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הרב יעקב מעלימי :

תמיד יוצאת פרשת וישב בחג חנוכה .יש הקשר מיוחד

שמופיע שם סיפור של פך השמן וכף ירך יעקב .האותיות של כף ירך יעקב ,שהמלאך
של עשו נגע בירך יעקב ועשה אותו צולע ,הן מופיעות באותיות כ(סגורה) ו -
ף(פתוחה) .ופך ,פך השמן שמצאו החשמונאים בבית המקדש ,מופיע בדיוק הפוך –
פ(סגורה) ו  -ך(פתוחה) .אומר הרב – יש אנשים שהכף שלהם קמוצה ,סגורה ,רואים
מסכן עני ,רואים מישהו ,לא נותנים לו ,אבל הפה שלהם פתוח לדבר לשון הרע,
לדבר כל מיני דברים כאלה ואחרים ,רכילות ודברים כאלה ואחרים .אלה אנשים
לא טובים ,כמו  ...של עשו .מצד שני ,יש את הנס בחנוכה שהחשמונאים מצאו את
פך השמן .הפך מופיע פ(סגורה) ו  -ך(פתוחה) .פ(סגורה) שהפה של הבן אדם סגור
והוא שומר את פיו ,וה  -ך שלו פתוחה לעזור לעניים .לכל אחד ואחד ,עם צרכים
לעניים וכל מי שצריך שהוא עוזר להם.
אז זה ההקשר בחג חנוכה ל פרשת וישב .יהי רצון שכל אחד פה יזכה ויהיה לו פך
שמן כמו פך השמן של חג חנוכה – שיהיה ה  -פ שלו סגור וישמור על עצמו ,וה  -ך שלו
תהיה פתוחה לאחרים ,לנזקקים ולעזור לזולת.
יחיאל זוהר :

תודה .רבותי ,רק כמה הודעות לפני שאנחנו נכנסים

לתקציב .אנחנו ,כמו כל שנה ,שולחי ם את המלגות לסטודנטים ולאברכים בסוף
השנה .ולא רציתי לפספס ,היות ולא הייתי פה שבוע ימים בעבודה ,לא הייתי
השבוע בעבודה ,אז אני חותם תוך כדי הישיבה והצ'קים האלה ייצאו מחר לכל
האלף ומשהו ,כמה יש פה?  . 271או קיי .כולם יקבלו את המלגות לפני סוף החג
וסוף השנה .בסד ר? חבל שלא הביאו לי את זה הביתה ,הייתי יכול לחתום .היו
מביאים לי את זה הביתה ,הייתי גומר את זה שם .לא נורא ,יקבלו את זה עוד
השנה.
הדבר הנוסף שאני רוצה לעדכן – אנחנו לפני חתימת הסכם גג וכל יום דיונים.
בשבוע שעבר הייתי בדיון אני מקווה לפני אחרון ,שבו סוכמו עיקרי הדברים.
אנחנו אמורים להיכנס להסכם גג מקיף לכמעט  80אלף יחידות ,שזה כולל את ה -
תב"עות שנמצאות עכשיו באישור .עד סוף החודש הם יאושרו ,החודש הבא ,חודש
ינואר .יש תב"ע או תב"ע וחצי שכבר מאושרות והן יכולות כבר להיכנס לשיווק.
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מחיר למשתכן – השוני המהותי מלבד ה תקציבים שייכנסו לעיר ,השוני המהותי
הוא בשיווק של  71%לתושבי העיר ,מתוך כלל היחידות .ומתוך ה  71% -שנשארים,
רשאים בני המקום להשתתף הגרלה .זה אומר שזה מגדיל את הזכויות של בני
המקום לכמעט  21-27לפי מה שקורה כרגע ברשויות ששיווקו לפי  . 71%אבל זה לא
העניין המרכזי ,משום שכל הזכאים בנתיבות מסתכמים כדי  , 011לא יותר ,ואנחנו
מדברים על שיווק ראשוני שאני מניח שבסופו של דבר גם המדינה ,ובעיקר רמ"י,
יגיעו למסקנה שלא כדאי להם להמשיך בתהליך הזה והם יעברו לשיווק רגיל .אז
אם אני פותר את הבעיה של אותם  , 011בהנחה שחלקם לא יילכו על מגרשים כבר,
כי המגרשים משווקים כרגע ,אז יישארו משהו כמו  011זוגות סך הכול מבני העיר
הזכאים לפי החוק .יש כל מיני תנאים לזכאות .אלה יוכלו כמובן לזכות בבתים
יותר מוזלים ונוכל לפתור גם את הבעיה הזו.
דבר נוסף שנוגע לתקציב העיר בשני תחומים – יש שינויים שאולי יי דרשו ונוכל
לתקן אותם במקום .כי אם לא נוכל לתקן אותם במקום ,יש לנו סכום נוסף שאמור
להיכנס כתיקונים לתקציב שמגיעים כל שנה ,השנה הם מאחרים ,בדקתי היום
באופקים – גם שם עוד לא הגיע .זה אומר שאנחנו מקבלים סדרי גודל של מיליון,
קצת יותר ,מתיקוני העיוותים ,ככה זה נ קרא במשרד הפנים .והמיליון ומשהו
יפתרו את אותן בעיות שדיברנו עם חבר המועצה .אני מדבר בצורה חד משמעית עם
צ'לצ'ו עם הבקשות לגבי האתיופים ,עם החרדים עם הבקשות שלהם וגם חבר
העמים עם הבקשות שלהם .ואני מוסיף – הבקשות שיבקשו כרגע פה חברי
המועצה ,ישמיעו ,ונוכל לכלו ל אותם ,בוודאי נכלול אותם .זה פעם אחת.
פעם שניה – אנחנו אמורים לקבל לא מעט כספים ביום וחצי הקרובים ,אפילו לא
יום וחצי ,זה יום ,רק מחר ,מחר סוף חודש ,מחר נקבל את אותם דברים שאנחנו
אמורים לקבל בשוטף כל שנה .גם תיקוני עיוות התקציב ויש שם פיתוח ,יש שם
תקציבים שמגיע לנו מ ...יש כל מיני סכומים למיניהם .דרך אגב ,שום דבר לא
חדש .כל שנה מעבירים את זה בשבוע האחרון.
הדבר הנוסף שאני אומר אותו פה ושאפשר יהיה לבדוק אותו ,בית ספר זיכרון של
שלום אבו חצירא ,יקבל הרשאה לבינוי במהלך השבועיים הקרובים .זה כתוצאה
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מזה שאנחנו החז רנו הרשאה אחת לטובת הבנייה .לא בגלל שום התערבות של אף
אחד ,זה לא בגלל הישג של אף אחד .כך שאני ,זה שאני מביא את בית הספר לפני
האחרון בעיר לבנייה ,יש לנו עוד איזו שהיא בקשה של הרחבות כמובן של בתי
ספר ,זה לפי כמות התלמידים ,והם ייבנו ,ואנחנו גומרים את כל הבני יה הישנה
בעיר ונוכל לפרק את אותם מבנים יבילים ומבנים מסוגים שונים.
גני ילדים – דיברתי היום עם מנהל האגף ,הוא היה בבית חולים ,ביציאה בדיוק
מבית חולים .דיברתי איתו על גני ילדים ,אנחנו נקבל רביעייה של צמודים ,זאת
אומרת ,זה  1כיתות 1 .כיתות זה מאד משמעותי ,לש נה מהיום נוכל גם לעזור
לאלה שהם לא נמצאים במסגרת הממלכתית והממלכתית דתית ,כי אנחנו לא
נחזיק כיתות ריקות .נצטרך לעשות איתם אכלוס.
הדבר הנוסף והמשמח ,בשעה טובה ומוצלחת הצלחנו לגמור עוד תביעה מאד
משמעותית של  81מיליון שקל מול משרד השיכון ,ואישרו לנו בוועדה א ת כל ה 81 -
מיליון שקל .מחר יושבים עם המהנדס ,מדובר עם ההשלמות של קרית מנחם ,נכון?
קרית מנחם?
יולי יחימוביץ

כל קרית מנחם.

יחיאל זוהר:

כל המבנים של קרית מנחם .יש שם השלמות של פיתוח,

אותו מרכז מסחרי שעומד שומם מול הקונסרבטוריון ,מול ה ...יש שם מרכז
מסחרי שהפיתוח ,המדינה היתה צריכה לעזור ועוד פיתוחים נוספים בתוך השכונה.
אז אנחנו נקבל את זה כבר ,גם כן ,תוך שבוע ימים מהיום ,ונתחיל את הפיתוח.
הדבר האחרון  -שאנחנו ביקשנו להיכנס במקום המדינה לבצע את הפיתוח של
החורש .החורש על שני הצדדים שלו – גם "המפותח" וגם האזו ר שהוא לא מפותח.
יש כוונה ללכת איתנו .הדרישה שלנו סביב ה  01 -ומשהו מיליון שקל כדי שאנחנו
ניכנס ונבצע את זה .אני חושב שמהנדס העיר ,תבדוק טוב את הזה ,אני לא חושב
שהסכום יספיק ,כי מדובר על שני החלקים ,וצריך לקבל מהם את הפיתוח ,את
תוכניות הפיתוח שהם הכינו ולראו ת איך אנחנו משדרגים את זה לרמה שאנחנו
רוצים ולא מה שהם תכננו .אם יסתבר שזה לא  , 01זה  , 41אז אנחנו נצטרך להגדיל
ולהכניס את זה להסכם גג.
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עד כאן בנושא עדכונים .אם יש משהו ,שאלות על מה שדיברתי – בבקשה .אם לא,
תתחילו,
איליה אטינגר

לגבי המכרזים של 'בנה ביתך'.

יחיאל זוהר:

נכון .יש עיכוב של ,אני מקווה ,אמרו לי שבוע ימים הם

מפרסמים את החוברות.
???

החוברות עברו אתמול למינהל .היום בבוקר אני מניח.

יחיאל זוהר:

בסדר .אז אם עברו למינהל ,אז זה אומר שתוך ימים

יפורסמו.
עדי חורי:

דחו את זה בחודש.

איליה אטינגר

והמכרז עצמו ייצא גם כן במקביל?

עדי חורי:

כן .כן .כן .קראתי על זה.

יחיאל זוהר:

רבותי ,דקה אחת .הגזברית ,בואי.

.1

אישור תקציב העירייה לשנת . 7112

מזל רוטשטיין:

מסגרת תקציב  8185עומדת על  . ₪ 828,801,111צריך

לקחת בחשבון שחמשת בתי הספר התיכוניים של הרש ות עברו לניהולה של רשת
'דרכא' ,שהמשמעות ,אם הם היו זה היה עוד תוספת של  81מיליון לפחות מכיוון
שגם התקציבים עברו ישירות ממשרד החינוך לרשת עצמה.
תקציב  8185מורכב משני בסיסים :הבסיס הראשון הוא קודם כל לשמור על
מערכת כספית מאוזנת העונה לצרכים השוטפים של הרשות  -הגידול הדמוגרפי,
בניית שכונות חדשות ,פיתוח ,השקעות בחינוך ,רווחה ,תרבות ,בתברואה ,בניקיון
העיר ,בגינון ,תאורה.
יחיאל זוהר:

את מדברת על התקציב החדש?
2
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מזל רוטשטיין:

כן.

יחיאל זוהר:

אז דברי גם על ההגדלות .אנחנו הולכים להשקיע סכום

ניכר בתברואה השנה .תב רואה זה כולל גינון ,כולל חשמל ,כולל מים של השטחים
הציבוריים .סדרי גודל של  0מיליון שקל הכול?
מזל רוטשטיין:

יותר אפילו.

יחיאל זוהר:

יותר.

מזל רוטשטיין:

כן.

יחיאל זוהר:

זה תוספת ממה שעשינו בשנה הנוכחית .אז אין צורך

לבוא להדגיש מה החיוניות של העניין .מי שמסתובב בעיר יודע שהיכולות שלנו
היום לבצע ניקיון שוטף וגינון וכל מה שקשור בשטחים הציבוריים ,הוא לא יכול
להתבצע בסכום שעמד לרשותנו בשנה הנוכחית .אז פה יש גידול משמעותי מאד וזה
ייתן את אותותיו.
מזל רוטשטיין:

השנה

זו

השנה

הרביעית

בעצם

שאנחנו

בתוכנית

ההת ייעלות שלנו ,שהתחייבנו לפני  4שנים כשנכנסנו.
יחיאל זוהר:

אנחנו בגמר.

מזל רוטשטיין:

זו השנה האחרונה.

משה מימון :

עוד יומיים סיימנו.

יחיאל זוהר:

היום ומחר ,נגמר ההתייעלות.

מזל רוטשטיין:

עוד שנה.

??? :

לא .עוד שנה .ב  8181 -זה נגמר.

מזל רוטשטיין:

תוכנית ההתייעלות היתה כש  8185 -מאוזנים.

יחיאל זוהר:

נו ,אז זה נגמר .מה זה  85מאוזן?

מזל רוטשטיין:

כן .כן .לאורך כל  0השנים עמדנו בתוכנית ואפילו קצת

פחות ,כלומר ,מהגרעון המובנה שמשרד הפנים התווה לנו .זהו .התקציב לפניכם –
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אם יש שאלות.
יחיאל זוהר:

כן ,רבותי ,נעשה את מסודר ,וכל מי שיש לו שאלות –

ישאל ,יקבל תשובות .נמצא פה גם מהנדס העיר .אגב ,זה לא כולל תקציבי פיתוח.
אז כל מה שיש בשאלות פיתוח ,זה הצד השני ,הנה הוא ,ממול.
עדי חורי:

לי יש שאלה .אני רואה שבחגיגות ואירועים מתקצבים

נמוך ,אבל כל הזמן ההוצאה היא הרבה יותר גדולה .אז למה ממשיכים לתקצב
נמוך?
יחיאל זוהר:

אני אגיד לך ,אני אגיד לך ,כי זה הכסף שיש ,אי אפשר

לתקצב יותר .אבל השאלה הזו צריכה לקבל,
עדי חורי:

עמוד . 81

יחיאל זוהר:

לא ,לא ,היא צודקת ,יש איזה הפרש של  71,111שקל.

עדי חורי:

כל הזמן יש כאילו פערים.

יחיאל זוהר:

יש ,התקציב שאמור להיכנס עכשיו זה תיקון העיוותים

הזה ובמסגרתו נכלול גם את התיקון הזה.
עדי חורי:

או קיי.

משה מיימון

לפעמים יש אומנים ,אתה לא יודע,

עדי חורי:

אבל זה פערים פי . 8

יחיאל זוהר:

לא ,לא פי . 8

עדי חורי:

תוקצב לדוגמא  , 40,111היה . 78,111

יחיאל זוהר:

בסדר .תעשי את החשבון בסוף הכול ,זה מכסה אחד את

השני .יש איזה  41,111שקל פחות אפילו מזה של ההפרש.
אשר ביטון:

לי יש שאלה בפיקוח של חניה – עמוד  88בהוצאות,

בפיקוח חניה ,יש פה שכר של פיקוח חניה  , 521,111והחזקה של רכב יש , 52,111
שבעצם כל ההכנסות של החניה מסתכמות ב  011 -ומשהו אני חושב .אז זה כאילו,
אולי זה מיותר להחזיק את כל המחלקה הזאת .לשים פקח אחד ,של משכורת אחת,
1
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שהוא יסתובב ויעשה את זה.
יחיאל זוהר:

אני אענה לך .קודם כל ,פקח אחד סיים את תפקידו והם

נשארו עם  , 0נכון?
משה מיימון

כן .אבל יש רק טעות אחת,

יחיאל זוהר:

רגע ,עזוב ,אחר כך טעות .אתה שואל שאלה ,שאני,

הלוואי ,אני שמח עליה .אני לא הקמתי את היחידה הזאת כדי שאנחנו ניקח כסף
מהציבור .אני יכול לשלוח אותם כל היום תטיילו על אדום לבן מספיק ,ותכסה את
ה  511,111 -שקל .י ש גבול .אנחנו לקחנו את זה בשביל לחנך את הציבור ,במידה
רבה הצלחנו ,פחות חונים באדום לבן ,פחות חונים במקומו ת של מעברי חציה .זה
לא שלא עושים כלום ,עושים ,אבל לא עושים את מה שעשו בשנה  -שנתיים
הראשונות .הכנסנו יותר ממה שהוצאנו .עכשיו ,מה רצית לענות?
משה מימון:

זה לא רק פיקוח חניה .זה פיקוח כללי של העירייה .זה

פיקוח על ניקיון ,זה פיקוח על גזם ,זה פיקוח על הכול .פעם היו בעירייה  0פקחים
שהיו מסתובבים בכל העיר .החניה זו תוספת שהיתה בשנתיים האחרונות.
אשר ביטון

או קיי .מה שכתוב פה בסעיף זה שכר פיקוח חניה.

משה מימו ן:

אתה צודק .יש פה טעות בשם.

משה פרץ:

אבל ,משה ,העניין כאן הוא לא לייצר איזו שהיא

השוואה או הלימה בין מה שאתה צריך לפקח ולעשות כעבודה לבין ההכנסה.
דווקא בזה אני כן מסכים ,כי אני אומר ,דווקא ,המטרה שכמה שפחות הכנסה
תהיה כי זה אומר שהאנשים מתנהלים בצורה נאותה.
אשר ביטון

תן לי להבהיר את עצמי .בדרך כלל זה אמור להיות

משהו מקביל .כלומר ,אם יש לך הרבה מפרים אתה צריך מחלקה גדולה .אם יש לך
מעט מפרים ,אתה צריך מחלקה קטנה .אז אם ההכנסות הן מעטות ,זאת אומרת
שיש מעט .אם יש מעט ,למה צריך מחלקה כזאת?
מדה פרץ

הש אלה מה מרכיב את המחלקה.
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יחיאל זוהר:

אני אסביר לך .אמרתי את דעתי האישית ,אבל אני אגיד

לך גם מה קורה ,לפחות השנה .הפיקוח נמצא באזורים של בנייה ,פחות בנושא
חניה ותנועה .באזורים של הבנייה יש לנו לצערנו לא מעט עבריינים ששופכים
פסולת .יש הרבה מאד תפיסות שאנח נו תופסים ,יש הרבה מאד קנסות .יש פסולת
שאומרים לאנשים – תוציאו עד יום רביעי ,הם מוציאים ביום חמישי או ביום
ששי .גם שם חוטפים דו"חות ,יש דו"חות ,לא שאין דו"חות .אבל זה מתמקד
בעיקר בעיר ולא באזורי המסחר .אם רצית לשאול למה לא מוציאים הרבה.
עכשיו ,התיקון הזה שצריך לתקן אותו.
משה מימון:

יש לנו שם  7עובדים – מנהל פלוס  4עובדים .עובד אחד

כרגע סיים את העבודה שלו ,אבל התקציב הוא תקציב ל  7 -עובדים.
ישראל חניה:

משה ,יש בעיה קשה קשה קשה עם הפקחים .הם עושים

מה שהם רוצים ,דופקים דו"חות בלי הגזמה ,נכנסים לתוך אזור הת עשייה ,ממש,
דיברתם על עבירות בנייה – אין בעיה ,כמה שיותר וכמה שלתת יותר .אבל הם
מגזימים.
משה מימון:

אתה מדבר על הפיקוח או השיטור הקהילתי?

ישראל חניה:

השיטור העירוני.

יחיאל זוהר:

לא ,לא ,לא ,יש הבדל.

ישראל חניה:

היחידה החדשה.

יחיאל זוהר:

היחידה ה חדשה לא נתונה לשליטתי וזה בדיוק התשובה

לשתי השאלות שנשאלו .אתה יודע מה ,אני אגיד לך יותר מזה 0 ,שבועות לפני
החגים אנחנו לא נותנים דו"חות.
ישראל חניה:

אבל זה מוגזם ,כבר אי אפשר .אי אפשר לחיות.

יחיאל זוהר:

תקשיב טוב 0 ,שבועות לפני החגים לא נותנים דו"חות

ואנשים אומרים לי – אנחנו מקבלים דו"חות .זה לא ממני ,לא מהעירייה .יש שתי
יחידות היום בעיר ,שלוש – יש את השיטור העירוני ,שהם פועלים על פי הנחיות של
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קצין שנמצא שם ,קצין משטרתי ,שאף אחד לא מתחייב שם לשום דבר .ושם הם
נותנים דו"חות גם על הפלאפון ,למרות שאין להם את זה.
ישראל חניה:

 88בלילה ,היינו אצל אטיאס 88 ,בלילה 0 ,דו"חות . 711

 88בלילה.
יחיאל זוהר:

על מה אבל?

ישראל חניה:

אדום לבן ,בתוך השכונה 88 .בלילה.

יחיאל זוהר:

אתה רואה? זה לא היינו עושים אנחנו.

ישראל חניה:

עושים דו"חות ,נכנסים לתוך אזור תעשייה ,לא מפריעים

לאף אחד ,נכנסים ,דופקים דו"חות .תשמע ,אי אפשר להתנהג ככה בעיר .זה כמו
חתול ועכבר .אי אפשר לעבוד ככה.
יחיאל זוהר:

אני בבעיה איך לפנות אליהם .אבל היועץ המשפטי,

תבדוק אפשרות שאני אחתום על מכתב שאני פונה אליהם ומבקש לפעול כפי
שפעלנו עד היום – במק ומות שבהם חונים באדום לבן ויש אפשרות להוציא את
הנהג או לקרוא לנהג,
ישראל חניה:

או לעשות הסדרים של חניות.

יחיאל זוהר:

לא ,יקראו לנהג – תזיז את האוטו ,כמו שהם עושים

במקומות אחרים.
ישראל חניה:

לא ,אבל אין גם חניות .גם אם בן אדם ,אתה יודע,

יחיאל זוהר:

א ני לא יכול לתת אישור להחנות באדום לבן.

ישראל חניה:

לא ,לא אמרתי אישור .או להסדיר מקומות חניה

חדשים ,אין איפה להחנות.
יחיאל זוהר:

אז בבקשה ,מהנדס העיר ,תגיב רק על התגובה,

ישראל חניה:

אין ,אין איפה להחנות ,מה ,זה לא הגיוני.

יחיאל זוהר:

רק לעניין הזה של מקומות חניה נוספים.
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ישראל חניה:

באזור התעשייה במיוחד אין חניה .איפה שאתה מסתובב

– אדום לבן.
יחיאל זוהר:

יש תכנון עכשיו ,עכשיו תכנון שגומרים אותו,

ישראל חניה:

בוא איתי ,נעשה סיבוב מחר בבוקר ואתה תראה ,הכול

אדום לבן.
יחיאל זוהר:

עם משרד התחבורה ,ש המשמעות שלו ברחוב בעלי

המלאכה לאפשר תוספת גדולה מאד של חניות על חשבון הגינון .אני לא מסכים,
שתדע.
ישראל חניה:

איפה בדיוק?

יחיאל זוהר:

ברחוב בעלי המלאכה ,יש בצד אחד חניה ,בצד השני יש

אין חניה וגינון .הם רוצים לעשות מפרצונים דרך הגינון ולתת חניות נוספות באזור
הזה .היועצים שלנו אומרים – זה מה שצריך לעשות .אני לא שלם עם זה .הויכוח
הזה נמשך והתכנון נמצא אצלנו פה .זה מה שצריך לעשות – ייעשה .אם יש
פיתרונות אחרים – יתנו פיתרונות אחרים .אני חושב שהחלק הפנימי של אזור
התעשייה הוא לא מלא ,לא חונים שם.
ישראל חניה:

מלא .מלא .מלא .אין מקומות להחנות.

יולי יחימוביץ:

במיוחד שבטי ישראל,

יחיאל זוהר:

זה ,הוספנו את כל זה .אתה יודע כמה מקומות חניה יש

שם? ועושים להם שביל מעבר להולכי רגל.
(מדברים ביחד)
ישראל חניה:

אין ,אין מקומות .אזור התעשייה זה לא מה שהיה לפני,

יולי יחימ וביץ:

משה ,אבל רק שניה ,אני מצטער להגיד לכם ,אני לא

ראיתי את החניון העליון של גלובוס מלא אף פעם ,לא ראיתי את החניון העליון
של,
ישראל חניה:

המשביר מלא כל הזמן .החניון של המשביר ,ב 0 - 4 -
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חודשים האחרונים אין שם חניה.
יעקב מעלימי:

למעלה ,ישראל ,לא למטה.

ישראל חניה:

כן ,למעלה אני מדבר.

מר יחיאל זוהר:

אם אנשים באים והם חונים ליום שלם ,עדיף שיחנו

למעלה.
???:

הייתי מאד נעלב אם היו אומרים לי אין מכוניות ואתם

סתם עושים חניות.
ישראל חניה

אולי יותר להסדיר את הכחול לבן ,פחות אדום לבן.

יחיאל זוהר:

שיתמלא כמ ה שיותר.

ישראל חניה

והם ,בלי עין רעה ,עובדים ,צריך כסף.

יחיאל זוהר:

אי אפשר לעשות משהו אחר ממה שיש.

ישראל חניה

מרביצים את הדו"חות.

יולי יחימוביץ

האדום לבן מחויב במציאות .עכשיו צריך להסדיר את

הכחול לבן .אדום לבן אי אפשר להחליף אותו לכחול לבן .זה רק איפה שחייבים.
אנטולי

חבל שלא עושים אותו דבר בנווה נוי.

יחיאל זוהר:

טוב ,לנווה נוי אנחנו לא נכנסנו ,לשכונות לא נכנסנו .מה

שהוא אמר לי כרגע שנתנו דו"חות בשכונות ,זה ברור לי שזה מ –
אנטולי אברבוך:

יחיאל ,אין מקום בכלל .כולם רבים על הכביש עכשיו.

ישראל חניה

לא ,לא ,כל נתיבות בבעיית חניה ,יש מצוקה .צריך

להסדיר.
יחיאל זוהר:

אבל אתה יודע מה ,גם כל נתיבות חנו איפה שלא צריך

להחנות והדברים הסתדרו.
עדי חורי:

אבל יש חניות .אנשים פשוט רוצים להחנות מול החנות.

הם לא רוצים ללכת מטר.
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יחיאל זוהר:

אחד שידבר ,י שאל את כל השאלות ואחר כך אחרים.

ישראל חניה:

עמוד  2בהוצאות – יחידת אופק – הופחת בכמעט 8.0

מיליון ,זה בגלל היחידה לשיטור?
משה מיימון

בגלל הפיצול.

ישראל חניה:

זה הפיצול הזה כאילו.

משה מיימון

כן.

ישראל חניה:

או קיי .השכר של פקחי הבנייה ,מה שדיברתי בהת חלה,

יחיאל זוהר:

דרך אגב ,אתמול בלילה היה ניסיון פריצה באזור

התעשייה ,עם בדואים שהגיעו ב  0 -רכבים – אחד חיכה בתחנת דלק תפוז ,השני
היה על הכביש ,פטרל ,ולהודיע להם אם משהו מגיע .והחבר'ה ,ברגע שראו
במצלמות ,יצאו לשם ,ממש על חם .הוא הודיע להם ,הם יצאו בינתיים ,איך שהם
נכנסו הקבוצה השניה יצאה והשאירו את הכלים שלהם השאירו את הכול שם .אבל
זה רק אומר שהם תופסים את הרגעים האלה ,אתמול היה מבול בשעות האלה ,הם
תופסים את השעות האלה כי קשה להם מאד לעשות את מה שהם עשו לפני כמה
שנים .עכשיו ממש יש הרבה תפיסות ואינשאללה שזה יימשך ולא יהיה לנו מצב
שקורה וקרה במושבים בחודשים האחרונים.
אשר ביטון:

מה ההבדל בין שכר פקחי בני יה בעמוד  1לבין שכר

פיקוח חניה ,שאמרת שזה גם קשור לבנייה?
יחיאל זוהר:

זה משה יענה לך .כל מה שקשור לשכר,

ישראל חניה:

יש שכר פקחי בנייה  724בתקציב  , 8182וב  8185 -ירד ל -

 . 805מה ההבדל בין הפקחים האלה לבין הפקחים של ה –
אשר ביטון

פה הוא אמר שזה רק בנייה .בנייה ,שפיכת פסולת וכל

הדברים האלה.
???

תיקון  , 818המהנדס גם יודע להסביר את זה ,אנחנו

מקבלים תקציב,
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יולי יחימוביץ:

יש תקציב ממינהל התכנון ל  7 -שנים בעבור תגבור

הפיקוח.
ישראל חניה

זה התקציב כאילו.

אשר ביטון

פיקוח בנייה.

ישראל חניה

חוץ ממה שיש את הפקחים.

יחיאל זוהר:

זה גם נקבע בהנחיות כמה לשלם לכל פקח.

יולי יחימוביץ

השכר המדויק ,כולל תוספת לשכר.

משה מימון:

נתנו להם הסכם שכר מיוחד ,לכל עובדי אגף הנדסה ,גם

בודקות תוכניות ,גם פקחים ,יש להם הסכם שכר מיוחד שאנחנו עובדים לפיו.
אשר ביטון

או קיי ,זה הסכם שכר ,אבל לכאורה זה עכשיו כפול לפי

מה שהסברת לפני כן .אמרת שפיקוח חניה זה גם על בנייה.
משה מימון:

לא .פיקוח חניה ופיקוח כללי.

אשר ביטון

מה זה פיקוח כללי?

משה מימון:

פיקוח כללי זה ניקיון ,זה מכונות אשפה שבודקים מה

קורה שם מבחינת,
אשר ביטון

א מרת – שופכים פסולת בניין ,חריגות בנייה.

יחיאל זוהר:

פיקוח בנייה זה לא מפקח על ערמות אשפה .יש פיקוח

בנייה על חריגות בנייה שיושב בהנדסה ,אלה שמטפלים בתוכניות ,בהגשות של
תוכניות לקבלנים ,טפסי  . 4זה הפיקוח על הבנייה .יש פיקוח במחלקת הפיקוח
העירונית ,שגם מטפל ים באזורים של בנייה שבהם יש ערמות פסולת.
משה מימון:

מי שמפקח על פסולת בנייה הוא לא מפקח בנייה .מפקח

בנייה זה אחד שמפקח במסגרת המהנדס על כל בניין שבונים אותו בעיר ,האם יש
חריגות ,אין חריגות ,בודק תוכניות .זה לא קשור אחד לשני .זה פיקוח .הפסולת זה
פיקוח על הבנייה.
ישראל חניה:

בעמוד  , 0תאורת רחוב ,מוציאים כמעט  8.8מיליון,
87

עיריית נתיבות
ישיבת מועצה (שלא מן המניין) מספר  81מיום 1128121/82

עדי חורי

אנחנו לא מוציאים ,הפוך ,ב  8182 -היתה ירידה של

 501,111שקל.
ישראל חניה:

אני שואל ,למה לא כדאי לעבור לסולארי ,לבדוק את

האופציה הזאת להעביר את התאורה לסולארי?
עדי חורי

של תאורת הר חובות? דווקא היה חיסכון ב . 8182 -

יולי יחימוביץ:

סולארי לתאורת רחובות זה פיתרון לא טוב.

ישראל חניה:

למה ,לא רואים מספיק חזק?

עדי חורי

אבל ישראל ,אתה רואה שיש חיסכון משנה לשנה.

ישראל חניה

יש תשובה מקצועית של המהנדס.

יולי יחימוביץ

אין בשום מקום.

???

לא ,היה דווקא ,היה.

יולי יחימוביץ:

הוא שאל על סולארית.

???

הוא התכוון לשניה ,ל'לד'.

ישראל חניה:

לא ,אני שאלתי סולארית ,אבל אם 'לד' זה יותר,

יולי יחימוביץ:

לד מחליפים ,סולארית לא מחליפים.

ישראל חניה:

ה'לד' נותן הנחה משמעותית מבחינת הצריכה .הסו לארי

לא תקני?
יחיאל זוהר:

דרך אגב ,אנחנו הולכים לעשות עכשיו תוכנית שקיבלנו

מאיכות הסביבה.
יולי יחימוביץ:

כן ,של פוטו  -וולטאים.

יחיאל זוהר:

תסביר מה זה.

יולי יחימוביץ:

לוחות סולאריים על מוסדות חינוך.

יחיאל זוהר:

ומה המשמעות של זה?
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יולי יחימוביץ:

יחידה של מונס אפס .למעשה כל חשבון החשמל.

יחיאל זוהר:

וגינון לכל הבניינים של אלפסי.

יולי יחימוביץ:

כל חשבון החשמל ישולם מתוך הסולארי והיתרה תשמש

לטובת פיתוח של שכונות,
יחיאל זוהר:

שלא עושים את הפיתוח בעצמם.

ישראל חניה:

בעמוד  – 87יש נתיבות בתיה ,הו צאות שכירות. 11,111 ,

מי אלה נתיבות בתיה ועל מה זה השכירות?
משה פרץ :

בית ספר נתיבות בתיה.

ישראל חניה:

איפה זה?

משה פרץ

בית ספר חרדי.

משה מיימון

נתיבות בתיה זה הסמינר ,נכון?

???

כן.

ישראל חניה

למי זה משולם ה  11,111 -שקל?

מזל רוטשטיין

זה איפה ש היה אוהל תמר.

משה מיימון

לא ,בפנים קצת.

מזל רוטשטיין

זה עמיגור.

משה פרץ

למי הולך השכירות? אליהם?

מזל רוטשטיין

נתיב המעלה.

יחיאל זוהר:

מה יש בנתיב המעלה?

מזל רוטשטיין

יש שם .פינו רק חלק אחד.

יחיאל זוהר:

בית ספר יסודי.

מזל רוטשטיין

כן.

ישרא ל חניה

למי השכירות הזאת הולכת ,למינהל?
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מזל רוטשטיין

לעמיגור.

ישראל חניה:

עמוד  – 80יש את התקציב של המלגות .אני חושב ש -

 511,111שקלים אפשר להגדיל את זה ליותר.
יחיאל זוהר:

מסכימים.

עדי חורי

ישראל ,זה הרבה .הלוואי והיה אפשר.

ישראל חניה:

אז יאללה ,תאש רו  8מיליון.

יחיאל זוהר:

מסכימים איתך.

עדי חורי

עכשיו בדיוק אנחנו ,הסטודנטים קיבלו מלגה מאד

מכובדת השנה .מאד יפה .סטודנטים לרפואה קיבלו  4,111שקל מלגה .סטודנט
באוניברסיטה –  8,711שקל.
משה מיימון

יש לנו  5רופאים.

עדי חורי

 5רופאים ,בדיוק.

(מדברי ם ביחד)
מזל רוטשטיין :

 ...לומדים באוניברסיטה ,נדמה לי  8,211או . 8,711

משה מיימון

אגב ,אף עיר באזור לא מחלקת מאצלה .אף עיר באזור

תוכלו לבדוק את זה .אתה יכול לבדוק את זה .אמרתי עיר .לא אופקים ,לא
שדרות.
ישראל חניה

יכול להיות שהתקציב שלהם יותר קטן משל א ופקים.

יחיאל זוהר:

בוא נעשה ככה ,אני מסכים איתך שהתקציב הזה צריך

להיות מוכפל ,הלוואי והיה לנו כסף על חשבון משהו אחר ,נעשה את זה.
משה מיימון

אבל עדיין הוא עולה כל שנה.

יחיאל זוהר:

אבל אני רוצה כן לומר משהו .יש תיקון שאני ביקשתי

מהגזברית והוא לא נכלל ,ויתקנו את זה בחודש הבא ,אלה שמשתתפים בנסיעה
לפולין ,בתי הספר התיכוניים .כי יש בעיה – אנחנו היינו מתקצבים כל הזמן 8,111
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שקל לכל תלמיד .אחר כך באו בתי הספר בהצעה ואמרו – תנו לנו את הכסף ,אנחנו
ניתן לאלה שחלשים ,לפי היכולת נחלק את זה בצורה הוגנת .ואז ,מה קרה ? אחרי
שנתיים שלוש גילינו שחלק מהילדים לא הולכים בגלל שאין להם יכולת .אני
ביקשתי להכפיל את הסכום ,זה לא סכום משמעותי ,זה  811,111שקל בערך ,נכון?
כל הסיפור.
מזל רוטשטיין:

כן ,רק שאמרתי לך שהיום משרד החינוך ,עד לפני 0 - 4

שנים,
יחיאל זוהר:

מזל ,למרות מה שאמ רת לי,

מזל רוטשטיין:

כן ,בסדר.

יחיאל זוהר:

למרות מה שאמרת לי ,עדיין ,גם אם תלמיד מקבל מתוך

 7,111שעולה לו הנסיעה  4,111שקל מלגה מהמשרד ,אז הוא לא יקבל ,לא יקבל
כלום .בסדר?  8,111שקל ישלמו ההורים .אבל אם זה הפוך ,הם מקבלים מלגה של
 8,111שקל או היו צריכי ם לשלם  4,111ובגלל זה ילדים לא הולכים ,אנחנו נשלם
להם ,במקום  8,111נשלם  . 8,111זה הכול .לא מדובר בסכום גדול .כולה להוסיף
שם  21-51,111שקל 21,111 .שקל ל  , 881 -נכפיל את זה ואז את פותרת את הבעיה
של הילדים האלה שלא יכולים לנסוע בגלל מצב כספי של ההורים .ואפשר לת קן את
זה לא בתקציב הזה.
יולי יחימוביץ

 84,111נניח היא מוכפל ל  80,111 -לנסיעה לפולין?

יחיאל זוהר:

לא ,לא .הנסיעה לפולין  ,העלות של הנסיעה ,סדרי גודל,

יש באזור המרכז גם  , 2,111נדמה לי שזה סביבות ה  2,111 -שקל .באה מזל
ואומרת ,ויכול להיות שזה נכון ,משרד החינו ך משתתף ב  4,111 -שקל מלגה .זה לא
נכון בגלל הסכום ,לא בגלל שהם משתתפים ,משתתפים ,אבל הם לא נותנים 4,111
לכל תלמיד ,הם נותנים,
עדי חורי

עד . 8,111

יחיאל זוהר:

עד ,זו המילה הכי נכונה .עד .חבר'ה ,אנחנו באים

ואומרים ,יש לנו סדרי גודל של  21ילדים כאלה בשנה ,ב ואו נבדוק אותם אנחנו,
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שמרים דידי תבדוק אותם ,תגיד שאלה לא יכולים לשלם כלום – שם ניתן להם
 4,111שקל במקום  . 8,111ואלה שמרים דידי תגיד – סליחה ,אני לא מכירה אלה
לא זכאים לכלום – תורידו אותם ,שההורים ישלמו .לא ייצא מצב שילד לא יסע
בגלל שההורים שלו לא יכולים ל שלם.
משה מיימון

בית הספר גם יודע כמה כל תלמיד מקבל מלגה.

יחיאל זוהר:

ואני אגיד לכם יותר מזה ,מכינים תלמיד במהלך כל

השנה לאפשרות הזאת ,מכינים אותם כל השנה – בנסיעות בארץ ,בהסברים ,בהכנה
של תלמיד נפשית למפגש שם.
מזל רוטשטיין

למסע.

יחיאל זוהר:

אז בואו  ,אנחנו יודעים על התלמידים האלה ,יודעים מה

השמות ,בואו נבדוק אותם אנחנו.
אשר ביטון

או קיי ,אבל שזה יהיה על בסיס אישי.

יחיאל זוהר:

לא ,אני לא יכול להעביר כסף אישית למשפחה ,אבל אני

אעביר רשימה לבית הספר,
אשר ביטון

לא ,שבית הספר יעשה את זה על בסיס אישי .

יחיאל זוהר:

כן .כן .תממנו אותם בסכום הזה ולא בסכום שאתם

מציעים.
?? ?:

לא סכום אחיד .סכום לפי צורך.

יחיאל זוהר:

או קיי .אבל תרשמי את זה לתקציב הבא.

משה פרץ

למה זה לא יכול להיות השנה? זה לא יכול להיות

בתקציב הזה?
יחיאל זוהר:

לא ,לתקציב הזה .י ש לנו ,אנחנו מקבלים כל שנה תיקון,

בשנה שעברה קיבלנו  011,111שקל ביום הראשון לתקציב .אותו דבר עשו לנו גם
היום .לא לנו ,לכל המדינה .לא נותנים לנו מה ,אבל אנחנו מעריכים שזה 8.8-8.8
מיליון .ה  8.8 -מיליון לטובת הדברים שדיברנו לפני כן .כל הבקשות האלה יישבו
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בהנהלה  ,יתחשבו בכל הצרכים האלה ,כולל צרכים נוספים שאתם מעלים עכשיו.
???

אני צריך לצאת .אני תומך בתקציב.

יחיאל זוהר:

סע לשלום.

משה פרץ

דרך אגב ,התקציב לא היה בישיבת הנהלה? היה כבר.

משה מיימן

היה בוועדת כספים.

משה פרץ

לא בהנהלה?

משה מיימון

לא ,לא ,ב וועדת כספים.

משה פרץ

כי ראיתי שהיא שואלת שאלות ואני יודע שהיא

בקואליציה.
???

מי?

משה פרץ

עדי.

ישראל חניה

לא ,עדי לא בקואליציה.

יחיאל זוהר:

בוועדת כספים .אבל אני ביקשתי מחברי הנהלה ,הערות

שיש להם – שיביאו.
עדי חורי:

בעמוד  0יש את השכר לברי כה – מה השתנה שהוא עלה

כל כך הרבה?
משה מימון:

עמוד  0בהוצאות.

עדי חורי:

כן .שכר לבריכה .היה  00,111ב  8182 -ועכשיו . 857,111

משה מימון:

כי שמנו שם שומר .יש לנו שם ,בקיץ יש שם ונדליזם כל

הזמן ,אנחנו צריכים להשקיע בתחילת העונה ,לפעמים גם מגיעים ל 811-871-811 -
אלף שקל השקעות ,על נזקים שנגרמים למקום הזה .והחלטנו שיש לנו עובד שאין
לנו בשבילו הרבה הרבה עבודה ,בוא נגיד ככה בעדינות ,אז החלטנו לשים אותו
שם ,לשמור שם במשך כל הזמן ,שהוא משגיח על המקום ,יש שם גם מתקן של חדר
כושר שנמצא שם ,ובגלל זה גם השער פתוח רוב ה זמן ,ובערב גם פתוח .העדפנו
88

עיריית נתיבות
ישיבת מועצה (שלא מן המניין) מספר  81מיום 1128121/82

שיהיה שם אדם שישגיח.
עדי חורי:

כאילו התוספת זה השכר.

משה מימון:

זה השכר שלו .השכר שלו קודם תוקצב במחלקת

הגבייה.
עדי חורי:

ופשוט עבר.

משה מימון:

כלומר ,זה לא תוספת שכר ,זה עבר מסעיף לסעיף .זהו.

עדי חורי:

או קיי.

יחיאל ז והר:

מה שהוספנו  -לשלם לאשכנזי מרדכי  ,אחד ,ובשני –

לשלם לאשכנזי משה רפאל .זה שני אחים?
יעקב מעלימי:

שני אחים .אכן.

משה מימון:

יש פה עוד כמה אחים .יש פה עוד כמה זוגות.

יחיאל זוהר:

היות ואני לא ראיתי שמות ,הבת שלי לא מופיעה,

מעולה ,הבן שלי מופיע.
מש ה מימון:

כן .רק מי שאחרי שנה שניה ,משנה שניה מקבלים.

יחיאל זוהר:

אז אם חתמתי בטעות ,את מעבירה לו לחתימה צ'ק

מתוקן ,כי אני לא  ...ואני חותם ,בסדר?
ישראל חניה:

לגבי

עמוד

08

–

משפחות

במצוקה,

ועדת

הפרט

והמשפחה .תקציב  848,111שקל.
משה פרץ

קודם כל ,למה הת קציב מיועד?

משה מימון:

קודם כל ,שתדעו שמרים דידי הוזמנה לישיבה הזאת,

אבל יש לה היום אזכרה והיא עושה את זה בבית שלה ,אז היא התנצלה שהיא לא
יכולה להגיע.
משה פרץ

צריך לדעת קודם כל מה הסעיף.

משה מימון:

כן .דבר.
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ישראל חניה:

מה זאת אומרת מצוקה בקהילה ,צר כים מיוחדים? למי

זה הולך?
יחיאל זוהר:

הסכומים הקטנים האלה של הרווחה?

עדי חורי

בטח לצרכים מיוחדים ,לא?

משה מימון:

לא .זה לא סעיף ספציפי לנושא מסוים.

יחיאל זוהר:

אני אתן לך תשובה כללית .חבר'ה ,דקה אחת .תשובה

כללית לסעיפים האלה של הרווחה .רבותי ,זה צ ריך לעניין את כולם.
הרווחה ,בסכום הכולל שלה ,היא לא קטנה משנה לשנה ,היא גדלה .אבל איפה
הבעיה שלנו? היא גדלה בהוצאות שאנחנו לא לוקחים אותם בחשבון – ילדים
בפנימיות ,נכויות וכל מיני דברים ,ואלה הדברים שעולים הרבה מאד כסף ואלה
הדברים שגם מקטינים אותנו בתקציבים ברווחה .כי אי אפשר להשתולל בתקציבי
הרווחה בלי סוף ,כי אתה צריך בסוף גם להשלים  . 87%עכשיו ,אני אומר לך ,בלי
לבדוק את זה במספרים ,שהשנה יש גידול לפחות של  81 , 87%או  87%בפנימיות
ובמועדוניות,
ישראל חניה:

העירייה מממנת את הכול?

יחיאל זוהר:

 . 87 %אבל שם 87 % ,מ  81,111 -שקל זה לא לחודש ,כאלה

שאתה מוציא עליהם הון תועפות .זה גם מעונות יום ,זה הרבה מאד סעיפים של
הרווחה שאנחנו משתתפים בהם ,שגדלו בצורה משמעותית בשנים האחרונות.
משה מימון:

אבל שתדעו באופן כללי ,כל הסעיפים ברווחה הם בעצם

מוכתבים על ידי משרד הרווחה .כ לומר ,זה לא שיקול דעת שלנו איזה סעיף,
ישראל חניה

ואם אתה רוצה נגיד להוסיף?

יחיאל זוהר:

ואני אגיד לך משהו,

???

אין בעיה .יש מינימום כאילו.

משה פרץ :

אני חושב שכל השאלות ,בגדול בכל הסעיפים ,הן

שאלות ,אפילו הייתי מגדיר את זה בצורה טיפה בוטה – שאלות סרק .תכל'ס ,כדי
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להתייחס באמת לתוך התקציב ,צריך לשבת ,להיות שותפים ,לבנות את זה .ככה זה
סתם.
יחיאל זוהר:

אתה מוזמן .אתה מוזמן.

משה פרץ:

אני מצטער שאני אומר את זה.

יחיאל זוהר:

אתה מוזמן .אתה מוזמן והשכן שלך משמאל מוזמן ,ומי

שנמצא פה ,גם ביטון מוזמן ,כולם מוזמנים להצטרף .מה אני אגיד לכם? אתה
יודע ,יש חלק מהדברים שהיה יותר קל לי ,במקום לשמוע ,אבי לא נמצא היום,
אבי יש לו שאלות ,אני לא רוצה לומר ,בסדר? אבל השאלות שנשאלו כרגע זה
שאלות שנשאלות גם בחדרי חדרים .אתה שואל אותי אם  841,111שקל מתאים
לזה? זה סכום שמכסה פעילות לנשים מוכות או לנשים זה? אין .עכשיו ,אם אתה
מקטין ,ואגב ,עשינו את זה ,ילדים לפנימיות ,אתה מכיר את הסעיף .היה לנו משהו
כמו  , 841-871יום אחד השתגעתי ,באתי ואמרתי – חבר'ה ,אנחנו מקטינים,
משאירים ילדים בבית .הורדנו אותם ב  . 41% -השנה הם חזרו בחזרה ו יותר .לא רק
פה ,גם בחינוך .והם יגידו לך כמה חרדים מוציאים עכשיו מנתיבות החוצה ,הרבה
מאד ,הרבה מאד .אז הלוואי והיה לי את הכספים האלה לדברים אחרים .אבל אתה
יודע ,זה דברים שאתה לא יכול להגיד לא .ואתה יודע ,לפעמים אנחנו מעכבים את
זה ,כי אנחנו מתכתבים עם משרד מ משלתי ,ואז פונים למבקר המדינה ומבקר
המדינה לא מעניין אותו כלום בעניין ,והוא צודק .אותי לא מעניינת ההתכתבות
שלך עם השר ,לא מעניין אותי כלום ,קודם כל תחתום על ההרשאה ,אחר כך
תמשיך להתווכח .אז יש דברים שאנחנו לא חושבים עליהם .ואתה יודע ,יכול
להיות מצב שבמהלך השנה נופל לך סיפור כמו שסיפרתי כרגע 8-0 ,כאלה ,מה אתה
עושה? את כל התקציב של הרווחה תשים שם ולא תפתור את הבעיות גם .ההזמנה
– כולם מוזמנים.
משה פרץ:

לא ,אני לא סותם את הפה לאף אחד .אני רק אומר,

ברמה המהותית ,העקרונית,
אשר ביטון:

אנשים צריכים להצביע ,יש להם שאלה – הם שואלים.
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משה פרץ:

לא ,מה אני אומר? אני אומר ,אם רוצים באמת להיות

שותפים באופן מהותי להשפיע וזה ,צריך להיות בתוך.
אשר ביטון:

או קיי ,אבל האנשים חושבים שזה מספיק להם לשאול

פה ,מקבלים הבהרה וזהו .מה הבעיה?
משה פרץ:

בבקשה.

יחיאל זוהר:

בוא נאמר ככה ,שזה לא תלוי בו .מה ,אני אענה

במקומך?
משה מימון:

משה ,בשבוע שעבר היה דיון בכנסת ,האופוזיציה לא

ידעה מה להגיד ,בסופו של דבר העלו את ההצבעות ,הקואליציה יש לה רוב .ככה
זה בחיים ,מה לעשות?
משה פרץ:

נכון .לכן ,אני מדבר ברמה האמיתית של הדברים .למה

לצבוע אותם בקשקושים?
משה מימון:

אז למה לבוא לישיבות מועצה? שב בבית ,יש מזגן ,פוך.

משה פרץ:

יש פה בעיה אמיתית.

עדי חורי:

משה ,יש לי עוד שאלה .בעמוד  8יש פרסום ויחסי ציבור,

שראיתי שזה גם גדל ,ודווקא על זה אני חושבת שזה מצוין.
משה מיימון

אז אל תעיר י.

עדי חורי:

לא ,אני לא מעירה ,אני מחמיאה ,אני מחמיאה .אני

חושבת שאנשים צריכים ,שהפרסום והשיווק צריך להיות הרבה יותר מאסיבי ,כי
אנשים לא באמת יודעים מה עושים פה ,ועושים פה הרבה .וזה חשוב.
יחיאל זוהר:

כי אנחנו לא מאלה שיושבים ומדברים כל היום.

עדי חורי:

אבל זה חשוב .זה חשוב.

יחיאל זוהר:

אגב ,אנחנו עכשיו שינינו את היחס גם לגבי האינטרנט

וגם לגבי הפייסבוק וזה ימשוך אותנו לפעול.
עדי חורי:

זה חשוב.
87

עיריית נתיבות
ישיבת מועצה (שלא מן המניין) מספר  81מיום 1128121/82

יחיאל זוהר:

טוב ,רבותי ,יש עוד שאלות?

ישראל חניה:

רק שאלה קטנה ,בעמוד  , 41שכר מחלקת מים – למה יש

לנו את התאגיד? למה אנחנו משלמים להם  111,111בשנה?
משה מיימון

לא ,זה מתקזז.

ישראל חניה:

הבנתי אותך.

יחיאל זוהר:

דרך אגב ,סיכוי סביר מאד שהתאגיד שלנו יבוטל ,אבל

לא לטובת מה שאנחנו חושבים ,הוא יחובר לתאגיד יותר גדול.
???

יאוחד.

משה מיימון

הם הולכים לצמצם תאגידים היום.

יחיאל זוהר:

לצמצם מ  70 -תאגידים בארץ ל  88 -תאגידים .ו 88 -

תאגידים זה אומר שהתאגיד של באר שבע יבלע את כולם.
משה פרץ

השאלה אם זה יוזיל את העלויות.

ישראל חניה

לא יוזיל .אין שום קשר.

משה פרץ

כל המטרה שזה יוזיל את העלויות של המים.

יח יאל זוהר:

יש הוזלה ,בינואר יש הוזלה של  87 %בתעריפי המים.

???

עד . 87 %

יחיאל זוהר:

לא ,זה  , 87לא עד  . 87זה  . 87ואגב ,מחירי המים לא

קשורים לתאגיד .התאגיד נותן לך שירות אחר ,לא מחירי המים .מחירי המים
נקבעים על ידי המדינה ,רשות המים.
משה פרץ:

אבל היא קובעת את זה בשביל שחלק ממנה ,וגם להחזיק

את התאגיד.
יחיאל זוהר:

לא ,יש להם בשביל לכסות  4תאגידים כבר .עזוב ,הם

רווחיים ,כל התאגידים.
משה פרץ:

נכון.
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יחיאל זוהר:

הבעיה אבל בהחלטה הזאת ,ממה היא נובעת ,של צמצום

התאגידים בארץ? משום שכל תאגיד מחזיק יועץ משפטי ועוזר ועוד עוזרת מנכ"ל
ומנכ"ל וסמנכ"ל וחשב ודובר ,תקשיב טוב ,דובר .כולה אנחנו העסקנו  0אנשים
בכל המים והביוב של העיר.
משה מימון:

אתה יודע מה יקרה עכשיו 41 ,מנכ"לים שיפוטרו עכשיו

יחפשו עבודה.
יחיאל זוהר:

טוב ,רבותי ,בואו ,זה התקציב כמו שהוא וכמוב ן שנודה

לגזברית הוותיקה שלנו ,שעושה עבודה נאמנה ואנחנו מגיעים לאישור בזמן של
התקציב .אני מציע לקבל את ההצעה כמו שהיא ,בתוספת שאמרנו שאם ייכנס
משהו ,וצריך להיכנס ,אנחנו נשב בוועדת כספים ונחלק את זה למטרות שדיברנו
עליהן כרגע.
אז מי בעד התקציב? ירים את ידו .פה אחד .יופי .תודה רבה לכולם.
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________________
מר יחיאל זוהר
ראש העירייה

_______________
מר משה מימון
מנכ"ל העירייה
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