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סדר יום :
.1

תב"ר ממשרד הפנים – תקציב פיתוח  – 2014בסכום כולל של ,₪ 2,113,000
לפי הפירוט הבא:

.2

פ עילות חינוכית והסברתית

₪ 113,000

סקר נכסים

₪ 300,000

הקמת גני משחקים

₪ 500,000

שיקום כבישים ומדרכות

₪ 700,000

קידום פרויקטים לבטיחות ילדים

₪ 500,000

תב"ר מהמשרד להגנת הסביבה – עבור יוזמות סביבתיות ובית ספריות.
בסכום של ₪ 100,395

.3

תב"ר ממשרד התחבורה והבטיחות בדרכים – פרויקט תחבורתי (מעגל
תנועה) בסך .₪ 2,521,736

.4

תב"ר ממשרד התחבורה והבטיחות בדרכים – פרויקט תחבורתי (תחנות
ומפרצים) בסך .₪ 564,000

.5

תב"ר מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל – לסיוע בשיווק פרויקטים למגורים
בסך .₪ 87,000

.6

תב"ר ממשרד הכלכלה – עבור מעונות יום בסך .₪ 2,979,200

.7

תב"ר ממשרד הכלכלה – עבור תכנון מעונות יום בסך .₪ 588,000

.8

תב"ר ממשרד הבינוי – תקציב תנופה חברתי בסך .₪ 178,181

.9

תב"ר ממשרד החינוך – עבור הנגשה כללית לבת"ס שונים בסך .₪ 331,996

. 10

תב"ר ממש רד החינוך – עבור הנגשה כללית לבת"ס שונים בסך .₪ 453,999

. 11

הגדלת תב"ר מס'  1542שאושר בישיבת מועצה מס'  6מיום , 20.8.14
מהקהילה היהודית בפילדפיה עבור צרכי חירום .תוספת סכום של .$ 28,750

. 12

תב"ר מהקהילה היהודית בפילדלפיה לצרכי חירום בסכום כולל של
.$ 296,000

. 13

אישור נוהל מחיקות והנחות מתוקן של מחלקת ההכנסות .תוספת קבוצת
זכאים "הנחה להורה יחיד" שנשמטה מהפרוטוקול שאושר בישיבת מועצה
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שדנה בנושא .מצורף מכתב המחלקה המשפטית.
. 14

אישור סיור לימודי בחו"ל למנהל היחידה להגנת הסביבה ,והשתתפות
בהוצאה בסך  500יורו.
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אבי מור  -יוסף :

בשבת שעברה קראנו את פרשת תרומה והשבת נקרא את

פרשת תצווה .בפרשת תרומה שם נאמר "ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו
לבו תקחו את תרומתי" .זאת אומרת ,פתח שם בתרומה וסיים בתרומ תי  .השאלה
מה זה לשון הכפילות הזאת תרומה ותרומתי? אז מ ה מבארים שם ואומרים שישנם
שתי סוגי תרומות ,שתי סוגי נדבות .יש נדבה שהיא ניתנת ,זאת אומרת ... ,אני לא
חייב לתת ולא שום דבר ,רק כדי לצאת ידי חובה ,אז אני מוכן לתת איזושהי
תרומה ,לתת משהו  ,רק שיעזבו אותי וכיוצא בזה .לעומת זאת" ,כל איש אשר
י ד בנו לבו תקחו את תרו מתי" ,זאת אומרת זו תרומה שנעשית מתוך אהבה ,נדבה
שנעשית מתוך אהבה ומתוך רצון ומתוך פנימיות לתת את התרומה הזאת .כל
התרומות האלה בעצם ,מדובר על תרומות לנושא המשקל של זהב וכסף ונחושת
וכיוצא בזה  ,ולא לחינם דובר על  13סוגים של תרומות .לא  14ולא  12סוגים .דובר
על  13סוגים של תרומות .והכוונה מ  13 -סוגים של תרומות זה לא רק מהעניין
הגשמי אלא מהבחינה הרוחנית .מה זאת אומרת?  13בגימטריי ה זה אהבה ,וזה לא
רק אהבה ,אלא זה גם אחד .זאת אומרת דבר שהוא נעשה מתוך הכרה ,מתוך
פנימיות ,מתוך ההתרוממות וכיוצא בזה  ,יש לו את העניין של היציבות .כש בנו את
המשקל וכיוצא בזה ,אם זה לא היה נעשה מתוך הפנימיות ומתוך האהבה ומתוך
הרצון של לב אחד ועם אחד  ,אז לא הייתה לזה שום יציבות וכיוצא בזה .בפרשת
תצווה שאנחנו נקרא השבוע כתוב "ואתה תצווה" .אחת השאלות שנשאלות ,איך
יכול להיות שמשה רבנו ,שהוא מוזכר בכל התורה כולה ,בפרשת תצווה הוא לא
מוזכר בכלל? הוא לא מוזכר לגמרי .הוא לא מוזכר .ומי מוזכר שם ,ויותר מדי
פעמים? מוזכר אהרן הכהן .אהרן  ,אחיו .אהרן הכהן מוזכר שם  37פעמים .השאלה
שנשאלת למה משה רבנו אפילו פעם אחת לא מוזכר ,לעומת זאת אהרן אחיו מוזכר
שם  37פעמי ם .השאלה למה הוא לא מוזכר בכלל ,כשמשה רבנו בא לקדוש ברוך
הוא אחרי חטא העגל וביקש ממנו ,זאת אומרת ,למחול לעם ישראל כי הקדוש
ברוך הוא ,אחרי שראה שהעם חטא בחטא העגל במדבר ,הוא רצה פשוט לכלות את
עם ישראל .ומשה רבנו בא והתחנן .בא והתחנן והפציר ,והוא אומר לו ,מש ה רבנו,
הרי משה רבנו היה כל כך איש ענו וצנוע וכיוצא בזה ,והוא בא ומפציר בקדוש
ברוך הוא והוא אומר לו "ועתה אם תישא את חטאתם ואם אין מחני נא מספרך
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אשר כתבת" .מה ,משה רבנו הצנוע הזה בא ככה ולכאורה מאיים על בורא עולם?
להגיד לו "אם לא ,אז תמחק אותי מכל התורה כו לה" וכיוצא בזה? אבל המטרה
של משה רבנו הייתה האהבה לעם ישראל ,על מנת שהקדוש ברוך הוא פשוט ימחל
לעם ישראל .ומה זה "מחני נא מספרך אשר כתבת"? בעצם פרשת תצווה זו הפרשה
ה  20 -בתורה  ,מספריך כ' .זאת אומרת ,זה ה  , 20 -מספריך אשר כתבת .זאת אומרת,
אם אתה פשוט לא מוחל לע ם ישראל ,אז בכלל לכאורה משה רבנו אומר לקדוש
ברוך הוא ,לבורא עולם ' ,אני בעצם רוצה להתפטר .עזוב אותי מהנהגה ,לא רוצה
שום דבר ולא כלום '  .אבל מה זה בעצם ,דבר כזה כשאדם מדבר לבורא עולם על
דבר כזה ,לכאורה יש בזה איזשהו זיק של גאווה .והרי משה רבנו לא ידוע כזה .לכ ן
משה רבנו פשוט לא מוזכר בפרשת תצווה בכלל ומכיוון ,אנחנו לומדים מזה גם את
המסר הזה ,גם קללת חכם אפילו אם במקצת ,פשוט מתקיימת ולכן הוא לא מוזכר
בכל הפרשה.
באשר לאהרן הכהן ,שהוא מוזכר שם  37פעמים ,זאת אומרת היה אחיו של משה
וכיוצא בזה ,שהוא זכה בפרשת תצווה ,מדובר שם על מעשה בגדי הכהונה לאהרן
ולבניו ועניין של קורבן המילואים וקורבן התמיד לאחר שיחנכו את המשכן וכיוצא
בזה .אהרן הכהן הוא איש רודף שלום ואוהב שלום וכיוצא בזה ,לכן אנחנו צריכים
ללמוד מהמעשה של אהרן הכהן ,כשמשה רבנו התמנה למנהיג ,אהרן הכהן הוא
שמח בכך  .הוא שמח .וזה גם אחד הדברים ,למשל הקדוש ברוך הוא נתן לו את
החושן ,שיהיה לעדות ,זאת אומרת על ליבו  .זאת אומרת מתוך אהבה ולא מתוך
הסתכלות ,הדשא של השכן ירוק יותר ,יש לי יותר ,יש לו פחות ,יש לי זה  .אנחנו
צריכים להסתכל על הפנימיות שלנו .מה יש לנו אנחנו  ,מה נוכל לתת ,מה נוכל
לעשות ,מה נוכל לסייע ומה נוכל לעזור .ואלה הדברים האלה שנוכל ללמוד
מהפרשות ומפרשת תצווה.
יחיאל זוהר :

תודה .בעיקרון רוב הנושאים היום ,או כל הנושאים,

למעשה הם אישור תב"רים .אני רוצה לומר שני דברים לפני כן .אחד  ,עקב הקדמת
מערכת הבחירות ,נמנע ה אוצר בלא מעט פעולות בלתקצב אותנו בתבר"ים .יש
איזשהו תהליך של יועץ משפטי שבולם כל ניסיון להוציא כספים שהם לא היו
בבסיס תקציב השנה הקודמת ,והיות ו תב"רים ,חלקם הם החלטות ממשלה שלא
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הספיקו להיכנס לתקציב ,התק ציב לא אושר  ,אז ממילא הם מעכבים אותם .אז אני
יכול לומר שמיד אחרי הבחירות אנו צפויים לקבל לא מעט סכומים כתב"רים.
הדבר השני ,יש פה תב"רים שהם נוקבים בסכום דולרי ,בעיקר פילדלפיה .בישיבות
מועצה הבאות ,גם את זה כבר אחרי האישור תתרגמו ישר לסכום נכון ליום
האישור ,הסכום השקלי ,כדי שנאשר שקלים ולא סכום דולרי .כי אי א פשר לדעת,
אם מאשרים את זה היום בדולר הסוכנותי ,הוא בכלל שונה ממה שמתקיים בשוק.
משה מימון:

אם אתם רוצים ,אני יכול היום לקחת את השער היציג

של הדולר . -
יחיאל זוהר:

לא השער היציג ,השער של הסוכנות .הסוכנות הוא יותר

נמוך מהשער היציג.
משה מימון:

מה זאת א ומרת ,מה שער של ה סוכנות? .

יחיאל זוהר:

כן ,הסוכנות נותנת לך כמה -

??? :

הם לוקחים מהעמלה.

יחיאל זוהר:

אז כדי לאשר את זה בסכום -

מזל רוטשטיין:

זה ביום התשלום.

יחיאל זוהר:

אוקיי ,אבל אנחנו מאשרים את זה כרגע ,אם תקבלי

פחות או יותר זה לא משנה ,אבל צרי ך כרגע לאשר את זה.
מזל רוטשטיין:

בסדר.

יחיאל זוהר:

דבר נוסף שאני רוצה להודיע פה לחברים ,זה לא קשור

לישיבה הנוכחית ,יש ביקוש של מפלגות להשתמש במתקנים ציבוריים כמו כל
מערכת בחירות שהייתה עד היום  .אנחנו מנענו את זה לא כי לא רצינו ,כי האולם
של המתנ"ס מפור ק כולו .מחליפים שם את כל הכיסאות ומשפצים אותו .אבל אני
אמרתי וביקשתי ממשה שיוציא הודעה לציבור שהמתנ"ס ,לא אנחנו ,שהמתנ"ס
יוציא הודעה לציבור – כל המפלגות ללא יוצא מהכלל ,כדי שלא יהיה מצב שיעדיפו
מישהו על מישהו אחר ,כל מפלגה שתרצה לעשות שימוש במתקן ספורט כלש הו
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שהוא פנוי לאותו יום ,בתמורה לתשלום ,בתשלום מלא ,יהיה אפשר לעשות את זה.
כמובן שזה יהיה פתוח לכל המפלגות ,זה ההנחיה שצריכה להיות.
אבי מור יוסף:

אני חושב שזה אסור ,לא?

יחיאל זוהר:

לא ,אין בעיה .הבעיה היא אם אתה אומר -

אבי מור יוסף:

לא משנה שאתה גובה ,אבל העניין מבחינה ציבורית זה

דבר . -
יחיאל זוהר:

בוא נעשה את זה משהו אחר .בהתאם להחלטת היועץ

המשפטי -
משה מימון:

לא ,אני אגיד לו. .

יחיאל זוהר:

לי אין עם זה.

אבי מור יוסף:

לא ,תראה .אם זה מותר ,מותר .רק אני פשוט אומר ,אני

לא יודע.
יחיאל זוהר:

אני אגיד לך ,פעם רצו להשתמש בקט  -רגל .אמרתי,

חבר'ה אם אתם תשתמשו בקט  -רגל ,גם אם הם ישלמו  15-20אלף שקל -
אבי מור יוסף:

כל מתקן ציבורי אסור בו תעמולה.

יחיאל זוהר:

לא משנה .לא .מותר לך למתנ"ס לשכור אותו רק אם זה

פתוח לכולם .אבל בוא ,זה ייבדק.
עידו לוי:

מפלגות קיימו גם במתנ"סים -

אבי מור יוסף:

מה זה ארנה ,ארנה זה דבר פרטי ,זה לא דבר ציבורי.

משה מימון:

אבי ,הליכוד קיים פריימריז בסינמטק? מפלגת העבודה

קיימה שם פריימריז לפני שנה?
אבי מור יוסף:

לא -

משה מימון:

לא ,אני רוצה שתדע .יש הנחייה של היועץ המ שפטי

לממשלה שברגע שהרשות כמדיניות מאפשרת ,היא צריכה לאפשר לכולם .ולכן ,זה
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מותר -
אבי מור יוסף:

אם זה מותר ,זה מותר.

יחיאל זוהר:

אני רק מבקש שיהיה פרסום או מכתב לכל המפלגות -

משה מימון:

אני כבר דיברתי עם מנהל המתנ"ס.

יחיאל זוהר:

שהם רשאים כמובן באות ו סכום כולם לעשות בו שימוש.

דבר נוסף שכדאי להוציא גם מכתב לכל המפלגות  ,ו אני מבקש גם באמצעות
הנציגים שלהן פה ,האפשרות שאנחנו נבליג או נעצום עין מול הדבקה של מודעות
על מבני ציבור ועל תחנות הסעה ועל כל מיני מקומות היא בלתי אפשרית .אנחנו
נותנים דו"חות וש"ס חטפ ו  20דו"חות.
הרב מעלימי יעקב:

אני שואל שאלה .הברזלים של הקבלנים ,הפחים של

קבלנים וכל אלה -
יחיאל זוהר:

לא מעניין אותי דברים פרטיים .אני מדבר על דברים

ציבוריים ,לוחות -
יובל לוגסי:

כל פחי המחזור הדביקו שם מדבקות .מה זה ,גועל נפש.

יחיאל זוהר:

נכון.

??? :
יחיאל זוהר:

זה גועל ,ודאי .גם זה אסור.
על המיגוניות ,על כל דב ר הם מדביקים .תגידו לאנשים

שלכם.
יחיאל זוהר:

א נחנו נתנו תלונות במשטרה נגד המפלגות וגם הזהרנו.

אנחנו רוצים לשמור על העיר נקייה ואי אפשר -
משה מימון :

לא ,בהחלט ,בוודאי ,זה נכון .לא משנה ,גם פחים ,גם

זה ,אי אפשר לתלות מודעות ולחייב את העיר .יש לוח מודעות? אז יפה ,לוח
מודעות משלמים אגרה ותולים.
יחיאל זוהר:

אני אומר לכם ,לצערי ,המאבק פה ,מי שעושה את זה,

אני אומר לך ,זה ...כי אני למשל בליכוד לא אתן שיתלו מודעה אחת אם זה לא
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בלוח מודעות.
הרב מעלימי יעקב:

גם אנחנו.

יחיאל זוהר:

יפה ,עכשיו אני אומר לך ,גם אתם ,צדיק בא לעיר של

הרב מזוז ,מודבק על המיגוניות  ,ריבונו של עולם ,צבענו את המיגוניות ,סידרנו
אותן אז ,דיברנו ,גם ש"ס הדביקו על תחנות אוטובוס חדשות .אי אפשר.
אבי מור יוסף:

לא ,יעקב .זה גם זילות ברבנים בצורה הזו.

יחיאל זוהר:

אני אמרתי את העניין ,אנחנו מטפלים בסיפור הזה ,אז

כחברי מועצה אתם בהחלט יכולים לדבר עם המפלגות שלכם .תגידו להם את זה.
זה בלתי אפשרי ,אנחנו צריכים לשמור על העיר הז את  .כל מקום שרוצים ,לקחו
ליד בית ספר נועם ,יש שם מ תקן של חברת חשמל ,אתה יודע מה עשו שם? נו  ,לך
תראה .לאחר שניקינו אותו והבאנו קבלן ,גירד את הכל וניקה והבניין נקי ,באו,
הדביקו על הכל .זה בלתי אפשרי.
הרב מעלימי יעקב:

מה שהדביקו על התחנות ...

יחיאל זוהר:

אני אומר לך ,אז יחטפו דו"חות ואין חזרה .דו"ח

שיוצא ,לא נפעל לבטל אותו ,אז זה שתדעו את זה.

 . 1תב"ר ממשרד הפנים – תקציב פיתוח  – 2014בסכום כולל של ,₪ 2,113,000
לפי הפירוט הבא:
פעילות חינוכית והסברתית

₪ 113,000

סקר נכסים

₪ 300,000

הקמת גני משחקים

₪ 500,000

שיקום כבישים ומדרכות

₪ 700,000

קידום פרו יקטים לבטיחות ילדים

₪ 500,000
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 . 2תב"ר מהמשרד להגנת הסביבה – עבור יוזמות סביבתיות ובית ספריות
בסכום של . ₪ 100,395

 . 3תב"ר ממשרד התחבורה והבטיחות בדרכים – פרויקט תחבורתי (מעגל
תנועה) בסך .₪ 2,521,736

 . 4תב"ר ממשרד התחבורה והבטיחות בדרכים – פרויקט תחבורתי (תחנות
ומפרצים) בסך .₪ 564,000

 . 5תב"ר מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל – לסיוע בשיווק פרויקטים למגורים
בסך .₪ 87,000

 . 6תב"ר ממשרד הכלכלה – עבור מעונות יום בסך .₪ 2,979,200

 . 7תב"ר ממשרד הכלכלה – עבור תכנון מעונות יום בסך .₪ 588,000

 . 8תב"ר ממשרד הבינוי – תקציב תנופה חברתי בסך .₪ 178,181

 . 9תב"ר ממשרד החינוך – עבור הנגשה כללית לבת"ס שונים בסך .₪ 331,996

 . 10תב"ר ממשרד החינוך – עבור הנגשה כללית לבת"ס שונים בסך .₪ 453,999
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 . 11הגדלת תב"ר מס'  1542שאושר בישיבת מועצה מס'  6מיום , 20.8.14
מהקהילה היהודית בפילדלפיה עבור צרכי חירום .תוספת סכום של 28,750
.$

 . 12תב"ר מהקהילה היהודית בפילדלפיה לצרכי חירום בסכום כולל של
.$ 296,000
יחיאל זוהר:

אז לסדר יום ,אנחנו מדברים על תב"רים ,להוציא סעיף

 13ו  . 14 -אם יש שאלות או התייחסויות ,בבקשה.
ישראל חניה:

בתב"ר מספר  1פעילות חינוכית והסברתית – 113,000

שקל .על מה זה בדיוק?
יחיאל זוהר:

כן ,גזברית.

מזל רוטשטיין:

זה תוכנית שמערכת החינוך הכינה והגישה למשרד

החינוך ואושרה.
ישראל חניה:

מה הפעילות?

משה מימון:

מה שקשור לאלימות ,מה שקשור לאלימות בבתי ספר.

אבל יש לך את המסמך שם ,מזל.
יחיאל זוהר:

בפירוט כתוב מה .

??? :

לא כתוב מה זה.

משה מימון:

לא כתוב ,אין מהות פה.

ישראל חניה:

לא כתוב .זה  . 113,000על מה זה?

מזל רוטשטיין:

פעילות חינוכית והסברתית  ...בבתי ספר וגני ילדים.

יחיאל זוהר:

אמרתי לך ,זה קשור לאלימות.

אבי מור יוסף :

במסגרת עיר ללא אלימות ?

יחיאל זוהר:

לא ,זה משרד הפנים .זה פעילות שהמחלקה לחינוך שלנו
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עושה.
אבי מור יוסף:

דרך אגב ,יחיאל ,בנושא הזה ,אולי זה לא כל כך זה -

ישראל חניה:

מה הייעוד של הפעילות? לא כתוב כלום .פעילות

חינוכית.
משה מימון:

זה מניעת אלימות.

יחיאל זוהר:

פעילות כל לית לתושבי העיר ,לתלמידים בעיקר ביסודי

ובגני הילדים ,כן? כך הבנתי? זה לא סכום גדול.
???:

זה תוספתי.

ישראל חניה:

מה זה סקר נכסים?

יחיאל זוהר:

סקר נכסים זה מדידה שמחייבים אותנו משרד הפנים.

מדידה של בתים  ,ועשינו כבר כמעט חצי עיר.
משה מימון:

אנחנו צריכים כל  4שנים לחזור על אותו נכס ,כל פעם.

אז כל  4שנים עושים את כל העיר.
ישראל חניה:

אה ,עושים את כל העיר כל  4שנים?

משה מימון:

 4-5שנים חייבים לסיים את כל העיר.

אבי מור יוסף:

תגיד לי ,ו הסכום הזה יספיק לו 300,000 ,שקל?

משה מימון:

זה לא כל העיר.

???:

באים לבתים?

אבי מור יוסף:

לא ,באים נסגרת תוכנית ההתייעלות היה צריך לעשות

שם -
ישראל חניה:

כמה זה לכל בית בערך 1,000 ,שקל?

יחיאל זוהר:

הסיפור הוא בהתחייבות שלנו לקיים מדידה של כל

הנכסים בעיר כולל תעשייה ומסחר ,בערך זה יוצא אחת לארבע שנים .הסכו ם הוא
לא  , 300,000הוא הרבה יותר מ  , 300,000 -לדעתי זה  3סבבים של  , 300,000נכון?
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משהו כמו  900,000שקל?
??? :

כמה זה ,מיליון שקל?

יחיאל זוהר:

בערך מיליון שקל מדידה? קרוב ל מיליון שקל מדידה של

כל העיר  .אז האישור עכשיו הוא על  300,000שקל ,המשך כבר למה שעשינ ו.
??? :

משרד הפנים גם נותן? הוא נתן תב"ר? משרד הפנים

מממן את זה?
יחיאל זוהר:

כן.

??? :

זה מוסיף ב ארנונה?

יחיאל זוהר:

זה מוסיף ארנונה .אני יכול להגיד לכם שעד עכשיו לא

מדדנו את השכונות הוותיקות ,לא בהרצוג ולא ביוסף הכהן .מדדנו את השכונות
החדשות ,בעיקר את המקומות שיש בהם חריגות חדשות ולא משהו שנבנה בשנות
ה  . 60 -אם כי גם לשם אנחנו נצטרך להגיע יום אחד .אז כרגע ,סקר הנכסים מיועד
ל  3 -או  4שכונות חדשות.
אבי מור יוסף:

זה לא גם בתוך כל הזה ,רק לשכונות החדשות?

יחיאל זוהר:

אני הנחיתי בזמנו ,כשהתחלנו את כל המדידה ,אנחנו

צריכים למדוד את כל העיר .אבל ,יש לנו בעיה עם היישוב הישן ,הוותיק .לא על
בלוקים ,אני מדבר על סתם לדוגמא ,אלפסי ,שבטי ישראל ,מלכי ישראל.
אבי מור יוסף:

למשל ,מה הבעיה שם?

יחיאל זוהר:

זה מקומות שיש בהם בנייה חריגה של שנות ה  . 60 -כי

מה התו צאה של המדידה? זה לא רק שאתה מודד ואתה מגלה -
אבי מור יוסף:

זה גם לחייב.

יחיאל זוהר:

לא .אתה מודיע לאיש – יש לך פח או לא יודע ,סככה,

תפרק אותה ,לא נחייב אותך בכלום .תפנה אותה.
אבי מור יוסף:

כאילו ,אם זה לא מקורה ,תפנה.

יחיאל זוהר:

כן ,אז יש הרבה מ אוד שנענים לבקשה שלנו אחרי
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שמגלים להם את החריגות ומפרקים את החריגות  ,ויש כאלה שאומרים לא ,אנחנו
רוצים לאשר את זה ,תגישו בבקשה תוכניות .נאשר לכם  .אם לא אישרו לכם ,אתם
חייבים להרוס  .וכך אתה עושה סדר.
ישראל חניה:

אבל שווה לאשר כי יש ארנונה.

יחיאל זוהר:

כ ן ,מי שרוצה .אבל אם יש לו סככה בגינה והוא מוכן

לפרק אותה ,בשביל מה ללכת איתו לרב או לבית משפט? אומרים לו – אדוני ,יש
לך זמן 30 ,יום ,תפרק אותה ,תודיע לנו ,נשלח פקח ,נראה שזה פורק ,זה נמחק
מהמדידה.
אבי מור יוסף:

אבל המטרה של סקר הנכסים בעיקרון להגדיל הכנס ות,

זה בעצם מה שהיה בתוכנית ההתייעלות גם .זאת אומרת -
יחיאל זוהר:

זה דרישה של תוכנית ההתייעלות ,כן .אל תשכחו

שבתוכנית ההתייעלות נדרשנו גם להעלות את הארנונה ,שלא איש ר ו לנו אותה
בינתיים.
אבי מור יוסף:

טוב ,אבל אחרי זה יאשרו אותה.

יחיאל זוהר:

גם אם יאש רו א ותה וגם אם לא יאשרו אותה .אנחנו כבר

חלק ניכר ממה שהיינו צריכים לגבות ,אנחנו לא גובים .אז אנחנו לא יודעים אם
אנחנו נוכל לעמוד השנה ,אבל בינתיים אנחנו עושים מקום כדי לעמוד בדרישות של
משרד הפנים.
אבי מור יוסף:

רגע ,יש תוכנית ל ה עלות ב ? 1.7.2016 -

יחיאל זו הר:

אני לא יודע .לא בטוח .לדעתי לא בטוח .אם יאשרו לנו -

אבי מור יוסף:

לא ,אם לא יאשרו .

יחיאל זוהר:

הם אישרו לנו -

ישראל חניה:

לא ,לא אישרו אבל -

יחיאל זוהר:

דקה ,אני אסביר .שר הפנים חתם על  , 6.6%נכון? משה,

שר הפנים חתם על ? 6.7
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משה מימון:

חתום ע ל - 6.7

אבי מור יוסף:

וזה למגורים וגם לתעשייה?

משה מימון:

שר האוצר שהוא נתניהו לא חתם  ,מכיוון שהחוק אומר

שעד אחרי סוף דצמבר חייב עוד  2חתימות ,אז כרגע זה מוקפא .תקום ממשלה,
יצטרכו לאשר את זה .מכיוון שאין רטרואקטיבית ,יאשרו את זה מיום האישור
בפועל.
אבי מו ר יוסף:

רגע ,על ה  6 -או על ה  10 -פלוס?

יחיאל זוהר:

על ה  6 -ומשהו .אין  , 10כבר לא יהיה . 10

אבי מור יוסף:

לכן אני שואל ,השאלה למשל עד ל  , 1.7.2015 -אנחנו

נבקש אישור ל ? 2016 -
יחיאל זוהר:

כרגע אני לא יודע כי זה תלוי במידת העמידה שלנו .אני

לא אלך ל  , 10% -אני הבנתי את השאלה .אני לא אלך ה  , 10% -אני אלך על הגדלה.
אבי מור יוסף:

מקסימום יהיה אולי באמת פערים -

יחיאל זוהר:

כן .מה מצפים מאיתנו? אולי נוסיף עוד איזה  3%כדי

להשלים את הפער הזה של ההתחייבות שלנו למשרד הפנים .בסדר ,הלאה .עוד
שאלות?
ישראל חניה:

הקמת גנ י ילדים ,איפה בדיוק הם מקימים את גני

הילדים?
מזל רוטשטיין:

גני משחקים.

ישראל חניה:

כן ,גני משחקים.

יחיאל זוהר:

שכונות שונות ,אני לא יודע כבר להגיד לך .יש שם

פירוט?
??? :

אין פירוט.

יחיאל זוהר:

יש לך את הבקשה ,איפה הבקשה?
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??? :

הבקשות לא פה.

יחיאל זוהר:

אז שואלים שאלות ,עכשיו את רוצה שאני אנחש? את

צריכה לדעת .בסדר ,בוא נאמר ככה ,גני ילדים הקמנו כבר  10או קצת יותר
מתקנים גדולים ברחבי העיר ,יש מתקן אחד ענק שהוא לא מופיע פה  ,בנתיבות
מערב ,יש שם מתקן של מיליון וחצי ,זה המתקן הכי גדול שיהיה בעי ר ,שיוקם שם.
ויש מתקן לידו מחצית מהסכום הזה .זאת אומרת 2 ,ומשהו מיליון שקל רק
למתקני משחקים שם ,שלא לדבר על החורש ולא לדבר על השכונה החדשה .מעבר
לזה יש לנו מפוזרים בכל העיר כל מיני מתקני משחקים ,בהתאם ,אני אגיד לכם גם
מה הקביעה ,בהתאם לכמות הילדים שיש בשכו נה  .כי אם אתה הולך והעירו לי
פעם שעברה ,באזור הזה יש רק  2מתקנים כי באזור הזה אין ילדים.
יובל לוגסי:

זה ה פרויקט שכבר בוצע?

יחיאל זוהר:

למה בשבטי ישראל אין? כי בשבטי ישראל יש  4ילדים

או  5ילדים .אנחנו כשהיינו שם בשבטי ישראל בשנות ה  , 60 -היו שם ,ובכל זא ת
התקנו מתקן אחד .לכן ,ההתקנה של מתקנים זה גחמה ,זה פשוט לפי צורך של
כמות הילדים שנמצאת באותו אזור.
יובל לוגסי:

זה פרויקט שכבר בוצע?

יחיאל זוהר:

לא ,שום דבר לא בוצע .אנחנו לא מאשרים שום דבר

שבוצע .אנחנו מאשרים דבר לביצוע.
ישראל חניה:

למה כתוב לשנת ? 2014

יחיאל זוהר:

אנחנו קיבלנו אותם לפני שבועיים .פחות .ב  , 2014 -כמו

כל דבר אחר  ,מושכים עד סוף השנה .עכשיו חייבים לפי חוק לתת כי זה תקציבים
קבועים בתקציב ,אז נותנים לך אותם בדצמבר.
ישראל חניה :

כדי שתדון עליו בפברואר?

יחיאל זוהר:

כן ,לפעמים הם חרגו ,כמו השנה .הם אפילו גלשו לסוף

ינואר.
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אבי מור יוסף:

יחיאל ,בנושא תקציבי פיתוח ,אני בזמנו אז דיברתי על

זה ואמרנו – אולי כדאי שיהיה משהו ,זאת אומרת ,לא יודע מה ,אין איזושהי
בעיה להכין תקציב פיתוח? א ני אגיד לך ,העניין הזה של תב"רים ,אתה יודע מה ,
אף אחד לא יוד ע מה שקורה ,מביאים תב"ר ותב"ר .צריך להיות איזשהו תכנון
מראש לפני כן ,תקציב פיתוח ,ו אני העליתי את זה במועצה אז ,ואמרתם בסדר
תכינו עניינים וכל זה ,לא משנה שזה לא יהיה  ,איך שאומרים ,חד חד ערכי ,עם
שינויים ועניינים  ,אבל צריך להיות איזשהו שלד ,משהו .וזה חשוב מא וד על מנת
שנוכל לדעת בדיוק לאן העיר הזו הולכת.
יחיאל זוהר:

אני אגיד לך בעיקרון .תראה ,אי אפשר להכין תכנית

לתב"רים מראש  ,ואני אגיד לך גם מה קורה .יש שנים שהבאנו כספים לתב"רים פי
 , 3פי  4מכל עיר אחרת  ,ויש כמו השנה בגלל בחירות ,זה נחלש וזה יבוא אחר  -כך.
א ני לא יכול לתכנן מראש מה אתה הולך לקבל .אנחנו מבקשים אגב פי  6ממה
שאנחנו מגישים.
אבי מור יוסף:

תכנית ,מה שקיבלת ,קיבלת ,אבל לפחות שאני אדע מה

הולך.
יחיאל זוהר:

אז דקה ,תנו לי רק להשיב .אנחנו מבקשים ממשרד

הפנים בקשות בהיקפים גדולים יותר .אנחנו מבקשים מ משרד התחבורה בהיקפים
הרבה יותר גדולים .עכשיו ,אתה לא יכול לדעת מה מאשרים לך כי זה תלוי
בתקציבים שם ,לא פה .עכשיו אם מאשרים לך גשר כמו שאישרו עכשיו – 41
מיליון שקל ונתנו לך בתכנון ,סביר להניח שהשנה הזאת אנחנו נקבל  41או מינו ס
ה  3-4 -מיליון שקל שכבר קיבלנו .ז את אומרת ,את זה אתה יכול לדעת .אבל אם
אתה מבקש בנוסף לגשר ,ואנחנו ביקשנו דברים נוספים ,אתה לא יכול לדעת אם
יאשרו לך או לא.
אבי מור יוסף:

בסדר ,אבל זה לא סותר.

יחיאל זוהר:

אז אני מציע משהו אחר .אני אמרתי ,במקום שאנחנו

נבוא למועצה ונגיד כל שנה – אלה ה ן בקשותיה של עיריית נתיבות לכל משרדי
הממשלה  ,ותמיד יש לנו הרבה יותר כי איך זה הולך היום  ,חלק ממשרדי הממשלה
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עובדים על קולות קוראים .קולות קוראים מתפרסמים ואז אתה ממלא ואתה לא
יודע אם זה יאושר השנה ,בסוף שנה או בשנה הבאה .אף פעם אין לך שום
אינדיקציה לבוא ולחשב או לבוא ולשים על שולחן המועצה מה הכמות הכספית
שתיכנס בכל התב"רים .אבל אני ביקשתי משהו אחר ,לצערי זה לא נעשה בגלל
שאני לא הייתי -
ישראל חניה:

לפי דעתי ,סדר גודל ,לקחת כמה שנים אחורה ...

יחיאל זוהר:

אני אמרתי שננסה לתאם  ,וזה לא הלך עד עכשיו .לתאם

מועד שאנ י אזמין את כל ה  3-4 -מהנדסים שעובדים איתנו ונזמין את כל חברי
מועצת העיר  ,ואם זה לא הולך ביום ,לא אכפת לי לעשות את גם אחרי הצהריים,
כי עד עכשיו זה לא הסתדר ,זה לא יכול ,ההוא לא יכול ,אני לא יכול תי  ,כל אחד
עם התאריכים שלו .יהיה לנו יום אחד ,יום מרוכז ,שבו גם נסייר במקומות .אני
לא בטוח שאנשים פה נמצאים ,כחברי מועצה הוצאנו מכרז עכשיו על ה ...שלנו,
מה שיש לנו במקלט של המתנ"ס ,עשינו הרבה יותר גדול –  500מטר ,תת קרקעי,
 13מיליון שקל ,מתוקצב כמעט שני שליש מזה ע"י הממשלה .הוצאתי את זה,
עכשיו לא יכולתי ללכת לעשות מזה רעש תקשורתי כי אתה יודע ,ראשי הערים
מימין ומשמאל יכולים גם הם להתחיל לעשות .ואני רוצה שחברי המועצה ידעו את
זה .אני רוצה שידעו מה הם עושים .בעוד חודש  -חודש וחצי יוצא פה מכרז לאגם –
 30ומשהו מיליון שקל .יוצא גשר –  40ומשהו מיליון שקל.
ישראל חניה:

חברי המועצ ה  ,אף אחד לא מעודכן.

יחיאל זוהר:

יפה ,אז מה אני אומר? בואו נרכז את כל הדברים האלה

ליום אחד עיון ,נשב ,נלמד ,תשאלו את כל השאלות .גם יהיו אנשי מקצוע לידנו עם
תוכניות -
ישראל חניה:

אמרת שנעשה סיבוב.

יחיאל זוהר:

כן ,אבל לא הצליחו .בואו עכשיו ,תתנו לי תאר יך כולם.

אין בעיה ,אבל לא הצליחו לתאם את זה .זה לא יכול ,ההוא לא יכול ,אני באשמתי
 3שבועות לא יכולתי .לא יכולתי פשוט להיות פה ,אז זה לא משנה כלום. .
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שלומי חן:

אחר כך גם התחילה המלחמה ,אני חושב.

אבי מור יוסף:

אפשר גם לעשות לפחות פרויקטים שאושרו ,איזושה י

חוברת ,משהו מסודר.
יחיאל זוהר:

אני חושב שהכי טוב זה שנקיים בכל זאת ישיבה ,נביא

את שמעון ונביא את מהנדס העיר ונביא את מהנדס החברה הכלכלית ,זה  3אנשים
שעוסקים יום  -יום ,יציגו את מרכז הפעילות שלהם לשנה הקרובה .אני ,לא ס תם
הכעס הזה שהבעתי עכשיו בטלפון .החב רה שחתמנו איתה על הסכם להחליף את כל
הכיסאות במתנ"ס הודיעה עכשיו שהיא לא תעמוד בלוח הזמנים .לא תעמוד ,לא
משלמים .תוציאו אותה .מצידי שיימשך עוד חודשיים אבל אני לא אתן להם לעשות
מאיתנו צחוק.
אבי מור יוסף:

מה זה לא תעמוד? יש הסכם .מי שלא עומד ,צריך -

יחיאל ז והר:

אף קבלן עד היום לא עמד בהסכם.

אבי מור יוסף:

אז מי שלא עומד אז -

יחיאל זוהר:

אז אנחנו באים ואומרים ,הכיוון הכללי ,נכון  ,נותנים

קנסות ומורידים להם קצת כסף מהזה  .אבל זה התמודדות יום  -יומית .לא צריך
להגיד אם זה ...את חברי המועצה .אבל השאלות הלגיטימיות האלה שנשאלות פה
של מה נבנה ולמה פה ולא שם ומתי זה ייגמר ואיך זה ממומן ,זה שאלות
לגיטימיות שאני חושב שאי אפשר לעשות אותן בנייר אחד ככה ' ,קחו תקראו '  ,אלא
לשבת בישיבה כזו ,להביא את כולם ,לא פה ,נעשה את זה בספרייה -
אבי מור יוסף:

לא ,לכן אני אומר שצריך לעשות עבודת הכנה ,להכין

איזושהי חוברת של פרויקטים.
יחיאל זוהר:

אני אבקש שני דברים  ,ופה אני רוצה שגם מישהו ...על

עצמו .מהנדס העיר ,משבוע הבא הוא נמצא פה ,לבקש ממנו שיכינו מסמך של כל
רשימת התב"רים שנמצאים בביצוע  ,ואם יש לנו גם דברים שאנחנו יודעים שאנחנו
הולכי ם לקבל בחודשים הקרובים ,להוסיף אותם ברשימה נוספת .ואחרי שזה
נמצא ,אם הם ימסרו את זה לחברי המועצה ,אחר כך נקיים יום כי לי גם חשוב,
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חשוב שחברי המועצה ייסעו לרכבת ויראו מה יש שם ברכבת ,לא רק הכניסה
והחנייה ,כי האמת שהחנייה מצד שמאל שנכנסים היא ענקית ,יש  200ד ונם שם
שאנחנו הולכים לפתח אותו לתעשייה ומסחר .יש שיווקים שהעיר הזו ,מי שראה
טבלה אתמול בידיעות ,עשו טבלה של כמות הדירות בארץ ביחס להתנחלויות.
עכשיו בשביל קצת -
אבי מור יוסף:

כל דירה שישית זה בהתנחלות.

יחיאל זוהר:

לא ,אז זה לא דירה שישית .בשביל לתקוף את ביבי ,הם

גם משקרים בצורה הכי  . ..הם לקחו שם רשימה רק של פיתוח ושיווקים של משרד
השיכון ,הם לא לקחו  ,נתיבות ...למשל לא מופיעה .אנחנו שיווקנו .לא הולכים
לשווק ,אנחנו שיווקנו מאז  3,000יחידות .אופקים ,שהיא לא שיווקה כלום,
כותבת שהם הולכים לשווק  3,000ומשהו .עכ שיו ,למה הם עושים את זה? בשביל
להראות איזשהו פער בין הבנייה מעבר לקו הירוק לבין ההתנחלויות .אבל זה לא
נכון  ,כי אם תוסיף לזה את כל היישובים שהם בונים ומשווקים ,לא ע"י משרד
השיכון ולא ע"י המנהל ,הם עושים את זה בפיתוח עצמי ,כמו שאנחנו עושים ,זה
פי  3-4מהטבלה .אז זאת אומרת ,זה לא יהיה  , 6זה אחת ל  15 -או אחת ל  . 20 -אבל
הם רוצים לפגוע בביבי אז הם כותבים מה שהם רוצים לפגוע  .אגב ,אנחנו נמנענו
מלעשות ,באותה נשימה אני אגיד לכם ,טקס לרכבת .נמנענו כי היועץ המשפטי
לממשלה אמר ששום שר ואף שר לא יוכל להשתתף בטקסים בתקופה לפנ י
הבחירות  .בסדר ,הבנו .אמרתי לישראל ,אתה יודע מה? ביום שמתחיל לעבוד ,בוא
נעלה ביחד ,ניסע לשדרות או לאשקלון ,אני יכול לכבד את זה ,בלי טקסים ,בלי
כלום .הוא בא לפה ,הייתה פה תקשורת ,יפה מאוד חגגו , Ynet .שאתם יודעים
בדיוק לאן הם מובילים שם ,לא מצאו לכתוב על יו ם חג כזה של נתיבות שכולם
חושבים שזה חג לעיר .הם כות ב ים על הרכבת כמה מילים וכתבו על אזור בשכונה
פה ,לקחו איזה מישהו שלכלך על העיר .אז אמרנו מה ,זה מה שיש לעשות?
התקשרתי לכתבת ,אתה יודע מה? היא נחנקה ,היא לא יכלה אפילו לענות לי ,היא
ידעה שאני צודק  .אבל בסדר ,זה התקשורת ,זה התקופה ,נעבור את זה בימים
הקרובים ונגמור את הסיפור.
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שלומי חן:

אני חושב שאפשר באמת לקיים עוד פעם אולי עוד

איזשהו סיור של כל חברי העיר ,לראות את אזור התעשייה החדש שהולך להיפתח
ושווק  ,והרכבת  ,והשכונות החדשות ,איפ ה הדברים ממוקמים ,מה הולך לה יות .כי
שואלים אותנו ואנחנו צריכים לתת את האינפורמציה ,את הדברים בפועל ,איפה
הם נמצאים.
יחיאל זוהר:

הישיבה הזו חשובה ואני מציע לעשות אותה אפילו לפני

החג.
שלומי חן:

תגיד למזכירה שלך שתעשה -

יחיאל זוהר:

אבל הלכו ,ניסו פעם -

שלומי חן:

דווקא כולם הבי עו נכונות לזה.

יחיאל זוהר:

אתם רוצים שאנחנו נקבע? אנחנו נקבע.

??? :

יום ראשון ב  12:00 -בצהריים.

יחיאל זוהר:

הנה ,אתה שומע? רק אחרי ה . 15/3 -

עדי חורי :

אני בחו"ל.

שלומי חן:

בסדר ,מי שלא יכול להגיע ,לא יגיע ,אבל נעשה יום -

יחיאל זוהר:

בסדר ,בוא נעשה ,אם זה מסתדר .א ם לא...

שלומי חן:

נצלם לה את הדברים בווטסאפ ,מה הבעיה?

יחיאל זוהר:

אפשר ,ותדעו הרבה מאוד דברים שאתם לא יודעים .אני

מציע גם שכדאי להשתתף בזה וגם אם זה יימשך יום שלם  ,כי יש כל כך הרבה
עבודה שמתבצעת פה שאני לא מאמין שאפשר בשעתיים לגמ ור אותה .צריך לעשות
ממש סיור ולדעת הכל.
שלומי חן:

כן .זה לטובת העיר וזה טוב לכולם.

אבי מור יוסף:

יחיאל ,מה קורה עם עמודי התאורה? יש עמודים כאלה

שלפעמים בזוויות שונות ,זה מאוד מסוכן ועומדים ליפול .
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יחיאל זוהר:

אנחנו החלפנו ,דווקא בנושא הזה -

אבי מור יו סף:

זה דבר מאוד ...

יחיאל זוהר:

באמת ,נו ,דקה אחת .אני מאוד רגיש בעניין הזה של

חשמל ובטיחות .אם יש עמוד שעומד ליפול תודיעו לי ,אני מבטיח לכם ,הנה  ,כמו
שאתה מודיע לי עכשיו ,ייקח כמה ימים ,אם יש עמוד במצאי יחליפו אותו מיד.
למה? ביצ ענו כרגע איזה  50עמודים ש החלפנו .או עקומים ,או פגעו בהם רכבים ,או
כל מיני דברים מהסוג הזה .אנחנו מבצעים כל הזמן .יש קבלן שמתחזק.
??? :

מדרכות גם.

יחיאל זוהר:

מדרכות יש קבלן שמבצע -

אבי מור יוסף :

שנה אני כבר רואה שלא באים לבצע שם.

יחיאל זוהר:

אחרי גשם תמיד יש גם את הבועות האלה בכבישים

ובמדרכות ,אבל יש קבלן ,מי שמסתובב עכשיו רואה שמקרצפים ברחוב אבו -
חצירה ,יעבדו בכמה מקומות גדולים בעיר באספלט וצריך לצאת עוד מכרז ,קיבלנו
עוד תקציב של אספלט ,אני מוציא מכרז נוסף להשלמה .אני לא יכול לעשות
בתקופה של מים ,של גשם ,כי אי אפשר לעשות ש ום דבר .אבל זה דברים
שמבוצעים בשוטף .עמודי תאורה ,אם אתם יודעים עליהם ,צלם ,שלח לפה .זה
הכל.
אבי מור יוסף:

אני באתי עם ציון למרפאה לפני חצי שנה .הוא בא ,הוא

אומר לי – יש קבלן ,מטפלים בזה.
יחיאל זוהר:

אני אגיד לך מה קורה .הם ביקשו ,היינו בישיבת צוות,

ב יקשו לפני  3-4חודשים  200,000שקל ,אישרנו בסוף  300,000שקל לעבודה
בתיקונים של ריצוף .התחילו לעבוד ,מסתבר שצריך לא  300,000אלא . 700,000
אתה מבין? אז לא עשו את כל העיר .עכשיו אתה צריך להוציא מכרז עוד פעם ,הכל
מחדש .לעשות עוד תוספת .עכשיו מתקנים בשכונות חזני ו משה"ב מתקנים קירות.
קירות ,עם אבנים שנפלו פה אבן ושם אבן .תראו ,יש קבלן שעובד ,מתקן ,זה גם כן
מכרז ,אתם אישרתם אותו –  400,000שקל .יש הרבה מאוד עבודה שמתבצעת ,אי
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אפשר לבצע הכל ,אבל אם יש משהו שהוא מאוד צורם תודיע לי.
טוב ,בואו רבותיי .בעיקרון ,על תב"רים ע ד היום היה איזה מנהג שאישרנו פה
אחד ,אלא אם כן יש מישהו שרוצה להתנגד  .ויש שני סעיפים נוספים -
ישראל חניה:

רק שאלה לגבי תב"ר מספר  6ממשרד הכלכלה עבור

מעונות יום .איזה מעונות בדיוק?
יחיאל זוהר:

יש שני תקציבים למעונות יום ,גם  6וגם  . 7אחד זה מעון

יום שבונ ים אותו כרגע וייבנה בשכונת נתיבות מערב .לא מה שבונים .מה שבונים
זה משהו אחר .ייבנה .ויש עוד  588,000שקל לתכנון של שני מעונות ,למה נותנים
לך תכנון?
ישראל חניה:

נוספים כאילו?

יחיאל זוהר:

כן .מעון יום  3כיתות אחד מתוקצב  2,900ומשהו .זה,

הולכים לבנות אותו  ,אם זה בנתיבות מערב או בחורש ,בסדר? יש עוד 588,000
שקל ,תכנון לשני מעונות יום נוספים של  3כיתות כל אחד ,או של  , 2לא משנה.
אבל זה תכנון ,זה לא ביצוע.
ישראל חניה:

התכנון – . 600,000

יחיאל זוהר:

אז מה אמרתי לא בסדר? אה ,בסדר?

אבי מור יוסף:

לאיזה גילאים זה ? מי מפעיל אותם?

??? :

. 0-3

ישראל חניה :

מי מפעיל את זה?

משה מימון :

אבי ,הנה עכשיו אנחנו מוסיפים אחד למתנ"ס למשל.

עכשיו יש לנו אחד מוכן.
ישראל חניה :

לא ,מי החברה שתפעיל את מעונות היום?

משה מימון :

המתנ"ס .עכשיו נקבל...

יחיאל זוהר:

חבר'ה ,בוא ו אני אגיד לכם .הכיוון הכללי הוא לספק

מעונות יום גם לאוכלוסייה החרדית ,כי גם שם יש כמות גדולה מאוד של ילדים.
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מעון יום שנבנה כבר הולך לטובת המתנ"ס ,שני מעונות יום ,אחד שבנוי ואחד
שהולך להיבנות עכשיו ,שניהם ילכו לאוכלוסייה החרדית ומהשניים החדשים,
נראה מה כמו ת הילדים ,זה יכול להיות ...אבל זה יפורסם ,זה יבוא לוועדה פה
והוועדה תאשר את השימוש כמו -
אבי מור יוסף:

וכל ההקצאה וכל מה שצריך.

יחיאל זוהר:

בוודאי ,כי בלי זה אתה לא יכול לעשות כלום .בלי זה

אתה יכול לתת למתנ"ס ,אתה לא יכול לתת לעמותה שהיא לא קשורה לעיר .טוב,
עוד שאלות?

החלטה:
.1

הוחלט לאשר פה אחד את התב"רים כלהלן- :

תב"ר ממשרד הפנים – תקציב פיתוח  – 2014בסכום כולל של ,₪ 2,113,000
לפי הפירוט הבא:

.2

פעילות חינוכית והסברתית

₪ 113,000

סקר נכסים

₪ 300,000

הקמת גני משחקים

₪ 500,000

שיקום כבי שים ומדרכות

₪ 700,000

קידום פרויקטים לבטיחות ילדים

₪ 500,000

תב"ר מהמשרד להגנת הסביבה – עבור יוזמות סביבתיות ובית ספריות

בסכום של .₪ 100,395
.3

תב"ר ממשרד התחבורה והבטיחות בדרכים – פרויקט תחבורתי (מעגל
תנועה) בסך .₪ 2,521,736

.4

תב"ר ממשרד התחבור ה והבטיחות בדרכים – פרויקט תחבורתי (תחנות
ומפרצים) בסך .₪ 564,000

.5

תב"ר מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל – לסיוע בשיווק פרויקטים למגורים
25

עיריית נתיבות
ישיבת מועצה (שמן המניין) מספר  10מיום 25/2/2015

בסך .₪ 87,000
.6

תב"ר ממשרד הכלכלה – עבור מעונות יום בסך .₪ 2,979,200

.7

תב"ר ממשרד הכלכלה – עבור תכנון מעונות יום בסך .₪ 588,000

.8

תב"ר ממשרד הבינוי – תקציב תנופה חברתי בסך .₪ 178,181

.9

תב"ר ממשרד החינוך – עבור הנגשה כללית לבת"ס שונים בסך .₪ 331,996

. 10

תב"ר ממשרד החינוך – עבור הנגשה כללית לבת"ס שונים בסך .₪ 453,999

11.

הגדלת תב"ר מס'  1542שאושר בישיבת מועצה מס'  6מיום , 20.8.14
מהקהילה היהודית בפילדלפיה עבור צרכי חירום .תוספת סכום של 28,750
.$

. 12

תב"ר מהקהילה היהודית בפילדלפיה לצרכי חירום בסכום כולל של
.$ 296,000

. 13

אישור נוהל מחיקות והנחות מתוקן של מחלקת ההכנסות .תוספת קבוצת
זכאים "הנחה להורה יחיד" שנשמטה מהפרוטוקו ל שאושר בישיבת מועצה
שדנה בנושא .מצורף מכתב המחלקה המשפטית.

יחיאל זוהר:

אגב ,מה זה הסיפור הזה של הנחה להורה יחיד?

משה מימון:

זה תסביר לנו שירן.

יחיאל זוהר:

טוב ,שירן תסבירי לנו מה זה סעיף . 13

משה מימון:

שירן היא עורכת דין בלשכה המשפטית.

עו"ד ש ירן אדרי:

לפני שנה אושרו קריטריונים במועצה בנוגע להנחה

רטרואקטיבית לארנונה .היו שני מקרים של זכאות ,קבענו את זה בוועדת הנחות.
אם זכאות נקבעת ע"י מוסדות נותני גמלה ,כמו צה"ל או ביטוח לאומי ,או מצב
כלכלי קשה  .ובתום לב ,באמת זה לא בא לידי ביטוי אז ... ,גם הור ה יחיד -
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משה מימון:

מה  ,אם חד הורית ,אב חד הורה?

עו"ד שירן אדרי:

כן.

יחיאל זוהר:

זה מקל על התושב?

משה מימון:

כן ,בוודאי .זה מקל על עוד אוכלוסייה שמגיע לה ולא

היתה בטעות.
עו"ד שירן אדרי:

זה רק בשביל לנהוג באופן שוויוני.

יחיאל זוהר:

בסדר .אם יש הערה ,בבקשה  .אם הבנתם את הנושא ,אז

נדלג גם על זה .יש אישור ,פעם ראשונה שמנהל היחידה לאיכות הסביבה יוצא לזה.
אבי מור יוסף:

צריך

להזכיר

רק

שאין

חו ב

בעניין

הזה

לתת

רטרואקטיבית.
עו"ד שירן אדרי:

ברור ,זה הנחה רטרואקטיבית.

אבי מור יוסף:

לא ,אבל שהם ידעו שא ין חוב .

עו"ד שירן אדרי:

כשיש חו ב זה הנחה בארנונה רגילה.

אבי מור יוסף:

לא ,אבל שידעו כ שאין חוב ניתן לתת.

יחיאל זוהר:

התבקשתי לאשר ,אנחנו מאשרים .מה שהם צריכים

לעשות ,הלשכה המשפטית ,שיעשו מה שהם צריכים לעשות.

החלטה:

הוחלט לאשר פה אחד נוהל מחיקות והנחו ת מתוקן של מחלקת

ההכנסות .תוספת קבוצת זכאים "הנחה להורה יחיד" שנשמטה מהפרוטוקול
שאושר בישיבת מועצה שדנה בנושא .מצורף מכתב המחלקה המשפטית .

. 14

אישור סיור לימודי בחו"ל למנהל היחידה להגנת הסביבה ,והשתתפות

בהוצאה בסך  500יורו.

27

עיריית נתיבות
ישיבת מועצה (שמן המניין) מספר  10מיום 25/2/2015

יחיאל זוהר:

הסיור הזה של שחר  ,אני -

ישראל חניה:

מי זה החבר'ה שיוצאים לסיור?

יחיאל זוהר:

רק שחר .אני לא כל כך הייתי בעד ,אני אומר את האמת,

כי אני חשבתי שמצבה של העירייה הוא לא בדיוק כזה שיכול לאפשר יציאות
לחו"ל  ,אבל היות ולפני שבועיים הוצאנו גם שני עובדי עירייה ,לא לסיור ולא
לטיול  ,אלא למפגש עם יהודים בצרפת לקראת האפשרות שיעלו גם אלינו וגם
יתיישבו אצלנו ,אז אני לא יכולתי למנוע את זה .הסיפור  2,000יורו ,מתוך זה רק
 500אנ חנו נשתתף 1,500 ,הוא יצטרך לשלם.
משה מימון:

הוא והמשרד לאיכות הסביבה.

יחיאל זוהר:

הוא והמשרד לאיכות הסביבה ביח ד . 1,500

משה מימון:

כתוב פה שאולי בכלל לא יתקיים הסיור אלא אם כן

יהיה כמו ת מינימאלית -
יובל לוגסי:

לא יהיה להם תקציב מהממשלה.

משה מימון:

כן ,נכון .אנחנו נשלים את שלנו -

אבי מור יוסף :

השאלה אם המועצה סוברנית להחליט לאשר דבר כזה.

ישראל חניה:

אני מת נגד.

אבי מור יוסף:

מבחינת המהות של הסיור הזה -

יחיאל זוהר:

הסיור הוא סיור מקצועי.

אבי מור יוסף:

אני שואל ,אין לי בעיה לאשר את זה.

??? :

ודאי ,אין שום בעיה.

יחיאל זוהר:

סיור מקצועי של עובד בכיר בעירייה.

??? :

זה סיור שהמשרד לאיכו ת הסביבה מארגן  ,זה סיור

מקצועי.
אבי מור יוסף:

אז אני אומר ,למה המשרד לאיכות הסביבה לא מממן
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את זה?
??? :

הוא גם משתתף ב  1,500 -יורו.

יחיאל זוהר:

יש לכם את זה במסמך ,אם לא אז הוא יקריא לכם

בדיוק את ההשתתפויות.
ישראל חניה:

אל תשכח לאשר את הגנים ,שיפוץ מוסדות חינוך.

משה מימון:

עכשיו הודיעו לי שזה כבר אושר בעבר בעירייה ,אז

אנחנו יורדים מזה.
אבי מור יוסף:

אם יינתן ,כתוב  ,היקף סיוע  ,אם יינתן .אז יכול להיות

שהוא לא יינתן גם.
??? :

גם אנחנו לא ניתן.

יחיאל זוהר:

חבר'ה אני אסביר את זה בפשטות .בוא נעשה את זה

פשוט ו קצר .הסיור הזה ,העלות שלו היא  2,000יורו כולל הכל .במידה ושני
הצדדים השותפים – איכות הסביבה והעובד עצמו  ,ישתתפו במה שהם נדרשים
להשתתף ,כ  1,500 -יורו ,עיריית נתיבות תשתתף  .ולא – לא משלמים.
אבי מור יוסף:

אתה חושב שזה מקצועי? יתרום לנו לעיר? אם אתה

חושב ,אין שום בעיה.
יחיאל זוהר:

אני אגיד לך משהו .מה ששכנע אותי בסוף זה להסתכל

על המכלול .האיש הזה ,הוא לא מבצע רק את התפקיד הזה ,הוא גם קב"ט ב...
סגן  -אלוף בצבא .הבחור הזה היה פה כשכולנו היינו בבתים ,הוא היה פה יום
ולילה ,הוא ישן פה באזור התעשייה בתקופה של צוק א יתן .אז חשבתי שזה דבר
שכדאי -
??? :

אז בוא ניתן לו בחינם.

יחיאל זוהר:

אין בעיה.

שלומי חן :

אני חושב שאם זה יהיה מקצועי ,זה תורם לעיר סך הכל.

הבנאדם הוא גם בנאדם מקצועי.
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מי שמתנגד שיתנגד ,זה בסדר .אז שאר הדברים

יחיאל זוהר:
מאושרים.

החלטה:

הוחלט לאשר פה אחד סיור לימודי בחו"ל למנהל היחידה להגנת
הסביבה,

והשתתפות

בהוצאה

בסך

500

יורו,

מותנה

השתתפות המשרד לאיכות הסביבה.

יחיאל זוהר:

יופי .תודה רבה על האווירה ועל האישורים.

_____________
מר יח יאל זוהר
ראש העירייה

_____________
מר משה מימון
מנכ"ל העירייה
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קובץ החלטות
 . 1תב"ר ממשרד הפנים – תקציב פיתוח  – 2014בסכום כולל של ,₪ 2,113,000
לפי הפירוט הבא:
פעילות חינוכית והסברתית

₪ 113,000

סקר נכסים

₪ 300,000

הקמת גני משחקים

₪ 500,000

שיקום כבישים ומדרכות

₪ 700,000

קידום פרויקטים לבטיחות ילדים

₪ 500,000

 . 2תב"ר מהמשרד להגנת הסביבה – עבור יוזמות סביבתיות ובית ספריות
בסכום של . ₪ 100,395

 . 3תב"ר ממשרד התחבורה והבטיחות בדרכים – פרויקט תחבורתי (מעגל
תנועה) בסך .₪ 2,521,736

 . 4תב"ר ממשרד התחבורה והבטיחות בדרכים – פרויקט תחבורתי (תחנות
ומפר צים) בסך .₪ 564,000

 . 5תב"ר מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל – לסיוע בשיווק פרויקטים למגורים
בסך .₪ 87,000

 . 6תב"ר ממשרד הכלכלה – עבור מעונות יום בסך .₪ 2,979,200

 . 7תב"ר ממשרד הכלכלה – עבור תכנון מעונות יום בסך .₪ 588,000

 . 8תב"ר ממשרד הבינוי – תקציב תנופה חברתי בסך .₪ 178,181
31

עיריית נתיבות
ישיבת מועצה (שמן המניין) מספר  10מיום 25/2/2015

 . 9תב"ר ממשרד החינוך – עבור הנגשה כללית לבת"ס שונים בסך .₪ 331,996

 . 10תב"ר ממשרד החינוך – עבור הנגשה כללית לבת"ס שונים בסך 453,999
.₪

 . 11הגדלת תב"ר מס'  1542שאושר בישיבת מועצה מס'  6מיום , 20.8.14
מהקהילה היהודית בפילדלפיה עבור צרכי חירום .תוספת סכום של 28,750
.₪

 . 12תב"ר מהקהילה היהודית בפילדלפיה לצרכי חירום בסכום כולל של
.₪ 296,000

החלטה:
.1

הוחלט לאשר פה אחד את התב"רים כלהלן- :

תב"ר ממשרד הפנים – תקציב פיתוח  – 2014בסכום כולל של ,₪ 2,113,000
לפי הפירוט הבא:

.2

פעילות חינוכית והסברתית

₪ 113,000

סקר נכסים

₪ 300,000

הקמת גני משחקים

₪ 500,000

שיקום כבישים ומדרכות

₪ 700,000

קידום פרויקטים לבטיחות ילדים

₪ 500,000

תב"ר מהמשרד להגנת הסביבה – עבור יוזמות סביבתיות ובית ספריות
בסכום של .₪ 100,395

.3

תב"ר ממשרד התחבורה והבטיחות בדרכים – פרויקט תחבורתי (מעגל
תנועה) בסך .₪ 2,521,736

.4

תב"ר ממשרד התחבורה והבטיחות בדרכים – פרויקט תחבורתי (תחנות
ומפרצים) בסך .₪ 564,000
32

עיריית נתיבות
ישיבת מועצה (שמן המניין) מספר  10מיום 25/2/2015

.5

תב"ר מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל – לסיוע בשיווק פרויקטים למגורים
בסך .₪ 87,000

.6

תב"ר ממשרד הכלכלה – עבור מעונות יום בסך .₪ 2,979,200

.7

תב"ר ממשרד הכלכלה – עבור תכנון מעונות יום בסך .₪ 588,000

.8

תב"ר ממשרד הבינוי – תקציב תנופה חברתי בסך .₪ 178,181

.9

תב"ר ממשרד החינוך – עבור הנגשה כללית לבת"ס שונים בסך .₪ 331,996

. 10

תב"ר ממשרד החינוך – עבור הנגשה כללית לבת"ס שונים ב סך .₪ 453,999

. 11

הגדלת תב"ר מס'  1542שאושר בישיבת מועצה מס'  6מיום , 20.8.14
מהקהילה היהודית בפילדלפיה עבור צרכי חירום .תוספת סכום של 28,750
.$

. 12

תב"ר מהקהילה היהודית בפילדלפיה לצרכי חירום בסכום כולל של
.$ 296,000

. 13

אישור נוהל מחיקות והנחות מתוקן של מחלקת ההכנסות .תוספת קבוצת
זכאים "הנחה להורה יחיד" שנשמטה מהפרוטוקול שאושר בישיבת מועצה
שדנה בנושא .מצורף מכתב המחלקה המשפטית.

החלטה:

הוחלט לאשר פה אחד נוהל מחיקות והנחות מתוקן של מחלקת

ההכנסות .תוספת קבוצת זכאים "הנחה להורה יחיד" שנשמטה מהפרוטוקול
שאושר בישיבת מועצה שדנה בנושא .מצורף מכתב המחלקה המשפטית .

. 14

אישור סיור לימודי בחו"ל למנהל היחידה להגנת הסביבה ,והשתתפות

בהוצאה בסך  500יורו.

החלטה:

הוחלט לאשר פה אחד סיור לימודי בחו"ל למנהל היחידה להגנת
הסביבה,

והשתתפות

בהוצאה
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ה שתתפות המשרד לאיכות הסביבה.
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