב"ר מס'   .11
 לפי החלוקה הבאה:  ,2020

 ₪  80,500 המשרד להגנת הסביבה 
 ( 1749000910)סעיף ₪   54,500הרגיל בתב"רים   התקציב

תב"ר   .12 הגדלת  בסיכון  1892אישור  נוער  ובני  בילדים  לטיפול  הלאומית  בסך    התכנית 
 ₪, לפי החלוקה הבאה: 1,740,433

 ₪  341,890 משרד הבריאות 
 ₪   1,019,210 משרד החינוך 

 ₪  205,290 משרד הרווחה 
 ( 1749000910)סעיף ₪  174,043 עיריית נתיבות 
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יחידת אופק שלהלן   .13 ופניהאישור עובדי  וכמפורט במסמך ,  כפקחים עם סמכויות תשאול 
 המצורף:

 

 
 

 .מינוי מ"מ בוועדת מכרזיםאישור  .14

 
 :9.3.2022תב"רים מחוץ לסדר היום 

 מלש"ח.  7,354,062רשות מקרקעי ישראל נתיבות צפון בסך:  2135אישור תב"ר  .1

 מלש"ח .  19,996,642רשות מקרקעי ישראל ישן מול חדש בסך של:  1839הגדלת תב"ר  .2

 89,400בסך:  405ק חדש בי"ס ממ"ד מעורב מגרש משרד החינוך, אופ 2134אישור תב"ר  .3

.₪ 

 ₪  250,000הפעלת מרכז צעירים , קידום מעורבות חברתית בסך של  1756הגדלת תב"ר  .4

 ₪   225,000 -לפי החלוקה: המשרד לשוויון חברתי

 ₪.  25,000 -השתתפות מתנ"ס 1824001810השתתפות התקציב הרגיל סעיף 

 רוני שלב א'. מרכז תרבות עי 1237סגירת תב"ר  .5

 1,047,597נתיבות בסך של:  -הפעלת מרכז תעסוקה אופקים -1735אישור להגדלת תב"ר  .6

  31.12.2022 -1.1.2022מלש"ח לתקופה של: 

 ₪  785,698 - 75%בחלוקה: משרד העבודה והרווחה 

 ₪ כל אחת. 130,949.5 -₪ כשנתיבות ואופקים 261,899  - 25%השתתפות רשויות 

 ₪  1,740,433בסך:  2021לשנת  1892נית הלאומית לנוער בסיכון תב"ר הגדלת תב"ר התוכ .7

 משרד הבריאות, משרד הרווחה, עיריית נתיבות 

 

 

 ת. זהות תפקיד שם ומשפחה מס
 305431892 מנהל יחידת אופק  דניאל יפרח 1

 302778402 סגן מנהל יחידת אופק  אלי סגרון 2

 316058130 מאבטח אביאל דדון 3

 316587625 מאבטח בר שוחט 4

 316412808 מאבטח ספיר ברד 5

 206115842 מאבטח אלמוג אלון 6

 312167455 מאבטח ניר לוחנר 7

 319068755 מאבטח לירון ספיבקוב 8

 207204389 מאבטח נהוראי לווים 9

 206369936 מאבטח יעקב דדון 10

 318354503 מאבטח לירן טסמה 11

 315278788 מאבטח אלדן אדנה 12

 211968797 מאבטח אוראל וקנין 13
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מס'  .  1 המניין  מן  העיר:  מועצת  ישיבות  של  הפרוטוקולים  מן  28מצ"ב  ושלא   ,

 , לעיון חברי המועצה. 17המניין מס'  

 

תור    : חיאל זוהר י  דבר  לפני  לנו  יש  רבותיי,  הסיפור  טוב  את  לנו  יש  ה, 

וקיבלתם   שהשתתף  מי  שבה  קודמת  ישיבה  פרוטוקול  קודם.  פרוטוקול  אישור  של 

 אותו אליכם, אם יש הרות בבקשה.  

 פרוטוקולים מצורפים שם.    2יחיאל    : יעקב מעלימי 

 פרוטוקול אחד צריך לאשר.     : יחיאל זוהר 

 מן המניין ולא מן המניין לא?    : יעקב מעלימי 

 .  2   דוברת: 

 ? יש לי פה אחד. 2איפה     : יחיאל זוהר 

   -יש מן המניין    דוברת: 

מן     : יחיאל זוהר  פרוטוקול  אז  המניין.  מן  זה  השני,  את  לי  תביאו 

אותו   קיבלתם  אם  שהוקלט.  ממה  במילה  מילה  והוא  עבה  שהוא  הקודם,  המניין 

ו  אותו,  מאשרים  אנחנו  אז  אין.  הערות?  יש  אותו.  נאשר  אנחנו  הערות  בזה  ואין 

  ..  גמרנו את הפרוטוקול.

 
לאשר   החלטה:  אחד  פה  ישיב   פרוטוקול הוחלט  המני של  מן  העיר:  מועצת  ין  ת 

 . 28מס'  

 

עמודים, לא,    2,  1עמוד    17  ויש פרוטוקול שלא מן המניין    : יחיאל זוהר 

ואז    1עמוד   אותו,  גם  נאשר  לא,  אם  הערות,  יש  אם  אותו.  קיבלתם  כן  גם  קצר, 

ונתח  שניהם  על  אז  נחתום  לחתום.  איפה  אין  זה  וגם  גברת.  חתום  זה  תורה.  דבר  יל 

 קחי תביאי לי אחד מסודר אני אחתום לך.  
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 שניהם חתומים.     דוברת: 

 שניהם? קחי אותם.     : יחיאל זוהר 

 
לאשר   החלטה:  אחד  פה  מן  הוחלט  שלא  העיר:  מועצת  ישיבת  של  פרוטוקול 

 . 17המניין מס'  

 

ו    : יחיאל זוהר  תורה  דבר  משהו  יאללה  עוד  רוצה  אתה  נעלה.  כך  אחר 

   -לפני דבר תורה, יש לנו תוספת ל 

 יש נושאים מחוץ לסדר היום.     : ברק ישראל 

 יש תוספות כן.    : יעקב מעלימי 

אבקש     : יחיאל זוהר  כך  אחר  אני  תב"רים.  הכול  תב"רים  בקשות 

 מהגזבר שיקריא אותם.  

 בסדר.     : ברק ישראל 

 ה.  בבקשה דבר תור    : יחיאל זוהר 

משה    : יעקב מעלימי  הילולת  יום  זה  היום  ויקרא.  פרשת  השבוע  פרשת 

ז' באדר.    רבנו 

 עכשיו מתחיל.    יאיר אלחדד: 

 -הערב, כן מהערב. הילולת משה רבנו   : יעקב מעלימי 

 הילולה?     : יחיאל זוהר 

.    : יעקב מעלימי   משה רבנו

 היום זה הילולה? מה זה?     : יחיאל זוהר 

   -מחר יום הולדת שלי, אני תמיד זוכר אותו   כן,   : יעקב מעלימי 

 אז למה לא עשינו הילולה?     : יחיאל זוהר 

 אין תקציב בתמיכות.    : יעקב מעלימי 
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 לא יצאו באבות פה.    יאיר אלחדד: 

 העלית לי רעיון בשנה הבאה.     : יחיאל זוהר 

 

 *** דברי תורה מפי מעלימי *** 

 
 מצורף מסמך נוהלים.   ת. אישור נהלי אבטחת מידע לעיריית נתיבו .  2

 

זה     : יחיאל זוהר  הפרוטוקולים  אישור  אחרי  יום  בסדר  השני  הנושא 

   -הנוהל 

... נושאים מחוץ לסדר היום.     : ברק ישראל   רגע,

אם     : יחיאל זוהר  תעלה,  אתה  האלה  הנושאים  שאת  אמרנו  לא,  לא, 

 אין התנגדות של אף אחד, נעלה אותם כשנדבר על התב"רים.  

 אין בעיה.     : ברק ישראל 

אמרתי     : יחיאל זוהר  אני  האבטחה.  של  אישור  זה  השני  הסעיף  בסדר? 

 , איפה היועץ המשפטי?  -את זה בישיבה הקודמת, וסוף סוף מישהו מודה ש 

 לא פה.     : ברק ישראל 

לאופק     : יחיאל זוהר  לתת  ואסור  שצדקתי  מודה  הוא  סוף  סוף  פה.  לא 

ב  זה  ואופן,  פנים  בשום  פקחים  מסדר  להיות  ירד  הזה  הסיפור  ולכן  לנוהל.  ניגוד 

רק   אני  חוקי.  לא  שהוא  במשהו  נדון  לא  שאנחנו  משום  בזה,  נדון  לא  אפילו  היום, 

על הבטיחות   גם לממונה  היועץ המשפטי תועבר  הדעת של  לפרוטוקול שחוות  אבקש 

לא   שהוא  משהו  לעשות  זאת  בכל  נוכל  אנחנו  איך  ושנראה  אותה  שילמד  כדי  לבנצי, 

ואני אגיד לכם עוד משהו, אולי אני אגיד את    2לחוק. אז סעיף  מנוגד   יורד מהפרק, 

אותם   נתנו  נתנו,  האלה  שהחבר'ה  הדו"חות  אחד  יש.  נכון?  עיתונאים  אין  פה  זה, 

ניתן  ולמרבה האירוניה הדו"ח הזה  דו"ח למישהו בשבת,  נתנו  לרב המקומי,    בשבת. 

על   דו"ח  לו  נתנו  פנחס.  לרב  יותר,  ולא  פחות  אותו,  לא  לי  הביא  בשבת.  שלו  האוטו 

נוכל לבטל   יודע אם  וואלה צודק. אז אנחנו נטפל בסיפור הזה, אני לא   .. ראיתי את.
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זאת   בכל  אבל  העירייה.  של  דו"ח  לא  הוא  משטרה,  הוא  הזה  שהדו"ח  משום  אותו, 

אומרת   משטרתית.  הנחיה  זו  אפילו  יודע  שאני  כמה  עד  דו"חות.  נותנים  לא  בשבת 

   -במקום שיש 

 גם הוא נתן ליד בית הכנסת.    יאיר אלחדד: 

 מקום נידח, לא רואים אותו בכלל.    : יעקב מעלימי 

 זה לא משנה כרגע.     : יחיאל זוהר 

 לא משנה.     דוברת: 

פה     : יחיאל זוהר  אבל  המשטרה.  בשבת  גם  דו"חות  נותנים  אביב  בתל 

לראו  נבקש  תחנה,  למפקד  נפנה  אנחנו  דתי,  צביון  עם  עיר  שזו  אנחנו  בגלל  איך  ת 

אחד   כל  נשלם  אנחנו  לא  ואם  הזה.  הסיפור  את  הדו"ח    50מבטלים  את  ונכסה   ₪

 הזה.  

 רגע, אבל זה מופיע פה בנושאים.     אגורי כנרת: 

 איפה?     : יחיאל זוהר 

 יש להם תשאול סמכויות תשאול ופניה.     אגורי כנרת: 

 .  13-ב    : עדי חורי 

 ?  13-מה יש ב    : יחיאל זוהר 

אין     : עדי חורי  ופניה  בתשאול  אבל  אופק,  יחידת  עובדי  אישור 

 בעיה, זה לא דו"חות, זה לא חלוקת דו"חות. זה תשאול ופניה.  

 
ופניה,  .  13 תשאול  סמכויות  עם  כפקחים  שלהלן  אופק  יחידת  עובדי  אישור 

 וכמפורט במסמך המצורף: 

 

עם     : יחיאל זוהר  התחלתי  אז  13אה  סדר,  טוב  מורידים    13.  אנחנו 

   -מסדר היום   בכלל 

 אה גם הפעם?     אגורי כנרת: 
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 כן.     : יחיאל זוהר 

 אפילו שזה תשאול ופניה רק?     : עדי חורי 

   -לא, אי אפשר, אי אפשר. אנחנו לא יכולים במסגרת    : יחיאל זוהר 

 לא יכולים להסדיר אפילו.     : עדי חורי 

ה  אני אגיד לך מה אסור. אסור במסגרת החוק של השמיר    : יחיאל זוהר 

שאי   אמרתי  פה,  אמרתי  אני  וזה  משהו,  לעשות  או  שינוי  להוסיף  בכנסת  שאושר 

 אפשר לעשות את זה.  

 לא, אני חשבתי אסור לתת דו"חות.     : עדי חורי 

 אבל בסדר, חשבו שאפשר.     : יחיאל זוהר 

 
 . המשך   -  מצורף מסמך נוהלים   אישור נהלי אבטחת מידע לעיריית נתיבות. .  2

 

בסעיף  עכש    : יחיאל זוהר  מידע    2יו  אבטחת  נוהל  אז  אחר,  משהו  זה 

 שאני אבקש לקבל ממך הסבר. על מה אנחנו מדברים, קצר כדי שנוכל להתקדם.  

פה     עדי לסרי:  מדובר  הנהלים.  מטרות  את  בקצרה,  גם,  שלחתי  אני 

כל   ברשות.  ליישם  להתחיל  רוצים  שאנחנו  מידע  אבטחת  של  נהלים  של  רשימה  על 

מטר  לכם  מפורט  נוהל  נוהל  כל  מהספקים,  מהמחלקות  מאיתנו  נדרש  מה  הנוהל  ות 

אותם   לתקף  נוכל  אנחנו  בישיבה  באמת  יאושר  שהוא  וברגע  שלו.  לצורך  מדויק  הוא 

 ונתחיל להפעיל אותם גם בעירייה.  

יש פה משהו שאני רוצה להבין. יש אבטחת מידע שדיברו     : יחיאל זוהר 

הסי   איתי  אנשי  איתי  לשבת  ובאים  פה  צריכים  ויושבים  גם  אנחנו  הממשלתי.  יבר... 

   -להיכנס לנוהל מסודר, כדי למנוע חדירה או אני יודע מה, כל מיני כניסות של 

 האקרים.    : יעקב מעלימי 

יודע     : יחיאל זוהר  הוא  להיכנס,  יכול  ילד  כל  היום  וקאקרים,  האקרים 

אני   הזה,  בעניין  גם  צריכים  אנחנו  אז  מכולנו.  טוב  יותר  זה  את  את  להפעיל  דחיתי 
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בתור,   הבאים  להיות  מהם  ביקשתי  לדיון.  מוכנים  לא  שאנחנו  בגלל  הזה  הדיון 

אנחנו   כי  לזה,  גם  מוכנים  להיות  וצריך  פה,  בפגישה  החג  אחרי  מיד  נהיה  ואנחנו 

יקדם   קצת  וזה  כזה,  נוהל  יש  עיר  בכל  לא  המתוקנות,  הערים  ככול  להיות  נצטרך 

   -לכם על מה, על גזברות, על גבייה אותנו על דברים אחרים. בעיקר אני אגיד  

זה     : עדי חורי  באינטרנט,  מקוון  שירות  בעצם  על  מדברים  אנחנו 

   -כאילו ה 

מגדירים.     עדי לסרי:  יהיה,  סיסמאות  איזה  הכול.  זה  מידע  אבטחת 

כל   מתחלפת  מורכבת  שהיא  בסיסמא,  מוגנים  העירייה  של  המחשבים  כל    90מהיום 

להעביר  להם  אסור  עובדים  עבודתם.    יום,  במהלך  אליו  נחשפים  שהם  מידע 

מידע   מערכות  את  לידע  צריך  עוזב,  תפקיד,  מחליף  לעבודה,  מתקבל  עובד  מגדירים, 

למחרת   העבודה,  את  עזב  הוא  מחר,  יכולים  לא  הם  ההרשאות.  את  להם  להוריד 

 לבוא להיכנס מהבית.  

.     : יחיאל זוהר  .  לא לכולם יהיו.

 .  ... על המערכות שלו    עדי לסרי: 

אבטחת     אגורי כנרת:  נהלי  אישור  לנו  נתתם  אתם  טכנית,  שאלה  לי  יש 

   -מידע לעיריית באר שבע... כאילו שנדע בכללי 

שומע     : יחיאל זוהר  לא  וגם   .. המשקפיים. עם  אותך  רואה  לא  גם  אני 

 אותך.  

כשאתם     אגורי כנרת:  כללי  באופן  כללי,  מסמך  לנו  הבאתם  אתם 

הבאתם   נהלים,  לנו  אני  מביאים  עצמו.  הנוהל  את  לי  הבאתם  לא  מטרות,  רק  לי 

 ביקשתי לקרוא את הנוהל עצמו, אז שלחתם לי במיוחד את כל הנהלים לקרוא.  

 נכון.     עדי לסרי: 

הנוהל     אגורי כנרת:  את  לא  המטרה,  את  רק  לאשר  צריכים  אנחנו 

 עצמו?  

   -תראי, הנהלים    עדי לסרי: 
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 לא הבנתי מה לאשר?     : יחיאל זוהר 

   -2שלחנו לנו     גורי כנרת: א 

.     : יחיאל זוהר   הבנתי, את זה הבנתי

 כתוב שם רק מטרות, אבל הנוהל עצמו לא כתוב.     אגורי כנרת: 

 הנהלים זו רשימה, זו חוברת.     עדי לסרי: 

 נכון.     אגורי כנרת: 

   -אם אתם מעוניינים כמובן שאנחנו יכולים להעביר    עדי לסרי: 

   -לא, בואו נעשה לא,     : יחיאל זוהר 

להביא    יאיר אלחדד:  בלי  זה  את  לאשר  אפשר  אי  טכנית  שואלת  היא 

   -את ה 

 זה נראה לי משהו קבוע, שעושים באבטחת מידע.     : עדי חורי 

 תראי הנוהל של אבטחת המידע הזה נכתב על ידינו.     : יחיאל זוהר 

.     עדי לסרי:   על ידינו יחד עם ממונה אבטחת המידע שלנו

 אוקיי, זה משהו שונה מעיר לעיר?     : והר יחיאל ז 

מותאמים     עדי לסרי:  מהדברים  חלק  אבל  לכולם,  שהם  כללים  יש 

   -יום מחליפים, ופה זה מורכב   30אלינו. יש ערים שכל  

אבל     : יחיאל זוהר  זה.  את  לך  נעכב  לא  אנחנו  אליך,  בקשה  לי  יש  אז 

 .  אנחנו נסכם כרגע שאת שולחת למי... צריך לקרוא את זה 

 היא ביקשה ושלחנו לה כנרת.     עדי לסרי: 

.     אגורי כנרת:  .  לא, לא.

לא     עדי לסרי:  לו.  נשלח  שיבקש  מי  כל  בעיה,  שום  אין  מבחינתי 

 רצינו להלאות אתכם בחוברת.  

שהם     : יחיאל זוהר  איזה  לך  ויש  לך,  ששלחו  הנהלים  את  רואה  את  אם 

 הצעות ושינוי, נביא את זה לישיבה הבאה.  
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 אין שום בעיה.     לסרי: עדי  

כן, אבל איך נותנים לנו לאשר משהו שאנחנו לא קוראים     אגורי כנרת: 

 אותו.  

את     : יחיאל זוהר  הזה  בקטע  משהו.  לך  אגיד  אני  בואי  לא,  לא,  לא, 

 צודקת, אבל אנחנו לא רוצים לעכב לך, דחוף לך?  

 אנחנו לא רוצים לעכב.     אגורי כנרת: 

 צים לאשר אותם.  אנחנו רו    עדי לסרי: 

   -אוקיי, אז אנחנו    : יחיאל זוהר 

 כי אנחנו רוצים להתחיל ליישם.     עדי לסרי: 

אנחנו נאשר את זה כרגע מותנה בהערות לקראת הישיבה     : יחיאל זוהר 

אין   לחג,  נכנסים  חג,  עכשיו  זה  כי  מחודש,  יותר  ללמוד,  חודש  להם  יש  הבאה. 

ה  אחרי  רק  שמעו -ישיבות  למי  להם  תני  תשלחי  .  או  החומר,  כל  את  לקרוא  ניין 

לכולם במייל. יקראו, אם יש להם הערות, בישיבה הבאה אנחנו נתקן אם צריך, אם  

   -אנחנו יכולים לתקן בכלל 

 תלוי.     עדי לסרי: 

שאנחנו     : יחיאל זוהר  מה  מעל  לקפוץ  יכולים  לא  שאנחנו  דברים  יש  כי 

 רוצים.  

 נכון.     עדי לסרי: 

עקרוני אז     : יחיאל זוהר  שאישור  נגיד  חברי    בואי  לך.  יש  הזה  לעניין 

שהם   דברים  או  שינויים  יש  אם  אותם,  יקראו  הנהלים,  את  כולם  יקבלו  עיר  מועצת 

 חושבים שצריך להעלות אותם. בישיבה הבאה זה יעלה שוב לדיון.  

 אני אישית יודעת איך זה עובד.     : עדי חורי 

 בסדר?     : יחיאל זוהר 

 בינה בדיוק במה מדובר.  אני מ    : עדי חורי 
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יש לי רק שאלה אחת קטנה, בתור אחת שעובדת בעיריית     אגורי כנרת: 

פשוט   שאני  אותי  הדהים  זה  פעם  וכל  מהבית,  עבדתי  הקורונה  ובתקופת  שבע,  באר 

 יושבת עם כל המערכות של העירייה.  

 עם כל המערכות של העירייה?     : עדי חורי 

המערכות,     אגורי כנרת:  כל  בבית.  עם  אצלי  במחשב,  אצלי  נמצאות 

איך   מהבית?  עבודה  עושים  אתם  איך  אבל  אחראית,  אני  אוקיי  לעצמי  אומרת  ואני 

 אתם שומרים?   

   -בכמה דרכים    עדי לסרי: 

 ש עבודה מהבית?  י    אגורי כנרת: 

היה     עדי לסרי:  הקורונה  בתקופת  ספציפית  מהעובדים  לחלק  יש 

   -עבודה מהבית 

ואם  בש    : יחיאל זוהר  למי,  ותלוי  הזה,  לסיפור  הרשאה  צריך  זה  ביל 

 -שיעבדו מהבית בתקופות מסוימות   10,  3,  2יהיו  

 אין עובדים מהבית? בקורונה לא היו עובדים מהבית?     אגורי כנרת: 

 אין שום עובדים מהבית.  כרגע     : יחיאל זוהר 

 כרגע לא.     עדי לסרי: 

 ת.  המדינה ביטלה את העבודה מהבי    : יחיאל זוהר 

 אז בזמנו עבדתם מהבית?     אגורי כנרת: 

 אבל גם החיבורים המרוחקים הם מאובטחים.     עדי לסרי: 

במשך     : יחיאל זוהר  מהבית  עבדו  הכול  לפני  הנוהל  לפני  עוד  אבל  כן, 

 השנתיים האלה הרבה.  

 בגלל זה חשוב לאשר את זה.     : עדי חורי 

סדר.     : יחיאל זוהר  לעשות  רוצים  אנחנו  החלטה  עכשיו  שתתקבל  ברגע 

   -ואחרי שאתם תקראו את החומר, ובחודש הבא נאשר את זה סופית 
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 נתחיל כבר ליישם.     עדי לסרי: 

מסודר,     : יחיאל זוהר  נוהל  לפי  יעבוד  מהבית  שעובד  שמי  נדאג  אנחנו 

   -הוא לא יכול לעבוד 

 גם היום הם עובדים על פי זה.     עדי לסרי: 

 בסדר?     : יחיאל זוהר 

עבודה     רי: עדי לס  גם  היום  אבל  מאושרים,  היו  לא  הנהלים  פשוט 

   -מהבית 

 זה שנתיים ככה עובדים על זה?     אגורי כנרת: 

   -לא, הנהלים היו מוכנים, פשוט חיכינו לאישורים    עדי לסרי: 

 שנתיים.     אגורי כנרת: 

חלק     עדי לסרי:  אנחנו  אותם.  לאשר  באמת  כדי  הפרוצדורה  מה  כן, 

ע  כבר  מגיעה  מהנהלים  אני  עכשיו  אם  מחייבים.  לא  פשוט  הם  פיהם,  על  ובדים 

עכשיו   מחייבים.  יהיו  לא  הם  הנהלים,  פי  על  לעבוד  אותו  להכריח  וצריכה  למנהל 

 הם מחייבים. ברגע שזה יהיה מוכן.  

   -טוב    : יחיאל זוהר 

מתנתק     עדי לסרי:  זה  מאובטחת,  היא  מהבית  עבודה  גם  אגב  דרך 

ס  מקבלת  שעה,  רבע  בשביל  אחרי  נוספים  דברים  המון  יש  לטלפון.  יסמא 

אחרי   מתנתקת  בבית  התחברות  אצלנו  אז  ככה.  לא  זה  שבע  שבבאר  או  ההתחברות. 

עזבתי את   גם אם  לחיבור המרוחק.  לטלפון רק להתחבר  סיסמא  זמן, מקבלים  כמה 

ל  אין    10-המחשב  המחשב  את  לקח  אחר  מישהו  מתנתק,  פשוט  זה  שעה,  רבע  דקות 

 ... שאנחנו עושים. לו. זה אבטחה 

 
 . נהלי אבטחת מידע לעיריית נתיבות הוחלט פה אחד לאשר   החלטה: 
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תב"ר  .  1 בסך:    2135אישור  צפון  נתיבות  ישראל  מקרקעי    7,354,062רשות 

 מלש"ח. 

 

תב"ר  .  2 של:    1839הגדלת  בסך  חדש  מול  ישן  ישראל  מקרקעי    19,996,642רשות 

 .  מלש"ח 

 

תב"ר  .  3 החי   2134אישור  מגרש  משרד  מעורב  ממ"ד  בי"ס  חדש  אופק    405נוך, 

 ₪.   89,400בסך:  

 

תב"ר  .  4 קידו   1756הגדלת  צעירים,  מרכז  של  הפעלת  בסך  חברתית  מעורבות  ם 

חברתי   250,000 לשוויון  המשרד  החלוקה:  לפי   ₪-  225,000    ₪ 

 ₪.   25,000  -השתתפות מתנ"ס   1824001810השתתפות התקציב הרגיל סעיף  

 

.   1237סגירת תב"ר  .  5  מרכז תרבות עירוני שלב א'

 

תב"ר  .  6 להגדלת  אופקים   -1735אישור  תעסוקה  מרכז  של:    -הפעלת  בסך  נתיבות 

של:    1,047,597 לתקופה  העבודה    31.12.2022  -1.1.2022מלש"ח  משרד  בחלוקה: 

רשויות    785,698  -  75%והרווחה   השתתפות  כשנתיבות    261,899  -  ₪25%   ₪

 ₪ כל אחת.   130,949.5  -ואופקים 

 

תב"ר  .  7 בסיכון  לנוער  הלאומית  התוכנית  תב"ר  בסך:    2021לשנת    1892הגדלת 

 . ₪ משרד הבריאות, משרד הרווחה, עיריית נתיבות   1,740,433

 
מס'  .  3 תב"ר  בסך    2133אישור  החינוך  פיזית    39,575משרד  נגישות  עבור   ,₪

 פרטנית )ראיה( במרכז גני ילדים. 

 
מס'  .  4 תב"ר  החינ   2132אישור  בסך  משרד  כיתה    30,000וך  הנגשת  עבור   ,₪

 לליקויי שמיעה, בית ספר בית יעקב אפיקי מים. 
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מס'  .  5 תב"ר  הגדלת  בסך    1957אישור  הפיס  הפעלת    400,000ממפעל  עבור   ,₪

 . 2022מוקד לשירותי רפואה דחופה בקהילה, במסגרת מענקי פיס לשנת  

 
מס'  .  6 תב"ר  בסך    2131אישור  הפיס  עב   106,260ממפעל  מחשבים  ₪,  רכישת  ור 

 . 405לבי"ס חדש במערב, מגרש  

 
מס'  .  7 תב"ר  הגדלת  בסך    1821אישור  החינוך  המיועד    1,130,572ממשרד   ,₪

 , עבור תוספות מרחק, מיזוג ונגישות. 101להקמת מרכז פיסג"ה במגרש  

 
כולל  " אישור תב .  8 ₪, עבור    30,176,089רים מוסד"צ מרשות מקרקעי ישראל בסך 

 ציבור, לפי הפירוט הבא:  בניית מוסדות  

 מוסדות ציבור  סכום  תב"ר מס' 

 808בניית ביכ"נ מגרש   4,432,879 2124

 802בניית ביכ"נ מגרש   4,305,811 2125

 415בניית ביכ"נ מגרש   3,183,761 2126

2127 4,820,000 

מגרש   ביכ"נ  מערב  407בניית  נתיבות  שכ'   ,

 ב' 

 זיכרון ישראל   613בניית ביכ"נ מגרש   4,820,000 2128

   614בניית ביכ"נ מגרש   4,820,000 2129

 801בניית מקווה שכ' רמות יורם מגרש   3,793,638 2130

   30,176,089 סך הכל 

 
מס'  .  9 תב"ר  בסך    2123אישור  החינוך  מסגרות    26,155ממשרד  הצטיידות   ,₪

 ת(. חינוך מיוחד לשנה"ל תשפ"ב )מצורף מסמך פירוט המסגרו 

 
מס'  .  10 תב"ר  הגדלת  בסך    1667אישור  הביטחון  לשנים    180,000ממשרד   ,₪
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 , עבור יעוץ והכוונה לחיילים משוחררים. 2021-2022

 
מס'  .  11 תב"ר  בסך    2083אישור  הסביבה  להגנת  עבור    135,000מהמשרד   ,₪

 , לפי החלוקה הבאה: 2020פרויקט סביבטבע  

 ₪    80,500 המשרד להגנת הסביבה 

 ( ₪1749000910  )סעיף    54,500 רים " תב הרגיל ב התקציב  

 

תב"ר  .  12 הגדלת  ן    1892אישור  בסיכו נוער  ובני  בילדים  לטיפול  הלאומית  התכנית 

 ₪, לפי החלוקה הבאה:   1,740,433בסך  

 ₪    341,890 משרד הבריאות 

 ₪     1,019,210 משרד החינוך 

 ₪    205,290 משרד הרווחה 

 ( ₪1749000910 )סעיף    174,043 עיריית נתיבות 

 

שיש,     : יחיאל זוהר  התב"רים  את  בבקשה  תקריא  הגזבר,  עכשיו  טוב 

   -מה אתה רוצה להוסיף. חוץ ממה שיש לך ביד. גם את הרשימה 

 להתחיל קודם כל ממה שבתוך או שמחוץ?     : ברק ישראל 

   -לא משנה, תקריא מה שאתה רוצה, רק שזה יהיה    : יחיאל זוהר 

א    : ברק ישראל  אני  אז  היום  בסדר,  לסדר  שמחוץ  התב"רים  עם  תחיל 

צפון  נתיבות  על  ישראל  מקרקעי  לרשות  תב"ר  אישור  להעלות.  רוצה  של    שאני  בסך 

ישן    7,354,062 תב"ר  הגדלת  צפון.  בנתיבות  החדשים  השטחים  של  התכנון  זה   .₪

   -₪ מרשות מקרקעי ישראל   19,996,642מול חדש בסך של  

ה    : יחיאל זוהר  של  אישור  לך  יש  ולא    72-אם  פה  רשום  שלא   ₪ מיליון 

 ברשימה שלך?  

 איזה שינוי? אתה מדבר על הבצ"מ?     : ברק ישראל 

 כן. צריך לאשר אותו?     : יחיאל זוהר 
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ה    : ברק ישראל  בתוך  נמצא  כבר    705-בצ"מ  הוא  אומרת?  זאת  מה 

 מאושר.  

מאושר     : יחיאל זוהר  לטובת  705לא.  אותו  מוציא  אתה  עכשיו   ,

יעלה  הקאנטרי קלאב החדש  קלאב החדש הזה  לך    80. הקאנטרי  יש  כרגע  מיליון ₪. 

 מיליון ₪, תכניס את זה לתב"ר בנפרד.    72

.     : ברק ישראל  .  רציתי שבשביל זה כשמאחדים.

הבצ"מ     : יחיאל זוהר  כל  את  לך  מאשר  הוא   . עם.. גם  דיברתי  היום  יש, 

כולל   באוויר  שנשאר  מה  את  גם  לך  ויש  היום,  עד  השיווקים  כל  הזה    2,000של  של 

 מיליון ₪.    30הכול, זה עוד איזה  

מעלות     : ברק ישראל  פלוס  מה?  פלוס  הגודל.  סדר  זה  כזה,  משהו  נכון, 

 הנחל?  

מתוך    72לא,     : יחיאל זוהר   ₪ קלאב    80מיליון  לקאנטרי   ₪ מיליון 

 מיליון ₪.    72-מיליון ₪, לא על ה   80-צריך לאשר אותו, ולעשות תב"ר על ה 

 וקיי.  א    : ברק ישראל 

לישיבה     : יחיאל זוהר  זה  את  תביא  עכשיו  זה  את  תביא  לא  אם  גם 

וה  מתוך    30-הבאה.   ,₪ המתנ"ס    15מיליון  של  ההשלמה  לטובת  הולכים   ₪ מיליון 

לישיבה   כתב"ר  זה  את  תכין  קיימים,  שניהם  מתוקצבים,  שניהם  אז  בסדר?  החרדי. 

 הבאה.  

וך אופק חדש בית  בסדר גמור. הלאה, תב"ר ממשרד החינ    : ברק ישראל 

   -₪. הגדלת תב"ר של   89,400, קיבלנו  405ספק ממ"ד מעורב מגרש  

 סליחה, מה זה מעורב?     אגורי כנרת: 

 סליחה?     : ברק ישראל 

 מעורב.     אגורי כנרת: 

   -405בית ספר ממ"ד מעורב     : ברק ישראל 

 בנים בנות.     : יחיאל זוהר 
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 אה בנים בנות?     אגורי כנרת: 

 זה לא זה של חילונים ודתיים ביחד?     : עדי חורי 

יש     : יחיאל זוהר  לא.  ספר,    3לא,  הוא    2בתי  והשלישי  ממ"ד,  יסודי 

 מעורב. הוא ממלכתי עם דתי.  

 אז זה מה שאמרתי דתי וחילוני ביחד זהו זה זה.     : עדי חורי 

 כן. זה יצא למכרז. התפרסם השבוע.     : יחיאל זוהר 

ה    : ברק ישראל  של  תב"ר  מעורבות  הגדלת  קידום  צעירים,  מרכז  פעלת 

של   בסך  חברי    250,000חברתית  לשוויון  המשרד  של  החלוקה  לפי   ,₪225,000    ₪

תקציב   שלנו,  תקציב  אנחנו,  שזה  הרגיל  התקציב  של    1824001810והשתתפות  בסך 

תב"ר    25,000 לנו  יש  בשנת  ₪1237.  כבר  למעשה  שנסגר  ישן  מאוד  תב"ר  זה   ,2020  ,

עירו  תרבות  אישרה  מרכז  המועצה  בזמנו  באישור,  מה  משום  שנשמט  א',  שלב  ני 

זה  2020באוגוסט   רטרואקטיבית.  בדיעבד  הסגירה  את  עכשיו  זה  את  מאשרים  אז   ,

 אשרור למעשה, זה לא אישור.  

של   בסך  נתיבות  אופקים  תעסוקה  מרכז  הפעלת  תב"ר  הגדלת  ₪    1,047,597אישור 

של  2022לשנת   חלוקה  לפי  הרווחה,   75%.  חצי    25%  משרד  זה  כאשר  העירייה,  זה 

לנוער   לאומית  תכנית  תב"ר  הגדלת  אופקים.  לבין  בינינו  לשנת  חצי  ,  2021בסיכון 

פה   נאשר  למעשה  לשנת    2אנחנו  זה  אחת  לשנת    2021הגדלות.  שנת  2022ואחת  אז   .

   -₪. זה מחוץ לסדר היום, אתה רואה   1,740,433בסדר גודל של    2021

 ה לסגור תב"ר? מה?  מה אתה רוצ    : יחיאל זוהר 

בשנת     : ברק ישראל  בזמנו  שסגרנו  אחד  תב"ר  היה  לא,  לא,  ,  2020לא, 

 תב"רים והוא נשמט... עצמו.    73

 טוב.     : יחיאל זוהר 

שנעבור     : ברק ישראל  רוצה  אתה  בדיעבד.  זה  את  מאשרים  אנחנו  אז 

   -גם על התב"רים ב 

 כן, בוא נגמור עם התב"רים.     : יחיאל זוהר 
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מספר     : אל ברק ישר  תב"ר  סך    2133אישור  על  החינוך    39,575ממשרד 

 ₪ עבור נגישות פיזית פרטנית במרכז גני ילדים.  

.    30,000זה    : יעקב מעלימי  ..₪30,000    .₪ 

בין     : ברק ישראל   . פה.. יש  זה טעות  לא,  האישורים אם  4-ל   3לא,  לפי   .

   -הייתם רואים אותם אז זה 

 בתב"ר הזה?  אוקיי, כמה יש     : יחיאל זוהר 

   -₪. והתב"ר של ה   39,575   : ברק ישראל 

ו   30,000יש    2לא, יש     : יחיאל זוהר   ₪-39,000    .₪ 

 נכון.     : ברק ישראל 

 הוא אומר שהסכומים התחלפו.    : יעקב מעלימי 

 אוקיי בסדר.     : יחיאל זוהר 

 ₪.    ₪39,575 זה    30,000במקום     : ברק ישראל 

 הלאה אוקיי.     : יחיאל זוהר 

במקום     : ק ישראל בר  הוא  אחריו  זה    39,000התב"ר  שרשום,   ₪30,000  

  .₪ 

 אוקיי, אנחנו מחליפים את המספרים בסדר.     : יחיאל זוהר 

הפיס     : ברק ישראל  מפעל  תב"ר  הגדלת  הפיס,  מפעל  זה  הבא  בסדר. 

של   גם    400,000בסך  נזכיר  בקהילה.  דחופה  רפואה  לשירותי  מוקד  הפעלת  עבור   ₪

 ₪, והתקציב השנתי הוא מיליון ₪.    700,000משתתף בעוד    משרד הבריאות 

 למה אתה לא עושה את זה ביחד?     : יחיאל זוהר 

 איך?     : ברק ישראל 

 ₪.    1,100,000למה אתה כותב     : יחיאל זוהר 

ממשרד     : ברק ישראל  שנקבל  ברגע  הפיס.  ממפעל  רק  זה  כי  לא, 

   -הבריאות, אני גם 
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 טוב.     : יחיאל זוהר 

 זה לפה?    : ימי יעקב מעל 

. מוריס.     : יחיאל זוהר   זה..

תב"ר     : ברק ישראל  של    2131אישור  בסך  הפיס  ₪    106,000ממפעל 

מגרש   במערב  החדש  הספר  לבית  מחשבים  רכישת  תב"ר  .  405עבור  הגדלת  אישור 

של    1821 בסך  החינוך  במגרש    1,130,572ממשרד  פסג"ה  מרכז  להקמת  מיועד   ,₪

ונגישות. אני רק אומר באיזה סכום.  , אנחנו קיבלנו תוספו 101 ת עבור מרחק, מיזוג 

 בסדר, אחרי זה אני אמצא את הנייר.  

   -תגיד איפה ההצטיידות של ה    : יחיאל זוהר 

 ₪.    1,130,572הנה בסך של     : ברק ישראל 

 איפה ההצטיידות של פסג"ה.     : יחיאל זוהר 

לך     : ברק ישראל  להגיד  יודע  זה נמצא  ההצטיידות של הפסג"ה, לא  אם 

  .  בהרשאה..

מיד.     : יחיאל זוהר  הבקשה  את  שיגישו  לאבי  תגיד  גם  תרשום,  בוא  אז 

 כדי שלא נפספס את זה השנה, כי הבנייה עוד מעט תיגמר.  

 אוקיי, בסדר גמור.     : ברק ישראל 

 פסג"ה הכי גדול בנגב, שתדעו. יותר גדול משל באר שבע.     : יחיאל זוהר 

תב"    : ברק ישראל  מקרקעי  אישור  רשות  של  ציבור  למוסדות  רים 

 ₪ לפי החלוקה שאתם רואים שם.    30,176,089ישראל בסך גודל של  

 גמרו אותם על בתי כנסת כבר.     : יחיאל זוהר 

... זה מקווה נשים?     אגורי כנרת:   כן יש לי שאלה בנוגע לזה. 

 איך?     : יחיאל זוהר 

 זה מקווה של נשים?     אגורי כנרת: 

 כן, כן.    : יעקב מעלימי 
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 אין גברים, אי אפשר לעשות גברים.     : משה פרץ 

 על מה אתה מדבר?     : יחיאל זוהר 

 -לא, אבל זו לא השאלה שלי. השאלה שלי איך אני    אגורי כנרת: 

 בטבלה.    : יעקב מעלימי 

 האחרון בטבלה?     : יחיאל זוהר 

ז    אגורי כנרת:  כנסת  בית  לאיזה... הקימו  בדיוק  אותי  לא  לא מעניין  ה 

זכו   איזה הליך התבצע שהם  זאת אומרת  זה.  למה הם קיבלו את  העניין  פה.  העניין 

 לקבל את הסכומים היפים האלה. שוב, לא מעניין אותי מי זכה פה.  

היזמים.     : יחיאל זוהר  זה  הזה  הכסף  את  שמשלם  מי  זכה.  לא  אחד  אף 

זה  הכול  חדש,  מול  ישן  גם  המוסדות  גם  משלם.  הוא  בקרקע  שזכה  לקופה    מי  נכנס 

 אחת, וזה יועד לשכונות האלה.  

.     אגורי כנרת:   לא הבנתי

גובים     : יחיאל זוהר  הם  הזה  הכסף  את  טובה,  לנו  עושה  לא  אחד  אף 

ב  מישהו  זכה  שהוא    100-מהיזמים.  ולתוספת  לקרקע  בנוסף  משלם  הוא  יחידות, 

 הוסיף, הוא משלם סכום של מוסדות ציבור בסכום של ישן מול חדש.  

 מי משלם?     רי כנרת: אגו 

 היזם.     : יחיאל זוהר 

 היזם.     אגורי כנרת: 

לנו     : יחיאל זוהר  מחזיר  והמינהל  למינהל,  זה  את  משלם  הוא  היזם, 

 את זה בחזרה.  

למה     אגורי כנרת:  אבל  עמותה.  או  אדם  פר  לי  אכפת  לא  שוב,  הבנתי. 

 הם, למשל הם זכו בזה?  

 מה זה למה הם?     : יחיאל זוהר 

 מי מנהל את בית הכנסת את שואלת?    : מעלימי יעקב  
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 למה בתי הכנסת ספציפית הם אלה שקיבלו את זה.     אגורי כנרת: 

.     : עדי חורי   הם ביקשו

בית     אגורי כנרת:  להקים  שרוצות  עדות  הרבה  עמותות,  הרבה  פה  יש 

 כנסת. יש פה הרבה מבנים.  

 אי אפשר ביישוב הישן.  איפה? אבל     : יחיאל זוהר 

. זה ממש לא ישן, אז איך זה בדיוק    רי כנרת: אגו   -אני לא יודע, שוב..

 נטו עירייה, מה שאנחנו עשינו.    100%הרב צבאן זה     : יחיאל זוהר 

   -לא אכפת לי אבל למה, אבל למה דווקא הם    אגורי כנרת: 

   -הוא אומר למה אנשים     דובר: 

 איך בוחרים את העמותות.    : יעקב מעלימי 

 מותות שקיבלו מה היה ההליך.  הע     דובר: 

אני     : יחיאל זוהר  אליי  פנה  אליי,  פנה  עכשיו  משהו,  לך  אגיד  אני  בוא 

אמר   הוא  פרץ.  הרב  שם  על  כנסת  בית  של  בטקס  מדינה  מדינה.  שלו  השם  את  אגיד 

את   תעשה  תבוא  בבניין,  נתחיל   .. שלו. אבא  שם  על  כנסת  בית  רוצה  גם  שהוא  לי 

תשלם  כולם,  שעשו  כמו  שצריך    500,000  ההסכם  מה  כל  וילונות,  להצטיידות,   ₪

   -בבקשה. אגב אצלכם 

. צריך להביא כסף.     אגורי כנרת:   מקימים בית כנסת בכל מקרה..

כולם משלמים     : יחיאל זוהר  להגיד,  זה  גם את    500,000-450,000מותר 

   -₪ על בית כנסת 

 לריהוט.    : יעקב מעלימי 

   -סת במקרה של... בית הכנ    : יחיאל זוהר 

.. ואני מכירה.     אגורי כנרת:   סתם.

והחליפו     : יחיאל זוהר  ריצוף  החליפו  הם   .₪ ממיליון  יותר  שילמו  הם 

 קירות והחליפו והחליפו ועשו שערים. אז הם רצו שיעשו.  
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יגיד למה הם     אגורי כנרת:  יגיע מישהו, יזם  השאלה שלי מאוד ברורה, 

 ואני לא.  

יגיד אני גם רוצה, יתנו לו.  הוא לא יגיד למה     : עדי חורי   הם, הוא 

   -פה נכון להיום כל מי שרוצה    : יחיאל זוהר 

 כל מי שרוצה יתנו לו.     : עדי חורי 

הוא     : יחיאל זוהר  מתאימה,  עתידית  בנייה  לנו  ויש  שרוצה  מי  כל 

 יקבל.  

.    אגורי כנרת:  . .  על חשבון

 ₪.    500,000שהוא ישקיע     : עדי חורי 

.    הוא    : יחיאל זוהר   לא מקבל את בית הכנסת אליו

 הוא מקבל תקציב.     אגורי כנרת: 

 )מדברים יחד(  

העירייה     : יחיאל זוהר  של  נשאר  הוא  העירייה  של  הוא  כנסת  בית 

   -לעולמי עד, הוא 

 השם, השם, הוא מקבל שם.     : עדי חורי 

יכול     : יחיאל זוהר  הוא  שמו,  על  שקוראים  למי  באזור,   . לו.. יש  אם 

שם  יכול    להתפלל  אחד  כל  לכולם.  פתוח  זה  אבל  והכול,  כנסת  בית  של  ועד  להקים 

 לבוא להתפלל.  

 זה אני יודעת. אבל סליחה שאני שוב מתעקשת לזה.     אגורי כנרת: 

 כן.     : יחיאל זוהר 

הכול.     אגורי כנרת:  זה  פשוט,  במיליונים  פה  מדובר  תראה  רוצה,  אני 

לא  אני  פה ההליך,  הולך  לדעת איך  רוצה  פה    אני  יגידו... אישרתם  יבוא  רוצה שיום 

להגיד   יכולה  אני  איך  לי.  נתנו  ולא  שנים  העיר  לראש  באתי  פה  אני  והנה  כנסת  בתי 

 לו תקשיב לך...  
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מהאנשים     : יחיאל זוהר  למישהו  עכשיו  פה  בעירייה  מאשרת  לא  את 

 שאת מדברת עליהם העתידיים.  

 מאשרת הקמת בית כנסת רק.     : עדי חורי 

בונים     : ר יחיאל זוה  אנחנו  אותם    4עכשיו  גמרנו  אחת,  בבת  כנסת  בתי 

לכל   פונה  אני  פונה,  אני  חיפשנו,  שרון  בנווה  שרון.  בנווה  העיר,  בשער  הארבעה  כל 

שאתם   במשפחה  שלכם  יקר  איזה  לכם  יש  בואו  חבר'ה  להם:  אומר  אנשים.  מיני 

האלה   הדיבורים  כל   . תיקחו.. בואו  וכך,  כך  עולה  זה  שמו,  על  אנשים,  רוצים    3של 

נוסע   מי ביקש? מתן  יודעת  שהגיעו קיבלו. הרביעי עכשיו השבוע, הרביעי קיבל. את 

אותו   תצייד  לך  תבנה.  לך  קח,  שלי.  סבא  שם  על  למה  לי:  אומר  היום.  כל  איתי 

.. מי שגר שמה יתפלל, מי שגר שם. אין פה איזה משהו שהוא     -תרהט אותו. אבל.

כ    אגורי כנרת:  אן, זאת אומרת אם מתכננים אזור חדש  ... מצב תכנוני 

מהמדינה   תקציב  הנכון  ויש  במקום  הנכון  בזמן  שנמצא  מי  אז  כנסת,  לבית  בפיתוח 

 מקבל.  

 העירייה בונה אותו.    : יעקב מעלימי 

 -אני מבינה שהכסף מגיע לעירייה    אגורי כנרת: 

 כנרת, זה לא בית הכנסת שלו.     : עדי חורי 

 בית כנסת.    העירייה בונה   : יעקב מעלימי 

ועובר לעירייה שנותנת חלק מהסכום,     אגורי כנרת:   . אבל הכסף מגיע..

 והיזם נותן חלק מהסכום ובונים בית כנסת. את זה הבנתי.  

השם.     : עדי חורי  השם,  רק  העירייה.  של  היא  הכנסת  בית  אבל  לא, 

 נותנים שם למישהו. 

 )מדברים יחד(  

על     : יחיאל זוהר  נבנה  הוא  הכנסת  לי  בית  היה  אגב  העירייה.  ידי 

מה   איתו  יעשו  שהם  דתית  למועצה  אותו  נתתי  שם,  לקח  לא  אחד  שאף  אחד  מקרה 

 שהם רוצים. אני הרי לא אסגור את בית הכנסת.  
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 כן.     אגורי כנרת: 

של     : יחיאל זוהר  קטנה  קטנה  קהילה  יש  איתי,  דיברו    15עכשיו 

להתפלל.   רוצים  אנחנו  חבר'ה  לנו:  אומרים  אשכנזים.  שהם  שרון,  בנווה  משפחות 

בשביל   תראו  להם  בית    15אמרתי  עכשיו  להם  סידרתי  אבל  כנסת.  בית  בונים  לא 

אליו   נכנסים  שהם  זה.  כנסת  עם  בעיה  שום  אין  אחר,  כנסת  בית  כל  כמו  ומתפללים 

ולהחזיק את  הלו  נורמליים טובים שגם מוכנים לתרום מעצמם  לנו אנשים  ויהיו  ואי 

 המבנים האלה.  

זה.   על  לעניין הזה, אני מברך  אז זה שיש אנשים מוכנים  יחזיקו אותם...  לא  כי אם 

קבוצה   אחד,  לי  הביא  עכשיו  הנה  החדשות,  בשכונות  אליכם  שפונה  מישהו  יש  אם 

משנ  לא  מכתב.  לי  כתבו  חרדים  בשכונה,  של  גרים  לא  בכלל  שחתמו  מאלה  שחצי  ה 

בונה   עכשיו  אחד,  בונה  אני  להם  אמרתי  שמה.  להתפלל  רוצים  הם  משנה,  לא  אבל 

 עוד אחד, תיקחו אותו אתם. אז איזו בעיה יש בזה?  

ועם     אגורי כנרת:  ברורים  פשוט  האלה  הדברים  אם  שואלת,  אני 

   -מסמכים מסודרים 

לפנ    : יחיאל זוהר  עלה  כבר  איזה  זה  ואז    10י  מועצה,  בישיבת  שנים 

שלו,   היקרים  מהאנשים  שלו,  מהאנשים  מישהו  להוקיר  בעיר  שרוצה  מי  כל  אמרנו 

 ומוכן לשים את הסכום הזה שיבוא...  

 )מדברים יחד(  

.     : יחיאל זוהר  . .  אני לא יכול לתת לו

   -הבנתי, אז זה משהו שאושר במועצה    אגורי כנרת: 

 כן.     : יחיאל זוהר 

 לכל מי שרוצה.     רי כנרת: אגו 

 כן. גם עכשיו אם מישהו פונה אליך ורוצה,     : יחיאל זוהר 

 מי שפונה אליך ומתלונן הוא אף פעם לא רוצה.     אגורי כנרת: 

במכתב,     : יחיאל זוהר  וחצי  שנה  לפני  גברת  אליי  פנתה  רגע,  תקשיבי 
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פנת  הקורונה  שהתחילה  איך  שנתיים.  כמעט  וחצי,  משנה  יותר  במכתב  לפני  אליי  ה 

על   יהיה  שהמקווה החדש  מאוד מעוניינת  והיא מאוד  שהלכה,  עלינו  לא  בת  לה  שיש 

של   גודל  סדרי  לך  אמרתי  שלה.  הבת  אומרת    400,000-500,000שם  היא  לך?  יש   ₪

'אין בעיה'. שכחתי ממנה. התחלנו עכשיו לבנות, בא עוד אחד   'כן'. אמרתי לה:  לי: 

ל  לו את המקווה. אמרתי  רוצה אותו בבקשה,  הבטחתי  'תשמע, המקווה אם אתה  ו: 

עכשיו   הגברת.  של  הנייר  את  פה  לי  מצאו  ואז  בסדר.'  והכול  מכתב  תכתוב  בוא   ...

 .  1מקוואות. אז אנחנו בונים    2אני בבעיה אני צריך לבנות  

.     אגורי כנרת:  .  תיתן לה את רמות.

נ    : יחיאל זוהר  לפני שנתיים,  לה  לגברת שהבטחנו  נותן  היא  אני  לה  יתן 

.  קודם כל, בסדר? על שם הבת שלה. והמקווה הבא אמרתי לו: 'אתה תקבל אותו  ' 

 )מדברים יחד(  

שומעת?     : יחיאל זוהר  את  שלך,  מהחברים  מישהו  לי,  אמר  מישהו  אגב 

לי   אין  אבל  רוצה  אני  גם  נותן,  לא  אתה  למה  לי:  אמר   .. שלך. מחברים  מישהו 

.. מה אני אעשה לו.  ₪, אז א   ₪100,000, יש לי    400,000  מרתי לו.

מתחזק?     אגורי כנרת:  מי  נגיד  אגב,  המקוואות  לגבי  שאלה  לי  יש 

   -למשל במקווה 

אחד     : יחיאל זוהר  אף  דתית,  מועצה  רק  זה  אותו  שמחזיק  מי  המקווה 

 פרטי לא יכול לעשות.  

   -ראיתם את המצב של המקווה    אגורי כנרת: 

 לא הייתי שמה. אבל יש בעיה?    אני לא הייתי, לצערי    : יחיאל זוהר 

   -הרטיבויות בקיר    אגורי כנרת: 

 אה זה לקשור למועצה דתית.     : יחיאל זוהר 

 לא, אבל מי מטפל בזה?     אגורי כנרת: 

   -... אני מכיר את הסיפור. אנחנו נעשה את השיפוץ    : יחיאל זוהר 

 ריח של עובש.     אגורי כנרת: 
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.. לא, בגלל שהם עבדו    : יחיאל זוהר   , הם עבדו על.

 אני כבר מומחית.     אגורי כנרת: 

 זה גם לי יש בבית ככה אותו דבר.     : יחיאל זוהר 

   -חצי תקרה כבר    אגורי כנרת: 

 יחיאל יש צפי למקווה ברמת יורם?    : יעקב מעלימי 

,     : יחיאל זוהר  לפני לא  חודשיים  חודש  עוד  לדעתי  גומרים,  הם 

גומרים   הם  כי  המכרז.  את  גדולה  מוציאים  יותר  קומתי,  דו  זה  אגב  תכנון.  עכשיו 

שם.   לו  מהמקווה  יש  גם  כבר,  אותו  לך  אומר  אני  הנה  נוסף,  מקווה  יש  ואם  בסדר? 

יותר   העיר.  שער  שווק,  לא  שעוד  לגמרי  החדשה  בשכונה  זה  לא    5שם,  מקוואות 

 צריך בעיר הזו.  

 יחיאל זה כבר השביעית.    : יעקב מעלימי 

   השביעית.    : יחיאל זוהר 

 ובתי כנסת כמה?     אגורי כנרת: 

 מה?     : יחיאל זוהר 

 בתי כנסת כמה?     אגורי כנרת: 

 בית כנסת צריך.    : יעקב מעלימי 

.     אגורי כנרת:  .  בכל רחוב.

 כולם מלאים מה את רוצה?    : יעקב מעלימי 

   -לא כולם מלאים    : יחיאל זוהר 

 -בתות אצלנו כולם מלאים יחיאל. תבוא אצלנו בש   : יעקב מעלימי 

 אני לא יודע, אה בשבתות. הם לא מתפללים ביום חול?     : יחיאל זוהר 

.    : יעקב מעלימי  .  מתפללים ביום חול.

 יש עוד כמה תב"רים.     : ברק ישראל 
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 מה זה?     : יחיאל זוהר 

 יש עוד כמה תב"רים.     : ברק ישראל 

 כן, מה עוד?     : יחיאל זוהר 

  26,155רד החינוך בסך של  ממש   2123אישור תב"ר מספר     : ברק ישראל 

כללי   ציוד  שזה  תשפ"ב,  הלימודים  לשנת  מיוחד  חינוך  מסגרות  הצטיידות  שזה   ₪

 משחקים, יצירה וכאלה לחינוך מיוחד.  

 הלאה.     : יחיאל זוהר 

   -ממשרד הביטחון   1667אישור הגדלת תב"ר     : ברק ישראל 

ל    : יחיאל זוהר  את התב"ר הזה  ₪,    ,00035-בחינוך המיוחד הזה תגדיל 

 אנחנו ניתן את היתרה.  

 השלמה שלנו?     : ברק ישראל 

 כן.     : יחיאל זוהר 

 זה גנים?     : עדי חורי 

 זה גן מיוחד, תן להם מה שצריכים. הלאה.     : יחיאל זוהר 

 איפה הוא הגן?     : עדי חורי 

.      דובר:  .  בשורה.

 לא, איפה זה בעיר?     : עדי חורי 

תב"ר     : ברק ישראל  הגדלת  של    1667אישור  בסך  הביטחון  ממשרד 

לשנים    180,000 משרד    ₪2021-2022,  משוחררים.  לחיילים  והכוונה  יעוץ  עבור 

   -הביטחון 

רק     : יחיאל זוהר  זה  את  מאשרים  אנחנו  למה  היום,  עד  היה  זה  איפה 

 היום?  

 , רק עכשיו קיבלנו אתה תקציב.  2022-2021זה לשנת     : ברק ישראל 

 נו?  עכשיו קיבל    : יחיאל זוהר 
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 כן.    : יעקב מעלימי 

 ?  2021זה     : יחיאל זוהר 

לשנת  2021   : ברק ישראל  גם  מאשרים  אנחנו  אישור  2022.  קיבלנו   .

 .  2022-ו   2021כפול של  

 טוב אוקיי.     : יחיאל זוהר 

ועוד    90,000זה     : ברק ישראל  לשנה  הביטחון  משרד  של   ₪30,000    ₪

  .  של..

 אוקיי הלאה.     : יחיאל זוהר 

מספר     : אל ברק ישר  תב"ר  בסך    2083אישור  הסביבה  להגנת  מהמשרד 

סביבטבע    135,000של   פרויקט  עבור  המשרד  ₪2020,  כספים.  קבלת  לפי  רק  שוב,   .

הסביבה   עוד    80,500להגנת  הרגיל  והתקציב  אישור    ₪54,500,  זה  והאחרון   .₪

לשנת   בסיכון  ונוער  בילדים  לטיפול  הלאומית  התוכנית  של  תב"ר  לפי    , 2022הגדלת 

הסעיף   לפי  ונתיבות.  רווחה  חינוך,  הבריאות,  משרד  פה,  רואים  שאתם  החלוקה 

 ₪.    1,740,433התקציבי. בסך הכול זה  

 

לאשר   החלטה:  אחד  פה  צפון    2135תב"ר  הוחלט  נתיבות  ישראל  מקרקעי  רשות 

 מלש"ח.   7,354,062בסך:  

 

ל חדש  רשות מקרקעי ישראל ישן מו   1839תב"ר  הוחלט פה אחד לאשר   החלטה: 

 .  מלש"ח   19,996,642בסך של:  

 

לאשר   החלטה:  אחד  פה  בי"ס    2134תב"ר  הוחלט  חדש  אופק  החינוך,  משרד 

 ₪.   89,400בסך:    405ממ"ד מעורב מגרש  

 

ם  הפעלת מרכז צעירים, קידו   1756הגדלת תב"ר  הוחלט פה אחד לאשר   החלטה: 

של   בסך  חברתית  לשוויון    250,000מעורבות  המשרד  החלוקה:  לפי   ₪

סעיף    225,000-חברתי  הרגיל  התקציב  השתתפות   ₪1824001810  
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 ₪.   25,000  -השתתפות מתנ"ס 

 

.   1237סגירת תב"ר  הוחלט פה אחד לאשר   החלטה:   מרכז תרבות עירוני שלב א'

 

לאשר   החלטה:  אחד  פה  תב"ר  הוחלט  תעסוקה    -1735הגדלת  מרכז  הפעלת 

  -1.1.2022  מלש"ח לתקופה של:   1,047,597נתיבות בסך של:    -אופקים 

והרווחה    31.12.2022 העבודה  משרד  ₪    785,698  -  75%בחלוקה: 

רשויות   ואופקים   261,899  -  25%השתתפות  כשנתיבות   ₪-  130,949.5  

 ₪ כל אחת. 

 

לאשר   החלטה:  אחד  פה  בסיכון  הוחלט  לנוער  הלאומית  התוכנית  תב"ר  הגדלת 

משרד   1,740,433בסך:    2021לשנת    1892תב"ר   הבריאות,  משרד   ₪  

 . הרווחה, עיריית נתיבות 

 
לאשר   החלטה:  אחד  פה  מס'  הוחלט  בסך    2133תב"ר  החינוך  ₪,    39,575משרד 

 עבור נגישות פיזית פרטנית )ראיה( במרכז גני ילדים. 

 
לאשר   החלטה:  אחד  פה  מס'  הוחלט  בסך    2132תב"ר  החינוך  ₪,    30,000משרד 

 קי מים. עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה, בית ספר בית יעקב אפי 

 
לאשר   החלטה:  אחד  פה  מס'  הוחלט  תב"ר  בסך    1957הגדלת  הפיס  ממפעל 

בקהילה,    400,000 דחופה  רפואה  לשירותי  מוקד  הפעלת  עבור   ,₪

 . 2022במסגרת מענקי פיס לשנת  

 
לאשר   החלטה:  אחד  פה  מס'  הוחלט  בסך    2131תב"ר  הפיס  ₪,    106,260ממפעל 

 . 405ש  עבור רכישת מחשבים לבי"ס חדש במערב, מגר 

 
לאשר   החלטה:  אחד  פה  מס'  הוחלט  תב"ר  בסך    1821הגדלת  החינוך  ממשרד 
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במגרש    1,130,572 פיסג"ה  מרכז  להקמת  המיועד  עבור  ₪101,   ,

ונגישות.   תוספות מרחק, מיזוג 

 
לאשר   החלטה:  אחד  פה  בסך  " תב הוחלט  ישראל  מקרקעי  מרשות  מוסד"צ  רים 

 ר, לפי הפירוט הבא:  ₪, עבור בניית מוסדות ציבו   30,176,089כולל  

 מוסדות ציבור  סכום  תב"ר מס' 

 808בניית ביכ"נ מגרש   4,432,879 2124

 802בניית ביכ"נ מגרש   4,305,811 2125

 415בניית ביכ"נ מגרש   3,183,761 2126

2127 4,820,000 

מגרש   ביכ"נ  מערב  407בניית  נתיבות  שכ'   ,

 ב' 

 ון ישראל זיכר   613בניית ביכ"נ מגרש   4,820,000 2128

   614בניית ביכ"נ מגרש   4,820,000 2129

 801בניית מקווה שכ' רמות יורם מגרש   3,793,638 2130

   30,176,089 סך הכל 

 
₪,    26,155ממשרד החינוך בסך    2123תב"ר מס'  הוחלט פה אחד לאשר   החלטה: 

 נוך מיוחד לשנה"ל תשפ"ב. הצטיידות מסגרות חי 

 
לאשר  הוח  החלטה:  אחד  פה  מס'  לט  תב"ר  בסך    1667הגדלת  הביטחון  ממשרד 

לשנים    180,000 לחיילים  ₪2021-2022,  והכוונה  יעוץ  עבור   ,

 משוחררים. 

 

לאשר   החלטה:  אחד  פה  מס'  הוחלט  בסך    2083תב"ר  הסביבה  להגנת  מהמשרד 

 , לפי החלוקה הבאה: ₪2020, עבור פרויקט סביבטבע    135,000

 ₪    80,500 המשרד להגנת הסביבה  

 ( ₪1749000910  )סעיף    54,500 רים " תב התקציב הרגיל ב  
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לאשר    החלטה:  אחד  פה  תב"ר  הוחלט  לטיפול    1892הגדלת  הלאומית  התכנית 

 ₪, לפי החלוקה הבאה:   1,740,433בילדים ובני נוער בסיכון בסך  

 ₪    341,890 משרד הבריאות  

 ₪     1,019,210 משרד החינוך  

   ₪   205,290 משרד הרווחה  

 ( ₪1749000910 )סעיף    174,043 עיריית נתיבות  

 
 אישור מינוי מ"מ בוועדת מכרזים. .  14

 

.     : יחיאל זוהר   זהו. אין שום דבר אחר בסדר יום נכון

..  14סעיף    : יעקב מעלימי  . 

 אישור מינוי מ"מ בוועדת מכרזים.     אגורי כנרת: 

 אני אגיד לך מה הוא רוצה,    יאיר אלחדד: 

 כן.     : יחיאל זוהר 

 מי? תנו שמות.    : יעקב מעלימי 

   -... בוועדת מכרזים לפעמים   יאיר אלחדד: 

 לא מגיעים.    : יעקב מעלימי 

   -לא מגיעים כל אחד אומר   יאיר אלחדד: 

 אז מה ההצעה? איפה משה היום?    : יעקב מעלימי 

 לא הגיע.     איריס כהן: 

בוו   יאיר אלחדד:  חבר  לה  שיש  מפלגה  מכל  שאפשר  אמר  יכול  הוא  עדה 

יכול   אני  יכול להגיע,  לא  אני  יכול להגיע. למשל אם  לא  לשים ממלא מקום אם הוא 

 מי.  י יעקב יפרח להגיע. יגאל לא יכול להגיע, יכול להגיד למעל להגיד ל 

 אוקיי, אז עכשיו מי חברי הוועדה?     : יחיאל זוהר 

 -יגאל ויאיר, שלומי חן   : יעקב מעלימי 
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 ואני.     אגורי כנרת: 

   -את ושלומי חן    : זוהר   יחיאל 

 כנרת. ומי עוד החמישי?    : יעקב מעלימי 

 גם אתה משה.    יאיר אלחדד: 

   -לא, אני מזמן    : משה פרץ 

לא, אבל לא ירדת מלהיות חבר, כי לא שמת מישהו אחר,    יאיר אלחדד: 

 אתה נמצא.  

 לא, אני ירדתי מזמן, לפני שנה כבר.     : משה פרץ 

 הו שמחליף אותך.  אז אין מיש   : יעקב מעלימי 

 בואו נעשה ככה. לך יש, מי המחליף שלך?     : יחיאל זוהר 

 ... יעקב.    יאיר אלחדד: 

 יעקב יפרח, הלאה.     : יחיאל זוהר 

 יגאל ישים את אפשטיין.    : יעקב מעלימי 

 יגאל אפשטיין, נו הלאה.     : יחיאל זוהר 

 שלומי חן, אחד מהסיעה שלכם יחיאל.    : יעקב מעלימי 

מי     : הר יחיאל זו  לי,  אכפת  מה  אני.  לי  משנה  לא  שלך,  מהסיעה  קח 

 שיכול, אתה יכול?  

 לא, הוא אמר שאתה יכול לוותר.    יאיר אלחדד: 

 לא, הוא לא יכול. את יכולה?     : יחיאל זוהר 

 כן.     אגורי כנרת: 

. של יו"ר.     : יחיאל זוהר   תשים אותה..

   -עדי השעות הם לא    אגורי כנרת: 

 ה זה בלילה?  מ    : עדי חורי 
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 .  4:15,  4:00-3:30  יאיר אלחדד: 

 בעלי יעזור.     : עדי חורי 

 שים אותה. בעלה ישב בחנות והיא תיסע.     : יחיאל זוהר 

 שלי.    2... גם מספר    : יעקב מעלימי 

.    יאיר אלחדד:  .. מה אכפת לי  תעשה.

 לא לגל.    : יעקב מעלימי 

 לא, גל לא יכול.    יאיר אלחדד: 

 בר'ה נו יש עוד אחד להחליף נכון? מי?  ח    : יחיאל זוהר 

   -משה פרץ   : יעקב מעלימי 

 משה פרץ תשאירו אותו, למה להחליף אותו?     : יחיאל זוהר 

   -הוא לא יכול, הוא לא מגיע. הוא אמר   יאיר אלחדד: 

 אתה לא יכול להגיע לשום דבר?     : יחיאל זוהר 

.     : משה פרץ   לא, אני לא יכולתי להגיע עד השנה הזו

 ? אז בסדר, עכשיו אתה יכול    : חיאל זוהר י 

 עכשיו אתה יכול?    : יעקב מעלימי 

ל    : יחיאל זוהר  מחליפים  לך  יש  אז  כן.  וזהו  נשאר,  הוא  הנה  .  3-אז 

 היא אין לה מאיפה להחליף, הוא לא יכול.  

 איריס משה חוזר.    יאיר אלחדד: 

 יכול.  אני לא יכול, הייתי מחליף אותך, אבל אני לא     : יחיאל זוהר 

 -אם תצטרכי    : עדי חורי 

 במקרים חריגים.    : יעקב מעלימי 

 לא, זה לא אם תצטרכי אני אגיד לך איך זה עובד.     : יחיאל זוהר 

 לא, לא, אם שלומי לא יכול לבוא בעזרת השם אני יבוא.     : עדי חורי 
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 שלומי לא מודיע.     איריס כהן: 

 מה זה הוא לא מודיע?     : עדי חורי 

 הוא לא מודיע.     איריס כהן: 

רק     : יחיאל זוהר  להגיע,  יכול  לא  שהחבר  מי  לא,  זה  רגע,  תקשיב 

 החבר, הוא מזמין את מי שאיתו, לא מזמינים מראש.  

 אה זה אחריות שלהם.     איריס כהן: 

,     : יחיאל זוהר  הדיון שבוע  בעוד  או  הדיון  מחר  לך  אומר  כן  אם  אלא 

 ני את מי שצריך. טוב, זהו גמרנו?  אני לא מגיע. את תזמיני את זה, אז תזמי 

 )מדברים יחד(  

 גמרנו?     : יחיאל זוהר 

 כן יחיאל.    : יעקב מעלימי 

 
 הוחלט פה אחד לאשר  מ"מ בוועדת מכרזים.   החלטה: 

 

עוד     : יחיאל זוהר  זה  את  אנצל  עוד    5אני  ברשותכם  אני    5דקות.  דקות 

אתכם   התב אעדכן  את  מאשרים  אנחנו  שניים.  או  אחד  שהקראנו  בנושא  כמו  "רים 

 אותם עכשיו?  

 כן.    : יעקב מעלימי 

 מאושר פה אחד. מאשרים את המחליפים לוועדה?     : יחיאל זוהר 

 כן.    : יעקב מעלימי 

אחד.     : יחיאל זוהר  פה  מאושר  אתכם  כן?  לדבר  התחלתי  תראו,  עכשיו 

ה  את  שבנתה  חברה  לקחנו  החדש.  קלאב  הקאנטרי  של  הסיפור  גדולים    3-על  הכי 

התכנון.    בארץ  על  הסכם  כבר  איתו  חתמנו  מקום.  ועוד  לי  נדמה  וחדרה  מודיעין 

של   של    7-8תכנון  מפקחת  והייתה  שהיא...  חברה  לקחנו  אותו.  שיגמרו  עד  חודשים 

 אותם מקומות פחות או יותר.  
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עבר   לא  עוד  הבחור  הוועדה,  את  יעבור  הוא  ניסיון.  להם  שיש  בנוי  משהו  על  הלכנו 

יעבור את   יוכל  את הוועדה.  יכולים לחתום איתו. אני מניח שתוך שנה  ואז  הוועדה, 

אומרים   שהם  כמו  גומרים  אם  אומרת  זאת  חודשיים    7לעבוד.  עוד  תכנון,  חודשים 

ב  כבר  נמצאים  אנחנו  המכרז,  זה  מהיום    10-שלושה  שנה  כמו  משהו  חודשים. 

יש  שמה  בקצב,  עכשיו  עליו  שעובדים  פה,  שבונים  החדש  התעשייה  אזור    20  יתחילו 

   -דונם, שזה קרקע גדולה, זה הרבה יותר גדול מבריכות השחייה שלנו 

 אבל מה יהיה שם, חוץ מבריכת שחייה?     : עדי חורי 

 כל דבר שאתם יכולים לעלות על הדעת.     : יחיאל זוהר 

 שיהיה גם לילדים, זה משהו חשוב.     : עדי חורי 

.    : יחיאל זוהר  .    מבריכת גלים, יש שמה מתקנים לילדים.

 כי זה מה שחסר.     אגורי כנרת: 

 כולל מתקני משחקים, מגלשה, כל מיני דברים לילדים.     : יחיאל זוהר 

גם,     אגורי כנרת:  אותה  לשלם  יוכלו  העיר  שתושבי  גבוהה  ברמה  כן, 

 כן?  

   -בסדר, אבל    : יחיאל זוהר 

.     אגורי כנרת:  .  לא, שלא.

   -... מי יחזיק את זה    : יחיאל זוהר 

 בדיוק.     רת: אגורי כנ 

לא     : יחיאל זוהר  וגם  פשוט.  יהיה  לא  זה  מסודר.  יהיה  המתנ"ס  ואם 

אבל   הארץ.  מרכז  לא  רווחי.  להיות  הולך  לא  זה  סיפור.  עוד  זה  אז  בשבת,  מופעל 

משהו   זה  ענק,  משהו  זה  בעיר,  האוכלוסייה  לכל  לדעתי  פתרון  ייתן  זה  מקרה,  בכל 

כ  לנו  שיש  לבעיות  הולמת  תשובה  לנו  עם  שייתן  הבריכות    2הבריכות.    2רגע 

 שנמצאות, אחת תעבור שיפוץ בשנה הבאה, זאתי הקרובה אליי.  

 גפן.    : יעקב מעלימי 

לצערי     : יחיאל זוהר  החרדים,  של  והשנייה  פעמיים  גפן,  מכרז  הוצאנו 
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   -לשפץ אותה באופן משמעותי, אף אחד לא השתתף במכרז הזה 

 גברים.  אין כבר מקום במקווה של ה    יפרח יעקב: 

בתכנון     : יחיאל זוהר  הם  חדשה.  בריכה  על  הולכים  חדשה,  הבריכה 

 עכשיו?  

.    : יעקב מעלימי  .  כן,.

בריכה     : יחיאל זוהר  תהיה  ואז  למכרז,  אותו  יוציאו  התכנון  את  יגמרו 

ה   1 קאנטרי  2-מתוך  ויהיה  מתאים,  שיפוץ  תעבור  השנייה  החדשה,  לגמרי  תהיה   ...

כשהקאנטר  אומרת  זאת  ישמשו  קלאב.  יותר  האלה  הבריכות  לדעתי  ייפתח,  קלאב  י 

 יותר ללימודי שחייה ולא משהו אחר.  

 יש לי שאלה, שקשור לנושא הזה אבל בעקיפין.     אגורי כנרת: 

 אני לא אשמע אותך, אני בגילי.     : יחיאל זוהר 

פשוט.     אגורי כנרת:  קשור  זה  השחייה,  שיעורי  את  יש  סליחה.  סליחה, 

.  יש את שיעורי הש   חייה של תלמידי כיתה ה'

 כן.     : יחיאל זוהר 

לנו     אגורי כנרת:  שאין  בגלל  בעיר הזאת,  מתקיימות  שנתיים לא  שכבר 

כסף,   להם  שאין  ולאנשים  זה.  על  מוותרים  פעם  וכל  אגוז.  בריכת  תקינה,  בריכה 

למה   וקודש.  הצלה  ממש  זה  רגילות  משפחות  גם  במצוקה,  משפחות  עם  ולילדים 

עושי  לא  את  אנחנו  לעשות  שנתיים,  שנה  עוד  גם  כנראה  זה  עכשיו  מאמץ.  ם 

 השיעורים האלה או להקצות לזה אוטובוסים.  

 איפה?     : יחיאל זוהר 

גם     אגורי כנרת:  שמה  נגב,  שדות  עושים  איפה  שדרות,  עושים  איפה 

 אנחנו נעשה.  

 אין שום בעיה, שימצאו מקום.     : יחיאל זוהר 

   יהיה לזה תקציב?    אגורי כנרת: 

 ימצאו מקום, בואו נראה מה העלויות.     : יחיאל זוהר 
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 יש תקציב של משרד החינוך.    : יעקב מעלימי 

נמצא     : יחיאל זוהר  בעיה.  לא  זו  למשרד,  פונה  אני  וגם  דקה,  דקה, 

   -מיקום ללימוד שחייה שהיא חוקית. כי אתה יודע 

 כן, כן, כן.     אגורי כנרת: 

 לא מלמדים שחייה.  אם היא יותר עמוקה     : יחיאל זוהר 

.    80-מ   : יעקב מעלימי   ס"מ, לפי התקן

 ס"מ?    80איפה יש בריכה כזה של     : יחיאל זוהר 

 ס"מ, בשער הנגב.    80-מתחיל ב   : יעקב מעלימי 

 איפה?     : יחיאל זוהר 

 הם הולכים לשער הנגב.    : יעקב מעלימי 

 שער הנגב יתנו לך?     : יחיאל זוהר 

 אני לא יודע.    : יעקב מעלימי 

 ... עמוסה מלאה.     : יחיאל זוהר 

 אפשר לחפש.    : יעקב מעלימי 

ותגידו לי מה העלויות     : יחיאל זוהר  לכן אני אומר תחפשו, אם תמצאו 

לפחות   נממן  נממן,  אנחנו  אז  משמעותי,  לא  זה  אם  הזאת.  ההסעה  בסדר?  70%של   ,

פי   על  ילדים  זה  טובה,  עושים  לא  אגב  למשרד.  נפנה  אז  משמעותי,  זה  דין  אם 

 צריכים.  

 בכל ארץ.    : יעקב מעלימי 

.     אגורי כנרת:  .  נכון. וכבר שנתיים זה כבר לא.

זה     : יחיאל זוהר  לנו  והיה  קבלן  עם  מצליחים  היינו  אם  לצערי  בסדר, 

 משותף, אז היה להם מקום.  

עם     אגורי כנרת:  מה  חלב,  טיפת  של  המבנה  מבנה,  אפרופו  משהו  ועוד 

 התכנון שלו?  
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לבנייה     : יחיאל זוהר  אישור  קיבלנו  ומוצלחת  טובה  בשעה  חלב  טיפת 

בתכנון.   עכשיו  זה  גם  מערב,  בנתיבות  אותה  בונים  אנחנו  גדולה.  חלב  טיפת  של 

 אנחנו נשפץ אחת מהזה, גם לזה יש כסף.  

 מה הצפי של טיפת החלב החדשה?     אגורי כנרת: 

 שנים מהיום.    3החדשה     : יחיאל זוהר 

 מהיום?    שנים   3   אגורי כנרת: 

לא     : יחיאל זוהר  זה  מורכב,  זה  כי  שנה,  לפחות  שנה,  עוד  תכנון  יגמרו 

שנתיים   אותה,  ונבנה  כמו,  דבר  וחצי,    –אותו  שנתיים  מה  יודעת  את  וחצי.  שנה 

 בסדר?   

 אוקיי, בסדר תודה.     אגורי כנרת: 

של     : יחיאל זוהר  שלו,  התכנון  עכשיו  מסתיים  כן  גם  זה  משהו,  עוד 

 פול בילדים.  הילדים, טי 

 קלינאית תקשורת?     : עדי חורי 

היא     : יחיאל זוהר  אגב  הפעלה  קיבלנו  חדש.  חוסן  מרכז  חוסן.  לא,  לא, 

הבאה.   ובשנה  השנה  כבר  ליד    3מופעלת  פה  ששכרנו  בניין  דרך  יהיה  הפעלה  שנים 

המתחם   כל  את  העירייה,  חשבון  על  בונים  אנחנו  ובמקביל  מעליהם.  שכרנו  החינוך, 

נו המפורסמת.  -על יד הכניסה ל הזה, זה    , איפה שהאנטנה 

 הרכבת.     אגורי כנרת: 

 כן.     : יחיאל זוהר 

אני     אגורי כנרת:  עניינים,  טיפולים  ואומרים  אלינו  כשפונים  אז 

   -אומרת להם זה קיים תפנו 

 לא, יש מרכז חוסן.     : עדי חורי 

.     : יחיאל זוהר   יש עכשיו

 יש קיים.    : יעקב מעלימי 
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.     : זוהר יחיאל   .  יש טיפולים ושכרנו גם.

מכירה     : עדי חורי  אני  קצר,  אותם    2ממש  הכניסו  צ'ק  צ'יק 

 לטיפולים, ממש לא כמו בעבר.  

 כן.     : יחיאל זוהר 

 הרבה יותר קצר.     : עדי חורי 

שמפעילה     : יחיאל זוהר  מהחברה  ישירות  הכסף  את  מקבלים  אנחנו  כי 

 את זה בכל הארץ, ומפעילים את זה...  

 )מדברים יחד(  

. איך זה נקרא?     : יחיאל זוהר   ... אנשי מקצוע, להם יש. זה של..

 הקואליציה לטראומה?     : ברק ישראל 

הזה.     : יחיאל זוהר  המכרז  את  שלקחו  אלה  כן,  לטראומה  הקואליציה 

על   בנוי  הוא  שעומד,  גדול  ספר  בית  למכרז.  יצא  חדשני,  ספר  בבית  משהו  עוד  היה 

 דתיים ושאינם דתיים יכולים ללמוד באותו בית ספר.  הכוונה מראש של  

 מתי נפתח?     : עדי חורי 

תהיה     : יחיאל זוהר  לא  וחלילה  חס  אם  מכרז.  יצא  עכשיו  ייפתח?  מתי 

 לנו תקלה עם קבלנים, אז עוד שנתיים יש בית ספר.  

 יש בית ספר חדש עוד חדש גם?     : עדי חורי 

 ה שרון.  זה בנווה שרון? זה בנוו    אגורי כנרת: 

כבר     : יחיאל זוהר  אנחנו   .. לאבו חצירה. לו  לבשר  יכול  בית הספר אתה 

   -מוציאים עכשיו 

 בנים.    : יעקב מעלימי 

ל    : יחיאל זוהר     -כן, יוצאים 

 מכרז.    : יעקב מעלימי 

 , כי נכשלנו במכרז הקודם.  מכרז חדש    : יחיאל זוהר 
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 הוא היה במכרז.    יאיר אלחדד: 

א    : יחיאל זוהר  תורידו  דרך  פה  להתחנן  בא  קבלן,  זכה  במכרז,  היה  גב 

 את זה ממני, אני הולך להפסיד כסף.  

 חשבנתי לפני מע"מ.    יאיר אלחדד: 

 לא, זה לא חשבנתי לפני מע"מ.     : יחיאל זוהר 

 זה מה שהוא אמר בוועדה.    יאיר אלחדד: 

העריכו     : יחיאל זוהר  שהם  הזאת  בתקופה  שנפלו  כאלה  כמה  כמו  הוא 

פתרון  במחיר   שתמצא  למדינה  פנינו  מהכיס.  לממן  צריכים  הם  ועכשיו  מסוים... 

הבטון   עלה,  זה  אבל  האנשים.  הרגל  את  לפשוט  יכולים  פה  כולם  בעיה.  יש  כי  לזה, 

עלה, הכול עלה. כל מי שבונה בית... מה המשמעות של זה. אז מי שבונה בניין כזה,  

פ  הולך  אני  לי  שאמר  קבלן  ויש  מהכיס.  להוסיף  של  יכול  במחירים  כרגע  להפסיד,  ה 

 היום, לא רק שאני לא מרוויח, אני מפסיד מעל מיליון ₪.  

 -יחיאל יש בית ספר    אגורי כנרת: 

 )מדברים יחד(  

סמלי מוסד אחד בצד    2יש בית ספר שנפתח בשנה הבאה,     : יחיאל זוהר 

מפתחים   אנחנו  גדול,  ובניין  היות  שמואלי.  אליעזר  של  אחד  ובצד  ממלכתי  אחד 

ל  צומח  ספר  בית  ומהצד    2-אותו  הממלכתי  ייכנסו  אחד  מצד  מוסד.  סמלי  סמלים, 

ייכנסו ממלכתי דתי. ויש עוד משהו של הרב יורם שצריך לגמור   -השני 

 )מדברים יחד(  

לעוד     : יחיאל זוהר  בשורה  עוד  להם    2ויש  שיש  לזה  קוראים  איך  של, 

 שם זהה?  

 אה חניכי הישיבות.    : יעקב מעלימי 

ייכנסו     : והר יחיאל ז  הם  שם,  קרקע  להם  נתתי  שניהם  הישיבות.  חניכי 

   -השנה 

.    : יעקב מעלימי  .  יש שמה הקצאה.
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 יעשו הקצאה.     : יחיאל זוהר 

 כן בהליך.    : יעקב מעלימי 

אבל     : יחיאל זוהר  עירונית,  קרקע  זה  הקרקע,  את  להם  נותן  לא  אני 

ס הם   בית  עוד  ויש  שם.  הזה  המקום  את  יקבלו  הם  אשכנזים  קיבלו,  של  אחד  פר 

   -שהלכו לאופקים בגלל שלא 

 יש שמה בעיה, אתה יודע.    : יעקב מעלימי 

 מה?     : יחיאל זוהר 

 יש איתם בעיה.    : יעקב מעלימי 

 שמה?     : יחיאל זוהר 

.    : יעקב מעלימי   הם לא יכולים... הישיבה הזאתי

 לא מעניינים אותי, אני בונה להם פה.     : יחיאל זוהר 

 הם לא מקבלים את תושבי העיר.     יפרח יעקב: 

 למה?     : יחיאל זוהר 

 הם לא מוכנים לקבל.       יפרח יעקב: 

 אשכנזים?     : יחיאל זוהר 

 כן.     יפרח יעקב: 

 לא מקבלים את האשכנזים שלהם? אותך שלא יקבלו.     : יחיאל זוהר 

 לא.    : יעקב מעלימי 

 מה אתה רוצה מהם.     : יחיאל זוהר 

 מכסה לספרדים.    יש להם    אגורי כנרת: 

.     : יחיאל זוהר  .  אני מדבר איתך על.

 סרוצקין, סרוצקין, אני מכיר.    : יעקב מעלימי 

.     : יחיאל זוהר  .  הם מתנגדים לקחת אשכזים.
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 אין שמה תלמיד אחד.     יפרח יעקב: 

 )מדברים יחד(  

 אני אשאל את נפתלי אני אעדכן אותך.    : יעקב מעלימי 

שט    : יחיאל זוהר  תדברו  שילדי  אל  בגלל  נתיבות  את  עזבו  הם  ויות. 

 נתיבות ואופקים שלמדו פה, לא היה מקום, שכרו איזו וילה.  

 נכון, הם השכירו פה שנים.    : יעקב מעלימי 

והם    20   : יחיאל זוהר  בניין,  והם לא מצאו  שכירות,  ומשהו שנה שילמו 

 יצאו הלכו לאופקים, בסדר הבנתי. עכשיו אנחנו בונים פה.  

 ... אני אעשה בדיקה, אני אחזור אליך.    : ימי יעקב מעל 

   -כיתות, לא משהו   6פה בנתיבות כולה     : יחיאל זוהר 

 מה עם יקיר ירושלים?    : יעקב מעלימי 

 מי זה יקיר ירושלים?     : יחיאל זוהר 

 מה שאריה דיבר איתך ישיבה גדולה.    : יעקב מעלימי 

 של?     : יחיאל זוהר 

.    : יעקב מעלימי  .  של.

אותו     : והר יחיאל ז  לקחת  רוצה  אני  לו,  שנמצא  מקווה  אני  דנינו  הרב 

 בחשבון, אבל יש לו ילדים?  

 .  400יש שם    : יעקב מעלימי 

 מאיפה באו?     : יחיאל זוהר 

 יקיר ירושלים הם משכירים עכשיו שמה.    : יעקב מעלימי 

 מאיפה הם הילדים?     : יחיאל זוהר 

 גם מנתיבות, מכל הארץ.    : יעקב מעלימי 

 לא, אז תגיד לי כמה מנתיבות.     : אל זוהר יחי 
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 אני אגיד לך.    : יעקב מעלימי 

לי     : יחיאל זוהר  תגיד  ..  400אל  המספרים. את  יבקשו  הם  כך  אחר   .

   -תכין את זה תעביר את זה לאבי 

 אני אעביר לו.    : יעקב מעלימי 

 שיכניס אותנו כבר לסבב.     : יחיאל זוהר 

 בסדר.    : יעקב מעלימי 

לא     : אגורי כנרת  שהם  שאמרת,  המטריד  העניין  את  גם  לו  ותעביר 

 מקבלים ספרדים.  

 לא, לספרדים יש מקום ללכת.    : יעקב מעלימי 

 )מדברים יחד(  

 גם אשכנזים לא מקבלים אותם.     : יחיאל זוהר 

פנו    : יעקב מעלימי  יחיאל.  תשובה  לך  אתן  ואני  בדיקה...  אעשה  אני 

 הורים.    3אליי  

י    : יחיאל זוהר  תקשיב  אתה  שחורה  כיפה  עם  שהולך  חבר  לי  יש  ודע 

זה.   יודע מי  ואתה  ה   6טוב,  לו, כל  יש  למדו בעמותות שלכם, כולם מכיתת    6-ילדים 

מקבלים   לא  אנחנו  לא,  לה:  אומרים  לתיכון  הגיע  אצל...  התחילו  היום  ממעון  גן, 

בשמחה   אותה  יקבלו  מצטיינת,  תלמידה  לאולפנה.  הולכת  היא  עכשיו  אותך, 

דברים  באולפנ  יש  אצלכם  שגם  תדע  אחרים,  על  לדבר  יודע  שאתה  כמו  אתה  אבל  ה. 

 כאלה.  

 בכל מקום יש.    : יעקב מעלימי 

קורה     : יחיאל זוהר  לא  וזה  בממ"ד,  קורה  לא  זה  שתדע.  זהו,  אז 

יגיד     -בממלכתי. כי אם מישהו יבוא 

 שמה זה מחויב.    : יעקב מעלימי 

 לד.  יוריד את המנהל ושם את הי    : יחיאל זוהר 
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בגלל    : יעקב מעלימי  פרטיות  עמותות  זה  פה  חוק.  מחויב  זה  כי  יחיאל, 

 זה.  

והכול     : יחיאל זוהר  להם  ולתת  להם  לבנות  אבל  פרטיות,  עמותות  זה 

איזה   שנה  כל  לי  משאירים  מקום.    4-5ובסוף  להם  אין  מקום,  להם  שאין  תלמידים 

גבול  גם קצת  יש  נעשה איתם? נשלח אותם מחוץ לעיר?  לדברים האלה. אתה    אז מה 

ב  כולם  את  לקחת  אפשר  אי  גם  מה  קצת    100%-יודע  שהם  כאלה  גם  קח  הצלחה, 

דיברנו, חשוב   יאללה  טוב  לא עם החזקים.   . יתמודדו.. חלשים, אז מה ההתמודדות, 

 שאנחנו לא נתקן את כל העולם, אבל בסדר. תודה רבה לכולם.  

    

 

 

 _______________ 

 משה מימון מר  

 ה מנכ"ל העיריי 

 ________________ 

 יחיאל זוהר מר  

 ראש העירייה 
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 קובץ החלטות 

מס'  .  1 המניין  מן  העיר:  מועצת  ישיבות  של  הפרוטוקולים  מן  28מצ"ב  ושלא   ,

 , לעיון חברי המועצה. 17המניין מס'  

 
לאשר   החלטה:  אחד  פה  ישיב   פרוטוקול הוחלט  המני של  מן  העיר:  מועצת  ין  ת 

 . 28מס'  

 
אחד  החלטה:  פה  מן  לאשר    הוחלט  שלא  העיר:  מועצת  ישיבת  של  פרוטוקול 

 . 17המניין מס'  

 
 מצורף מסמך נוהלים.   אישור נהלי אבטחת מידע לעיריית נתיבות. .  2

 
 . נהלי אבטחת מידע לעיריית נתיבות הוחלט פה אחד לאשר   החלטה: 

 
 
תב"ר  .  1 בסך:    2135אישור  צפון  נתיבות  ישראל  מקרקעי    7,354,062רשות 

 מלש"ח. 

 

תב"ר  הג .  2 של:    1839דלת  בסך  חדש  מול  ישן  ישראל  מקרקעי    19,996,642רשות 

 .  מלש"ח 

 

תב"ר  .  3 מגרש    2134אישור  מעורב  ממ"ד  בי"ס  חדש  אופק  החינוך,    405משרד 

 ₪.   89,400בסך:  

 

תב"ר  .  4 קידו   1756הגדלת  צעירים,  מרכז  של  הפעלת  בסך  חברתית  מעורבות  ם 

לשוויון    250,000 המשרד  החלוקה:  לפי   ₪    225,000  -חברתי ₪ 

 ₪.   25,000  -השתתפות מתנ"ס   1824001810השתתפות התקציב הרגיל סעיף  

 

.   1237סגירת תב"ר  .  5  מרכז תרבות עירוני שלב א'
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תב"ר  .  6 להגדלת  אופקים   -1735אישור  תעסוקה  מרכז  של:    -הפעלת  בסך  נתיבות 

של:    1,047,597 לתקופה  משרד    31.12.2022  -1.1.2022מלש"ח  העבודה  בחלוקה: 

רשויות    785,698  -  75%והרווחה   השתתפות  כשנתיבות    261,899  -  ₪25%   ₪

 ₪ כל אחת.   130,949.5  -ואופקים 

 

תב"ר  .  7 בסיכון  לנוער  הלאומית  התוכנית  תב"ר  בסך:    2021לשנת    1892הגדלת 

 . ₪ משרד הבריאות, משרד הרווחה, עיריית נתיבות   1,740,433

 
מס'  .  3 תב"ר  החינ   2133אישור  בסך  משרד  פיזית    39,575וך  נגישות  עבור   ,₪

 פרטנית )ראיה( במרכז גני ילדים. 

 
מס'  .  4 תב"ר  בסך    2132אישור  החינוך  כיתה    30,000משרד  הנגשת  עבור   ,₪

 לליקויי שמיעה, בית ספר בית יעקב אפיקי מים. 

 
מס'  .  5 תב"ר  הגדלת  בסך    1957אישור  הפיס  הפעלת    400,000ממפעל  עבור   ,₪

 . 2022פואה דחופה בקהילה, במסגרת מענקי פיס לשנת  מוקד לשירותי ר 

 
מס'  .  6 תב"ר  בסך    2131אישור  הפיס  מחשבים    106,260ממפעל  רכישת  עבור   ,₪

 . 405לבי"ס חדש במערב, מגרש  

 
מס'  .  7 תב"ר  הגדלת  בסך    1821אישור  החינוך  המיועד    1,130,572ממשרד   ,₪

 מיזוג ונגישות. , עבור תוספות מרחק,  101להקמת מרכז פיסג"ה במגרש  

 
כולל  " אישור תב .  8 ₪, עבור    30,176,089רים מוסד"צ מרשות מקרקעי ישראל בסך 

 בניית מוסדות ציבור, לפי הפירוט הבא:  

 מוסדות ציבור  סכום  תב"ר מס' 

 808בניית ביכ"נ מגרש   4,432,879 2124
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 802בניית ביכ"נ מגרש   4,305,811 2125

 415  בניית ביכ"נ מגרש  3,183,761 2126

2127 4,820,000 

מגרש   ביכ"נ  מערב  407בניית  נתיבות  שכ'   ,

 ב' 

 זיכרון ישראל   613בניית ביכ"נ מגרש   4,820,000 2128

   614בניית ביכ"נ מגרש   4,820,000 2129

 801בניית מקווה שכ' רמות יורם מגרש   3,793,638 2130

   30,176,089 סך הכל 

 
מס .  9 תב"ר  בסך    2123'  אישור  החינוך  מסגרות    26,155ממשרד  הצטיידות   ,₪

 חינוך מיוחד לשנה"ל תשפ"ב )מצורף מסמך פירוט המסגרות(. 

 
מס'  .  10 תב"ר  הגדלת  בסך    1667אישור  הביטחון  לשנים    180,000ממשרד   ,₪

 , עבור יעוץ והכוונה לחיילים משוחררים. 2021-2022

 
מס'  .  11 תב"ר  הס   2083אישור  להגנת  בסך  מהמשרד  עבור    135,000ביבה   ,₪

 , לפי החלוקה הבאה: 2020פרויקט סביבטבע  

 ₪    80,500 המשרד להגנת הסביבה 

 ( ₪1749000910  )סעיף    54,500 רים " תב התקציב הרגיל ב 

 

תב"ר  .  12 הגדלת  ן    1892אישור  בסיכו נוער  ובני  בילדים  לטיפול  הלאומית  התכנית 

 ₪, לפי החלוקה הבאה:   1,740,433בסך  

 ₪    341,890 יאות משרד הבר 

 ₪     1,019,210 משרד החינוך 

 ₪    205,290 משרד הרווחה 

 ( ₪1749000910 )סעיף    174,043 עיריית נתיבות 
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לאשר   החלטה:  אחד  פה  צפון    2135תב"ר  הוחלט  נתיבות  ישראל  מקרקעי  רשות 

 מלש"ח.   7,354,062בסך:  

 

ל חדש  רשות מקרקעי ישראל ישן מו   1839תב"ר  הוחלט פה אחד לאשר   החלטה: 

 .  מלש"ח   19,996,642בסך של:  

 

לאשר   החלטה:  אחד  פה  בי"ס    2134תב"ר  הוחלט  חדש  אופק  החינוך,  משרד 

 ₪.   89,400בסך:    405ממ"ד מעורב מגרש  

 

ם  הפעלת מרכז צעירים, קידו   1756הגדלת תב"ר  הוחלט פה אחד לאשר   החלטה: 

של   בסך  חברתית  לשוויון    250,000מעורבות  המשרד  החלוקה:  לפי   ₪

סעיף    225,000-חברתי  הרגיל  התקציב  השתתפות   ₪1824001810  

 ₪.   25,000  -השתתפות מתנ"ס 

 

.   1237סגירת תב"ר  הוחלט פה אחד לאשר   החלטה:   מרכז תרבות עירוני שלב א'

 

לאשר   החלטה:  אחד  פה  תב"ר  הוחלט  תעסוקה    -1735הגדלת  מרכז  הפעלת 

  -1.1.2022  מלש"ח לתקופה של:   1,047,597נתיבות בסך של:    -אופקים 

והרווחה    31.12.2022 העבודה  משרד  ₪    785,698  -  75%בחלוקה: 

רשויות   ואופקים   261,899  -  25%השתתפות  כשנתיבות   ₪-  130,949.5  

 ₪ כל אחת. 

 

לאשר   החלטה:  אחד  פה  בסיכון  הוחלט  לנוער  הלאומית  התוכנית  תב"ר  הגדלת 

משרד   1,740,433בסך:    2021לשנת    1892תב"ר   הבריאות,  משרד   ₪  

 . הרווחה, עיריית נתיבות 

 
לאשר   החלטה:  אחד  פה  מס'  הוחלט  בסך    2133תב"ר  החינוך  ₪,    39,575משרד 

 עבור נגישות פיזית פרטנית )ראיה( במרכז גני ילדים. 
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לאשר   החלטה:  אחד  פה  מס'  הוחלט  בסך    2132תב"ר  החינוך  ₪,    30,000משרד 

 פיקי מים. עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה, בית ספר בית יעקב א 

 
לאשר   החלטה:  אחד  פה  מס'  הוחלט  תב"ר  בסך    1957הגדלת  הפיס  ממפעל 

בקהילה,    400,000 דחופה  רפואה  לשירותי  מוקד  הפעלת  עבור   ,₪

 . 2022במסגרת מענקי פיס לשנת  

 
לאשר   החלטה:  אחד  פה  מס'  הוחלט  בסך    2131תב"ר  הפיס  ₪,    106,260ממפעל 

 . 405גרש  עבור רכישת מחשבים לבי"ס חדש במערב, מ 

 
לאשר   החלטה:  אחד  פה  מס'  הוחלט  תב"ר  בסך    1821הגדלת  החינוך  ממשרד 

במגרש    1,130,572 פיסג"ה  מרכז  להקמת  המיועד  עבור  ₪101,   ,

ונגישות.   תוספות מרחק, מיזוג 

 
לאשר   החלטה:  אחד  פה  בסך  " תב הוחלט  ישראל  מקרקעי  מרשות  מוסד"צ  רים 

 בור, לפי הפירוט הבא:  ₪, עבור בניית מוסדות צי   30,176,089כולל  

 מוסדות ציבור  סכום  תב"ר מס' 

 808בניית ביכ"נ מגרש   4,432,879 2124

 802בניית ביכ"נ מגרש   4,305,811 2125

 415בניית ביכ"נ מגרש   3,183,761 2126

2127 4,820,000 

מגרש   ביכ"נ  מערב  407בניית  נתיבות  שכ'   ,

 ב' 

 כרון ישראל זי   613בניית ביכ"נ מגרש   4,820,000 2128

   614בניית ביכ"נ מגרש   4,820,000 2129

 801בניית מקווה שכ' רמות יורם מגרש   3,793,638 2130
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   30,176,089 סך הכל 

 

 
₪,    26,155ממשרד החינוך בסך    2123תב"ר מס'  הוחלט פה אחד לאשר   החלטה: 

 נוך מיוחד לשנה"ל תשפ"ב. הצטיידות מסגרות חי 

 
לאשר   החלטה:  אחד  פה  מס'  הוחלט  תב"ר  בסך    1667הגדלת  הביטחון  ממשרד 

לשנים    180,000 לחיילים  ₪2021-2022,  והכוונה  יעוץ  עבור   ,

 משוחררים. 

 

לאשר   החלטה:  אחד  פה  מס'  הוחלט  בסך    2083תב"ר  הסביבה  להגנת  מהמשרד 

 , לפי החלוקה הבאה: ₪2020, עבור פרויקט סביבטבע    135,000

 ₪    80,500 ה המשרד להגנת הסביב  

 ( ₪1749000910  )סעיף    54,500 רים " תב התקציב הרגיל ב  

 
לאשר    החלטה:  אחד  פה  תב"ר  הוחלט  לטיפול    1892הגדלת  הלאומית  התכנית 

 ₪, לפי החלוקה הבאה:   1,740,433בילדים ובני נוער בסיכון בסך  

 ₪    341,890 משרד הבריאות  

 ₪     1,019,210 משרד החינוך  

 ₪    205,290 משרד הרווחה  

 ( ₪1749000910 )סעיף    174,043 עיריית נתיבות  

 
 אישור מינוי מ"מ בוועדת מכרזים. .  14

 
 הוחלט פה אחד לאשר  מ"מ בוועדת מכרזים.   החלטה: 

 

 


