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"ה: פו ה שתת   ה

 חבר המועצה - הרב מעלימי יעקב

 חברת המועצה - עדי חורי

 חבר המועצה - ןעו"ד שלומי ח

 חבר המועצה - יצחק אפשטיין

 חבר המועצה - יובל לוגסי

 חבר המועצה - יוסף-אבי מור

 חבר המועצה - הרב דוד פורטל

 חבר המועצה - ישראל חניה

 חבר המועצה - משה פרץ

 

 :מוזמנים קבועים

 מנכ"ל העירייה - משה מימון

 יועץ משפטי - טל שלומיעו"ד 

 רואה חשבון - ברק ישראל 

 

 :חסרים

יה - יחיאל זוהר י עיר ש ה   רא

 חבר המועצה - איליה אטינגר

 חבר המועצה - צ'לצו וונדמגאי

 חבר המועצה - אנטולי אברבוך

 חבר המועצה - עידו לוי

 חבר המועצה - אשר ביטון
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יום  :סדר 

 -₪  11,400,000עבור פיתוח אזור תעשייה מערבי בסך  1431הגדלת תב"ר  .1

 שים לצורך עבודות קבלניות. גבייה מכספי הרוכ

 למימון הוצאות מחלקת הנדסה.  -אישור שימוש בתקבולים מהיטלי פיתוח  .2

עבור תכנית  -₪  120,000אישור תקציב מיוחד מהרשות לפיתוח הנגב בסך  .3

 מצוינגב.

עבור רכישה של  -₪  300,000אישור תקציב מיוחד ממשרד החינוך בסך  .4

 בור לרשת החשמל. ביתני שמירה במוס"ח וחי

 לצורך אכיפת גביית דו"חות חנייה.  -אישור פתיחת חשבון בבנק הדואר  .5

 . 31.12.15אישור סגירת התב"רים שהסתיימו ביום  .6

 . 2015לשנת  4אישור דו"ח רבעוני לתקופה: רבעון  .7
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י יעקב מעלימ נושאים על  7, 18פתיחת ישיבת מועצה מן המניין מספר   :הרב 

 יום. סדר ה

 )מדברים ביחד( 

י  אני גם מאשרת הכל, אני ממהרת לאירוע.    :עדי חור

סף-אבי מור  אין קוורום.   :יו

שה מימון  לא, לא, לא. היה קוורום.    :מ

יה נ שראל ח יודע, הבחור הזה, יוני ישראל. תשמע,   :י משה, היה... אתה 

ל זבל, עזוב את משהו הזוי לחלוטין. השכונה היתה ליד הבית שלו שם, ערימות ש

זה. מועצת שדות נגב מביאים טרקטור על חשבונם, מביאים אוהל על חשבונם, 

מביאים שולחנות. העירייה לא טרחה, או מישהו מהעירייה לא טרח להגיע ולתת 

 להם מענה. 

פורטל  מאיפה אתה יודע?   :הרב דוד 

ניה שראל ח .   :י  אני אומר לך, שדות נגב, הוא חבר שלי

פור  מאיפה אתה יודע?   :טלהרב דוד 

ניה שראל ח  ... אין לו כסאות, לא שולחנות.   :י

שה מימון אתם יודעים מה הבעיה שלכם? אתם ישר רק מסיקים    :מ

מסקנות. הבן אדם נפטר, היתה לוויה, הוא עובד מועצה אזורית שדות נגב, הוא 

 עובד שם אצלה. 

יה נ שראל ח  לא נכון, הוא פנה לנתיבות.   :י

שה מימו  למי הוא פנה?    :ןמ

יה נ שראל ח .   :י  למישל בן חמו. לידי מרים טלפון, אמר לו 'אין לי'

שה מימון עם כל הכבוד, תגיד לי מי זה מישל בן  אז מה עושים?   :מ

..   ?חמו.
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ניה שראל ח משה, הקשרו למוריס סויסה, והוא נתן להם את הטלפון   :י

חוק, שכל יריס דרך אגב הצעת של מישל, ומישל אמר לו 'אין לי'. ואני נתתי לא

 ..  משפחה, המועצה מחויבת להביא להם אוהלים, כסאות.

שה מימון אתה יודע מה, ישראל? עם כל הצניעות של העירייה    :מ

שנה  30הזאת, עיריית נתיבות בין הערים הבודדות במדינת ישראל, שכבר 

  -משתדלת

יה נ שראל ח  לא קיבלנו. אני אומר לך, סבתא שלי נפטרה, רצינו,   :י

שה מימון . 3נכון. יש לנו    :מ .  אוהלים. לפעמים יש..

ניה שראל ח  אוהלים.  10אז שהעירייה תקנה עוד   :י

שה מימון  לא, התשובה היא לא.    :מ

יה נ שראל ח  למה לא?   :י

שה מימון עובדים. כמעט זה  2אני אגיד לך למה לא. היום יש לנו    :מ

ם פה, מרכיבים פה, מפרקים פה. כשהתחלנו מה שה שהם עושים כל היום, מפרקי

תושבים, היית  10,000את השירות הזה, באמת התחלנו אותו כשהיתה נתיבות עם 

עושה פעם בשבוע. זה הפך להיות דבר שלצערנו, אבל זה הטבע שלנו, שיש לפעמים 

יודע שאנחנו כל שנה קונים   1,500נפטרים, וכולם רוצים, ובצדק כולם רוצים. אתה 

מחזירים, וזהו, ונגמר, הלך. אבל חבר'ה, באמת.  –ת? כל שנה. מה שמחזירים כסאו

..  30לקחת דבר טוב שהעירייה עושה   שנה ולהפוך אותו לשלילי? זה ממש לא.

ניה שראל ח  לא לשלילי. להוסיף, נהפוך הוא.   :י

ין שטי פ  משה, אולי אפשר לקחת קבלן, שלא יהיו עובדי עירייה.   :יצחק א

שה מימון בשנה. מה ₪  100,000-200,000-קבלן אתה יכול להגיע ל   :מ

 חשבת? 

שלומי חן "ד  אני חושב שנתיבות עושה פה שירות יפה מאוד לציבור.   :עו

. אולי לא פנו לאנשים הנכונים.   אני נתקלתי בזה פעמים..

יה נ שראל ח  פנו למוריס סויסה ולמישל בן חמו.   :י
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שלומי חן "ד   בת הנכונה, מה לעשות? אז אולי זו לא הכתו  :עו

יה נ שראל ח  אז מי זה הכתובת? תגיד לי.   :י

שלומי חן "ד   משה מימון.   :עו

ניה שראל ח  כל דבר משה מימון?   :י

שלומי חן "ד   כן, מה לעשות?   :עו

שה מימון  מה אני אעשה?    :מ

ניה שראל ח  נו די, משה, מה?   :י

שלומי חן "ד   יתם. ... הוא ויחיאל, אז צריך לדבר א  :עו

יה נ שראל ח משה הוא מנכ"ל העירייה, אני אתקשר אליו לאוהל?   :י

 באמת, די. 

שלומי חן "ד  .   :עו .  אין מה לעשות אנשים פה בעירייה.

 באופקים את זה. אני אומר לך.     :???

ניה שראל ח   אז במרחבים ובשדות נגב...  :י

שה מימון .. עירייה שעושה את זה.    :מ  כל.

שלומי חן "ד  אז אולי קורה מקרה אחד. אבל אני אומר לך, רוב   :עו

 ..  הפעמים.

י יעקב מעלימ  הגדלת תב"ר.  – 1סעיף   :הרב 

סף-אבי מור ,   :יו רק שנייה, משה. אני חושב שכדאי להקפיד, כמו שקבעו

 אשון אחרי ראש חודש. שישיבות מועצה מן מניין תתקיימנה בימי רביעי בשבוע הר

 )מדברים ביחד( 

שה מימון ... ישיבות מועצה. מה אתה רוצה, שגם את זה אני    :מ

 אעשה? 

י יעקב מעלימ  אני אדבר איתו. אתה רוצה אני אדבר איתו? מה הבעיה?   :הרב 
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סף-אבי מור .   :יו .  אתה מתכנן דברים וכל זה, פתאום.

שה מימון יום    :מ הוא צודק. אמרתי לראובן, המועצה צריכה להתכנס 

 גיד יש לנו... אז דוחים את זה לשבוע. הכל בסדר. רביעי אחרי ראש חודש. נ

 

"ר  .2 שייה מערבי בסך  2542הגדלת תב פיתוח אזור תע  -₪  22-511-111עבור 

יות.  נ עבודות קבל ים לצורך  ש י הרוכ פ יה מכס  גבי

 

י יעקב מעלימ עבור פיתוח  1431הגדלת תב"ר   1אפשר להתחיל? סעיף   :הרב 

גבייה מכספי הרוכשים לצורך עבודות ₪.  11,400,000אזור תעשייה מערבי בסך 

 קבלניות. משה, תסביר. 

שה מימון דונם  50אזור התעשייה המערבי. העירייה מפתחת    :מ

 מדרום לאיפה שמכון רישוי. 

ניה שראל ח  כן. ראיתי שם, התחילו כבר.   :י

שה מימון רק שתדעו, אנחנו שיווקנו שם שטחים. שם זה היה    :מ

משרד מהשטחים שיווקנו אותם בהקצאות, כלומר דרך לק בצורה קצת שונה. ח

 בקשה, המלצנו, קיבלו ומשלמים... התמ"ת. העלינו 

סף-אבי מור  ... שהחברה הכלכלית זה?   :יו

שה מימון לא, לא. העירייה מפתחת. אני מדבר איתך הקצאות,    :מ

. לקח עכשיו  דונם,  8.5אבל דרך העירייה. חלק העירייה, אני יכול להגיד לכם ש..

. נתיבות,  מ"ר. הוא כבר קיבל, יש  4,000הוא מקים את המרכז הלוגיסטי האזורי..

את כל האישורים, מתחילים כבר לתכנן. יש שם עוד כמה שקיבלו, ביניהם חבר 

 המועצה אייל מסיקה שהגיש בקשה וקיבל. 

???:     .  מגיע לו

שה מימון ה, שחלק למה לא? הוא אזח כמו כולם. שם השיטה הית   :מ

כמו שאמרתי להם הקצאה וחלק מכרז. אז היו שם כמה חלקות של מסחר 
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ל... המסחר הגיע ₪  700,000-ותעשייה. רק שתדעו שהתעשייה, המחיר הגיע ל

 ₪. לכמעט מיליון 

ניה שראל ח  מה אתה אומר? מה, זה אשדוד?   :י

שה מימון . יישובים בארץ שהיה להם השבוע    :מ . אגב, פרסמו אתמול.

 רזים, נתיבות יצאה הכי גבוה. מכ

יה נ שראל ח  אני אומר לך, אשדוד אין מחירים כאלה.   :י

שה מימון .    :מ . אנחנו את הפיתוח, מי שעוד פעם נהנה, כרגיל זה ה.

שילמו ₪,  50,000על דונם קרקע... ₪  40,000לוקחים את הקרקע, במקום לקבל 

. אז זה האז המכרז מאוד הצליח ואנשים ₪.  400,000-500,000  ₪.מיליון  11-קנו..

י יעקב מעלימ  מאושר פה אחד, נכון? אוקיי.   :הרב 

 

ה: שר  החלט פה אחד לא "ר הוחלט  ה  2542הגדלת תב י שי פיתוח אזור תע עבור 

עבודות  -₪  22-511-111מערבי בסך  שים לצורך  פי הרוכ גבייה מכס

יות.  קבלנ

 

פיתוח  .3 טלי  ש בתקבולים מהי ימו ש שור  הוצ -אי  אות מחלקת הנדסה. למימון 

 

י יעקב מעלימ אישור שימוש בתקבולים, היטלי פיתוח למימון  – 2  :הרב 

 הוצאות מחלקת הנדסה. אנחנו עושים כל שנה. 

שה מימון  כל שנה השכונה המערבית.    :מ

י יעקב מעלימ  שכונות חדשות.   :הרב 

שה מימון אגב, אנחנו עוד מעט נביא לכם אישור נוסף בשער העיר,    :מ

שוב בדרך אלינו, אנחנו קיבלנו אותו. כשנקבל אותו, אנחנו ₪, מיליון  1.5עוד 

 נביא... מועצה. 
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ניה שראל ח משה, משהו קטן לגבי מחלקת ההנדסה אם כבר הערות.   :י

 בן אדם מוכר בית. 

י יעקב מעלימ .   :הרב   אישור טאבו

ניה שראל ח  תשמע, זה סיוט.   :י

י יעקב מעלימ  ודשים. ח 3חודשים,  4  :הרב 

יה נ שראל ח אני מכרתי עכשיו בית בנווה נוי. אני מחכה לתשריט,   :י

עבר כמעט חודשיים. עד היום יפה אוזן עוד לא התקשרה אליי אפילו. תשריט. 

.  3-בבאר שבע, בעיר הענקית הזאת, ב  ימים אתה מקבל..

..  14... עם     :???  אישורי עירייה.

ניה שראל ח  . לא ראיתי דבר כזה, מה  :י

שה מימון היום קיבלנו הצעת מחיר. אנחנו הגענו למסקנה שעדיף    :מ

להוציא את זה החוצה מהעירייה. כשאדם מגיש בקשה להעברת זכויות בטאבו, 

 הגבייה בודקים את החלק שלהם, זה ארנונה, ואז זה הולך להנדסה. 

י יעקב מעלימ .   :הרב  . . ו  פיקוח 

שה מימון  2. הוא כבר לא עובד, עד עכשיו עשה את זה אביב   :מ

  -הפקחים שמסיימים היום אצלנו

י יעקב מעלימ  קורסים עם זה.   :הרב 

שה מימון  היום יש בנייה באמת מטורפת בעיר.    :מ

יה נ שראל ח .   :י . .  אז בואו

שה מימון רגע, אז תקשיבו. מי שירצה מחר, שיבוא יראה את    :מ

 ההצעה. 

שלומי חן "ד   ה לחברה. הם הולכים להוציא את ז  :עו

שה מימון קיבלנו ההצעה, אני יכול להגיד לכם, ההצעה אומרת    :מ

 ₪.  65פחות או יותר ככה. כל תיק שאנחנו נביא להם 



 נתיבותעיריית 

 1/6/2016מיום  16ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
 

 10 

 בלי כסף. תחטוף את זה.     :???

שה מימון אם הוא מכין סקיצה, כמו שבגבייה, שהוא בא אליך    :מ

כלומר, אם יש לך בית של אג' למ"ר,  78למדידות, הוא מכין סקיצה, אז הוא גובה 

 מ"ר, הוא גובה עוד.  200

שלומי חן "ד  .  80%  :עו  מהבתים ב..

 דרך אגב, תגבו את זה על חשבון התושבים.     :???

שה מימון רגע, חכו. עזוב את זה שהתושב ישלם. בקיצור, אנחנו    :מ

 הולכים לסגור עם החברה. 

י יעקב מעלימ  מה החיוב הדד ליין?  :הרב 

שה מימ .    :וןמ .  זה אומר שאנחנו הולכים לתת להם את כל ה.

י יעקב מעלימ .   :הרב  .  משה, יותר חשוב מהד ליין.

ניה שראל ח  נכון, זה חשוב.   :י

י יעקב מעלימ  מה הדד ליין?   :הרב 

שה מימון רגע, הברים מוקלטים. אנחנו מחר סוגרים עם החברה,    :מ

שמלאים שם מיידי. אני מעריך מכינים הסכם. נותנים להם את שלושת הקלסרים 

מאוד קצר, יישבו עליהם שיסיימו את זה. ואז סיכמנו -שיסיימו את זה בזמן מאוד

 תיקים  5איתם שאנחנו מעריכים ש... בנתיבות יש כל שבוע בערך 

 יותר.     :???

יה נ שראל ח  תיקים? ביום יש לך...  5איזה   :י

שה מימון  בחודש בערך.  30יש לנו    :מ

ש "ד   יותר, יותר, עלה, עלה.   :לומי חןעו

י יעקב מעלימ  בחודש.  50  :הרב 

שה מימון הסיכום איתם שפעם בשבוע מגיע איש שלהם יום שלם    :מ

תיקים. כלומר, כל  15להסתובב בעיר. הוא אמר שהוא מסוגל ביום אחד לסיים 
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שבוע בעצם הוא מסיים את כל החומר שהתאסף באותו שבוע אני מאמין שתוך 

 ע הוא יסגור את הכל, ייצאו לשטח, יתחילו להכין לנו את הבדיקות הראשונות.שבו

שלומי חן "ד   רגע, וההגשה עוד פעם תהיה בתוך מחלקת גבייה?   :עו

שה מימון השיטה תישאר אותו דבר. השיטה אומרת כך, הגבייה    :מ

  -מקבלים

יה נ שראל ח  רק יהיה יותר מסורבל.   :י

שה מימון   לא, לא, לא.   :מ

שלומי חן "ד   מי מעביר מהגבייה?   :עו

י יעקב מעלימ  הגבייה באותו יום מעלה.   :הרב 

שלומי חן "ד   הגבייה לא מעבירה באותו יום.   :עו

יה נ שראל ח  איזה אותו יום? אותו שבוע אולי.   :י

שלומי חן "ד  . אני בחנתי אותו הפעם הזאת. שבוע   :עו אני שבוע מחכה..

 עוד לא העביר.  אני מחכה ועוד לא התקבל,

יה נ שראל ח  הוא צודק.   :י

שלומי חן "ד   שמתי לו... ועוד לא העלה את זה למעלה.   :עו

ניה שראל ח אני אומר לך יפה אוזן, הנה, חודשיים היא אמרה לי   :י

... אני מחכה  'אני מרימה לך צלצול, תבוא תיקח תשריט'. חודשיים אין תשריט. 

 חודשיים בשביל תשריט? 

שלומ "ד  לבן אדם, ₪  120,000חודשים אני מחזיק כסף,  4תעצור.   :י חןעו

 שעכשיו הוא כבר נכנס לתביעה. כי אני מחזיק לו את הכסף. 

ניה שראל ח  השמאי רוצה תשריט. ₪...  670,000אני צריך לקבל   :י

י יעקב מעלימ .   :הרב   ... חייב פתרון

שלומי חן "ד   ... אבד להם החומר.   :עו
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ניה שראל ח ..  זה  :י  לא מעניין אותו אין תשריט... משכנתא.

שה מימון תקשיבו, אתם צודקים, הנושא הזה הוא נושא בעייתי.    :מ

 חודשים, יש לנו בעיה בסיפור הזה.  3מאז שאביב עזב 

שלומי חן "ד   לא רק עם אביב. זה היה כבר לפני כן, אבל לא משנה.   :עו

שה מימון עם בשבוע, עושה את לא, אני אומר. כשהיה אביב... פ   :מ

הבדיקות האלה. אנחנו מחר סוגרים עם החברה. בעזרת ה' שבוע הבא אני נותן 

 להם את כל מה שיש לנו. הם יצאו... 

שלומי חן "ד  הם גם צריכים להגיד לך בדד ליין כמה הם נותנים לך,   :עו

.. אני נותן לך את זה ביום ראשון, תגיד לי אתה יום ראשון מ קבל מתי אישור סופי.

 את זה. 

שה מימון המהנדס אמר לי גם היום, הוא לא מוכן להתחייב. הוא    :מ

 רוצה שייתנו לו... 

שלומי חן "ד  המהנדס לא רוצה אחריות. הוא אמר לי גם פעם   :עו

 שעברה... 

שה מימון הוא אומר אני לא נותן שבועיים. עם החברה, יישבו    :מ

ייב לשבועיים'. לא פחות משבועיים, איתה היום 'עם החברה הזאת אני יכול להתח

 אל תצפו לפחות. 

שלומי חן "ד  יודע מה? חודש.   :עו  אין בעיה. אתה 

שה מימון  לא, הוא אמר לי שבועיים.    :מ

שלומי חן "ד   קח חודש.   :עו

סף-אבי מור  יום זה סביר.  14  :יו

שה מימון אז אני אומר לכם, ברגע שתעבוד החברה, וזו חברה    :מ

  -עובדת עם חשבוניתפרטית ש

יה נ שראל ח עזוב את העברת הזכויות, אני מדבר איתך תשריט,   :י
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 שאתה מקבל תשריט פשוט, יש לו תיק, תשריט. תוך כמה זמן? 

שה מימון  ישראל, מתי פנית ליפה?    :מ

יה נ שראל ח  חודשיים. לפני פסח, כמה זמן עבר?   :י

שה מימון  שיים? רגע, שתהיה בריאה. פנית לפני חוד   :מ

ניה שראל ח  כן.   :י

שה מימון   -ראית עבר שבוע, עברו שבועיים   :מ

יה נ שראל ח  שלוש. -באתי אליה פעמיים  :י

שה מימון  סליחה.    :מ

ניה שראל ח  אבל משה, כפרה עליך... אין בעיה. אתה יודע מה? סגור.   :י

שה מימון  תרים לי טלפון.    :מ

ניה שראל ח  ך כל יום. אתה תראה, אני אתקשר אלי  :י

שה מימון אני אומר לה 'יפה, קיבלת פנייה של ישראל, עזבי חבר    :מ

 מועצה, של תושב לפני שבועיים, על דבר קטן, פשוט. היום תגמרי את זה'. זהו. 

ניה שראל ח  בוא, בבקשה.   :י

שה מימון  תודה.   :מ

ניה שראל ח .  2ואני אגיד לך יותר מזה, היא קיבלה עוד   :י  מבנים..

"ד עוד משהו אחד אני רוצה לציין באמת בפורום הזה. כמו   :שלומי חן עו

שדיברת על יחסי האנוש של הפקחים, אני מבקש יחסי אנוש במחלקת ארנונה. 

מגיעים אליי אנשים שממש פשוט פגועים. וגם אני באופן אישי, חבר עיריית 

 נתיבות. 

יה נ שראל ח  בקואליציה.   :י

שלומי חן "ד  ו  :עו  עדה, פשוט בצורה מזלזלת. חוסר יחס. ... קבל עם 

שה מימון  מי? מי?   :מ
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שלומי חן "ד  לא אציין שמות. חוסר יחס, זלזול, קשיחות. מה קרה?   :עו

 צריכים לקבל שירות. גם צריך לעשות את הדברים האלה, להגיד אותם על השולחן. 

י יעקב מעלימ  מאושר פה אחד?  2סעיף   :הרב 

 

ה: ש החלט פה אחד לא יתוח ר הוחלט  פ י  יטל ש בתקבולים מה ימו למימון  -ש

סה. נד  הוצאות מחלקת ה

 

סך  .4 גב ב הנ פיתוח  שות ל יוחד מהר שור תקציב מ ית  -₪  231-111אי עבור תכנ

נגב. י  מצו

 

י יעקב מעלימ אישור תקציב מיוחד מהרשות לפיתוח הנגב  – 3סעיף   :הרב 

.. עבור תכנית מצוינגב. זה כבר משהו שהיה לנו ₪  120,000בסך   בהמשך של.

שה מימון  כן, כן.    :מ

 

ה: שר  החלט ה אחד לא פ גב בסך הוחלט  נ ה פיתוח  שות ל יוחד מהר תקציב מ

גב. -₪  231-111 נ י  עבור תכנית מצו

 

נוך בסך  .5 החי שרד  יוחד ממ שור תקציב מ של  -₪  411-111אי ה  ש עבור רכי

שמל.  הח שת  יבור לר "ח וח ה במוס שמיר י   ביתנ

 

י יעקב מעלימ  . 4  :הרב 

סף-בי מורא  ביתני שמירה.   :יו

שה מימון  גם שמירה.    :מ

י יעקב מעלימ ₪  300,000אישור תקציב מיוחד ממשרד החינוך בסך   :הרב 
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 עבור רכישת ביתני שמירה מוסדות חינוך וחיבור לרשת חשמל. גם מאושר פה אחד. 

 

ה: שר  החלט פה אחד לא נוך בסך הוחלט  י שרד הח יוחד ממ יב מ  -₪  411-111תקצ

שמל.עב שת הח יבור לר "ח וח ירה במוס שמ י  נ של בית שה  י  ור רכ

 

שבון בבנק הדואר  .6 פתיחת ח שור  ה.  -אי י י "חות חנ גביית דו פת   לצורך אכי

 

שה מימון .. שלנו, ישראל, התמלא כבר.  - 5לגבי    :מ . 

י יעקב מעלימ אישור פתיחת חשבון בנק הדואר לצורך אכיפת  – 5  :הרב 

 אושר פה אחד? כן. גביית דו"חות חנייה. גם מ

 

ה: שר  החלט פה אחד לא נק הדואר הוחלט  שבון בב פת  -פתיחת ח לצורך אכי

ה. יי נ "חות ח ית דו  גבי

 

ימו ביום  .7 סתי שה ים  "ר גירת התב שור ס  . 42.23.26אי

 

י יעקב מעלימ , זה כל 31.12.15-אישור סגירת תב"רים שהסתיימו ב – 6  :הרב 

 התב"רים שסיימו אותם. 

שלומי חן "ד   מאושר, מאושר.   :עו

שה מימון  סיימנו כמעט באפס.    :מ

י יעקב מעלימ  סך הכל. ₪  2,000  :הרב 

 

ה: שר  החלט ה אחד לא פ ימו ביום הוחלט  הסתי ש "רים  התב ירת   .42.23.26סג
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ה: רבעון  .8 פ י לתקו נ "ח רבעו שור דו נת  5אי ש  . 3126ל

 

י יעקב מעלימ  שבים פה. עכשיו זה שעה וחצי יו –אישור דו"ח רבעוני   :הרב 

שלומי חן "ד   אבי עושה את שיעורי הבית.   :עו

שה מימון  הגזברית לא פה כי היא לצערי כבר יומיים חולה בבית.   :מ

סף-אבי מור משה, אני חושב שאנחנו דיברנו עשרות פעמים בנושא של   :יו

יום ועניינים וזה. איפה  60הדו"חות הרבעוניים. אני לא רוצה להתייחס לחוק 

 ? 2016אשון של רבעון הר

שראל י "ח ברק   אתמול סגרנו.   :רו

סף-אבי מור  באמת, באמת. ברק, זה רציני?   :יו

שראל י "ח ברק   מאוד.   :רו

סף-אבי מור  60מה זה מאוד? אני צריך לקבל את הדו"ח הזה תוך   :יו

 ? 31.3-יום. למה הוא לא נמצא אצלי עד ה

שראל י "ח ברק  . קודם כל אתה יכול לקבל אותו.  :רו . 

סף-אבי מור .   :יו  במאי

ניה שראל ח  אתמול היה מאי.   :י

שראל י "ח ברק  .   :רו  קח אותו

סף-אבי מור  בסדר, אבל תשלח אותו. מה? עכשיו אני אתחיל...?   :יו

שה מימון  אבי, תקשיב. באמת עכשיו תקשיב.    :מ

סף-אבי מור   -יום 60יום. כשהוא אומר לך תוך  60לא צריך לחכות   :יו

שה מ רגע. אגב, שתדע, אתמול סגרנו את הדו"ח הכספי,    :ימוןמ

 הנתונים שרצינו, שהיו צריכים להגיע. 

שראל י "ח ברק   שבועות לא עובדים.  3אבי, קח בחשבון שהיה לך פסח.   :רו



 נתיבותעיריית 

 1/6/2016מיום  16ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
 

 17 

שה מימון .. 31.5, אתמול היה 1.6-תקשיב, היום ה   :מ  . באמת.

סף-אבי מור י  :יו  ודע הוציאו. ... תאגידים, קבוצות ענק, אתה 

שראל י "ח ברק  שבועות  3זה עובדי עירייה? זה עובדי עירייה? יש לך   :רו

 אבי, מימונה. שבועות חופש.  3-חופש. יוצאים ל

סף-אבי מור  ברק. אף פעם לא נותנים את הדו"חות האלה בזמן.   :יו

 )מדברים ביחד( 

שה מימון נ   :מ היה חבר'ה, יום אחד איחור, אל תגזימו, באמת, בואו 

.. עם כל זה שאתה צודק בטענה של תוך   יום.  60גם.

סף-אבי מור  . 90-לא, זה לא לחכות עד לדקה ה  :יו

שה מימון סליחה, אבל תבין. יש פה גם נתונים שצריכים להתקבל.    :מ

הוא לא יכול להכין דו"ח רבעוני על סמך אוויר. באמת. אל תגזימו. סתם בשביל 

ה רשויות רק באזור הדרום הגישו דו"חות הספורט, תעשה מחר, תבדוק כמ

.. קבע  .. תבדוק ותראה. אבי, עוד פעם.  יום.  60כספיים.

שראל י "ח ברק  דרך אגב, משרד הפנים אישר אותו היום. היום הוא   :רו

 אישר אותו. אתמול שלחנו, היום הוא אישר אותו. 

שה מימון .. עשינו כמה הערות,   :מ  אתמול ישבנו אני והוא ויחיאל.

 כמה עדכונים קטנים, סגרנו אותו אתמול. זהו. 

סף-אבי מור הרי מה קורה? העניין הזה של הדו"חות, מה קורה? כל   :יו

העניין הזה של הדו"חות להגיש אותם מוקדם, על מנת שמועצת העיר תוכל לבדוק 

 אם יש דברים שצריך לקזז, צריך להוסיף, צריך להעביר. 

שה מימון יה לך דו"ח כספי שחסר בו נתונים? תגיד לי, ואם יה   :מ

.. פעם הבאה... שינויים, תגיד 'חבר'ה, מה  הדו"ח הכספי לא יהיה רציני, ואז אתה.

 אתם רציניים?'. 

סף-אבי מור  יום.  60משה, כשהמחוקק קבע   :יו
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שה מימון .    :מ .  קבע.

סף-אבי מור בכל שנה יש פסח, בכל שנה יש שבועות ויש ראש השנה   :יו

נו חבר'ה, אבל זה לא קשור. ויש ל"ג   בעומר ויש עצמאות, יש הכל. 

שה מימון המחוקק גם קבע שיש ועדות בעירייה שאף אחד לא    :מ

 מכנס אותן. קבע, אז קבעו. ועדה ל... 

סף-אבי מור דרך אגב, למה ועדת הכספים לא מתכנסת? למה אתה לא   :יו

 מכנס את ועדת הכספים? מה היה? 

י יעקב מעלימ  .. שהיה. .  :הרב 

סף-אבי מור  מה זה היה? התכנסה ועדה?   :יו

י יעקב מעלימ  כן.   :הרב 

סף-אבי מור עזוב, נו. למה ועדת הכספים לא התכנסה לגבי לא. מתי?   :יו

 ?2015דו"ח 

י יעקב מעלימ  עם הגזברית ועם יובל.   :הרב 

שראל י "ח ברק   לגבי מה?   :רו

סף-אבי מור . 2015  :יו  , הסיום..

"ח ברק  שראלרו  , אני חושב שהתכנס. 2015לגבי   :י

י יעקב מעלימ  עשינו ישיבה.   :הרב 

שראל י "ח ברק   . 2016אתה בכלל לא היית בישיבת תקציב של שנת   :רו

סף-אבי מור .   :יו  נכון, לא הייתי

שראל י "ח ברק   יפה. הגשנו שם גם את זה.   :רו

סף-אבי מור  זה היה?   :יו

שראל י "ח ברק   כן, היה.   :רו

סף-בי מורא  כי אני לא קיבלתי את זה. למה לא קיבלתי את זה?   :יו
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שראל י "ח ברק   אין מושג.   :רו

סף-אבי מור לגבי הדו"ח הזה. מה שאני רואה היום, על פי הדו"ח   :יו

זאת אומרת, ₪.  12,126,000, הסתיימה בגירעון מצטבר של 2015הכספי של שנת 

  -לקחנו הלוואה גירעון,₪  13,280,000-התחלנו את השנה ב

שה מימון .    :מ .  גירעון. ₪  346,000ימים,  3.

סף-אבי מור אוקיי? שוטף ₪, מיליון  4,500,000לקחנו הלוואה של   :יו

חבל שאין לי את ₪.  12,126,000, 31.12.15הגירעון המצטבר עד ₪,  3,346,000

ני משהו הדו"ח, אני רוצה לדעת למשל אם יש לך איזושהי הערכה לגבי הרבעון הש

 דבר כזה? הערכה. 

שראל י "ח ברק   ? 2016של שנת   :רו

סף-אבי מור  כן, אני מדבר על הערכה.   :יו

שראל י "ח ברק   )נשמע מצקצק בלשונו(   :רו

סף-אבי מור אין לך הערכה. אם אין לנו עכשיו את הדו"ח הזה, בוא   :יו

-ב₪  4,250,000לקחנו הלוואה נוספת של ₪,  12,126,000נאמר... יש לנו איזה 

 , שלכאורה צריכה להתקזז מזה. 2016

???:    2016 ? 

סף-אבי מור בטח, השנה לקחנו הלוואה. הרי גמרנו את כל   :יו

 ההלוואות. 

שראל י "ח ברק   לא לקחנו.  2016שנת   :רו

י יעקב מעלימ  לא לקחנו.   :הרב 

סף-אבי מור  ₪?  4,250,000-מה עם ה  :יו

שראל י "ח ברק  , אבל עוד לא לקחנו שום 2016בשנת צריך לקחת   :רו

 הלוואה. 

סף-אבי מור  לא נלקחה הלוואה השנה?   :יו
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י יעקב מעלימ  לא, עוד לא. בוודאות.   :הרב 

יה נ שראל ח  חתמנו על בקשה להלוואה. לא מימשו אותה.   :י

סף-אבי מור  כי אני זוכר היה משהו דבר כזה. מה?   :יו

שראל י "ח ברק  .   :רו .  אתה צודק.

סף-וראבי מ .   :יו .  בריבית קבועה.  3.2%אבל זה אושר. זה אני זוכר.

יה נ שראל ח .   :י  נכון

שראל י "ח ברק  . יש הלוואה 2014שנייה. יש הלוואה שנלקחה בשנת   :רו

-. אז אתה אולי מדבר על ה2016, ויש גם אחת שתילקח בשנת 2015שנלקחה בשנת 

 . 2014של שנת ₪  4,250,000

סף-אבי מור  4.5לקחנו ₪, מיליון  16 – 6, ולקחנו 10לקחנו תראה,   :יו

זה על פי תכנית ₪, מיליון  4.250ויש לנו עוד ₪, מיליון  20.5 -₪ מיליון 

 ההתייעלות. 

שראל י "ח ברק   נכון מאוד.   :רו

סף-אבי מור  אתה מסכים איתי?   :יו

שראל י "ח ברק   מסכים.   :רו

סף-אבי מור ₪, מיליון  8גירעון  2014הרי איך בנינו את זה? אמר   :יו

מיליון  25היה גירעון של אז ₪. מיליון  17יחד ₪, מיליון  3 ₪2016, מיליון  6 2015

זה חוב מתגלגל, זה ₪ מיליון  17.2הלוואות, ₪ מיליון  24.750, אמרנו 42היה ₪, 

 מיסים וארנונה וכל הדברים האלה. 

שראל י "ח ברק   הכל נכון.   :רו

סף-אבי מור אבל זוכר שלקחנו את ההלוואה האחרונה, לא עכשיו אני   :יו

 מימשתם אותה? 

י יעקב מעלימ  לא.   :הרב 

שראל י "ח ברק   2015מימשנו,  2014אנחנו מממשים הלוואה בשנה.   :רו
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 . 2016מימשנו ועכשיו 

יה נ שראל ח אבל למה אתם מחכים לסוף שנה? לא עדיף תחילת השנה   :י

 לקחת אותה? 

שראל י "ח ברק  ..  לא, זה לא  :רו  העניין. משרד הפנים קובע.

שה מימון ברק, אני חושב שהחלטנו בסוף לקחת הלוואה לפיתוח,    :מ

 ₪. מיליון  4.250לא 

שראל י "ח ברק   של ההלוואה השנייה?   :רו

שה מימון -לא. ההלוואה השנייה שאמרנו כרגע, לא ניקח את ה   :מ

נגיש של השכונ₪ מיליון  1.5-עד שנסגור את ה₪, מיליון  4.250 ה החדשה, ואז 

 סכום יותר גובה. עשינו גם חשבון...

סף-אבי מור בריבית קבועה, סכום היה  3.2%רגע, ההלוואה הזו של   :יו

 ₪? מיליון  4.5כמה, 

ניה שראל ח  ₪. מיליון  4.250  :י

סף-אבי מור  אז מה, לא נלקחה?   :יו

ניה שראל ח  הוא אומר שלא.   :י

שראל י "ח ברק  נ  :רו  ₪. מיליון  4.5-כון, זה של האם אני זוכר 

שה מימון תקשיב, אם היתה הלוואה השנה, זה היה מופיע פה,    :מ

 נכון?

שראל י "ח ברק   ברור, מה השאלה? לא לקחנו.   :רו

סף-אבי מור  אם זה ברבעון השני, זה לא יופיע פה.   :יו

שראל י "ח ברק   לא, אבי, אבי.   :רו

שה מימון .. איזה רבעון    :מ . רבעון שני.  שני? זה חודשיים..

סף-אבי מור .  :יו .  יכול להיות אולי.
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 )מדברים ביחד( 

שראל י "ח ברק  ידי   :רו ההלוואות נלקחות במסגרת אבני הדרך שנקבעו על 

 משרד הפנים ואנחנו בתכנית ההתייעלות. 

 אז מתי אנחנו אמורים לקחת את ההלוואה?     :???

שראל י "ח ברק  ר, קודם כל תגיש לי דו"ח אבני הדרך אומרות כזה דב  :רו

רבעון ראשון, אני רוצה לראות איך אתה מתקדם, אם אתה עומד בתכנית 

יש עוד כל מיני נושאים נוספים שאתה צריך להראות לי  –ההתייעלות או לא. ב' 

עמידה בהם. זאת אומרת, לפני דו"חות רבעון ראשון משרד הפנים לא מדבר איתך 

.. אז אין סיכוי בעולם שכרג ע קיבלת את הדו"ח הראשון, ואנחנו כבר קיבלנו על.

..  הלוואה.

סף-אבי מור  אז מתי אתה לוקח, ברבעון השלישי?   :יו

י יעקב מעלימ  סוף השני, תחילת שלישי.   :הרב 

שראל י "ח ברק   אני יכול עכשיו להתחיל להתקדם איתה.   :רו

יה נ שראל ח  ואנחנו בטוח לוקחים הלוואה?   :י

שראל י "ח ברק   ן שום סיבה שלא ניקח. אי  :רו

יה נ שראל ח  ... 12%אתה משלם ריביות   :י

שראל י "ח ברק  ? על מה אתה מדבר? איפה. אני לא בן אדם 12%איך   :רו

 פרטי. עירייה לא יכולה להיות במינוס, אסור לה. 

יה נ שראל ח  אה, אין לכם מינוס?   :י

שה מימון  אין מינוס לעירייה.    :מ

יה נ שראל ח  גירעון? איפה הוא? אז מה זה ה  :י

י יעקב מעלימ  הלוואות.   :הרב 

ניה שראל ח  אה, גירעון זה בהלוואות?   :י

שה מימון פירעון ₪ מיליון  7.5אל תשכח שאנחנו גם מחזירים    :מ
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 מלווות. 

סף-אבי מור  זה התחייבויות שאתה צריך לתת.   :יו

שה מימון ון הלוואה. אבל החזר פירע₪ מיליון  4.5לקחנו  2015   :מ

זה לא שלקחתי הלוואה ואני הגדלתי את הזה. לקחתי ₪. מיליון  7.5מלוות 

עשינו את החשבון שזה משתלם לנו. הלוואה כי שווה לי בשביל המענק איזון שלי, 

זה אמיתי. בסוף... כאילו יצאתי בפחות חוב, ₪. מיליון  7.5ומצד שני גם החזרתי 

₪ מיליון  3-אבל מכיוון שהייתי ב₪. מיליון  4.5ולקחתי ₪ מיליון  7.5כי החזרתי 

 בסדר.  -גירעון אז

י יעקב מעלימ  עוד משהו?  :הרב 

סף-אבי מור  מה זה עוד משהו? יש לי פה הרבה מאוד דברים.   :יו

י יעקב מעלימ  בכבוד, מחכים לך.   :הרב 

 )מדברים ביחד( 

סף-אבי מור לגבי ההוצאות, סך הכל למשל בשכר הכללי הוצאנו   :יו

אם ₪. מיליון  4יותר. הוצאנו את זה פעולות וכלליות כמעט ₪  848,000בהוצאות 

 כאילו מה, מאיפה זה נבע? ₪. מיליון  4.760אתה יכול לפרט לי, הוצאנו יותר 

שראל י "ח ברק  , 2015יש לנו גידול חד מאוד ביחד לתקציב לשנת   :רו

ורת רחובות, בנושא השפעה, תא 2016שנאלצנו בלית ברירה גם לתת לו ביטוי בשנת 

 בכל אחד מהסעיפים האלה. ₪ מיליון  1של כמעט 

סף-אבי מור  מה אמרת לפני כן, גידול של מה?   :יו

שראל י "ח ברק   גידול בהוצאה. ההוצאה גדלה.   :רו

סף-אבי מור אבל כשהכנת את התקציב, אתה יודע להכין משהו   :יו

 עתידי. 

שראל י "ח ברק  מכין אותו בתחילת  כאשר אתה מכין את התקציב, אתה  :רו

שנה. אבל יש לך צרכים שנובעים במהלך השנה. ביחס לתקציב המקורי יש לך גידול 

 ₪. מיליון  2בכל אחד מהסעיפים האלו. זה לבד סוגר לך פער של ₪ מיליון  1של 
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שה מימון .. עיר כמו נתיבות והמצב שלה, אתה לא מסוגל    :מ אבי.

ומר 'בוא נקצץ קצת בפעולות. אז נקצץ אמיתי להכין תקציב מאוזן. אתה בעצם א

פה קצת, פה שם'. ומאז מסתבר לך שהחיים לא כמו שאתה חושב. אני אתן לכם 

 דוגמא, חבר'ה, בחודש מאי, היה פסח, נכון? או אפריל. 

י יעקב מעלימ  אפריל היה פסח.   :הרב 

שה מימון קיבלנו אתמול את החשבון של רק ההטמנה של האשפה.    :מ

רק ההטמנה של דודאים, ₪. י המשאיות של עוד כמה מאות אלפי ההטמנה, בל

הטמנה לדודאים. אתם יודעים למה? כי ₪  470,000חודש אחד, קיבלתי חום, 

להיום, אנחנו משלמים היטל  2008-, סליחה, מ7המדינה הזאת ריבעה, או אפילו פי 

 ₪.  700,000שילמנו  2008-הטמנה, כשב₪ מיליון  3. אנחנו השנה נשלם 7הטמנה פי 

סף-אבי מור ב  :יו  , כמה? 2015-אבל... 

שה מימון אם אני לא אפנה אשפה בחודש אפריל לפני פסח, מה    :מ

 .  תגידו לי? 'העיר מלוכלכת, העיר מסריחה'

יה נ שראל ח  יש גם גידול, גידול בתושבים.   :י

שה מימון 'לא מעניין אותי מה, תביא    :מ אני אומר לבוסקילה 

.  שופלים, תביא  טרקטורים, תביא משאיות, תפנה הכל'

שלומי חן "ד  .   :עו  נכון, נכון

שה מימון .    :מ .   -אני תכננתי₪?  470,000אני חושב.

סף-אבי מור ב  :יו ? מה אתה מדבר 2015-משה, כמה שילמת היטל הטמנה 

 ? 2008עכשיו 

שה מימון  פחות מ...?  30%   :מ

סף-אבי מור  ? 2016-ו 2015... 30%מה,   :יו

יה נ שראל ח  גם האוכלוסייה עלתה.   :י

 שנים.  6הוא מדבר על     :???
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סף-אבי מור .   :יו  עזוב מה שהיה לפני

 )מדברים ביחד( 

שראל י "ח ברק   בשנה. ₪ מיליון  8אבי, סעיף אשפה עומד על   :רו

שה מימון  ₪. מילון  4שנים היה  5מיליון, שלפני  8   :מ

שראל י "ח ברק  .   :רו  נכון

שה מימו יודעים למה? ההטמנה, פינוי אשפה הוא עושה לנו    :ןמ אתם 

יחסית מחיר טוב הקבלן. ההטמנה, בגלל שהמדינה רצתה מאוד להטמיע את נושא 

זה  2020-את ההטמנה, כל שנה. ב 20%-15%-ה... בהפרדה, היא מעלה כל שנה ב

זר יותר מהיום. ההטמנה. היא מעלה בכוונה, אומרת לך 'אדוני, תמח 100%יהיה 

 .  יותר, תשלח פחות'

יה נ שראל ח .. של מחזור?   :י  דרך אגב, למה לא התחלנו לעשות פה.

סף-אבי מור המדינה הזאת לא מבנה שאתה יכול ברעננה לעשות את   :יו

 זה יותר מהר, כי שם אנשים יותר אמידים. 

שלומי חן "ד   דרך אב, התחלנו איזשהו הליך. זה נעצר איפה שהוא.   :עו

שה מימון  חבר'ה, שמנו פחים כתומים.    :מ

ניה שראל ח  נעצר הכל.   :י

שלומי חן "ד  .   :עו .  קשה.

ניה שראל ח לא קשה, אחי. תיתן קנס. הייתי גר בקנדה, בן אדם שיש   :י

דולר. אותו  200לו פח כחול והוא שם במקום זבל אורגני פחיות, הוא מקבל קנס 

 דבר תיתן קנסות. רק דרך הכיס. 

שראל י "ח ברק   דולר?  200מי ישלם פה את הקנסות האלה   :רו

יה נ שראל ח  אין מה לעשות.   :י

 )מדברים ביחד(  

שה מימון לצערי, הפחים הכתומים שמיעדים, תקשיב טוב, את    :מ
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היודע מה המחזור אומר? אתה שם בתוך הבית פח קטן, סיימת בקבוק חלק או 

א, שוטף אותה בכיור, קרטון חלב, סיימת אשל, גבינה לבנה, אתה לוקח את הקופס

 אמיתי, לא צוחק, ושם אותה. אנחנו בנויים לזה? 

 לא.     :???

שה מימון תגידו, הם נורמאליים? אתם רוצים דו"חות, אין בעיה.    :מ

פקחים ולהגיד להם 'אתם כמו שוטרי תנועה, עומדים ליד  2אני יכול לקלוט מחר 

 760חות של איכות הסביבה? הפקחים ותפתחו שקיות ושימו... אתה יודע כמה דו"

 .₪ 

שלומי חן "ד   זו גזירה שאי אפשר לעמוד בה.   :עו

שה מימון  מה אתם רוצים, להרוג אנשים?    :מ

ניה שראל ח  לא, זה מוגזם.   :י

שה מימון על ₪ מיליון  3אז אני אומר לך שאני בסוף אוציא השנה    :מ

 ₪. מיליון  2.2הטמנה, תקצבתי 

ניה שראל ח  וב על משהו. צריך לחש  :י

שה מימון  מה אני יכול לעשות? ₪, מיליון  2.2תקצבתי    :מ

שלומי חן "ד   צריך לחשוב על איזושהי התייעלות.   :עו

שה מימון זה אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי. אם אני לא אפנה,    :מ

יגידו לי למה אתה חורג בתקציב. גינון, ראש העיר לפעמים  יצעקו עלינו. אני אפנה, 

רואה מקומות לא פתחו מים. חבר'ה, מים שוחטים אותנו התאגיד, שוחטים בא 

 לקוב. ₪  2.5אותנו התאגיד, שוחטים אותנו. כשהמים היו אצלנו, היינו משלמים 

סף-אבי מור  לא רצית.  –כשהצענו לכם אז להתנגד   :יו

שה מימון  עזוב, עזוב.    :מ

סף-אבי מור .. ולא עשו  :יו שום דבר. אנחנו  מה עזוב? הנה, שדרות.

ונלך לבג"צ ויהיה משק סגור של  . לתאגיד הים ולא נעשה,  הגשנו הצעה לא ל..
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 המים ואתם ל... מה התושבים משלמים. וזו עובדה, וזה מה שקרה בדיוק. 

שה מימון .    :מ .  גם בשדרות משלמים כמעט אותו דבר. ההבדל הוא.

סף-אבי מור אגיד, אני צריך משה, מקורות זה לא אותו דבר כמו ת  :יו

 לשלם... 

שה מימון  תושב שדרות משלם כמוך פחות מע"מ, כמוך.    :מ

סף-אבי מור .. לא נתחבר לתאגיד, ונלך   :יו דרך אגב, היתה הצעה שלי.

ונגיד להם שנעשה משק סגור.   לבג"צ, 

שה מימון  מי הלך לבג"ץ?    :מ

סף-אבי מור   -שאנחנו נלך לבג"צ. שאם יחייבו אותנו  :יו

שה יודע למה אתה מדבר לא לעניין?    :מימון מ  אתה 

סף-אבי מור  מה לא לעניין?   :יו

שה מימון יודע מה הבעיה של שדרות?    :מ  תקשיב. אתה 

 היה את הקסאמים.     :???

שה מימון  אף אחד לא רצה אותם.    :מ

י יעקב מעלימ  לא רצו להתחבר איתם.   :הרב 

שה מימון קרית גת, לא באר שבע ולא  אף אחד לא רצה. לא אזור   :מ

תאגיד אשקלון. אף אחד לא רצה אותם. הם באו ואמרו 'מה אתם רוצים מאיתנו? 

 אנחנו עכשיו מוכנים להתחבר לכל תאגיד. 

 אתם לא מוכנים?     :???

שה מימון .    :מ .. להחליט 'לא הולכים' וזהו  אז עזבו, למה אתם סתם.

סף-אבי מור מה קורה בנושא של הרווחה, היינו מנסים. תגיד לי,   :יו

 . 19-הגענו ל₪, מיליון  15.5בגידול הזה של פעולות רווחה.... 

שראל י "ח ברק  אתה צודק. התחום הזה פשוט בלית ברירה... מרים דידי   :רו
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הרבה יותר טוב ממני. נכנסו המון ילדים לפנימיות, בעיקר  יכולה לספר לך על זה

. פנימיות וזקנים.   מתחום..

סף-אבי מור .   :יו .  לא, אין בעיה, רק.

שראל י "ח ברק  ברווחה, תראה את  2016אבי, תסתכל על תקציב של שנת   :רו

 הגידול. 

שה מימון  חבר'ה, אבל תשימו לב שיש גם גידול בהכנסות.    :מ

שראל י "ח ברק  .   :רו  דרך אגב, זה יותר מה... שלנו

שה מימון  משפחה אחת. חודשים הגיעה לנתיבות  6-7ישראל, לפני    :מ

י יעקב מעלימ  מירושלים.   :הרב 

סף-אבי מור  ילדים.  12שיש להם איזה   :יו

יה נ שראל ח .   :י . .100,000 . 

י יעקב מעלימ  ₪. מיליון  1.5? 100,000איזה   :הרב 

שה מימון משפחה אחת. אין לך שום שיקול דעת, אין ₪  500,000   :מ

זה ₪  400,000ת דעת מקצועיות. לך שום אפשרות. אתה חייב פנימיות, יש לך חוו

של העירייה, מאיפה שאין לה ₪  125,000חבר'ה, זה ₪. נשמע כאילו חצי מיליון 

 ₪?  125,000-אותם. אני רבע צריך לשלם. ומאיפה אני אביא את ה

ניה שראל ח . לתת להם, בואו קחו   :י עכשיו כל מקום בארץ שהם ילכו..

 לכם.  שכירות על חשבוני במושב אחר, אני אממן

שה מימון  מושב? מושב מקבלים.    :מ

סף-אבי מור .   :יו . תראה משה, אני אגיד לך, חבל מאוד שפה נושא של ה.

מנהלת המחלקה לא נמצאת, נושא של החינוך, יש הרבה מאוד שאלות שנשאלות 

בנושא של חינוך. תשמע, המצב של החינוך בנתיבות הוא לא משהו. תשמע, עם כל 

תשובות. ודרך אגב, בישיבה האחרונה אם אתה זוכר, שאלתי  ההוצאה. אני רוצה

. לבגרות?  ומה אמר לי? תוך יומיים אני אחזיר לך  –את ראש מינהל החינוך למה..
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 תשובה. אתה זוכר? תוך יומיים, נכון? ראש מינהל החינוך. איפה התשובה? 

שה מימון  הוא לא ענה לך בכלל?    :מ

סף-אבי מור  מה?   :יו

שה מימון  הוא לא חזר אליך?    :מ

סף-אבי מור לא, הוא לא חזר בכלל אליי. 'תוך יומיים אני אחזיר לך   :יו

תשובה. זה רציני כל הדבר הזה? ועדת חינוך לא מתכנסת, אין תכנים, מועצת העיר 

 לא דנה בדברים האלה. 

שה מימון אף פעם בדו"חות הכספיים לא הגיעו דו"חות של רווחה,    :מ

 פעם. אתם רוצים? לא הגיעו אף 

סף-אבי מור  סיכום שנה, רבותיי, זה סיכום שנה.   :יו

שה מימון  זה לא סיכום שנה.    :מ

סף-אבי מור  . 2015בוודאי. מקום   :יו

שה מימון .    :מ .  הדו"ח עצמו כדוח.

שלומי חן "ד   אז את מי הוא ישאל את השאלות האלה?   :עו

סף-אבי מור  יכול לענות לי פה. את מי אני שאל? אף אחד לא   :יו

שה מימון  הוא יכול לתת, ודאי, הוא מספרים.    :מ

שלומי חן "ד   הוא גם יכול לקרוא את זה מפה, מה הוא צריך אותו?   :עו

שה מימון תקשיב. אתה יודע, אני חושב עוד פעם. אתם רוצים    :מ

 לשבת דיון על חינוך? זה לא ישיבת מועצה על תקציב. באמת. 

סף-אבי מור  אבל ביקשנו, משה, כמה אני יכול לבקש לכנס ועדה?   :יו

שה מימון  חבר'ה, אני לא ראש העיר.    :מ

סף-אבי מור  אז שיהיה ראש העיר, ייתן תשובות.   :יו

שה מימון  אני לא ראש העיר, אני מנכ"ל.    :מ
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סף-אבי מור  אז מה אתה רוצה שנעשה, משה? מה אתה רוצה?   :יו

שה מימון לך? אתה רוצה פה לדבר בעצם על תכנים  מה אני אומר   :מ

בחינוך, ואתה רוצה לדבר על מה היה ברווחה, בסדר? אני חושב, מי זה יו"ר ועדת 

 הרווחה? 

 מעלימי.     :???

שה מימון  ... ועדת רווחה, מה הבעיה?    :מ

סף-אבי מור  ממונה על הרווחה.   :יו

שלומי חן "ד  יודע מי נגד מי. ... צריך לעשות איפוס, אף אחד לא   :עו

.  משה, מי סידר את הוועדות בתחילת הקדנציה? אף אחד לא יודע מי..

 )מדברים ביחד( 

שה מימון  –רוצים להיבחר. נגמר הבחירות  300 –כשיש בחירות    :מ

מתחילות ישיבות. מתחילות ישיבות, אנשים לא כל כך מגיעים. ואז אתה יושב על 

 אש ועדות. הוועדות, כולם רוצים להיות יושבי ר

שה מימון עזוב, עזוב. אני מוכן עם שלומי ואיתך ועם מעלימי ועם    :מ

מי שאתם רוצים. נשב ביחד, נעשה סדר. אף אחד לא יודע כלום, אף אחד לא יודע 

 מי נגד מי. 

שלומי חן "ד  .   :עו .  לסדר את הוועדות ולמיין אותן מחדש.

שה מימון  יש ועדות, תגידו מה אתם רוצים.    :מ

יה יעקב מעלימ .   :רב  .  יש אצל סיגל.

שלומי חן "ד  ... מי בוועדה? אני נמצע בבניין ערים, בשמות,   :עו

 במכרזים. 

שה מימון  אלה עובדות, אלה עובדות.    :מ

סף-אבי מור  שבועות אנחנו מתכנסים. 3בניין ערים, כל   :יו

שלומי חן "ד  יודע איפה הוא נמצא.   :עו  אבל אף אחד לא 
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 חד( )מדברים בי

י יעקב מעלימ  אני ממונה על הרווחה.   :הרב 

שה מימון .. פעם ועדת רווחה,    :מ אז סליחה, באמת, אתה יכול גם.

 לשמוע, להשמיע. תראה, יש דברים... תשמע, זה חסוי. 

י יעקב מעלימ  אמרה לי על הרבה דברים שהם חסויים.   :הרב 

ניה שראל ח  היא יכולה להגיד לו זה חסוי?   :י

יעק יהרב   כן.   :ב מעלימ

סף-אבי מור  יש שמות... בלי שמות.   :יו

יה נ שראל ח  מקרים, בלי שמות.   :י

י יעקב מעלימ .  :הרב  .  אני מקבל את זה, אני אכנס ועדת.

 )מדברים ביחד( 

סף-אבי מור או שאתם רוצים להיות רציניים, לדון בצורה רצינית. גם   :יו

 ברים. מבחינת דברים ערכיים.  משה, אני אומר לך ד

שלומי חן "ד   אבי, אבל צריך להגיד את זה לא רק בישיבות מועצה.   :עו

סף-אבי מור  אז מתי יש לי הזדמנות להגיד?   :יו

שלומי חן "ד   חוץ מהישיבות מועצה.   :עו

סף-אבי מור בישיבת מועצה אתה זוכר שדנו, שביקשתי מראש מינהל   :יו

לי יוחנן? 'תוך יומיים תקבל ממני החינוך למה יש ירידה ב...? אתה זוכר מה אמר 

. הראיתי לו, תום יומיים תקבל תשובה. ואחר כך אנחנו רואים יש בעיות  תשובה'

נגיע לפה לשכר של כל מנהלי  במיצ"ב, בעיות בזכאים לבגרות, ועוד מעט 

. לא יודע כמה מאות אלפי   חבר'ה, זה לא יכול להיות. ₪. התיכונים..

 ... לא שלנו, זהו.     :???

סף-אבי מור .   :יו .  לא שלנו. בסדר. אלה דברים, משה.
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שה מימון אני יכול דבר אחד לעדכן אתכם, שביום ראשון או שני    :מ

.. כתבה על תוצאות של בגרויות... התקיימה פה ישיבה עם  התקיים פה בעקבות.

מנכ"ל... וכל הצוות החינוכי שלנו, כל מנהלי התיכונים שלנו. אני הייתי, ראש עיר 

הסיכום היה עוד פעם, אני אעביר לכם את הסיכום, ומנהל אגף החינוך מהעירייה. 

לא משנה כרגע מה היה בתוך הישיבה. הסיכום היה, וביקשנו לשנות, לעשות שינוי 

.. מקציבה ₪ תקציבי גם השנה גם שנה הבאה, שעיריית נתיבות מקציבה מיליון  ו.

יילכו למקצועות הריאליים  כולם₪, מיליון  2, 2017-ו 2016-ב₪, מיליון 

מקצועות: מתמטיקה, אנגלית, פיזיקה. להשקיע בזה כמה שאפשר.  3לתגבורים. 

ראש העיר גם אמר להם, אני לא רוצה את המורים שמלמדים בתיכון... תביאו לי 

אתם מותר לכם לקחת מורים איך ₪, מורים הכי טובים. אני מעביר לכם מיליון 

ייה. אתם תיקחו מורים הכי טובים שיש, תביאו לפה שאתם רוצים, לי אסור כעיר

. לפני  ..  10מצידי גם דוקטורים, תביאו מה שאתם רוצים. אני רוצה, כמו שפרופ'

.. יוסף, לקחו פיזיקה, ופתאום  שנים לקח תחום שנקרא פיזיקה, הוא והד"ר השני.

ו 9אתה שומע בנתיבות   יח"ד פיזיקה.  10-יח"ד פיזיקה 

סף-אבי מור .. בסדר, עזוב. א  :יו  ני לא רוצה לדבר.

שלומי חן "ד   היו הישגים יפים, היו הישגים.   :עו

שה מימון .. למה לא? חבר'ה,    :מ סליחה, למה? שני הילדים שלי עשו.

 לקחו פרויקט, הביאו אנשים רציניים. 

י יעקב מעלימ  והיו תוצאות טובות.   :הרב 

שה מימון  צאות. נתנו להם את האפשרות, והביאו תו   :מ

סף-אבי מור יח"ד אין? יש מעטים שבמעטים  5ולמה במתמטיקה   :יו

 שבמעטים? 

שה מימון  אני לא מסכים איתך.    :מ

סף-אבי מור כמה פעמים דיברתי על הנושא הזה? למה לא היתה   :יו

. לדרגה. מי החליט?   התייחסות? זה דבר אחד. דבר שני, מי החליט..
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ניה שראל ח  אנחנו, מה.   :י

סף-מוראבי  .?   :יו  לא, מה? החלטנו רק על..

שה מימון  היה מכרז.    :מ

סף-אבי מור  במכרז?   :יו

שה מימון חובה מכרז, היום אין דבר כזה. אגב, גם הישיבה    :מ

 התיכונית, השנה... זה הבית ספר שמעבירים להם. 

סף-אבי מור  אז אם ככה המועצה הפריטה את הכל?   :יו

שלומי חן "ד   כן.   :עו

 למה הפריטה?    :שה מימוןמ

סף-אבי מור  הפריטה את הכל.   :יו

שה מימון .   :מ .  לקחנו.

 )מדברים ביחד( 

סף-אבי מור . שינויים, אולי צריך להחליף שם מנהלים, או צריך   :יו ..

יודע מה.  .. אני לא   להחליף.

י יעקב מעלימ  משה, האוזניים שלו, מסכן, אתם צועקים.  :הרב 

סף-אבי מור הקשר. זה שאמרתי שזה, זה לא אומר שצריכה  מה  :יו

 להיות הפרטה.  

 

 *** ההקלטה הופסקה לבקשה *** 

י יעקב מעלימ  . 2015אישור דו"ח רבעוני לתקופה הרבעון הרביעי לשנת   :הרב 

שה מימון בהתאם לצו העיריות, הובא הדו"ח הכספי הרבעוני    :מ

ינואר עד דצמבר  4מספר   צת העיר. תודה. , לדיון במוע2015לתקופה 

י יעקב מעלימ  נסגרה הישיבה.   :הרב 



 נתיבותעיריית 

 1/6/2016מיום  16ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
 

 34 

 

 

 

 

ה: שר  החלט ה אחד לא פ עון הוחלט  ה: רב פ י לתקו נ "ח רבעו שנת  5דו  .3126ל

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

שה מימוןמר   מ

ה יי עיר "ל ה  מנכ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 יחיאל זוהרמר 

ה י העירי ש   רא
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 קובץ החלטות

"ר  .2 פיתוח אזור  2542הגדלת תב שייה מערבי בסך עבור   -₪  22-511-111תע

יות.  נ עבודות קבל ים לצורך  ש י הרוכ פ יה מכס  גבי

 

ה: "ר  החלט הגדלת תב שר  פה אחד לא ה  2542הוחלט  י שי פיתוח אזור תע עבור 

עבודות  -₪  22-511-111מערבי בסך  שים לצורך  פי הרוכ גבייה מכס

יות.  קבלנ

 

פיתוח  .3 טלי  ש בתקבולים מהי ימו ש שור  הו -אי  צאות מחלקת הנדסה. למימון 

 

ה: יתוח  החלט פ י  יטל ש בתקבולים מה ימו ש שר  פה אחד לא למימון  -הוחלט 

סה. נד  הוצאות מחלקת ה

 

סך  .4 גב ב הנ פיתוח  שות ל יוחד מהר שור תקציב מ ית  -₪  231-111אי עבור תכנ

נגב. י  מצו

 

ה: גב בסך  החלט נ ה פיתוח  שות ל יוחד מהר שר תקציב מ ה אחד לא פ הוחלט 

גב. עבור -₪  231-111 נ י  תכנית מצו

 

נוך בסך  .5 החי שרד  יוחד ממ שור תקציב מ של  -₪  411-111אי ה  ש עבור רכי

שמל.  הח שת  יבור לר "ח וח ה במוס שמיר י   ביתנ

 

ה: נוך בסך  החלט י שרד הח יוחד ממ יב מ שר תקצ פה אחד לא  -₪  411-111הוחלט 

שמל. שת הח יבור לר "ח וח ירה במוס שמ י  נ של בית שה  י  עבור רכ

 

פתיחת ח .6 שור  ה.  -שבון בבנק הדואר אי י י "חות חנ גביית דו פת   לצורך אכי
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ה: נק הדואר  החלט שבון בב פתיחת ח שר  פה אחד לא פת  -הוחלט  לצורך אכי

ה. יי נ "חות ח ית דו  גבי

 

ימו ביום  .7 סתי שה ים  "ר גירת התב שור ס  . 42.23.26אי

 

ה: ימו ביום  החלט הסתי ש "רים  התב ירת  שר סג ה אחד לא פ  .42.23.26הוחלט 

 

שור .8 ה: רבעון  אי פ י לתקו נ "ח רבעו נת  5דו ש  . 3126ל

 

ה: עון  החלט ה: רב פ י לתקו נ "ח רבעו שר דו ה אחד לא פ שנת  5הוחלט   .3126ל

 

 
 


