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יחיאל זוהר :

ישיבה ראשונה שלנו השנה . 2015 ,אני קודם כל רוצה

להתנצל בפני חברי המועצה ,אני לא יודע מה היתה התקלה בדחייה של הישיבה,
חלק הגיעו ,חלק לא הגיעו  .אני אישית ביקשתי לדחות את זה מהסיבה הפשוטה,
אני יודע שזה לא שרק אני עובד אלא באים לפה הרבה מאוד שרים והרבה מאוד
אנשים ,וגם חלק מאתנו עבדו ,כך שמצאנו לנכון לבקש דחייה של כמה ימים.
לצערי זה לא הגיע בצורה מסודרת לכולם ,חלק ידעו ,חלק לא ידעו ,אז אני מתנצל
על כך .בבקשה ,דבר תורה.
אבי מור  -יוסף :

לפני שנגיד דבר תורה ,על מנת להמשיך את הרצף,

שדיברנו על הנושא של הבנייה .יש איזשהו תמריץ ,אז דיברנו על נושא שעבור כל
היטל בנייה מקבלים איזשהו תמריץ  ,₪ 12,000 , 7,000וזה כאילו עבור  , 2014האם
לפי הנתונים מגיע לנו משהו?
יחיאל זוהר :

יש לנו קרוב ל  685 -היתרי בנייה שניתנו ב  . 2014 -זה 500

מעל הממוצע שיש לנו בשנים הקודמות ,של שנתיים .זה אומר  500כפול כמה?
 4 ? 7,000מיליון  ₪אנחנו אמורים לקבל .זה סכום יפה מאוד ,וזה ייכנס לגירעון
המצטבר שלנו .ייכנס לשוטף.
אבי מור  -יוסף :

זאת אומר ת הנושא הזה הוגש כבר למשרד הפנים?

רו"ח ברק ישראל :

לא ,צריך להיות מוגש עד ה . 31/1 -

יחיאל זוהר :

אבל אל תחכו ל  , 31 -תגישו עכשיו ,תקבלו אישור קבלה

שלהם ,בסדר? והתקבול תקבלו במרץ.
משה מימון :

עד סוף הרבעון.

יחיאל זוהר :

אז כדאי שתגישו את זה ותגידו לי עם מי דיברתם ,למי

מסרתם.
אבי מור  -יוסף :

בשבת שעברה קראנו את פרשת ויחי .בעצם הפרשה הזו

חותמת את ספר בראשית ,פרשה שמתוארים שם מאורעות של ברכת יעקב לבניו,
לנכדיו .בעצם נושא של תוכחה ומוסר .נושא של הבטחה לקבור את יעקב במערת
המכפלה ואת הנושא של יוסף וכיו"ב .כאשר מבחינת הברכות ,כאשר יוסף הביא
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את שני בניו  ,הביא את אפרים ומנשה ,שיברך אותם יעקב ,הרי בעצם מנשה הוא
הבכור ואפרים הוא הקטן ממנו .אז כשמברכים ,מברכים בדרך כלל ביד ימין .ולמה
ביד ימין? 'ימין השם רוממה ,ימין השם עושה חיל' .כאשר היה מימינו ,ליוסף היה
אפרים ולשמ אלה היה מנשה .כי יוסף רצה שאביו ,זאת אומרת שיעקב יברך אותו
ראשון ,שישים את יד ימין על מנשה .וממול היה יעקב .מה שעשה יעקב ,הוא שיכל
את ידיו ,הצליב את ידיו ,ושם את יד ימין על אפרים ואת יד שמאל על מנשה .אז
בעצם מה יעקב בא ואומר? הוא אומר שהוא רוצה לברך ,להניח יד ימינו על אפרים
ויד שמאל על מנשה .זה לא כל כך מצא חן בעיני יוסף ,אז הוא ניסה להוריד לו את
הידיים ואומר לו' :בני ,ידוע ידעתי' ,יעני יודע בדיוק מה זה .למה לכאורה אפרים,
שהוא הקטן ,צריך לזכות בברכה הזו? פשוט יעקב אבינו התנבא שמאפרים ייצא
יהושע בן נון ,שאמו ר לכאורה להכניס לישראל ,לארץ ,להנחיל להם את ארץ ישראל
וללמדם תורה .לכן הוא זכה בברכה בימין .כאשר הוא המשיך בברכות הוא המשיך
בראובן ,כאילו בבכור .ראובן ,שמעון ולוי .אבל בעצם אלה לא היו ברכות .בעצם זו
היתה איזושהי תוכחה ומוסר .כאשר התחיל לברך את ראובן אז הוא מתחיל
להזכיר לו בדיוק מה שהיה אז .אם אנחנו ניזכר למשל בפרשת 'וישלח' ,בפרשה הזו
לפני  4-5פרשות כתוב שם 'ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא ,וילך ראובן וישכב עם
בלהה פילגש אביו ,וישמע ישראל' .זאת אומרת מה קרה? מה שקרה עכשיו זה היה
לפני המון שנים ,לפני עשרות שנים ,ו רק עכשיו יעקב רוצה כאילו להוכיח .מה
שהיה אז לכאורה ,אם מסתכלים על הפירוש  ,זאת אומרת של מעשה בלהה ,זה לא
בדיוק ,ישנן מחלוקות שם אם כן זה היה או לא היה ,אבל רש"י מתייחס ומפרש,
בעצם מה עשה ראובן? מה הכוונה 'וישכב'? הוא פשוט בלבל בין מיטת אביו .הרי
מה שקרה ,כש רחל נפטרה ,שהיתה אהבתו הגדולה מאוד של יעקב ,הוא פשוט לקח
את מיטתו והעביר אותה לאוהלה של בלהה ,שהיתה שפחת רחל .הנושא הזה לא
מצא חן בעיני ראובן  .הוא היה הבכור של יעקב ,זה לא מצא חן בעיניו .אז הוא בא
לכאורה לתבוע את עלבון אמו .הוא אומר' :מה ,כשרחל היתה בחיים היתה צרה
לאמי' .כי בכל זאת יעקב אהב את רחל .עכשיו מה שקורה ,שבלהה ,שהיא השפחה
של רחל ,באה לתפוס מקום של אמי? אז הוא פשוט בלבל את יצועו שם וכל זה .זה
בעצם מה שהוא עשה .לכן יעקב אבינו בא להוכיח אותו במעשה הזה .בא להוכיח
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גם את שמעון ולוי .שמעון ולוי ,בא להוכי ח אותם ,אז מה שהיה עם אנשי שכם,
כשהם פשוט טימאו את אחותם דינה ,אז פשוט הם הרגו באנשי שכם וזה .אז לא
כל כך מצא חן בעיני יעקב שגם את הגויים האלה הם הורגים ,כי לא יכול להיות
מצב כזה .אז הוא בעצם בא לתת להם איזושהי תוכחה ומוסר.
עכשיו השאלה ,מה אנחנו נוכל ללמו ד מהדברים האלה של התוכחה ומוסר? לכל
אחד יש ילדים וכיו"ב .השאלה מהבחינה הזאת ,ולמה יעקב למשל הוכיח את בנו
ראובן רק אחרי המון שנים? למה כל כך אחרי המון שנים? אם יעקב היה מוכיח את
ראובן מיד עם קרות המקרה  ,אז הוא פחד .פשוט יעקב פחד שראובן ייצא לתרבות
רעה .למה שייצא לתרבות רעה? אם היה מוכיח אותו עם קרות המקרה ,מה שקרה
עם הנושא הזה של ראובן ,אז פשוט ראובן היה יוצא לתרבות רעה .אבל יעקב לא
רצה שבנו ייצא לתרבות רעה .למה? כי אם היה עם קרות המקרה ,הוא פחד פשוט
שילך בעקבות אחיו עשיו .לכן הוא השאיר את המקרה הזה ,זאת אומ רת השאיר
אותו רק לפני מיתתו וכיו"ב.
דבר נוסף ,אנחנו גם לומדים מזה ,גם משה רבנו למשל ,שהוכיח את בני ישראל,
הוא הוכיח אותם בשנת ה  . 40 -הוא לא הוכיח את עם ישראל למשל בשנים
הראשונות .הוא הוכיח אותם רק לפני מיתתו .מאיפה משה רבנו למד את זה? הוא
למד את זה מיעקב אב ינו .ומה המסר הזה? המסר הזה ,זאת אומרת הנושא
החינוכי והמסר החינוכי ,גם אם איזשהו בנאדם ,בן/בת עושים איזושהי טעות
חמורה וכיו"ב איזשהו מעשה ,צריך לחשוב האם כדאי להגיד להם ,מה להגיד להם,
ומתי גם להגיד להם .זאת אומרת ,לפעמים שהנזק יכול להביא יותר מאשר
התועלת.
יחיאל זוהר :

תודה רבה .רק לידיעה ,ימי הסערה צפויים להתרחש

עלינו ,אנחנו התארגנו לפני כן כמו כל העיריות ,ודאי בצפון ובירושלים ,ואנחנו גם
ישבנו פה בישיבה שבה הגענו למצב שאנחנו כעירייה נצטרך לתת פתרונות לקריסה
של עצים או חשמל או מים או דברים נוספים .אנחנו עם צוותים גדולים גם של
אופק ,גם של  106וגם של כל מנהלי האגפים והמחלקות שלנו ,שעוסקים בתחומים
הרלוונטיים ,וגם לידי קבלנים שנמצאים בכוננות לכל מצב שיקרה אם יהיה צורך.
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רק לידיעה כללית ,אם יש בעיה שתדעו עליה או שיפנו אליכם ,אתם יכולים ב 106 -
לקבל כל סיוע הנדרש.

.1

אישור תקציב העירייה לשנת . 2015

יחיאל זוהר :

סדר היום זה אישור תקציב  .אפשטיין 7 ,ברכות היום,

מזל טוב בשם מועצת העיר .אנחנו תיכף ניתן לגזברית להציג את זה ,אני רק מקדם
אותך בברכה בשם כולנו ומשחרר אותך לאירוע המשפחתי .אנחנו רושמים בפנינו
שאתה הודעת שאתה תומך.
יעקב אפשטיין :

תודה רבה.

 -מר יצחק אפשטיין עזב את חדר הישיבות -

יחיאל זוהר :

הגזברית תציג בראשי פרקים את התקציב הזה ,אחר כך

נפנה לשאלות ,ואני מציע לחברים באמת למקד גם את השאלות וגם את הדיון הזה
לעיקר .אני גם רוצה להתחשב במקליט שבא מרחוק ,הוא צרי ך לחזור הלילה
הביתה  .אז אנחנו ננסה להתחשב בך  ,אם כי זה לא כל כך תלוי בי .בבקשה ,מזל.
מזל רוטשטיין :

התקציב שמונח פה ל  2015 -נבנה על בסיס הוצאות

תקציב  , 2014שמהווה כ  156 -מיליון  ₪הוצאות ,עם גירעון מובנה של  6מיליון ₪
וזאת עפ"י תכנית ההתייעלות שנחתמה ואושרה ע"י משרד הפנים ל  4 -שנים של
 2014עד  , 2017ובתקווה שבשנת  2014נגיע לאיזון תקציבי .למרות התכנון האחראי
של שנת הכספים  , 2015העובדה שאנחנו נמצאים בשנת בחירות  ,אנחנו נצטרך
להתנהל לפחות עד לאישור תקציב המדינה עפ"י  1חלקי  12פחות או יותר של שנה
קודמת .למרות הקושי ,אני מקווה שאנחנו נצליח לממש את כל התכניות שלנו.
יחיאל זוהר :

אני רוצה שתבהירי את העניין הזה ,כי המשמעות של זה,
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אם תקציב שנה שעברה היה ,כמה?
הרב יעקב מעלימי :

. 147

יחיאל זוהר :

 147שנה שעברה? והשנה?

מזל רוטשטיין :

 . 156לא 147 ,זה לא נכון 155 .ההוצאות.

יחיאל זוהר :

 1חלקי  12מתקציב שנה שעברה ,תקבולים.

אבי מור  -יוסף :

מה שחשוב זה התקבולים.

מזל רוטשטיין :

אתה אישרת תקציב של -

אבי מור  -יוסף :

עזבי תקציב ,אני אומר תקבולים ביצוע בפועל -

מזל רוטשטיין :

יש פער של  8מיליון  ,₪בוודאי .כשב  2015 -התקציב בנוי

עם ג ירעון מובנה של  6מיליון .₪
יחיאל זוהר :

אז יש עוד גירעון .כמה היה הכנסות שנה שעברה?

מזל רוטשטיין :

עכשיו אנחנו נסיים בסביבות  , 148משהו כזה.

יחיאל זוהר :

יפה ,זה תקציב שנה קודמת 1 .חלקי  12מתקציב שנה

קודמת .את לא יכולה לתת היום ,אם אישרת יותר ,המשמעות ש ל זה שברבעון
הראשון אנחנו מתנהגים ,אני אומר את זה בכוונה כי אני לא אחתום על הזמנות.
אני לא אחתום על מעבר למכסה של  1חלקי  12מתקציב שנה קודמת ,לא השנה.
מזל רוטשטיין :

לא ,ברור .זה כן ,ודאי .גם תקציב זה ,ההוצאות של

החינוך ,רווחה ותרבות מהווים  56%מהתקציב; פי רעון מלוות  ; 5%תקציבים בלתי
רגילים ,שזה שכר פנסיונרים והנחות ,זה עוד  . 12%אז היריעה היא ,מה שנשאר
בעצם ,היא מאוד קטנה .אם יש לכם שאלות.
אבי מור  -יוסף :

ברשותכם ,מה שאני רואה פה ,הגירעון המצטבר ,זאת

אומרת עד סוף הרבעון השלישי ,אני מדבר עכשיו בשוטף -
מזל רוטש טיין :

. 5,177,000

אבי מור  -יוסף :

אני רואה פה בספר התקציב זה . 7,029,000
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מזל רוטשטיין :

זה ללא הפרשות.

אבי מור  -יוסף :

ללא הפרשות ,צריכה עוד להוסיף.

מזל רוטשטיין :

לא .יש לך הכנסות שהתקבלו יותר מאוחר .נכון לתאריך

הזה זה מה שאתה מייחס לתקופה.
אבי מור  -יוסף :

אני אגיד לך למה אני שואל דבר כזה .הרי בדו"ח הכספי

הגירעון השוטף ,אחרי שקיבלנו  6מיליון  ₪וקיבלנו  ₪ 611,000מענק לכיסוי
הגירעון ,זאת אומרת הגירעון בשוטף ב  2014 -זה .₪ 5,177,000
מזל רוטשטיין :

נכון.

אבי מור  -יוסף :

בנקודת הזמן של סוף הרבעון , 30/9 ,אותו דבר גם בזה.

נכון? אותו דבר .הרי זה ביצוע בפועל .עכשיו אני אומר ,למה אין ?...אני רואה
למשל ,זה  ₪ 5,177,000בשוטף ,לעומת זאת בשוטף אני רואה פה  7מיליון .₪
מזל רוטשטיין :

זה

מה

שאני

אומרת,

יש

לך

הכנסות

שהתקבלו

באוקטובר ,ששייכות ל  9 -חודשים ,והן לא רשומות פה.
אבי מור  -יוסף :

אז למה שזה לא יהיה רשום שם?

מזל רוטשטיין :

בנקודת הזמן הזאת -

אבי מור  -יוסף :

הרי סך הכל ,גם בדו"ח הכספי למשל ,לא משנה ,זה לא

נדון ,אבל היה מספיק זמן של אוקטובר ,נובמבר ודצמבר ,לבצע את כל ההליכים,
את כל מה שצריך .אם אני רואה פה ביצוע בפועל תקבול ים ,ואני רואה פה הוצאות,
זה מה שמעניין ,התקציב לא מעניין אותי .מעניין אותי כמה אני מכניס וכמה אני
מוציא .זה לכאורה .העניין של בסיס התקציב זה פחות או יותר איפה אנחנו
נמצאים באיזה סביבה .אבל מה שאני רואה פה מבחינת התקבולים בהכנסות
ומבחינת עודף ההוצאות ,יש לי פה  7מיליון  ₪עודף הוצאות.
משה מימון :

היא הסבירה לך שיש הכנסות ,שכשהכינו את התקציב

נניח באמצע דצמבר ,היא אומרת לך שיש הכנסות שמייחסים אותן לרבעון
השלישי ,כשהכינו את התקציב הזה ,נניח באמצע דצמבר ,לא הגיעו התקבולים.
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עכשיו.
מזל רוטשטיין :

לא עכשיו.

משה מימון :

הדו"ח הרבעוני ,אחרי זה .הגיעו תקציבים מסוימים

והיא רשמה אותם.
מזל רוטשטיין :

לא רק זה ,גם הוצאות למשל ,של ביגוד והבראה ,הן

רשומות פה .הן מתייחסות לכל השנה .אתה מבין?
אבי מור  -יוסף :

ולמה זה לא נרשם בדו"ח הכספי?

מזל רוטשטיין :

ודאי שנרשם בדו"ח הכס פי.

אבי מור  -יוסף :

אז למה  177פלוס  7מיליון ?₪

מזל רוטשטיין :

אני אומרת ,לגבי ההוצאות ,כל הוצאה נרשמה  ,כי זה

ביוני  -יולי ההוצאה.
אבי מור  -יוסף :

לא ,צריכה להיות פה איזושהי התלכדות מסוימת.

רו"ח ברק ישראל :

יש הכנסות שמתקבלות ברבעונים אחרים שבספרים הן

רשומו ת בתאריך שהן התקבלו .כאשר אתה בא ועורך את הדו"ח הכספי אתה חייב
לעשות הפרשה ,זאת אומרת לייחס אותם לרבעון הרלוונטי .לכן יש את ההפרשים
האלה בין מה שמופיע בספרים בפועל לבין מה שאתה צריך להציג עפ"י דו"חות
כספיים .לדוגמה ,אם אתה קיבלת בסוף נובמבר או בסוף דצמבר כ ספים כמו
רזרבה ,אתה חייב לפרוס אותם לכל השנה .בפועל הם התקבלו בנובמבר .זאת
אומרת ,בספרים אתה לא רואה אותם פה ואתה רואה אותם רק בנובמבר.
אבי מור  -יוסף :

איפה ,בדו"ח הכספי?

רו"ח ברק ישראל :

בספרים אני אומר ,לא בדו"ח הכספי .בספרים ,במערכת.

בספר התקציב .אתה לא רואה את זה שם ,כי חתכנו את זה עד ספטמבר .אבל
כאשר אתה בא ומכין את הדו"ח הכספי אתה חייב לתת לזה ביטוי ולפרוס את זה
על פני כל השנה.
אבי מור  -יוסף :

ואז לכאורה אתה אומר לי בדו"ח הכספי נכנסו שם.
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רו"ח ברק ישראל :

בדו"ח הכספי זה ייכנס.

אבי מור  -יוסף :

מה זה יי כנס?

רו"ח ברק ישראל :

בדו"ח הכספי זה ייכנס ,זה חייב לקבל ביטוי בדו"ח

הסכפי .פה בספר התקציב זה לא מקבל ביטוי ,כי זה ההכנסה שנרשמה בפועל -
אבי מור  -יוסף :

אני מדבר על ההוצאות .ייכנסו בדו"ח הכספי?

רו"ח ברק ישראל :

בין הוצאות ובין הכנסות .לא משנה.

אבי מור  -יוסף :

אז מה הגירעון האמיתי?

מזל רוטשטיין :

 .₪ 5,177,000זה הגירעון האמיתי.

אבי מור  -יוסף :

הלוואי שזה ככה.

מזל רוטשטיין :

אבי ,אני רוצה להסביר לך.

אבי מור  -יוסף :

לא משנה ,בסדר ,אוקיי.

מזל רוטשטיין :

אפילו פוליסת ביטוח -

אבי מור  -יוסף :

בסדר ,בסדר.

יחיאל זוהר :

אני אומר לכם שהוא צודק בדבר אחד .זה לא יהיה , 5.77

זה יהיה בסביבות . 6
מזל רוטשטיין :

ל  9 -חודשים.

אבי מור  -יוסף :

אז אני אומר לכם ,תזכור מה שאני אומר פה ,ואני

מוקלט ,וזה יהיה מעל  8מיליון  .₪ואתה תראה .עד ה  . 30 -לא השנתי ,השנתי יהיה
יותר .טוב ,זה לא משנה מבחינת הזה .אוקיי ,בסדר.
יחיאל זוהר :

תתבדה ,אבי.

אבי מור  -יוסף :

הלוואי .אני גם אמרתי לכם ,כשאמרתי לכם אז לגבי

הגירעונות ולגבי הזה.
יחיאל זוהר :

אנחנו מדברים עכשיו ,בחודש רביעי תזכירו לי את

הוויכוח הזה איתך .מוקלט .הוא אומר  , 8אני אומר בין  6ל . 6.5 -
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א בי מור  -יוסף :

בסדר ,הלוואי ויהיה .בסך הכל לקחנו גם  10מיליון .₪

יחיאל זוהר :

בשנה הבאה תצטרך להצטמצם אבל .בשנה הזו נצטרך

לעמוד על כמה גירעון?
מזל רוטשטיין :

 6 – 2015מיליון  .₪בשנה הבאה  3מיליון  .₪שנה

קודמת  6 , 8ו . 3 -
יחיאל זוהר :

אז הוא צודק ,אז אנחנו נעמוד בסוף השנה על . 8

אבי מור  -יוסף :

אני מתקן ,לא יהיה  . 10 , 9יהיה  . 8לגבי הבנייה של

התקציב לכאורה ,התקציב הוכן ,אבל צריך גם להכין איזשהו תקציב שיהיה גם
ריאלי .כי התקציב פה שהוכן ,למשל ,אני לא יודע ,דוגמה למשל ,מה שחשוב לי זה
ההוצאות .זה מה שחשוב .ההכנסו ת ,כמה שנכניס זה עוד יותר טוב מבחינת הזה.
כשאני מסתכל על הסעיף הראשון ,למשל שכר סגני ראש העיר ,זה במינהל הכללי
בעמוד מס'  . 1אני רואה פה למשל שב  9 -חודשים הוצאנו למעלה ממיליון  .₪זאת
אומרת .₪ 1,071,103 ,ואנחנו מתקצבים אותם לכל השנה ב  2015 -ב .₪ 1,162,000 -
הרי זה לא יכסה .הרי זה יהיה יותר .אז למה אני צריך לרשום למשל ?₪ 1,162,000
אלא אם כן גם ה  ₪ 1,071,000 -ל  9 -חודשים זה דבר שנראה לי -
יחיאל זוהר :

לא ...סביר.

אבי מור  -יוסף :

זה מה שכתוב ,אני שואל ,אני מבקש הבהרות.

משה מימון :

זו לא טעות .בסוף כל קדנציה ,פעם ב  5 -שנים ,מישהו

פורש .בסוף כל קדנציה נבחר שמסיים תפקיד שלו מקבל פדיון חופשה –  70כפול
השכר ,ומתחשבנים איתו .חיים –  70יום .חיים הרוש קיבל  ₪ 150,000בפרישה.
הפדיון חופשה יצא מעל  .₪ 100,000הוא קיבל אחר כך עוד כמה דברים שמגיע לו.
אבי מור  -יוסף :

יש לנבחרים פדי ון חופשה?

משה מימון :

בוודאי .זה פעם ב  5 -שנים בסוף קדנציה .כל הנבחרים

קיבלו .אגב ,גם אטינגר קיבל אותו סכום .כי נבחרים אין להם צבירת חופשה .הם
מסיימים קדנציה – מגישים דו"ח .כלומר ,יש פה  ₪ 200,000שהם לא בתקציב .גם
של איליה וגם של חיים .אז אנחנו עומדים במס גרת.
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אבי מור  -יוסף :

אוקיי ,לגבי דף מס'  , 2פרסום ויחסי ציבור – אני רואה

פה למשל תקציב  ₪ 147,000פרסמנו ,בכלל ביצוע ב  ,₪ 325,000 2013 -זה לא נראה
לי .מה הכוונה פרסום ויחסי ציבור? אולי באמת ,אני לא יודע ,הסעיפים האלה
האם מתפצלים ,האם נכנסים בתוך כל מיני ,מה ה פרסום ויחסי ציבור?
יחיאל זוהר :

זה כל עלות הפרסום של כל העירייה.

אבי מור  -יוסף :

זה כל העיתונים גם?

יחיאל זוהר :

בחינוך יש ופה יש ופה.

מזל רוטשטיין :

לא ,אין בחינוך ,אבל מה שכן אנחנו השנה עשינו -

יחיאל זוהר :

כי זה לא סביר ולא נעמוד בזה.

אבי מור  -יוסף :

זה מה שאני אומר.

מזל רוטשטיין :

גם תראה את הביצוע של ה  9 -חודשים .מה שעשינו ,

הפרסומים של המכרזים ,של מה שקשור לתב"רים ,אני משתדלת להעמיס על
הפרויקט עצמו .וכך בעצם אני -
יחיאל זוהר :

אין לגבי עיתונות מקומית.

אבי מור  -יוסף :

יש פה גם עיתונות מקומית ,לא?

??? :

יותר... 20 ,

אבי מור  -יוסף :

זה מה שאני אומר .למה אנחנו צריכים לתקציב משהו

כזה כשאני בגירעון?
רו"ח ברק ישראל :

סדר גודל של  ,₪ 160,000לא בספר התקציב.

יחיאל זוהר :

כמה תקצבנו?

רו"ח ברק ישראל :

. 148

אבי מור  -יוסף :

אז איך ,למשל ,ב  2013 -הוצאנו ?₪ 325,000

רו"ח ברק ישראל :

 2013היתה שנה אחרת.

אבי מור  -יוסף :

יש פרסומים ...הפרסומים אצלו זה חינם?
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??? :

כן.

אבי מור  -יוסף :

לא ,באמת ,אני לא צוחק.

??? :

חינם.

??? :

העירייה לא מפרסמת אצלו.

אבי מור  -יוסף :

כל התרבות התורנית שאתה חותם על זה וכל זה?

??? :

לא שם ,שם אין כסף.

אבי מור  -יוסף :

נראה לי שזה פשוט סכום זעום.

יחיאל זוהר :

כמה תקצבתם?

מזל רוטשטיין :

. 148

יחיאל זוהר :

תוסיפי  ₪ 100,000לפרסום ,כי זה לא יעמוד בסכום.

אבי מור  -יוסף :

ודאי.

יחיאל זוהר :

זה  ₪ 100,000תיקון בזה .אחר כך אני אגיד לך גם

מאיפה להוריד ,אבל כרגע  ₪ 100,000תוספת לפרסומים ,כי באמת לא מציאותי.
בסדר? הלאה.
אבי מור  -יוסף :

מה זה התביעות המשפטיות ,יריב? ה  9 -חודשים 486,000

 ,₪ורק ב  .₪ 325,000 2015 -זאת אומרת ,זה משהו לא ריאלי.
יחיאל זוהר :

לפני שאתה נכנס לנושא הייעוץ המשפטי  ,אני ארצה

לומר לחברי המועצה שהיועץ המשפטי שלנו מסיים את תפקידו בסוף החודש הזה.
הוא התקבל לעבודה במקום אחר והוא מסיים הרבה שנים .כמה אתנו ,כבר 11
שנה?  11שנים של עבודה טובה אתנו ,וצריך לקיים ישיבה אחרת ולהודות לו בפני
כל עובדי העירייה וגם לומר לו תודה על ה רבה מאוד דברים טובים שהוא עשה
בעירייה הזו ולטובת כולנו .אז נכון שהיו פה ושם לחלק מאתנו חילוקי דעות ,גם
בישיבות וגם מחוץ לישיבות איתו ,אבל זה טבעם של דברים ,כולנו יכולים לחשוב
שזה -
אבי מור  -יוסף :

זה בסדר ,זה חילוקי דעות ענייניים .זה לא משהו אישי.
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יחיאל זו הר :

לא ,אין שום דבר אישי .אני אחר כך אמצא את הדרך

איך להודות לו על פועלו ,אבל רציתי שתדעו את זה ,כדי ש זה לא יבוא לכם
מהעיתונות.
אבי מור  -יוסף :

ועכשיו לגבי התביעות המשפטיות.

יחיאל זוהר :

בתביעות המשפטיות יש לנו שני קטעים שאנחנו נצטרך

להתגבר עליהם עכשיו .מרגע שהוא מסיים עד שיתקבל עורך דין במקומו או יועץ
משפטי לעירייה במקומו שהוא גם יהיה התובע של העירייה ,שיימצא אדם מתאים,
יכול שייקח חודשים .יכול להיות חודש ,יכול להיות חודשים ,יכול להיות  . 7אני
בכוונה מגזים ,כי היו לנו כבר מקרים של יועץ משפטי לפני כן ותפקי דים אחרים
שנתקענו בכל מיני הליכים משפטיים וסיפורים אחרים ,וזה לקח יותר זמן .אני
מקווה שבמהלך הזה נגמור את זה תוך חודשיים שלושה.
אבי מור  -יוסף :

אבל מה זה שייך להוצאה הזאת?

יחיאל זוהר :

רגע ,אני אסביר לך .ואז כל התביעות שיש כרגע  ,גם

כשהוא נמצא עם חצי הרגל בחוץ ,הוא יצטרך להעביר החוצה כי הוא לא יספיק
לטפל בזה ,והוא לא יגיש תביעה לבית משפט והוא לא יגן עלינו בבית משפט
במשהו שבעוד חודש הוא מסיים אותו והוא ישאיר את זה למישהו אחר .לכן
הדברים יצטרכו לצאת למשרדים חיצוניים כרגע .התביעות הגדולות .כמו שאגב
יצאו עד היו ם ,רוב התביעות הגדולות יצאו החוצה .בדברים השוטפים הוא מתעסק
והוא ימשיך להתעסק עד היום שהוא נמצא פה .אחרי שהוא יסיים יהיה לנו גם כן
איזשהו פרק זמן של חודשיים שלושה שנצטרך ייעוץ משפטי חיצוני לדברים
רציניים ולא רק דברים רציניים ,גם לשוטף ביומיום .אז אם אתה רו צה לשאול
כמה זה ההוצאה הכללית – כמה הגעת?
אבי מור  -יוסף :

לא ,אני אומר ,פה הוציאו כמעט חצי מיליון  .₪אני

מדבר עכשיו על העבר ,כמעט  ₪ 486,000הוצאו עבור מה? אני לא מדבר עכשיו.
יחיאל זוהר :

היו הרבה מאוד תביעות שהגשנו נגד המדינה ונגד ,אתה

יודע מה? מהתביעה נ גד המשטרה ועד התביעה נגד המינהל ,נגד משרד החינוך
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ומשרד השיכון ומשרד זה .דרך אגב ,חלק ניכר מהתביעות גם זכינו בהן וגם
קיבלנו -
אבי מור  -יוסף :

התקבל כסף?

יחיאל זוהר :

משרד החינוך קיבלנו .₪ 400,000

אבי מור  -יוסף :

לגבי עמוד מס'  , 3שכר דירה מחלקת גבייה ,נראה לי פה,

ב  2014 -תקצבנו  ,₪ 215,000אבל ההוצאה בפועל עבור  9חודשים  .₪ 56,000אז
למה אני צריך בכלל?
יחיאל זוהר :

יכול להיות שהוא לא הגיש חשבון.

אבי מור  -יוסף :

על מה זה? אין פרופורציה בין התקציב לבין ההוצאה

בפועל במשך  9חודשים.
מזל רוטשטיין :

אתה מדבר על הביצוע פה?

אבי מור  -יוסף :

ודאי שאני מדבר על הביצוע .תקצבנו למשל  , 2014הרי

אנחנו יודעים למשל שב  ... 2014 -בשכירות.
יחיאל זוהר :

 ₪ 16,000בחודש זה  180-190אלף  ₪בשנה.

אבי מור  -יוסף :

אז איך זה ב  9 -חודשים הוצאנו רק ?₪ 56,000

מזל רוטשטיין :

כבר שילמנו את הכל.

רו"ח ברק ישראל :

זה יוצא  ₪ 217,000בשנה.

אבי מור  -יוסף :

אז מה זה ? 56,000

רו"ח ברק ישראל :

את החשבון האחר הוא כבר הגיש ב . 31/10 -

מזל רוטשטיין :

אמרתי לך ,פה זה ללא הפרשות.

אבי מור  -יוסף :

אז תגידו שהגיש חשבון .כי פשוט לא נראה לי

פרופורציונלי הסכומים פה מבחינת הזה .אז אתה אומר שהוא לא הגיש ,הגיש
חשבון ב  31/10 -על סך כמה?
רו"ח ברק ישראל :

הכל ביחד יצא .₪ 217,000
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מזל רוטשטיין :

שנתי.

יחיאל זוהר :

או שהוא שכח להגיש או שהוא טעה.

אבי מור  -יוסף :

לגבי פירעון מלוות ,עמוד מס'  , 4אנחנו משלמים פה

הרבה מאוד כסף עבור רי בית והפרשי הצמדה .אנחנו משלמים למשל עבור הקרן,
זה בערך כמעט  5מיליון  ,₪רק הריבית עבור זה אנחנו משלמים  2מיליון  ₪ועוד
כ  ₪ 1,960,000 -הפרשי הצמדה .לכאורה בערך זה כמעט  3מיליון  ₪ריבית והפרשי
הצמדה .זה בסדר .עכשיו ,מה שאני מבקש ,אני חושב אולי כדאי לעשות איזו שהי
רוויזיה ,בדיקה ,כל המלוות שהשלמנו לזמן ארוך בריביות שם של  6%פלוס
הצמדה ,כי פעם ניסינו לעשות ,היום הפריים הוא מאוד נמוך ,ואני מאמין שנקבל
פריים מינוס עוד החצי ,מינוס  , 75שלושת רבעי אחוז .פשוט הריביות ,היום הכסף
זול בבנק .אולי כדאי לעשות איזשהו מסמך ,ננ סה לשחזר ,למחזר את ההלוואות
האלה.
יחיאל זוהר :

קלע לדעת גדולים .אמרו לכם את זה במשרד הפנים,

בישיבה אחרונה עם המנכ"ל.
אבי מור  -יוסף :

כי זה חבל .אז תכינו פה איזשהו מסמך.

יחיאל זוהר :

כהן הזה ,איך קוראים לו? ביקש שתעשו מחזור של

ההלוואות שלכם .יכול להיות מ אוד שתחסכו .חבל ,אתם יודעים מה ,באמת שאני
צריך לשמוע את זה מחבר מועצה ולא מהגזברות .כי זה נושא שאתם יכולים...
אבי מור  -יוסף :

הרבה מאוד כסף אנחנו משלמים פה עבור ריביות ,וזה

חבל מאוד .ובפרט שהריבית היום בבנק היא מאוד זולה .כסף היום זול בבנק.
יחיאל זוהר :

את ה אמרת לי תשובה אחרת .אמרת לי שלנו לא משתלם

לעשות מחזור.
רו"ח ברק ישראל :

כל ההלוואות האלה זה הלוואות יחסית ישנות שעומדות

להסתיים.
אבי מור  -יוסף :

אז תגיד את זה .אז תסביר .אני לא סתם אני מדבר ,למה

אתה שותק?
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רו"ח ברק ישראל :

חצי מההלוואות שלנו למעשה הן על בסיס פריים.

אבי מור  -יוסף :

אני שאלתי אותך אז ,יצאתי ממשרד הפנים ואמרתי לך:

'תגיד לי ,למה אנחנו צריכים את העצות שלהם? למה אתם לא עושים את זה לבד?'
ואמרת לי ,הנה נזכרתי ,אמרת לי 'עשיתי בדיקה ,לא משלם .לנו זה לא משתלם כי
ההלוואות שלנו מסתיימות'.
רו"ח ברק יש ראל :

עומדות להסתיים.

אבי מור  -יוסף :

אז מה זה אומר ,שבשנה הבאה אין הלוואות?

רו"ח ברק ישראל :

לא .רובן חדשות.

אבי מור  -יוסף :

אני מדבר על הישנות.

רו"ח ברק ישראל :

רוב ההלוואות החדשות הן על בסיס פריים.

אבי מור  -יוסף :

לא ,הישנות.

רו"ח ברק ישראל :

ההלוואות הישנות הן הלוואות ישנות ,מלפני הרבה זמן.

אבי מור  -יוסף :

כמה יישאר לנו בשנה הבאה?

רו"ח ברק ישראל :

אני מניח שתוך  5שנים  ,בהערכה שלי בגס 5 ,שנים

ההלוואות האלה יסתיימו .זה לא הרבה זמן ,כי הלוואות נלקחות בדרך כלל ל 15 -
שנה.
אבי מור  -יוסף :

פשוט לעשות חישוב ולר אות ,לעשות איזשהו מסמך

ולבדוק את הנושא הזה .אם זה לא משתלם אז לא ,אבל אם זה משתלם – כדאי
לחסוך .גם אם נחסוך  ₪ 100,000ו  ₪ 200,000 -זה טוב .אבל זה ייבדק.
רו"ח ברק ישראל :

...פירעון מוקדם .אין בעיה ,אני אעשה את הבדיקה.

יחיאל זוהר :

אפילו אם יש  ₪ 30,000לחס וך.

אבי מור  -יוסף :

לא משנה ,כמה שאפשר.

יחיאל זוהר :

מה אכפת לי לקבל מהבנק ,ועוד מהבנקים ,תן לי שקל

למחזר מחדש .הלאה.
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אבי מור  -יוסף :

לגבי עמ'  , 6לגבי החירום ,אנחנו הוצאנו בערך כשני

מיליון  .₪שני מיליון  ₪קיבלנו מבחינת תקבולים משהו כזה ממשרד הפנים ,איזה
.₪ 812,000
יחיאל זוהר :

לא ,קיבלנו .₪ 1,600,000

אבי מור  -יוסף :

אני לא יכול ,תראה ,מה שיש לי מסמכים – אני מתייחס

אליהם .אני לא יכול להיכנס למחשבות של האדם שזה.
יחיאל זוהר :

הוא שאל שאלה – כמה נכנס מצוק איתן עד עכשיו?

??? :

 1,800,000ומשהו קיבלנו עד לפני כמה ימים .התקבל רק

 ,₪ 800,000נדמה לי ,בשבוע שעבר.
משה מימון :

בקיצור ,קיבלנו מאז  2.5מיליון  .₪גם ההוצאות יגדלו,

זה לא הסוף.
יחיאל זוהר :

בשורה נוספת ,שלא רשומה אצלך ,קיבלת גם 295,000

דולר מפילדלפיה 300,000 .דולר לחירום.
אבי מור  -יוסף :

זה בערך ,א ני מדבר על כ  2 -מיליון  .₪מבצע צוק איתן

נמשך  50יום .זאת אומרת ,בממוצע ₪ 40,000 ,הוצאנו ביום .כמעט חצי מיליון ₪
עבור שכר .שכר של מי?
יחיאל זוהר :

קיבלת את הכסף.

אבי מור  -יוסף :

יכול להיות שנקבל את הכסף אבל לא צריך להוציא.

יחיאל זוהר :

קיבלנו.

מזל רוטשטיי ן :

אתה קיבלת כסף על סמך הוצאות בפועל שלך.

יחיאל זוהר :

אנחנו ידענו שכולם מקבלים חוץ מאתנו ,ואנחנו היינו

הפראיירים בשבוע הראשון .אחר כך ראיתי כל אחד מגיש חשבונות ,לא היה משהו,
עושה ומה הוא עוד יעשה ,ואז אמרתי להם ,ישבתי אז במקלט ,כולם זוכרים' ,מה
אנחנו צ ריכים עכשיו למועצה?' תקנו את זה ,תקנו את זה ,רק נגיש חשבוניות .כל
מה שקנינו ,מילאנו את המחסן בציוד לחירום ,ממזרונים ,שמיכות ,הכל חדש קנינו
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שם .וגם שילמנו עבור שעות נוספות של המתנ"ס ,שלנו ,מועצה דתית ,אופק עבדו
 24שעות .זה הרבה.
אבי מור  -יוסף :

בעמ'  , 24קבל ן גינון .יש פה קבלן גינון שמתוקצב בשנת

 2015ב  .₪ 1,476,000 -תשמע ,יש הרבה שכונות ,למשל השכונה שלי ,אף פעם לא
נכנס לשם קבלן גינון .אנחנו משלמים מסים ,משלמים ארנונה ,אז מה זה העניין
הזה של הגינון? לאן הוא הולך?
יחיאל זוהר :

בגלל שנת שמיטה הפסקנו אותו ,ואני א גיד לך משהו,

מה שיקרה עוד פעם אחרי השמיטה – אני אחדש את כל הגינון בעיר .הבעיה שלנו
תהיה באחזקה השוטפת .באחזקה השוטפת ,אני לא מסתיר את זה ,אני לא מרוצה
מהקבלן הקיים .הוא הפסיק ,יצא מכרז  ,זכה בו קבלן אחר .אבל עד שלא ניתן לו
חתימה ,הביאו לי אותו יום אחרי הזמן שמותר למשק וכלכלה לחתום אתנו הסכם,
ניצלתי את זה ,אמרתי' :אתם לא הבאתם בזמן – לא חותם' .לא חתמתי ,אני...
להוציא מכרז ,כי אני לא יכול לעשות -
אבי מור  -יוסף :

אני מדבר לגבי המדיניות .יש הרבה מאוד שכונות

ביישוב שהן פשוט לא מטופלות בנושא הזה של גינון.
יחיאל זוה ר :

צודק.

אבי מור  -יוסף :

צריך לקחת את זה בחשבון .יש שכונות שמטופלות ויש

שכונות פשוט שהן לא מטופלות.
יחיאל זוהר :

צודק ,אבל יש קבלן.

אבי מור  -יוסף :

השאלה מי קובע את העדיפות והמדיניות .מי קובע

שהשכונה הזו כן ושכונה אחרת לא?
יחיאל זוהר :

תקשיב ,בוא אני א גיד לך משהו .עכשיו הכנסנו ,בגלל אי

אי שביעות הרצון שלנו מהקבלן הקיים ,שמחזיק את כל העיר ,כולל השכונה שאתה
מדבר עליה .אנחנו חילקנו את העיר ל  2 -ואנחנו מכניסים שני קבלנים שיתחרו אחד
בשני .אני מאמין שבהחזקה נכונה אפשר להשתלט על כל העיר .אלא מה ,שההוא
שעבד אתנו -
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אבי מור  -יוסף :

אין בעיה .אם אתה אומר ב  , 2015 -אם ירצה השם ,זה

יטופל ,אז אין שום בעיה.
יחיאל זוהר :

אני בכל מקרה לא אכניס את זה לפני השמיטה .מתי

מסתיימת השמיטה?
אבי מור  -יוסף :

עוד שנה.

יחיאל זוהר :

לפני.

מזל רוטשטיין :

בראש השנה ,בספטמבר.

יחיאל זוהר :

אז אתה מבין שכמעט שנה אנחנו לא ,נעסוק רק

באחזקה.
אבי מור  -יוסף :

אני רק אומר פשוט להכניס גם שכונות שמזה תקופה

ארוכה פשוט לא טופחו.
יחיאל זוהר :

עכשיו זה אחזקה רק.

אבי מור  -יוסף :

בעמוד מס'  , 10לגבי חגיגות ה  , 60 -תוקצב פה לשנת

 , 2015אני מבין שזה הכנות לקראת החגיגות .₪ 738,000 ,איך נקבע הסכום הזה?
למה לא חצי מיליון  ₪ולא  ? 400זה על מנת שיסתדר עם הגירעון של  6מיליון ₪
מבחינת תחזית והוצאות?
יחיאל זוהר :

לא ,אני אגיד לך ,אני ביקשתי בהתחלה לתקצב 1.5

מיליון  ,₪ואז עשינו חשבון שאפשר לתקצב דו שנתי ,והחגיגות לא יתקיימו השנה
אלא בשנה הבאה .זה כל הסיפור.
אבי מור  -יוסף :

אין בעיה.

יחיאל זוהר :

עכשיו ,האם אנחנו צריכים את כל ה  1.5 -מיליון ?₪

בשביל זה ביקשתי -
אבי מור  -יוסף :

אבל יש איזושהי תכנית  /משהו?

יחיאל זוהר :

אז אמרתי ,אנחנו מקימים עכשיו צוות עירוני ,מי

שילוו ה את זה ,מי שיוביל את זה זה המתנ"ס .אבל אני רוצה שחברי המועצה יהיו
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שותפים לזה .יכול להיות ,אגב ,שלא נשתמש אפילו בחצי מזה .אני לא יודע .ואם
נצטרך נשתמש.
אבי מור  -יוסף :

לא ,אני אומר ,תקצוב הוא פונקציה של תכנית ,שאני

יודע מה אני הולך לעשות ,כמה זה עולה.
יחי אל זוהר :

אז אמרתי לך ,ההערכה שלנו היתה ,הוציאו ביישובים

עד עכשיו ,ממה שאני שאלתי ,הוציאו סדרי גודל של מיליון  /מיליון וחצי .בערים
גדולות גם הוציאו יותר .אז אני לקחתי משהו באמצע ,מיליון וחצי ,עשינו את זה
על פני שנתיים .אני לא בטוח שאני אפילו מוציא חצי מזה  ,בסדר?
אבי מור  -יוסף :

אוקיי.

יחיאל זוהר :

תלוי בתכניות שיצאו .יש לך מנשים ועד ילדים ועד ערב

זה ועד ערב זה.
אבי מור  -יוסף :

רק כדאי שתהיה איזושהי תכנית מוסדרת ומובנית ,זה

מה שחשוב.
יחיאל זוהר :

ואזרחות כבוד לראש הממשלה ,הבא ,שאנחנו עוד לא

יודעים מי יהי ה.
אבי מור  -יוסף :

לגבי עמוד מס'  , 12מי זה יועץ חינוכי פישמן?

יחיאל זוהר :

לא חינוכי.

אבי מור  -יוסף :

יועץ חינוכי כתוב פה ,פישמן .זה מה שכתוב.

??? :

זה טעות .זה הובא לדיון בוועדת הכספים.

יחיאל זוהר :

היום בתיכוניים זה תקציבים של  15מיליון  .₪יש המון ,

כל מיני תרגילים ודברים ,שאנחנו לא תמיד יודעים איך מגישים למשרד החינוך
ו ...את הכסף .יש רואה חשבון ממשלתי שעובד היום עם כמעט  50רשויות בארץ,
שהוא יודע בדיוק איך להוציא את הכסף ממשרד החינוך .אני יכול להגיד לכם
שקיבלנו דו"ח  2014שהוא גם חסך לנו וגם הביא לנו מאות אלפי שקלים.
אבי מור  -יוסף :

זה כבר כמה שנים.
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מזל רוטשטיין :

שנתיים.

יחיאל זוהר :

זה .₪ 84,000

אבי מור  -יוסף :

אבל כמה שנים הוא נמצא פה.

יחיאל זוהר :

 3שנים הוא אתנו .היה עובד שלנו.

אבי מור  -יוסף :

אני רואה פה יועץ חינוכי .תתקנו את זה .את כל הדבר ים

האלה גם צריך לתקן .כי אם אני אומר זה יועץ חינוכי למשל -
מזל רוטשטיין :

יועץ כלכלי.

יחיאל זוהר :

אגב ,יש לנו בעיה נוספת ,אנחנו השנה מעבירים גם את

היסודיים ,נכון?
מזל רוטשטיין :

כן.

משה מימון :

אנחנו מעבירים את כל היסודיים לניהול עצמי ,ואנחנו

בעזרת הש ם ,ב  1/9 -גם מעבירים את התיכונים.
יחיאל זוהר :

אז אתה צריך להדריך אותם ,הכל ,כי זה הרבה כסף ש...

משה מימון :

יכול להיות שאנחנו נפסיק לעבוד איתו בסוף שנת

הלימודים הזו .כי לפי המכרז שיש לנו עכשיו הולכים ל ...תיכון בנות.
יחיאל זוהר :

בכל מקרה ...השנה .צר יך להדריך את המנהלים.

המנהלים של היסודי הולכים לקבל ניהול עצמי ,הכל דרכם .לא משחק ילדים לתת
להם מיליונים למנהל בית ספר שיעשה למזגנים ויעשה זה ויעשה זה .אגב ,גם
הגינון הם צריכים לתת .אני חתמתי על ההסכם ,ראיתי שם מזגנים ותיקוני זה
ושירותים וביוב ומים וחשמל ו הכל.
מזל רוטשטיין :

ישבנו היום איזה  4שעות ,גינון לא הכנסנו.

יחיאל זוהר :

אז גינון אני אעשה להם ,אבל שאר הדברים הם כן

צריכים לעשות .הם יעשו? הם יתקנו מזגנים ,בתי ספר?
מזל רוטשטיין :

הם יתקנו מזגנים.
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יחיאל זוהר :

בסדר ,בוא נראה .יקנו כיסא למנהלת ויעברו לווילונות

חדשים ,זה מה שהם יעשו.
משה מימון :

יסגרו את השאלטר של החשמל ,והוא יפעיל את המזגנים

שהחשמל לא מבוזבז .אתה עוד תראה ,יחיאל .זה גם ככה לא תלוי בנו ,זה מדיניות
של כל המדינה ואנחנו חלק.
אנטולי אברבוך :

אבל יש לנו ניסיון בתיכון דרכא .זה כלכלי ,זה ט וב?

יחיאל זוהר :

מה פתאום .גם עם דרכא היום ,הרבה מאוד דברים

העירייה עושה .אגב ,גם אם מחר היסודיים האלה יחזיקו את עצמם ,אם יהיה
קטסטרופה מי ייכנס? העירייה ,לא משרד החינוך .אז אני לוקח בחשבון שאם אתה
נותן להם כבר כסף ואתה רוצה שהם יתנהלו באופן עצמאי ,תן לה ם הדרכה
מסודרת ,שלא יעשו טעויות ,שידעו איך לנהל חשבונות ,איך לדווח ,איך לא לעשות
שטויות .הם צריכים שם ,עכשיו בית ספר רבין מדברים איתי על כל השירותים ,יש
להם בעיה של הצנרת .העבודה הזאת לבד זה  .₪ 350,000מי יעשה אותה? אז מה
יהיה?
אבי מור  -יוסף :

למה לא להקים חברה שהיא תספק -

יחיאל זוהר :

כי לא שואלים אותנו ,כי זו החלטה של הממשלה ,לא

שלנו.
מזל רוטשטיין :

נותנים ניהול עצמי למנהל.

אבי מור  -יוסף :

לא ,אני מדבר על התיכוניים כשזה יהיה .תיכוניים זה

באחריות שלך.
יחיאל זוהר :

תיכוניים ,אם אני מעביר לדרכא זה בסדר ,אם אני

מעביר ל ...זה בסדר ,כי הם מחזיקים ,הם אתנו בדיווח שוטף ,הכל זה בסדר .איפה
הבעיה? הבעיה ביסודיים ,שאין להם רשת .היסודי באה מנהלת בית ספר ,שעד
עכשיו התרגלה לקבל הכל מהעירייה ומקבלת  300-400אלף  ₪בשנה תוספת ,סכום.
אבי מור  -יוסף :

אבל אני מאמין שכל השיר ותים האלה בבתי ספר

היסודיים יתבצעו באמצעות חברה מסוימת כללית.
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יחיאל זוהר :

כל מנהלת אחראית לעצמה.

אבי מור  -יוסף :

כל בית ספר כיחידה עצמאית?

יחיאל זוהר :

כל בית ספר אחראי .עכשיו אתה יכול לסמוך על זה

שהכסף הזה לא ילך לשטויות? או מה שאפילו בעיניי נראה שטוי ות .אתה יודע מה,
נניח שתקנה מחר  100ארגזים של נייר כי זה יותר זול .היא מנהלת ,היא רוצה
לחסוך .היא תשים אותם במרתף .לעשות שטויות ,לא יודע מה ,אבל כשתצטרך
מזגן לא יהיה לה כסף ,כשהיא תצטרך לתקן שירותים לא יהיה לה .זו הבעיה.
אבי מור  -יוסף :

זה חבל ,אני חשבתי א ולי שמשרד החינוך עושה את זה

באמצעות חברה כלל ארצית.
יחיאל זוהר :

האמת ,לא שאלו אותנו ,וחייבו אותנו ,וכמעט בצו.

אבי מור  -יוסף :

ומה עם השכר ,למשל ,של השרתים וכל זה?

מזל רוטשטיין :

השרתים נשארים ברשות .זה ברשות.

אבי מור  -יוסף :

מזכירות ,כל כוח האדם נשאר ברש ות?

מזל רוטשטיין :

כן ,אבל יש לך מימון מאוד גדול -

אבי מור  -יוסף :

גם שיפוצים?

יחיאל זוהר :

גם שיפוצים הם יקבלו.

מזל רוטשטיין :

לא שיפוצים .התחזוקה ,לא שיפוצים.

יחיאל זוהר :

תקציב שיפוצים יועבר אליהם .חוץ מבינוי ,שהם לא

יכולים להעביר להם ,תקציבי שיפוצים משרד החינוך יעביר -
אבי מור  -יוסף :

אולי אחזקה.

יחיאל זוהר :

תקציב שיפוצים ,אני שאלתי בפירוש .אמרו לי תקציבי

שיפוצים שהיו מועברים לרשויות יעברו ישירות לבתי הספר .זה בעיה ,טוב.
אבי מור  -יוסף :

הסעיף של אגף חרדי ,לכאורה פה ,אולי מעלימי יכול

לשפוך אור על הנק ודה הזאת ,ב  2014 -בכלל לא היה תקציב .אני לא יודע מי החליט
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להוציא  ₪ 42,445בסעיף .הרי עפ"י התקנות וכל זה ,דבר שהוא לא מתוקצב אפילו
להעביר מסעיף לסעיף חייב את מועצת הרשות .זה עפ"י החוק .עכשיו אני אומר
למשל ,סעיף שהוא בכלל לא מתוקצב ,ומוציאים  .₪ 42,000הרי הסע יף הזה בכלל
לא מתוקצב .אין בעיה שיוצאו - 60-70
הרב יעקב מעלימי :

תוקצב  60,000בישיבת מועצה של התקציב -

אבי מור  -יוסף :

לא ,שום -

הרב יעקב מעלימי :

תקשיב רגע .תקציב שנה שעברה -

אבי מור  -יוסף :

אין פה ,אתה רואה ב  2014 -אפס .הרב מעלימי.

הרב יעקב מעלימי :

אני רואה פ ה בדף ,אבל -

אבי מור  -יוסף :

אז מה זה 'אמור'? מבחינתי זה המסמך הקובע .אני

רואה שאין פה תקציב אגף חרדי.
יחיאל זוהר :

סליחה רגע ,מה מתוקצב עכשיו?

אבי מור  -יוסף :

. 60,000

יחיאל זוהר :

תורידו את ה  , 60 -תעבירו אותם לסעיף אחר .בסדר.

הלוא מה הוא טוען?
משה מימון :

הוא אומר ככה – ב  2014 -תקציב אפס ,ביצוע . 42

אבי מור  -יוסף :

ב  2014 -לא תקצבנו אותו בכלל .למה הוציאו?

משה מימון :

ב  2013 -הביצוע היה  . 45ב  2014 -אין תקציב בכלל ,בכל

זאת בסעיף הזה יצא  . 42,445הוא שואל למה .לא בשביל  . 2015הוא אומר למה
 2014הוציאו -
אבי מור  -יוס ף :

שלא תוקצב ויצא כסף.

משה מימון :

מה מעלימי אומר? מעלימי אומר :זה נכון ,בישיבת

תקציב של  2014שישבנו פה לפני שנה ,הוא העלה את זה ,ובישיבת המועצה ,אפשר
להביא את הפרוטוקול אם רוצים ,אין בעיה ,אישרתם שינויים ,אחד מהם זה
להוסיף  ₪ 60,000בתקציב הזה.
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אבי מור  -יוסף :

אם זה אושר אין שום בעיה ,אבל לתקן את המסמכים.

יכול להיות שזה אושר ,אני לא יודע ,פשוט לתקן את המסמכים.
יחיאל זוהר :

אין בזה שום בעיה .תבדקו .אם זה אושר תוסיפו -

אבי מור  -יוסף :

פשוט להכניס את זה ,לסדר את הזה .אבל אי אפשר

תקציב שלא אושר ומוציאים הוצא ה בניגוד לזה.
יחיאל זוהר :

בסדר.

אבי מור  -יוסף :

מה זה עובדי קבלן ,למשל ,חינוך סייעות? זה משהו

חדש? עמ' . 13
??? :

זה לא חדש.

מזל רוטשטיין :

אנחנו מעסיקים סייעות -

אבי מור  -יוסף :

חדש ביחס לשנים קודמות.

משה מימון :

אבי ,יש לנו עשרות סייעות ומלוות ומלווי ם שמשרד

החינוך תקצב אותנו לפי נוסחה .סייעות לפי שעות ,מלוות לפי כל תלמיד שיש
ביישוב .אנחנו משיקול כלכלי מעבירים את הביצוע לחברה כלכלית .הביצוע
מתבצע לחברה כלכלית ,החברה מגישה חשבון לעירייה .כיוון שיש לנו סיכום לגבי
תקורות נמוכות יחסית שהחברה מחייבת את העיר ייה -
אבי מור  -יוסף :

לא ,כתוב פה עובדי קבלן.

משה מימון :

כן ,זה קבלן.

מזל רוטשטיין :

זה עובדי קבלן.

אבי מור  -יוסף :

זה לא החברה הכלכלית?

משה מימון :

גם חברה כלכלית -

אבי מור  -יוסף :

גם ,זאת אומרת זה -

משה מימון :

תקשיב .יש גם חברה ,ל.מ ,.שעכשיו מסיימים אי תה

בסוף שנת הלימודים הזו את ההסכם .הם ,מותר להם להעסיק עד  9חודשים בלבד.
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רק אחרי  9חודשים עוברים אלינו .בסוף שנת הלימודים הזו מפסיקים בכלל לעבוד
איתם .יש להם הסכם ל  3 -שנים ,מסתיים השנה .זה ל.מ .והחברה הכלכלית ,זהו.
אבי מור  -יוסף :

אני רואה גם פה למשל ,גם בח ינוך היסודי ,כי לא זכור

לי דבר כזה שהיה ,אז אמרתי אולי זה דבר חדש ,אני לא יודע מה הדבר שהוא,
כדאי לעדכן גם את המועצה בנושא הזה.
משה מימון :

היום חברת כוח אדם נותנת להעסיק רק  9חודשים ,לא

יותר מזה.
אבי מור  -יוסף :

בעמ'  , 22אני חושב הנושא הזה של המלגות זה דבר

מאוד מבורך ,כל הכבוד ויישר כוח שהתקציב עלה ל  .₪ 850,000 -אני חושב ,יחיאל,
עשית צעד מאוד מבורך לטובת הסטודנטים בנתיבות .יישר כוח על זה.
יחיאל זוהר :

אגב ,פה צריך להגדיל ,במלגות לאתיופים ,תוסיפו שם,

זה לא  ,₪ 30,000זה  .₪ 50,000עם האמריקאים .תוסיפו .₪ 20,000
מזל רוטשטיין :

יש אישור של האמריקאים?

יחיאל זוהר :

לא צריך את האישור של האמריקאים .יש שם לימוד

נהיגה של צעירים יוצאי אתיופיה שהתחייבו להם פעם שעברה ואני התחייבתי על
מצ'ינג .הם העבירו את הכסף שלהם ואנחנו לא שילמנו את המצ'ינג .עכשיו הם לא
למדו נהיגה ,תקשיבי טוב ,הם מתחילים עכשיו ללמוד נהיגה .וזה דרך ראובן
פיניש.
מזל רוטשטיין :

כן ,כן.

יחיאל זוהר :

בסדר? .₪ 20,000

מזל רוטשטיין :

אז זה  20,000תוספת.

אבי מור  -יוסף :

יש פה סעיף בחינוך הגבוה ,מה זה אחזקת מוסדות חינוך

שונים? רבותיי ,דיברנו על זה ,אני חו שב ,עשרות פעמים .מאז ומעולם ,למרות
שהובטחו ,מה זה אחזקת מוסדות חינוך שונים ומה עושים עם הכסף הזה?
יחיאל זוהר :

איפה זה?
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אבי מור  -יוסף :

בחינוך גבוה .ואני חושב שאת הבטחת מספר פעמים

להביא איזושהי רשימה מה זה כולל ,ולצערי הרב אני לא  , -מה זה ,איזה מוסדות
חינו ך בחינוך גבוה? מי זה החינוך הגבוה הזה?
יחיאל זוהר :

אחזקת מוסדות חינוך ,אני אגיד לך ,זה כל מיני בתי

ספר שהם לא ממ"ד ולא זה.
אבי מור  -יוסף :

מוכר שאינו רשמי?

יחיאל זוהר :

כל מיני ערביות ,זה ,זה.

אבי מור  -יוסף :

אין בעיה ,אני אומר אפילו לתת להם יותר ,פשוט

ש יירשמו בצורה מסודרת.
יחיאל זוהר :

שאלת מה זה ,אני אומר לך מה זה .הם לפעמים לא

משלמים חשמל או לא משלמים פה ,ואנחנו נכנסים במקומם בכל מיני מקומות .פה
 , 9,000פה  , 8,000פה . 5,000
אבי מור  -יוסף :

וכל המוסדות מקבלים את אלה?

יחיאל זוהר :

כל המוסדות.

אבי מור  -יוסף :

אין בעיה ,רק פשוט שיירשם ,אני מבחינתי ,לא מבחינת

העניין של הסכום ,אני מצדי להגדיל גם את הסכום ,אין לי בעיה עם זה .אבל
העניין שמשהו פה כאילו אמורפי לא ברור ,אז זה -
יחיאל זוהר :

אני אגיד לך ,אנחנו צמצמנו ,בשנים הקודמות היה הרבה

יותר ,אנחנו הלכנו והצט מצמנו ,כי התאגיד לקח את המים וחברת חשמל לקחה,
ואגב ,המוסדות של ...עוברים השנה ל -
מזל רוטשטיין :

מעיין החינוך.

יחיאל זוהר :

הם יימחקו מפה גם.

אבי מור  -יוסף :

אין לי בעיה מהבחינה הזאת .אני בעד לתת לרב יורם,

לתת לכל המוסדרות .רק פשוט שזה יירשם בצורה מאוד בר ורה ,שאנחנו יודעים
שאנחנו משלמים ,עושים .זה לא זה .צריך לתת .אני בנושא הזה של החינוך וכל זה
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ולימוד תורה ,צריך לתת ולעזור ולסייע וכל זה .אין לי בעיה מהבחינה הזאת .וגם
לרב ,מי זה הרב שלך ,איך קוראים לו? וגם לרב בוקובזה.
יחיאל זוהר :

 2013היה  , 273ירד ל  . 190 -שמת לב?

אבי מור  -יוסף :

כן.

יחיאל זוהר :

יופי .בוא נמשיך.

אבי מור  -יוסף :

עמ'  , 24פיתוח הגליל ,פיתוח נגב ,גליל ,כולל מוזיקה.

נראה לי פה שהסכום ,לא יודע ,ב  2014 -תקצבנו ב  .₪ 294,000 -אנחנו ב  2015 -עלינו
 .₪ 770,000זה טוען איזושהי הבהרה ,מה קרה בקפיצה הזו.
מ זל רוטשטיין :

כשבנינו את תקציב  2014באמת היה לנו חוזה של

 .₪ 200,000במהלך  204כבר עודכן התקציב ל  700 -ומשהו ,ול  2015 -יש לנו הסכם
עם...
אבי מור  -יוסף :

מה זה עודכן? ב  2014 -מ  9 -חודשים הוצאנו .₪ 470,000

מזל רוטשטיין :

כי עודכן התקציב ב .₪ 700,000 -

אבי מור  -יוסף :

איפה הוא עודכן?

מזל רוטשטיין :

לא התקציב ,החוזה בינינו לבין נגב גליל.

אבי מור  -יוסף :

אז צריך להביא את זה למועצה .כל הדברים האלה

טעונים שינויים וכל זה .הדברים האלה לא רק צריכים להישמע ,אלא גם צריכים
להיראות .הדברים האלה צריכים להיות איזשהו רישום בנושא הז ה .אי אפשר
להגיד זה עודכן וזה נעשה בעקבות זה.
יחיאל זוהר :

יש לך טעות .את מקבלת חוזה כזה ,יש לך מגבלה ,שלחי

לו אולי מכתב -
אבי מור  -יוסף :

לא רק לי ,יחיאל .לכל החברים.

??? :

הסכם כזה חייב לבוא למועצת העיר.

אבי מור  -יוסף :

בדיוק ,צריך לבוא למועצתה עיר שתא שר אותו.
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יחיאל זוהר :

חבר'ה ,אין לי סמכות של העירייה ,מה אתה מבלבל את

המוח? זה לא הסכם -
אבי מור  -יוסף :

זה כמו תב"ר .זה כאילו תב"ר .אבל תב"ר מובא לאישור

גם.
יחיאל זוהר :

תב"ר מובא לאישור .פעילות כזו הם עובדים דרך בית

יציב ,הם עובדים הלוא עם הרבה רשויות ,מי שמשלם זה נגב גליל .אם הוא
מחליט ,ואני אגיד לך מה שהוא עשה פה ,הוא היטיב איתי .הוא בשלב מסוים אמר
לי' :יחיאל ,אני מוסיף לך סכום' .אני אפילו לא יודע כמה.
אבי מור  -יוסף :

אין לי בעיה ,יחיאל .אין שום בעיה מהבחינה הזאת,

התקציב הזה אפילו כנכנס ,הוא נחשב לכאורה כתב"ר ומועצת צריכה לאשר אותו.
יחיאל זוהר :

תביא את זה כתב"ר.

אבי מור  -יוסף :

זה החוק .ודאי .הרי זה כסף שנכנס .נותנים לך כסף

לעירייה ,זה צריך להיכנס כתב"ר.
מזל רוטשטיין :

אין בעיה .אז אני אגרע אותו מפה ואני אביא אותו -

אבי מור  -יוסף :

בואי אני אגיד לך למה  .זה ימנע שאלות ,גם שנדע בדיוק

מה .לגבי המתנ"ס – יש לנו פה השתתפות במתנ"ס  ,₪ 571,000כיסוי גירעון של
המתנ"ס ,כיסוי גירעון  .₪ 150,000בוא אני אגיד לך ,תשמע ,אנחנו ,האמת ,אני לא
יודע ,אני מדבר עכשיו לעצמי .אני לא שותף למתנ"ס ,לא יודע מה קורה עם
המתנ"ס ,מה הם עושים ,איך הם עושים ,מה התקציב .מעולם לא הובא לפה
איזשהו דו"ח כספי ,מעולם לא הועברו פה איזשהן תכניות .אולי צריכים 300,000
 ,₪אולי הם לא צריכים .כל זה ,עכשיו לבוא לעירייה ולהגיד' :תשמע ,אתה יודע
מה ,בוא נתקצב אותך ,כיסוי גירעון  .'₪ 150,000בכלל כל העניין ה זה של
השותפויות וכל זה זה דבר ,למרות שאמרת פעם ,אני לא יודע ,שהנושא הזה
יסתדר -
יחיאל זוהר :

הלוא יכולתי להוסיף את זה לתקציב שלו ולתת לו את

זה בהגבלה שזה כיסוי גירעון.
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אבי מור  -יוסף :

אני אומר גם .אני מדבר גם על ההשתתפות במכרז וגם

על הזה .אנחנו כמועצת העיר  ,תראה ,המתנ"ס זה מוסד שהוא פשוט מתוקצב .וגם
אני אגיד לך את האמת ,אני גם דיברתי איתך מספר פעמים .לא בוצע שום שינוי.
צריך לרענן את השורות ,יחיאל .יש מועצה חדשה ,צריך לרענן .תשמע ,זה בכל
הגופים המבוקרים וכל זה .למה? זה לא בגלל שמישהו רוצה להיות .אני לא רוצה
להיות שום דבר .אני מדבר סך הכל מבחינת הזה ,כי גם מבחינת הבקרה
התקציבית ,כי לפעמים אדם נמצא באותו תפקיד ,זה איך שאומרים – 'אורח לרגע
רואה כל פגע' .אבל גם יכולים ,אתה יודע מה ,אני לא זה ,אבל אנחנו לא יודעים
בכלל מה שקורה שם.
יחיאל זוהר :

יש לי בקשה של הסוכ נות להחליף או להמליץ על מועצת

מנהלים חדשה .אני לא עשיתי את זה עד היום .אגב ,זה אפילו לא אישור מועצה.
הם מבקשים ממני המלצות .אני לא עשיתי את זה מהסיבה הפשוטה – אין הסכמה
כרגע אפילו פה פנימית מי רוצה  /מי לא רוצה .כולם רוצים להיות במתנ"ס הזה -
אבי מור  -יוסף :

אני אומר לך מעכשיו אני לא רוצה.

יחיאל זוהר :

יפה ,אז בוא אני אגיד לך ,אבל הנושא השני שאתה

דיברת עליו הוא נכון וצודק .את רוצה להביא לי תקציב ,לאישור תקציב מוסד
נתמך?
אבי מור  -יוסף :

שיביא את הדו"חות הכספיים שלו.

יחיאל זוהר :

כמו שמעבירים את הדו"חות ,או מ עבירים את התכנית

השנתית שלהם ,או מעבירים ...תישאר שנה הבאה אותו הדבר .אז אני רוצה לחסוך
עכשיו .קחי את תקציב המתנ"ס ,הם הכינו תקציב של שנה הבאה?
מזל רוטשטיין :

כן.

יחיאל זוהר :

תעבירי ,להעתיק .תעבירי לחברי המועצה ,לכולם .ואז

תחסכי ,או ישאלו אותם שאלות נוס פות למה זה ולמה זה .אבל אם את לא שואלת
ישאלו אותי כל שאלה.
אבי מור  -יוסף :

גם העניין הזה של ההנהלה ,תשמע ,תיקח באופן יחסי
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ותמנה ,אני לא יודע מה .אין לך הסכמה ,תשמע ,אני לא יודע בדיוק מה זה אין
הסכמה.
יחיאל זוהר :

לא ,האמת היא שאין בעיה -

אבי מור  -יוסף :

בע ניין הסיעה שלי ,אתה יודע מה ,סיעת משנה ,אני

מוותר לך על זה.
יחיאל זוהר :

עזוב ,עזוב .אני אתן עכשיו מינויים לזה .בסדר .מה עוד?

אז תעבירי להם את הסיפור הזה של המתנ"ס.
אבי מור  -יוסף :

אברמוב ,אנטולי ,מה זה תלמוד ?...מה אתם עושים?

אנטולי אברבוך :

על כל הפעו לות שעשינו.

אבי מור  -יוסף :

איזה פעולות? למשל ,איזה פעולות אתם עושים?

אנטולי אברבוך :

יש ...בארץ.

אבי מור  -יוסף :

איך? לא הבנתי.

אנטולי אברבוך :

אתה שואל ולא שומע.

אבי מור  -יוסף :

פשוט הוא השיב לי אז אני לא שומע אותך.

אנטולי אברבוך :

יש מרכז תרבות -

אבי מ ור  -יוסף :

בנווה נוי.

אנטולי אברבוך :

בנווה נוי ,כן .ויש עוד שני מקומות.

אבי מור  -יוסף :

אבל המרכז הזה בכלל פעיל?

אנטולי אברבוך :

כן.

אבי מור  -יוסף :

אני רואה אותו פתוח רק בשעת חירום.

אנטולי אברבוך :

בשעת חירום הכל פתוח ...יש פעילות עם ילדים -

אבי מור  -יוסף :

למה הפעילות שלכם ,אני גם לא בעד הנושא הזה,

לתקצב את האתיופים ולתקצב ,...צריך לתקצב ,אבל הכל צריך להיות במסגרת
אחת ,תחת קורת גג אחת.
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אנטולי אברבוך :

אבל אי אפשר לעשות הכל במסגרת אחת.

אבי מור  -יוסף :

למה לא מתקצבים גם את המרוקאים והתוניסאים ואני

לא יודע מה ?
יחיאל זוהר :

אז למה אתה רודף אחריי למה לא עושים תרבות ל?...

(מדברים ביחד)
אבי מור  -יוסף :

הרב ,לפני שאתה הגעת ,ליחיאל ואני ,לפחות היתה לנו

הזכות לקלוט אותם ב  ,' 92 -את העולים .אז כשהייתי חבר מועצת העיר ,ובאמת.
עכשיו אני אומר ,תשמע ,למעלה מ  23 , 20 -שנים א נשים נמצאים פה ,עד מתי יקראו
להם עולים? למה כבר אתם צריכים להיות בתוך ,אתה יודע מה ,בתוך התמונה -
אנטולי אברבוך :

רגע .ההורים שלך ,בני כמה?

אבי מור  -יוסף :

ההורים שלי נפטרו.

אנטולי אברבוך :

מצטער.

אבי מור  -יוסף :

אני חלילה ,העניין הזה ,מה שקורה ,שלהורים י ש להם

קהילות משלהם ,הולכים לבנק יש פקידה שם ,הולכים למחלקת הגבייה – שם.
לעולם הם לא ילמדו לדבר עברית .הם צריכים פשוט להשתלב בתוך האוכלוסייה.
אז אני לא מבין למה צריכים...
(מדברים ביחד)
אנטולי אברבוך :

אני יודע שיש עדיין אנשים שעלו בשנת  ' 56ממרוקו ,לא

יודע ים עברית ,מה לעשות.
יחיאל זוהר :

כל מה שקשור לעירייה – בתי ספר יסודיים ,גני ילדים,

תיכונים ,על יסודיים ,צבא ,אני יודע מה? אחר כך כשחוזרים כסטודנטים – הכל
מעורב.
אבי מור  -יוסף :

זה נכון ,יש אינטגרציה.

יחיאל זוהר :

אבל לגבי ההורים ,גם ההורים של כולנו באו תם שנים

דיברו ערבית עד שלמדו עברית.
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אבי מור  -יוסף :

אבל

לא

תקצבו

אותם.

אתה

יודע

מה,

תרבות

למרוקאים ,תרבות עולים למרוקאים .אני סך הכל אמרתי משהו ,נמצא פה ראש
מינהל החינוך ואני מאמין שיש לו גם איזושהי דעה בנושא הזה ,אבל זו דעתי,
שצריך לעשות אינטגרציה וצריך ל הפסיק עם זה .הם למעלה מ  23 -שנים בארץ,
...לדבר כמו כולם .מה ,לתוניסאים יש דברים מיוחדים? דרך אגב ,אני חצי ,גיסים
שלי הם תוניסאים.
בעמ'  , 27תרבות תורנית שכר ,אין שם תקציב וגם היתה הוצאה של - 150
הרב יעקב מעלימי :

אני אסביר לך.

אבי מור  -יוסף :

עוד לא שאלתי את השאלה .יש שם בתרבות תורנית

שכר ,לא היה תקציב ב  2014 -ב כלל ,אבל מי החליט להוציא  ₪ 153,305בעבור 9
חודשים? מי החליט?
הרב יעקב מעלימי :

זה לא  9חודשים.

אבי מור  -יוסף :

זה מה שכתוב פה .לא משנה ,הוציאו אגורה אחת.

הרב יעקב מעלימי :

אז אני אסביר לך .התקציב של הש כר שלהם מובלע בתוך

תקציב שכר של העירייה.
אבי מור  -יוסף :

מה זה מובלע?

הרב יעקב מעלימי :

סיכמו את זה.

אבי מור  -יוסף :

מה זה סיכמו את זה?

הרב יעקב מעלימי :

אז הוציאו את זה לסעיף נוסף ספציפי.

אבי מור  -יוסף :

אני רוצה לדעת ,סעיף שאין לו תקציב ,מי החליט

להוציא ? אני אומר ,פה אין תקציב והם הוציאו ,זה בניגוד לתקנות.
מזל רוטשטיין :

אנחנו באמצע השנה.

משה מימון :

אז למה כמו שהוא אומר ...תשימו פה הכנסה גם,

הוצאה ,תקציב .אם לקחתם הוצאה שלא היתה צריכה להיות פה ,שהיתה במקום
אחר ,נכון? מיון מחדש .שימו ...אחר כן יהיו פח ות שאלות.
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יחיאל זוהר :

איזה  9שאלות בגלל השטויות שלכם.

אבי מור  -יוסף :

תשמע -

יחיאל זוהר :

אמרתי ,יש דברים נכונים ,אבל תראו לי -

אבי מור  -יוסף :

אבל הרי אנחנו חוזרים כל הזמן -

יחיאל זוהר :

אני אפילו מסכים איתך ,השאלה מהסוג הזה שאתה

אומר .איך אתם מוציאים אם אין תקציב? איך אני באמת מוציא אם אין תקציב?
נו ,תסבירו לי אתם .אחר כך יש לכם הסבר ,אז למה אתם לא מסדרים את זה?
סדרו את זה שלא יהיו שאלות.
משה מימון :

עניתי ,אני אומר ,זה מצריך שינוי תקציבי.

אבי מור  -יוסף :

אז תעשו.

יחיאל זוהר :

תכתוב הערה ,תסביר ,תעש ה משהו .למה צריך לשאול

ואז להגיב והנה זה מתקציב אחר.
אבי מור  -יוסף :

אוקיי ,זה תרבות תורנית שכר .זאת אומרת שכר של מי?

??? :

פיניש ומזכירה.

אבי מור  -יוסף :

ומה זה תרבות תורנית מיוחד? מה מיוחד פה?

יחיאל זוהר :

שאלה טובה.

מזל רוטשטיין :

זה התרבות.

אבי מ ור  -יוסף :

מה זה הסעיף הזה?

הרב יעקב מעלימי :

זה פעולות של תרבות תורנית חרדית.

אבי מור  -יוסף :

מה זה הפעולות האלה?

הרב יעקב מעלימי :

כל הפעילות שאתה רואה שיש פה לשנה.

יחיאל זוהר :

היות והם לא מסתדרים תחת גוף אחד -

הרב יעקב מעלימי :

מסתדרים טוב מאוד.
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יחיאל זוהר :

אז הפרדנו להם ,עשינו להם תרבות תורנית של פיניש

ותרבות תורנית שלו.
??? :

עזוב ,תקציב ראוי ,ידוע ,אתה רואה את הפעילות שלהם,

באמת.
אבי מור  -יוסף :

אבל העניין הזה ,בוא אני אגיד לך למה .תרבות תורנית,

אוקיי ,מיוחד .אני לא יודע בדיוק מה מיוחד פה .אנחנ ו הוצאנו למשל -
יחיאל זוהר :

תורידי את המילה -

אבי מור  -יוסף :

לא רק המיוחד ,אבל כמה סעיפים של תרבות תורנית?

איזה פעולות פה נעשו?
יחיאל זוהר :

אני אסביר .הם עושים את זה גזברית כדי להבין וכדי

להבחין מי שייך למי .אני אגיד לך מה הויכוח .הויכוח הוא לא ביני וב ינך ,הויכוח
הוא בתוך החרדים עצמם  ,איזה סוג של תרבות ראויה לקבוצה כזו ,איזה סוג
תרבות ראויה לקבוצה אחרת .ראובן פיניש הולך על...
אבי מור  -יוסף :

הכוונה בין הדתיים הלאומיים לחרדים?

מזל רוטשטיין :

כן.

יחיאל זוהר :

ראובן פיניש עושה את כל האירועים של הכיפות

הס רוגות ושל בני עקיבא ושל זה ,וזה עושה את כל הכיפות השחורות ובתי הספר -
אבי מור  -יוסף :

אם הם כל כך הסתדרו בתקציב של כמעט  ₪ 80,000ל 9 -

חודשים ,למה צריך פה ל - 2015 -
יחיאל זוהר :

עיכבתי להם את כל הכסף לחודשים האחרונים.

אבי מור  -יוסף :

כי היה תקציב  , 326אני רואה שהם ניצלו רק רבע מזה.

יחיאל זוהר :

עיכבתי להם את הכל... ,השנה.

מזל רוטשטיין :

ב  3 -חודשים האחרונים אושרו...

אבי מור  -יוסף :

בנושא הזה של הספורט אולי כדאי לתת איזשהן

הבהרות פה ופירוט למי הולך הכסף ,איך ,מי ומה ,בנושא של ה  . 27 -כל הנושא של
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הספורט פה פה.
י חיאל זוהר :

וגם ירד .תן לו שהוא יסביר לי מה זה ,אני אפילו לא

יודע מה זה.
אנטולי אברבוך :

בשנת  ' 13היה  1.6מיליון .₪

מזל רוטשטיין :

ב  ' 14 -ירד.

יחיאל זוהר :

צמצמנו את כל פעולות העירייה ב  , 20% -נדמה לי,

והורדנו לכולם .יכול להיות מאוד שדווקא בספורט אנחנו נ צטרך להוסיף מהסיבה
הפשוטה – נמצאים מקום ראשון בליגה ,בעוד חודש הם עשויים לעלות ליגה ואז
אנחנו נצטרך לתגבר אותם באמצע השנה .אני כבר מכין אתכם למצב שנצטרך...
זה .אבל אנחנו הקטנו להם את זה ביחס לשנים קודמות.
אבי מור  -יוסף :

מה זה ,בכדורגל או כדורסל?

יחיאל זוה ר :

אנחנו מדברים על כדורגל.

מזל רוטשטיין :

אני לא חושבת שיש כדורסל.

יחיאל זוהר :

לא כדורסל ,יש פה כדורגל ,זה הסעיף פעולות ספורט

בוגרים ונוער.
אבי מור  -יוסף :

מה זה החזקה ותפעול מועדוני נוער? איזה מועדונים?

בסעיף הראשון.
יחיאל זוהר :

תפעול מועדוני נוער -

אבי מור  -יוסף :

השתתפות בקידום נוער ,מתנ"ס מרכז צעירים.

מזל רוטשטיין :

יש קידום נוער ,יש מרכז -

אבי מור  -יוסף :

משהו קשור לספורט?

יחיאל זוהר :

לא ,יש קידום נוער.

מזל רוטשטיין :

יש נוער בספורט.

אבי מור  -יוסף :

השתתפות מרכז צעירים?
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מזל רוטשטיין :

גם .יש לך קיים.

אבי מור  -יוסף :

ספורט ייצוגי ,שכר מחלקת ספורט הם כאילו שכר

מהעירייה ,נכון?
מזל רוטשטיין :

זה שכר מהעירייה .מה ש  100 -בסוף זה שכר מהעירייה.

אבי מור  -יוסף :

מה זה התגבור ספורט פה? מה ,יש תגבורים בזה? כתוב

תגבור ספורט ,מה הכוונה? יש תגבור בבתי ספר ,עניי נים ,מה זה תגבור ספורט?
יחיאל זוהר :

יש שם קבוצות שלומדים כדורגל.

אבי מור  -יוסף :

אז אולי כדאי לתת להם גם מבחינת כותרת -

יחיאל זוהר :

בכוונה באים הסעיפים האלה ,כדי שלא יקחו כסף

למשהו אחר .אנחנו מייעדים את זה רק לנוער.
אבי מור  -יוסף :

לא ,כאילו תגבור ,מה מ תגברים.

יחיאל זוהר :

תגבור זה בית ספר לכדורגל גם .יש שם הרבה ילדים

שלומדים .טוב ,הלאה.
אבי מור  -יוסף :

בעמ'  , 30קמחא דפסחא ,למשל ,תקצבנו  , 40,000ולמה

אין ביצוע בחודש התשיעי? כאילו ,בזה ,ב . 2014 -
יחיאל זוהר :

יש לי שאלה לפני כן.

אבי מור  -יוסף :

חבל ,אין אנשים שזקוקים לזה?

(מדברים ביחד)
מזל רוטשטיין :

לא בתקופה הזאת .החשבונית נרשמה רק עכשיו.

יחיאל זוהר :

אני לא שומע .עמ' - 28

אבי מור  -יוסף :

 , 30קמחא דפסחא.

יחיאל זוהר :

דקה ,לפני קמחא דפסחא.

אבי מור  -יוסף :

תוקצב .₪ 40,000

יחיאל זוהר :

דקה .לפני כן יש בעמ'  28מוקד רפואי ואחזקת אט "ן.
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כמה זה המוקד?
משה מימון :

. 120,000

יחיאל זוהר :

כמה זה הא ט "ן?

משה מימון :

השאר.

יחיאל זוהר :

למה אנחנו צריכים לשלם את השאר?

מזל רוטשטיין :

מה זאת אומרת למה?

משה מימון :

יש לנו הסכם ישן עם מד"א.

מזל רוטשטיין :

מי ש שותף ,מי שמחזיק את זה זה ...בנתיבות.

יחיאל זוהר :

סליחה ,יש לי הערה לתקציב .תתקצבי את זה בשלב הזה

באט"ן בלבד .רק את הזה.
מזל רוטשטיין :

בלי המוקד.

אבי מור  -יוסף :

לפרק את זה מוקד רפואי וסעיף אחר אט"ן.

יחיאל זוהר :

את המוקד הרפואי את מתקצבת  , 120את האט"ן את

מודיעה להם בכתב מחר שהעירייה לא מצאה כסף לתקצב את זה ואנחנו מודיעים
על הפסקת השירות.
אבי מור  -יוסף :

אבל למה ,יחיאל?

יחיאל זוהר :

תני לי ,שלא יהיה ,אני רוצה לראות שלא יהיה .שייקח

את האט"ן למקום אחר .אנחנו היחידים בכל הנגב שמשלמים .אף אחד לא משלם
אט"ן ,הם לא משלמים .בזמנו שותפות  2000מימנה את זה .השותפות ירדה מזה,
אנחנו יורדים מזה ,אין כסף לזה ,תודיעי את זה .בואי נתמודד עם זה ,בסדר?
מזל רוטשטיין :

אז אני מבטלת את הוראת הקבע?

יחיאל זוהר :

לא ,את לא מבטלת ,את מודיעה לו שהתקציב אתמול

אישרה המועצה ללא מימו ן לאט"ן ,זה הכל.
??? :

אבל תכתבי שם שהעיר בגירעון ,טה טה טה.
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יחיאל זוהר :

כן ,גירעון של  8מיליון  ,₪טה טה טה .תכתבי מה שאת

רוצה ,בסדר? אני רוצה לראות שהם יקחו את האט"ן.
מזל רוטשטיין :

רגע ,ואתה רוצה שאני -

יחיאל זוהר :

קודם כל ב  3 -חודשים האלה הם לא י קחו את האט"ן .זה

שנת בחירות ,אף אחד לא ייתן להם לקחת.
מזל רוטשטיין :

אני שואלת אם להפסיק את הוראת הקבע.

יחיאל זוהר :

ודאי ,את מודיעה להם ומודיעה להם שאת מפסיקה גם

את הוראת הקבע .לאחר שייצא מכתב .בסדר? הלאה.
אבי מור  -יוסף :

קחי בחשבון שמד"א לא -

יחיאל זוהר :

מה?

אבי מור  -יוסף :

מד"א אם לא ישלמו לה ,כמו משרד הבריאות משלם

למד"א בשדרות ,משלם להם ,משרד הבריאות מממן להם . 2
יחיאל זוהר :

ואם אני אתערב איתך שלא מממנים להם? ואם אני

אתערב איתך שבכל הארץ אף אחד לא מממן אט"ן ,רק נתיבות? אז מה?
אבי מור  -יוסף :

לא הבנת .

יחיאל זוהר :

אף אחד במדינת ישראל לא משלם למד"א שקל בשביל

אט"ן .כי אנחנו ,כפו את זה עלינו אז ,והאמריקאים השתתפו אתנו ,אחר כך
האמריקאים ירדו מהעניין .אז אני עכשיו אפסיק את זה ,ועכשיו יש גם סגן שר
שנמצא במשרד הבריאות שאפשר לדבר איתו ,ויש ראש ממשלה שאפשר ל דבר איתו.
באמת ,יש גבול .ואם זה כסף שיתווסף לך ,תחלקי את זה למלגות ולעוד  3נושאים
שדיברנו עכשיו.
אבי מור  -יוסף :

עמ'  , 30קמחא דפסחא ,היה תקציב ,אני מבין שחילקו

קמחא דפסחא ,לא?
מזל רוטשטיין :

זה סלי מזון ל -

אבי מור  -יוסף :

אבל למה אין פה ביצוע ב ? 2014 -
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מזל ר וטשטיין :

יש ביצוע.

אבי מור  -יוסף :

אז למה אין פה כסף?

מזל רוטשטיין :

כי זה רק פעם בשנה אני מקבלת את החשבונית ,היא

נרשמה עכשיו .כמו שאמרתי -
יחיאל זוהר :

ב  2014 -קנינו סלי מזון וחילקנו ,למה אין פה -

אבי מור  -יוסף :

למה זה לא רשום?

מזל רוטשטיין :

כי החשבונית נ רשמה יותר מאוחר.

יחיאל זוהר :

אז החשבונית תירשם במה?

מזל רוטשטיין :

ב  2014 -עד סוף השנה.

יחיאל זוהר :

בסדר.

משה מימון :

שנה הבאה תכניסי כבר את כל הדברים האלה -

מזל רוטשטיין :

לא שנה הבאה .

משה מימון :

לא ,תרשמי אותם כבר בתקציב וגמרנו .ואז מגיעה

חשבונ ית אחרי – תרשמי אותה ,שלא ישאלו שאלות כאילו שאין תקציב ומוציאים
הוצאה בפועל .זהו.
אבי מור  -יוסף :

תקציב דווקא יש ,אבל לא הוציאו .בעמ'  , 31אולי זה

תוכל לענות ,פרויקט מרכז ...לנוער ב"ל.
מזל רוטשטיין :

ביטוח לאומי.

אבי מור  -יוסף :

כן ,הביטוח הלאומי.

יחיאל זו הר :

אני אתן לכם תשובה .היות ומרים נמצאת פה ראיתם

למטה  ,₪ 5,283,000זה הסעיף הזה .היום קלטנו ,לא היום ,שבוע שעבר ,קלטנו...
שבאה מירושלים ,עם לא עלינו בעל לא נורמאלי שנמצא בערד ,היא נמצאת
בנתיבות ,יש לה ילדים בפנימיות .כולם בפנימיות ,אחד יותר גרוע מהשני ,ו אנחנו
צריכים להחזיק את כולם.
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אבי מור  -יוסף :

צריך לעזור ,אין בעיה ,זה -

יחיאל זוהר :

אתה ידוע כמה זה?

אבי מור  -יוסף :

כמה שזה יעלה ,יחיאל.

יחיאל זוהר :

אז אני שואל אותך ,משפחה אחת מיליון  ,₪ותגיד לי,

אני שואל אותך שאלה .למה בירושלים שולחים אותם לנתיבות? ת תמודדו איתם
אתם.
אנטולי אברבוך :

לא רוצים לשלם.

יחיאל זוהר :

אין פה דירות ,היא באה שוכרת .היא שוכרת דירה

פרטית והיא נופלת עלינו עכשיו ,תן לה את זה ,תן לה את זה.
אבי מור  -יוסף :

צריך לעזור לה במסגרת החוקית.

יחיאל זוהר :

מה זה המסגרת החוקית?

אבי מור  -יוס ף :

הרי יש לנו  75%ממשרד הרווחה 25% ,הרשות.

יחיאל זוהר :

נו ,אז מה? ...

(מדברים ביחד)
אבי מור  -יוסף :

הפרויקט הזה ,היה תקציב של - ₪ 300,000

מרים דידי :

זה ל  3 -שנים וזה הסתיים עכשיו בדצמבר .ביטוח לאומי

לא ממשיך לנו את הפרויקט.
אבי מור  -יוסף :

אז מה זה ל  3 -שנים?

מרים דידי :

כי זו השנה האחרונה של ה  3 -שנים.

יחיאל זוהר :

 2015לא מתוקצב.

אבי מור  -יוסף :

לא ,השאלה שלי לא ככה .ב  , 300,000 2014 -אני רואה

הביצוע רק .₪ 20,000
מרים דידי :

כי חלק מהתקציב -

אבי מור  -יוסף :

כאילו ,מה? אין פה זה ,מה?
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מרים דידי :

יש ,יש .חלק מופיע בשכר של העובד .הפרויקט הזה כולל

גם שכר של העובד ,והשכר של העובד -
אבי מור  -יוסף :

אז תתקצבו את זה בצורה מסודרת.

מרים דידי :

זה מתוקצב בצורה מסודרת ,אני מסביר הלך .השכר של

העובד נמצא בשכר כללי של כל עובדי המחלקה .והיתרה של הפעולות מופיעה -
אבי מור  -יוסף :

צריך לעשות העברות ,אתם לא עושים את זה אבל.

מזל רוטשטיין :

זה לא העברות ,אני לא יכולה ,כי הוא נמצא בשכר.

אבי מור  -יוסף :

את רושמת לי פה  ,₪ 300,000נכון? את הוצאת פה רק

.₪ 20,000
מזל רוטשטיין :

לא ,לא הוצאתי רק . 20

אבי מור  -יוסף :

זה מה שכתוב.

מזל רוטשטיין :

יש עובדת שרשומה בשכר.

אבי מור  -יוסף :

יש לי שאלה אחרת .האם אחרי שתעשי את כל החשבונות

זה יסגור את ה ? 300 -
מרים דידי :

זה יסגור ,זה יהיה בדיוק.

מזל רוטשטיין :

בוודאי.

אבי מור  -יוסף :

אין פה עודף?

מזל רוטשטיין :

לא ,אין עודף.

מרים דידי :

וגם ב  2015 -לא תקצבנו כי אנחנו סיימנו את הפרויקט.

אבי מור  -יוסף :

וגם תכנית עם הפנים לקהילה ,גם הסתיימה התכנית

הזאת?
מרים דידי :

לא ,עם הפנים לקהילה זה גם הולך לשכר של עובדי

מועדוניות ,כי זו פעילות שאנחנו עושים -
אבי מור  -יוסף :

אז תורידי את זה ,שלא יהיה .למה א ני צריך זה? זה
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בסדר ,תראי ,ברגע שאני רואה שיש תקציב אז אני יודע שלסעיף הזה סך התכנית
עם הפנים ,אבל זה שכר -
מרים דידי :

זה ...עם שניהם .יש כאן ,אתה רואה שכר -

אבי מור  -יוסף :

אוקיי ,וגם תכנית ,דברים לקהילה גם .לעשות מה

שצריך ,כי זה חבל ,לרשום כותרות וכל זה ,כי זה חבל.
יחיאל זוהר :

הכל טעויות שלהם.

אבי מור  -יוסף :

בעמ'  , 35שכר נוער וצעירים ,ב  2014 -תוקצב ,₪ 120,000

אין כלום ,שום דבר ,לא ביצוע ,לא שום דבר ולא כולם , 35 .הסעיף השלישי ,שכר
נוער וצעירים .מה עם זה?
מרים דידי :

אותו העברנו באמת לשכר הכללי של כל ע ובדי הרווחה.

הוא נמצא עם כל השכר של עובדי הרווחה.
אבי מור  -יוסף :

שיירשם פה ,מה זה להעביר?

רו"ח ברק ישראל :

אם אתה משנה את התקציב אתה צריך להעביר את זה

בישיבת מועצה.
אבי מור  -יוסף :

אז תביא את זה לישיבת מועצה .מה אתה רוצה?

רו"ח ברק ישראל :

ברגע שאתה שואל אנחנו גם מספרים -

אבי מור  -יוסף :

אז אני אומר ,נו.

רו"ח ברק ישראל :

אבל אי אפשר.

יחיאל זוהר :

יש לי תשובה אחרת .אם היתה התשובה כתובה למטה,

שהסעיף הזה עבר לפה ,לא היו נשאלות השאלות .זה הכל.
אבי מור  -יוסף :

אגב ,מבחינת התקנות ,מבחינת הפקודה ,מבחינת החוק,

כ שעושים העברה מסעיף אחד למשנהו צריך להביא את זה למועצת העיר.
רו"ח ברק ישראל :

זה מה אמרנו.

אבי מור  -יוסף :

מה זה מה אמרנו?
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רו"ח ברק ישראל :

ולכן יחיאל מציע לתת הסבר למטה .בסדר ,קיבלנו.

אבי מור  -יוסף :

למשל גם נוער חרדי מנותק – אני לא יודע ,יש דבר כזה

בכלל?
??? :

אין דבר כזה בכלל.

אבי מור  -יוסף :

היה  50,000פה אבל תקצבתם ב  , 365,000 2015 -משה.

(מדברים ביחד)
אבי מור  -יוסף :

בוא אני אגיד לך למה ,זה לא פרויקט חדש ,משה.

תפתח ,אני אומר לך ,תקציבים ,היו פעם  , 570,000אחרי זה . 700,000
הרב יעקב מעלימי :

זה בוטל וא חרי זה חזר.

אבי מור  -יוסף :

חבל אבל ,לא היה גם ניצול לדברים האלה.

מזל רוטשטיין :

בוודאי שהיה.

משה מימון :

היה פרויקט  3שנים ,הופסק .הכסף ,אתה יודע מאיפה

הגיע? מהכסף הקואליציוני .ביטלו את זה ,עכשיו חידשו את זה לא ב  750,000 -אלא
בסכום הזה ועכשיו זה מתחדש לק ראת . 2015
אבי מור  -יוסף :

לא ,משה ,אני אומר לך ,היה גם  570ולא ניצלו בכלל.

משה מימון :

לא ,מה זה? מה פתאום?

אבי מור  -יוסף :

מה שהיה זה לא נוצל.

מרים דידי :

נוצל ,היה . 100%

יחיאל זוהר :

נוצל כל הזמן ,ואגב ,גם עכשיו זה ינוצל.

אבי מור  -יוסף :

אין לי בע יה שינוצל ,רק פשוט מבחינת ספרי התקציב,

כשאני עוקב אחרי זה בנושא הזה של הנוער החרדי אני מוטרד ,כי אני לא רואה
שאף פעם נוצל.
יחיאל זוהר :

שתדע שיש הרבה מאוד נוער חרדי מנותק.

מרים דידי :

אני אעביר לך במייל...
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אבי מור  -יוסף :

אם את רוצה ,עכשיו אני אגש איתך ל משרד ,כל ספרי

התקציב של שנים קודמות תראי איך זה לא מנוצל.
מרים דידי :

אני אסביר לך מה .זה היה  3שנים ,זה נוצל עד השקל

האחרון .בשנתיים האחרונות לא היה תקציב ועכשיו זה חודש.
אבי מור  -יוסף :

אני אומר כשזה היה לא נוצל.

מרים דידי :

זה נוצל.

אבי מור  -יוסף :

לא מופיע בספרי התקציב אבל .לא הופיע .טוב ,אני

מבחינתי סיימתי .תודה רבה לכם על הסבלנות.
יחיאל זוהר :

אני קודם כל מעריך את זה מאוד שלפחות חבר מועצה

אחד קורא ,לא ,אני לא צוחק .אני באמת לא צוחק .אפשר לבוא ולהעיר הערות,
בחלקן אני לא מסכים איתו ,ברובן אני מסכי ם איתו ,אבל מישהו לפחות קורא את
הספר הזה ,לומד אותו לעומק ושואל שאלות .אני מציע ,כדי שנחסוך מאתנו
שאלות מיותרות ,אני ארצה גם שאנשי הסיעה שלי ,חברי המועצה שלנו ,ייכנסו
קצת ל ...עברה שנה כבר ואני אומר דברים שלא צריכים להיות מוקלטים ,אבל אני
אומר פה ,כי כדאי להכניס גם אותם וגם את החברים שלנו מהסיעה וגם אולי חברי
מועצה אחרים ,במהלך היום ,תגיעו בארבע  -חמש ,לקבוע איתם שעה ,לשבת איתם
על ספר התקציב ,לתת להם לשאול שאלות ,לקבל תשובות ,מה מבוצע ,מה לא
מבוצע .אני לא צריך ל ...בחומר הזה ,אני אגלה לך משהו – לא קראתי אותו.
אמרת לי מה אתם רוצים ...,זהו ,אין עם זה בעיות .אבל יש כאלה שכן צריכים את
זה .אותו דבר גם לגבי פעילות מתנ"ס .לקחת תקן ,לקחת ...של הפעילות ,להגיש
אותו לחברים שילמדו איזה פעולות יש .הם נשאלים ברחוב .אני אמצא במצב לא
טוב אם הייתי חבר מועצה וישאלו אותי על פעיל ות שאני לא יודע עליה כלום .זה
לא טוב .אז כל אחד יכול בזמנו ל ...את זה בימים שניתן להם יום אחד פעם
בשבועיים ,נזמן אותם את ,פעם החינוך ,פעם מישהו ,אני מדבר פשוט כרגע לכולם,
ולעדכן אותם .תעדכנו אותם בדברים העיקריים והבסיסיים ,תנו להם לשאול את
השאלות ומה שמעני ין יקבלו גם תשובות .ולא צריך לחכות פה שאיש אופוזיציה,
במירכאות ,הוא לא אופוזיציה ,אבל ישאל שאלות וכולם ישבו פה ולא ידעו על מה
47

עיריית נתיבות
ישיבת מועצה (שלא מן המניין) מספר  9מיום 7/1/2015

מדובר.
מזל רוטשטיין :

אני גם מציעה שאולי אני אתן לכם את המייל שלי ,תפנו

אליי ,כמו שאני מתכתבת בדרך כלל עם -
יחיאל זוהר :

כן ,תנו קצת אינפורמציה שוטפת ,גם אנשי ה...

אבי מור  -יוסף :

דבר נוסף ,אתם צריכים לפרסם את ספר הארנונה של

. 2015
יחיאל זוהר :

דקה ,אני אגיד על זה משהו .זה קודם כל לגבי הגזברות.

לדעתי גם מהנדס העיר יכול לעדכן וגם אופק .היום מדברים ,אגב ,על דו"חות
ושואלים אותם על דו "חות ,הם לא יודעים מה לענות ,אני בטוח .אז פונים אליי
בטלפון ,אז לי יש את התשובה ,תפנו לארז ,תפנו ליועץ המשפטי ,תפנו לזה .מישהו
צריך שיהיה פה עדכון כללי .אז אני לא חושב שחברי המועצה צריכים לקרוא את
הדברים האלה בעיתונות המקומית ,אלא הם צריכים לקבל עדכון ממקו ר ראשון,
ידברו איתם פה ,אנשים שידברו איתם .לא אסון גדול ,אנשים ידעו יותר ,יבינו
יותר ,ישאלו יותר ,פחות בלגאן פה ושאלות מיותרות.
צ'לצו וונדמגאי :

יחיאל ,אני התחלתי את המהלך הזה ,ישבתי עם מנהלי

האגפים ,ואני חייב לציין שזה לא כל כך פשוט .לא כולם ,זה נראה כאי לו אתה
חודר יותר מדי לפרטיות או לעבודות שלהם .אני אומר את זה בגלל שהעלית את זה
ובגלל שנראה שכאילו אנחנו לא מעיינים במסמכים האלה .להפך ,אני רוצה
להעמיק ,ללמוד ,ואני נפגש עם האנשים ,איפשהו זה נראה -
יחיאל זוהר :

אז קודם כל זה טוב .קודם כל ,תיכנס ,תשאל שאלות,

ומי שלא יענה לך תגיד לי ,אני אדבר איתו .אין מצב ,חבר'ה .אני כבר מתחיל
להרגיש כמו ...לא טוב לי שיש פה חברי מועצה שהם בחוץ עם פסים מובילים את
העיר ,והם עצמם לא מעודכנים בדברים הכי פשוטים שיש בעיר .זה לא נכון .זה לא
נכון ציבורית גם .אז אני ,במקום שתקראו את ז ה בעיתונות המקומית ,אני מציע
לכם ,תזמו אתם ,ואיפה שיש מחסום – לא מדברים אתכם ,לא נותנים לכם נתונים,
דברו איתי .אני מדבר עכשיו לכל חברי המועצה .כי אין ,אני לא יכול להוביל את
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זה כל הזמן ,לבוא לפגוש מישהו במסעדה ובחוץ ,בית קפה -
עו"ד שלומי חן :

אפשר לעשות איז ושהי ישיבה פנימית בינינו גם בתוך

הסיעה.
יחיאל זוהר :

גם אין בעיה .אבל אני מדבר כרגע לכל חברי המועצה.

גם בלי הנהלה ,אני אומר את זה לכולם .חברי המועצה הוותיקים לא צריכים
אפילו לקרוא את החומר ,מודעים ,הם יודעים בדיוק מה מתרחש ,איך זה מתרחש,
והם יודעים גם את סוגי התחכומים הפנימיים שבתוך התקציב .יש גם דברים
כאלה .מה שאתם לא יודעים ,חדשים לא יודעים ,אז אני מציע – תיכנסו לעניין
הזה ,שבו עם אנשי המקצוע ,יגידו לכם איפה שאפשר לעזור .ברגע שפונים אליכם
אנשים ,מדברים אתכם ,זה אחד הדברים העיקריים הבסיסיים שחבר מועצה צרי ך
לעשות .ואני רוצה לומר גם תודה ,כי סך הכל עשינו את זה בלוח זמנים קצר מאוד,
גם את ההכנה של התקציב ,אם כי התקציב אמיתי ,לא שונה מתקציב שנה שעברה.
אבל אני אומר לכם שיש לנו יותר מאשר אמונה שאנחנו יוצאים מהברוך שבו
נכנסנו בשנה הבאה .בשנה הזו ובשנה אחרי אנחנו י וצאים מהסיפור ואנחנו נחזיר
את כל המערכת לשפיות ,כולל הרבה מאוד דברים שאנחנו מונעים מעצמנו היום
ונוכל לבצע אותם בעוד שנה  -שנתיים .זה הדברים בגדול על תקציב מהסוג הזה ,כי
אין בו איזשהן יומרות ואין פה איזה משהו שהוא חדשני עבור מישהו .יש פה
תקציב רגיל ,מה שהיה ש נה שעברה ,בתוספת של כמה אחוזים .כמובן בהנחה
שמצבנו הולך להשתפר ,ומצבנו הולך להשתפר בהרבה מאוד תחומים שבהם נוכ ל
להמשיך לתת את השירות ל עיר.
הדבר החשוב ביותר שכדאי שתדעו ,שעם סיום הבנייה שנבנית כרגע ,והבתים
האלה ,אם ייכנסו אנשים אנחנו נהיה באוכלוסייה שמתקרבת ל  40,000 -תושבים.
 5,000-6,000תושבים בתוך שנה וחצי ,זה המספרים .לא מדובר בסוג מסוים ולא
מדובר בחרדים ולא ,...מדובר בעם ישראל .יש פה הרבה מאוד צעירים שבאו אלינו
לעיר ,הרבה מאוד זוגות צעירים מהרבה מקומות ,זה גם יפריח קצת חיים במסחר
ובשירותים שניתנים בעיר .בכ ל זאת זו תוספת מאוד משמעותית לעיר .אלה
הדברים בגדול שרציתי לומר .אני מקווה שהממשלה הזו שתיבחר תהיה טובה
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ושונה מהקודמת ,ונוכל לצעוד קדימה למה שאנחנו כולנו -
אבי מור  -יוסף :

לגבי הרישא שלך ,מה שאמרת בהתחלה לגבי השאלות –

תראה ,כל השאלות ,קודם כל עם השאלות שלי אתה חייב להסכים .הבעיה זה פה
במטה ,בזה.
יחיאל זוהר :

בסדר ,אני אמרתי את זה.

אבי מור  -יוסף :

אתה אומר 'חלק אני מסכים וחלק לא' .בוא אני אגיד לך

למה .אם העבודה היתה נעשית ,זאת אומרת כמו שצריך וכל דבר היה רשום ,אז
השאלות גם היו נמנעות .חלק מהשאלות .אבל השאלו ת שנשאלו ,בגלל שהדבר הזה
לא היה כמו שהיה צריך להיות .אני מאוד מעריך ומוקיר שעשו פה עבודה טובה ,זה
אין ספק .דבר שני ,כדאי גם שתפרסמו את הצו של הארנונה של  2015שיהיה
באינטרנט .זה מאוד חשוב.
יחיאל זוהר :

שתדעו לכם ש  , 2013 , 2014 -מתי אישרנו?

מזל רוטשטיין :

י ולי . 2014

אבי מור  -יוסף :

אבל  2015אישרנו.

יחיאל זוהר :

 2015ראש הממשלה עוד לא חתם.

משה מימון :

יפה ,בגלל זה לא פרסמנו .לא חויבנו.

יחיאל זוהר :

אני אגיד לכם ,הסיכויים טובים שהוא לא יחתום עד

אחרי הבחירות .אני מכיר את הפוליטיקה ,הוא לא רוצה לחתום ,הוא ל א רוצה
להיות זה שיגיע עם...
משה מימון :

שר הפנים אישר לנו ...מסוימת.

יחיאל זוהר :

בכל מקרה אישרו לנו רק  , 6%לא . 6.7 . 10%

משה מימון :

אבל לא פרסמנו אותה ,כי עוד אין חתימה של שר

האוצר.
יחיאל זוהר :

אז בהנחה שההצבעה פה אחד ,תודה רבה.
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החלטה:

הוחלט לא שר פה אחד את תקציב העירייה לשנת . 2015

_____________
מר יחיאל זוהר
ראש העירייה

_____________
מר משה מימון
מנכ"ל העירייה
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