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  . 8112תקציב העירייה לשנת אישור  . 1

 

אנחנו ניתן לגזברית כמה דקות להציג את התקציב השנה    :יחיאל זוהר

וקצת לגעת בתקציב שנה שעברה איך סיימנו. אחר כך שאלות לחברים, אם יש 

י ששואל משהו שצריך להבהיר. בסופו של דיון נקיים הצבעה ונוכל ללכת הביתה. מ

 או מי שצריך לדבר, שיתקרב עם המיקרופון. 

שמונח השנה לפניכם, הוא על רקע חתימת  6122תקציב   :מזל רוטשטיין

שאמור להכפיל ולהשליש בעצם את אוכלוסיית העיר נתיבות במשך הסכם הגג 

העשור הקרוב. והוא בעצם משפיע וישפיע באופן דרמטי על התקציב השוטף לאורך 

. אנחנו נצטרך להתמודד עם תקציב מאוזן, עם הוצאות רבות, ולאזן השנים הבאות

אותו על ידי הכנסות של בניית אזורי תעשייה ותעסוקה נוספים, כדי לאזן בין 

 הארנונה ממגורים לארנונה מעסקים. 

התקציב הזה, יש גידול בחינוך, הוצאות בחינוך, הוצאות ברווחה, הוצאות 

אבל צריך להוסיף לזה ₪,  220,272,111-מסתכם ב בתרבות, שיפור פני העיר. הוא

בתי ספר  7שבעצם לא נרשמים אצלנו, זה התיכונים שלנו, ₪ מיליון  67-עוד כ

תיכון שדרכא מקבלת ישירות את התקציב שלהם, שהמשמעות, אם היינו רושמים 

בעצם ₪. מיליון  611-אותם, עד לפני שנתיים רשמנו, אז היינו עוברים את ה

ת שלנו זה לעמוד ביעדי התקציב, להיות מאוזנים ולתת שירות נאות ההתמודדו

 לתושב, לאזרח. 

עשינו מאמץ השנה, למרות הלחץ שבו היינו בתחילת    :יחיאל זוהר

השנה שעברה, כי הלכנו להסכם עם משרד הפנים, והצלחנו להתאזן עם התקציב, 

יות העליונה בעניין שבקושי הספיק למטלות. כדאי שנדע את זה, כי אני נושא באחר

הזה. אני קיבלתי החלטה לצמצם ברווחה ובחינוך ובתברואה. שנה שעברה כמעט 

זאת אומרת, אם לא היינו בכל דבר פגענו, כי לא יכולנו בלי לעשות את זה. 

מצטמצמים בחלק מהסעיף, גם לא היינו יכולים לגמור מאוזן ולא היינו יכולים 

 לעמוד ביעדים שמצפים מאיתנו. 
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נה אנחנו קצת פותחים במקומות שלחצנו שנה קודמת, ולכן גם התוספות הש

שתראו בתקציב, נוגעות בעיקר בסעיפים האלה של חינוך, של תברואה. והרווחה 

 אפילו נשארנו כמעט באותו סכום, נכון? פחות או יותר. 

 קצת.    :מרים דידי

זה  הגדלה קטנה. אבל ההגדלה הכי גדולה שביצענו,   :יחיאל זוהר

בתחום התברואה והחינוך. ולכן, סיכוי סביר, כי אנחנו משתמשים בלא מעט 

כספים בפיתוח, סיכוי סביר שגם השנה הקרובה, למרות שזו שנת בחירות וחוששים 

מזה כאילו במשרד הפנים שראשי הערים לא בדיוק יתאזנו בשנה הזו, אני חושב 

את השנה הזו מאוזן. עוד  שאנחנו נוכל לעשות את זה בצורה מסודרת ולגמור גם

 משהו, מזל? 

 זהו, אנחנו מקווים שאנחנו נעמוד ביעדי הגבייה שלנו.   :מזל רוטשטיין

 זה לא בטוח.    :יחיאל זוהר

לא יודעת. אני מאמינה שכן. בסך הכל אנחנו, כשאנחנו   :מזל רוטשטיין

אות מגיעים להסכמי פשרה עם תושבים ודברים, אנחנו גם מכניסים אותם להור

ביעדים, שזה הצדדים. ואני מקווה שנעמוד  6-קבע, ומחנכים אותם שזה משתלם ל

 גבייה.  20%משהו כמו 

 . 24% 6122בשנת    :משה מימון

 ומשהו.  20%  :מזל רוטשטיין

. שם 27%, מגדילים את זה עד 24%לא, בשנה הבאה    :משה מימון ..

 שזה נעצר. 

פעילים את בתי הספר בעצמנו, זאת אומרת, אם אנחנו מ   :יחיאל זוהר

 ומשהו מיליון?  611היינו... 

 . 612-612   :משה מימון

 כן, משהו כזה.   :מזל רוטשטיין

הבנתי, טוב. אוקיי, חברי המועצה, התקציב הועבר    :יחיאל זוהר
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אליכם בעוד מועד. מי שלמד אותו ויש לו שאלות, בבקשה. אם יש נושאים שנראים 

 לו ותקבלו תשובות במקום. לכם לא ברורים, תשא

ריכוז הכנסות,  –כתוב  2אני אתחיל ברשותכם. בעמ'   :ישראל חניה

 ובפרקים כתוב הכנסה ממים... 

 זה חובות משנים קודמות.   :מזל רוטשטיין

 אה, עדיין גובים חובות ישנים?   :ישראל חניה

 כן, בטח.   :הרב יעקב מעלימי

 כן, מצליחים.   :מזל רוטשטיין

 יפה.   :ל חניהישרא

 וגם השתתפות שכר של תאגיד המים.   :רו"ח ברק ישראל

 מה זאת אומרת?   :ישראל חניה

יש שם חלק מהעובדים שעובדים בתאגיד ואנחנו    :יחיאל זוהר

 משלמים אותה עדיין, כי הם עבדו בעירייה לפני כן. אז אנחנו מתקזזים איתם. 

₪  677,111ות. הכנסות , עמלות מתושב באגר6ובעמ'   :ישראל חניה

 . מה זה? 6122תקציב 

 זה העמלות הרגילות.   :רו"ח ברק ישראל

 מה זה עמלות? איזה עמלות?   :ישראל חניה

עמלות זה כשאנחנו שולחים מכתבים רשומים לחייבים,   :רו"ח ברק ישראל

ומכתבים עם שליח. ההוצאה הזו מושתת על בעל החוב, זה על פי נוהל משרד 

 ני חייב לגבות חזרה את ההוצאה שלי. הפנים, שא

 כמה באמת גובים מבן אדם ושולחים לו הודעה?    :יחיאל זוהר

 ₪.  21בטח איזה   :ישראל חניה

 זה מה שעכשיו היה בבית משפט והיתה תביעה ייצוגית.    :משה מימון

 כמה?   :ישראל חניה
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  -אנחנו אמרנו לבית משפט שאנחנו על רשום   :משה מימון

יש תעריפים קבועים בחוק. יש תעריפים מאוד ברורים.   :ד טל שלומיעו"

 הוצאה בפועל. והיתה פסיקה על זה, שבית המשפט קבע ש... 

 ₪.  22... החזר שיק, זה   :מזל רוטשטיין

היו עיריות שגבו הרבה יותר ממה שמגיע להם בהליך    :יחיאל זוהר

 יישרים סביב מה שמותר. עכשיו בית משפט העיר על זה, וזה כולם מתהזה. 

ואנחנו נתנו תשובה לבית משפט כמה ההוצאות    :משה מימון

 הישירות. 

 מה עוד?   :יחיאל זוהר

בהכנסות, החזר בגין מחזור. מה אנחנו  0סעיף   :ישראל חניה

 ממחזרים? את מה מחזרנו?

 מחזור חובות, לא? סתם, לא ראיתי בכלל.    :משה מימון

 )מדברים ביחד( 

 -מחזור מקרטונים ועד   :ל זוהריחיא

ככל שאתה עושה יותר מחזור, אתה מקבל יותר החזר.   :עו"ד טל שלומי

 בגלל זה חשוב לעשות מחזור. 

 כתומות, בדים. בקבוקים, קרטונים, עגלות   :מזל רוטשטיין

חניה, הפחים הכתומים מיועדים לפלסטיק. ככל שאתה    :משה מימון

 מוחזרת, אתה מקטין. מגדיל את כמות הפלסטיק שמ

 אז אולי צריך לעשות הסברה.    :יחיאל זוהר

רגע, אתה מקטין את כמות האשפה שהולכת להטמנה.    :משה מימון

ככל שאתה מגדיל את הכמות הזאת ואתה מוריד את הכמות של ההטמנה, אתה 

 מקבל בונוסים. 

 ואתה משלם פחות הובלה.   :מזל רוטשטיין
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 תושבים ייהנו מזה קצת, איזה מבצע לילדים. ... שה  :יצחק אפשטיין

 עשו דווקא, עשו עכשיו.    :עדי חורי

עשו מבצע עכשיו, אבל הכסף הזה, גובים אותו, מחזירים    :יחיאל זוהר

 לך אותו לשנה אחרי. 

, מינהל 62אני עובר לסעיפי הוצאות ברשותכם. עמ'   :ישראל חניה

. אני חושב זה סכום 6122-בשנה, ב₪  427,111כללי. תשמע, אנחנו משלמים לדובר 

 עצום, עבור מישהו שלא עושה כלום. 

יחיאל, אני יכול להגיד משפט אחד רק בעניין הזה.    :משה מימון

יה משלמת על פי הנחיות של המדינה, עם אישורים מהמדינה.כלומר שכר העירי

 הוא לפי החוק. 

נו כמו שצריך. אין בעיה, אבל תביא דובר שידברר אות  :ישראל חניה

שיעשה עבודה כמו שצריך, אני לא יודע. אני לא רואה דוברות של העירייה. יחיאל 

 רציני, מה אתה צוחק? 

 עזוב, אל תדרך לנו על היבלות.    :יחיאל זוהר

 טוב, אז אין ברירה, משאירים את הדובר?   :ישראל חניה

  -הסיפור של השכר, אם היה תלוי בי   :יחיאל זוהר

. 6122-כמעט מ₪  71,111לא, אבל זה עוד תוספת של   :חניהישראל 

 ותשמע, אני לא רואה פה איזה דברור משהו. 

  -זה חוזה שהוא מראש כאילו נראה לי   :עדי חורי

 קיבל תוספת חוקית. יש אישור משרד הפנים.    :משה מימון

 וכמה?  61עובד ותיק. עובד    :יחיאל זוהר

 . 2111משנת    :משה מימון

 כל הכבוד לו.   :ישראל חניה

 מה עוד?   :יחיאל זוהר
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-, יש לנו שכר לשכת יועץ משפטי, עלתה כמעט ב66עמ'   :ישראל חניה

 ₪?  011,111יש לנו יועץ משפטי חדש. אבל מה, בגלל פקידה אחת ₪.  011,111

 לא, לא, לא.    :יחיאל זוהר

 מתמחה אחת הוספנו.   :ישראל חניה

שכר יועץ ויש שכר למחלקה המשפטית. המחלקה יש    :יחיאל זוהר

 אנשים.  6המשפטית כוללת עוד 

 כן.   :ישראל חניה

 תעשה ביחד, תראה כמה זה.    :יחיאל זוהר

 לא עלה לי בכלום.   :עו"ד טל שלומי

 לא לך, חס וחלילה.   :ישראל חניה

.    :משה מימון  אני יכול לאשר שהשכר שלו לא השתנה. השתנה קצת..

, שהעירייה מאוזנת ויש לנו 64אנחנו מדברים בעמ'   :ל חניהישרא

 תשלומים ויש לנו כספים. למה אנחנו צריכים לשלם פיגורי תשלומים? 

זה לא ריבית, זה רק לרישום בלבד, מפאת שמרנות.   :מזל רוטשטיין

 שהיינו אמורים להחזיר למקורות, ואנחנו בדין... ₪ מיליון  6-בעצם יחיאל, ה

 כל שנה רושמים אותם?    :ןמשה מימו

 ואני רושמת אותם.   :מזל רוטשטיין

זה כמו הפרשה, אתה יודע, לחובות מסופקים. אתה לא    :משה מימון

 משלם אותם, אתה רושם אותם כהוצאה. 

 ואתה מקזז כאילו את ההוצאות.   :ישראל חניה

 אתה... בית משפט. אתה רושם הכנסה...?    :משה מימון

 ע את ההוצאה, כי אני צריך לרשום... לא, אני רושם כרג  :ראלרו"ח ברק יש

אנחנו הקטנו השנה, מכיוון שבעבר הם היו מחייבים   :מזל רוטשטיין

ומשהו ריבית מטורפת לחודש, ועכשיו הם מחייבים אותנו לסדר ₪  61,111אותנו 
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 הם הורידו. אני מקווה ש... ₪.  2,111גודל של 

 .677,111... זה   :ישראל חניה

 )מדברים ביחד( 

, יש לנו פרויקט נתיבות הירוקה בתברואה. שנה 67עמ'   :ישראל חניה

 ₪. מיליון  2.2השנה ₪, מיליון  6שעברה היה 

 השאלה אם זה עבר לסעיף אחר בתברואה.   :ישראל חניה

 לא, לא ראיתי.   :ישראל חניה

 אגב, לא היה ביצוע בכלל.    :משה מימון

 אז בכלל זה בעיה. נו,   :ישראל חניה

זה נכנס במסגרת השינויים, אבל עוד לא התחלנו לבצע.   :רו"ח ברק ישראל

 . 6122... יתחילו משנת 

 ... חדש?    :יחיאל זוהר

 כן.   :רו"ח ברק ישראל

 מה זה אבל? מה זה האנרגיה הירוקה הזאת?   :ישראל חניה

 . 2011-ו 2211  :רו"ח ברק ישראל

 לו מה זה.  תסבירו   :יחיאל זוהר

 ... ירוקה ותברואה, פרויקטים נוספים.   :רו"ח ברק ישראל

 מה זאת אומרת נתיבות ירוקה?   :ישראל חניה

 מה נתיבות ירוקה? מה הכנסת שם?    :יחיאל זוהר

 מי קבע את המינוח הזה פרויקט נתיבות ירוקה?    :משה מימון

  אם נכתוב לך תברואה במקום זה, בסדר?   :יחיאל זוהר

 לא, מה זה?   :ישראל חניה

ישראל, תעצור שנייה, כי בעמ' הזה יש לי גם שאלה    :עדי חורי
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 שאולי חשובה רק לי. 

 מה, כלבים?   :ישראל חניה

 מה לעשות? חשוב לי.    :עדי חורי

 מותר לך, מותר לך.    :משה מימון

לא עושים עם זה שום דבר, אבל לי זה חשוב. יש פה    :עדי חורי

אותו דבר.  6122. 6122-נכון? תקציב ב₪,  211,111ינר הוצאות שונות ווטר

 מינואר עד אוגוסט, נכון? וטרינר הוצאות שונות.  221-הווטרינרית השתמשה ב

 כמה שורות לפני הסוף.   :הרב יעקב מעלימי

 כמה השתמשה, ביותר?    :יחיאל זוהר

 -השתמשה ביותר ב   :עדי חורי

 ים. חודש 2-ב  :ישראל חניה

זה בסדר שמותר לה, אבל אני לא מבינה למה לא, כאילו    :עדי חורי

 זה לא משתפר, לא הצטרפנו לאשכול, לא עושים עם זה כלום. 

 לא, לא, לא.    :יחיאל זוהר

 הצטרפנו לאשכול.   :ישראל חניה

 אנחנו לא נכנסים איתם כי עושים בדיקה.    :עדי חורי

לא התקינו. אבל הסיכום שלנו איתם  רגע, קודם כל עוד   :משה מימון

הוא כזה, שהם מקימים את המערך, מתחילים לעבוד. אנחנו... את עצמנו. בשלב 

הראשון, כמו שאמר יחיאל, שולחים לכלבייה שלהם, עובדים איתם. אם זה 

כי הם רצו משתלם לנו כלכלית, אנחנו מצטרפים כחברים על כל מה שמשתמע מכך. 

 בערך. ₪  261,111-ל₪  411,111. במקום להכפיל לנו את ההוצאה

בסדר, כי היום אין בזה טיפול, אז ברור שלא תהיה    :עדי חורי

 הוצאה. מה זאת אומרת להכפיל את ההוצאה? איזו הוצאה? היום מה עושים? 

הם בונים מבנה ארגוני כזה, שרוצים שיהיה וטרינר כל    :משה מימון
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קר, לשעות כאלה, וזה עולה כסף. אז הם הזמן, כונן בשעות הלילה, לשעות הבו

השיתו עלינו ועל עיריית רהט, סכומים מטורפים. גם רהט אמרו 'אני לא 

אני אמרתי 'אני לא מסכים'. יחיאל בכלל לא היה בישיבה הזאת. מסכימים', גם 

₪,  711,111 -₪  411,111במקום ₪.  211,111אתה רוצה? קח עוד אמרתי לו 'מה 

 ₪? 261,111-ל₪  411,111-טוב לציבור. על הכיפאק. אבל מתביא שירות יותר 

 ? -טוב, אז מה עושים עם זה עד ש   :עדי חורי

אז הסיכום איתם, שברגע שהם בונים מערכת... הם    :משה מימון

 בונים כלבייה, אנחנו יכולים לקבל... 

 משה מימון, השאלה היא שאלה אחרת.    :יחיאל זוהר

שוב, מה אני עושה עכשיו. עכשיו נגיד, עד  אני שואלת   :עדי חורי

 שיעשו נבדוק, ייקח שנתיים.

אם תתנו לי דקה לדבר. הכלבייה הזאת תוקם במהלך    :יחיאל זוהר

 השנה הקרובה. 

 נכון.    :משה מימון

עד שהיא תוקם, יהיה לוח זמנים של שנה נוספת,    :יחיאל זוהר

 שאנחנו נצטרך להתמודד עם זה. 

 נכון.    :משה מימון

 כמה התקציב היום?    :יחיאל זוהר

 ₪.  271,111-221,111-לתגיע בערך  6122ההוצאה בשנת    :משה מימון

 אז מה, הקטנו לה השנה? ₪,  271,111הוצאנו    :יחיאל זוהר

 ₪.  211,111לא, התקציב היה   :הרב יעקב מעלימי

 ₪.  211,111התקציב היה    :עדי חורי

 אני יודע מה שאני שואל. כמה היה הביצוע השנה?  משה,   :יחיאל זוהר

 בערך. ₪  221,111   :משה מימון
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 ? 6122-כמה מתוקצב ל   :יחיאל זוהר

 רשמו. ₪  211,111   :משה מימון

גם ככה ₪.  221,111-יפה. קודם כל, תגדיל לה ל   :יחיאל זוהר

 מסובכים עם הרבה מאוד דברים מהסוג הזה. 

 צליחה להתמודד אפילו עם מה שיש היום. היא לא מ   :עדי חורי

תקשיבי. היא טוענת כל הזמן, שבגלל שאין לה כסף, היא    :יחיאל זוהר

לא מצליחה לאכוף את העניין הזה של תפיסת הכלבים המשוטטים והוצאתם לאן 

שצריך להוציא אותם. אני חושב שאתם אולי חלק מכם מודעים, חלק לא מודעים, 

 מאוד. -מאודשתדעו שיש בעיה קשה 

 של כלבת היום.    :משה מימון

.    :יחיאל זוהר  לא של כלבת..

 יחיאל, אמרו שיש כלבת.    :משה מימון

 בצפון, בצפון.   :ישראל חניה

שנתיבות לא מתמודדת עם התחום זו לא הבעיה. הבעיה    :יחיאל זוהר

מה אני הזה בצורה נכונה. נקודה. כל פעם שהיא באה אליי, אני זורק אותה. ל

  -אז בואי קודם כל₪.  611,111מסתכל בתקציב. היא רוצה להוציא 

 יחיאל, למה לא עושים החלפות?   :ישראל חניה

ל   :יחיאל זוהר שיהיה לה תקציב, ₪,  221,111-תגדילי את זה חזרה 

לפחות כמו שהיא הוציאה שנה שעברה. אני מציע, תבדקי את עצמך, אם יש 

אני אגיד לך גם למה. יש גם עיקור שאנחנו ₪,  611,111-אפשרות, תגדילי את זה ל

מחויבים על פי חוק. עיקור של חתולים שאנחנו מחייבים לעשות את זה. אז תגדילי 

תמצאי מאיפה אחר כך לקזז כדי לתת פתרון. היה וייפתח המקום ₪,  611,111-ל

הרבה הזה שם, כולנו, אל תחשוב שהעניין של הכלבים שייך לסקטור מסוים. יש 

מאוד אנשים שסובלים באזור שלהם מכלבים משוטטים... הכלבת עוד לא הגיע 

₪,  611,111לדרום. אז זה לא משחק, לא משחקים בעניין הזה. תעשו את זה 
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ותקראו לה מיד אחרי אישור התקציב שתכין תכנית מה היא עושה השנה הזאת, עד 

₪.  411,111כולם ויהיה  שהכלבייה תיפתח. ואם הכלבייה תיפתח ואנחנו נשלם כמו

 אין מה לעשות, זה טעות... שאי אפשר להשאיר אותו ככה. בסדר? מה לעשות... 

התקציב ₪  711,111-, יש יחידת אופק, קפץ ב62עמ'   :ישראל חניה

 שלה. הבנתי שיש לנו את פארק נועם. 

של פארק נועם. נוספנו גם את ₪  611,111הוספנו    :משה מימון

 ת. השכונות החדשו

אבל מה עם היחידות הנוספות שהמשרד לביטחון פנים   :ישראל חניה

 גם מתקצב אותן? 

 איזה? שיטור קהילתי?   :משה מימון

 שיטור עירוני.   :ישראל חניה

השתתפות המדינה ₪  061,111עירוני אנחנו מקבלים    :משה מימון

 ₪. מיליון  2ואנחנו מוציאים 

 ₪. ן מיליו 2עולה לנו    :יחיאל זוהר

 שלנו.  2-ה   :משה מימון

 , משהו כזה? 71;71אז לא אמרנו שזה   :ישראל חניה

 . 01;21, זה 71;71לא, זה לא    :משה מימון

 . 71;71לא, אני חושב שדיברנו אז   :ישראל חניה

.    :משה מימון משם. מה שאמר לכם ראש ₪  011,111-ו₪  611,111..

 מאבטחים חדשים. הם פה.  0ד העיר בהתחלה, אנחנו עכשיו קלטנו עו

 מה עוד?    :יחיאל זוהר

₪,  001,111. התקציב היה 0שפ"ע שכר פועלים, קפץ פי   :ישראל חניה

 עד אוגוסט. ₪  041,111ביצענו 

 לא, לא. זה טעות פה. לא יכול להיות.    :משה מימון
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 ₪.  117,111, 6122, תסתכל. תקציב 61בעמ'   :ישראל חניה

-ל 6122-ם אחזקות רכב, איך זה קפץ לכל כך הרבה מג   :עדי חורי

6122 ? 

 שנייה. תסתכל, יש לך בפירוט.   :מזל רוטשטיין

 . 0פי   :איליה אטינגר

 , בדיוק. 0פי   :ישראל חניה

 יש שם עוד פועלים.  :איליה אטינגר

 חבר'ה, לכל דבר יש פה הסבר. אל תדאגו, הכל בסדר.    :משה מימון

  -ה אני חושבת עובדים שהעברנו מהז  :מזל רוטשטיין

יכול להיות שעשינו העברת עובדים מבפנים. זה לא    :משה מימון

 קשור. מה אתם רשמתם? 

 תסתכל מה.    :יחיאל זוהר

לכל דבר יש הסבר. אני תקצבתי, בשכר פועלים, אנחנו    :משה מימון

  ₪. 411,111פקחים חדשים למערכת, תקצבתי פה עוד  0עכשיו קולטים 

 אבל למה הם בשפ"ע? אמרת באופק, לא?   :ישראל חניה

לא, שכר פועלים. סליחה, קודם כל זה צריך להיות    :משה מימון

בתברואה. למה בשפ"ע? תשימו לב, זה סעיף תברואה. אחריו זה סעיף תברואה, 

 איפה שמופיע... זה תברואה. 

 אז רגע, תקן את זה עכשיו.    :יחיאל זוהר

 רגע, שנייה, אני לא הבנתי אותך.   :לרו"ח ברק ישרא

 תסתכל בטבלאות של רשימת העובדים.    :יחיאל זוהר

 אני רואה.   :רו"ח ברק ישראל

איפה שמתוקצב הפקחים החדשים, זה צריך להיות    :יחיאל זוהר

 תברואה ולא אופק. 
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 לא, זה לא קשור לאופק.   :רו"ח ברק ישראל

שכר פועלים, זה שפ"ע.  4262-לא, תקשיב. יש לך ב   :משה מימון

עזוב את זה בצד. יש לך תברואה. יש לך את הסעיף הראשון, ₪.  6,201,111אוקיי, 

 שמופיעים שם המינהלת וציון בוסקילה, ציון אמיר, טלי חזן ורחל מלכה. 

 ₪.  276,111-ה  :רו"ח ברק ישראל

נכון. ולאחר מכן, בסעיף הבא, שכר פועלים, זה גם    :משה מימון

 תברואה, זה לא שפ"ע. תקנו את זה וזהו. 

 ₪.  47,111-ל₪  21,111-גם יש פה אחזקות רכב כאילו, מ   :עדי חורי

ה  :רו"ח ברק ישראל  ₪.  227,111-זה בדיוק זה, זה 

 אבל כתוב תברואה.   :יחיאל זוהר

 צריך לכתוב תברואה, לא שפ"ע.   :מזל רוטשטיין

 ... שכר פועלים.   :רו"ח ברק ישראל

נו.    :יחיאל זוהר  תסתכל את הכותרת, 

שכר פועלים בסעיף ₪  227,111אני רואה, שכר פועלים.   :רו"ח ברק ישראל

 תברואה.  22-שכר פועלים, ב₪  227,111. וזה גם פה, 4

הוא שואל שאלה, איך מספר העובדים בשפ"ע, גדל    :יחיאל זוהר

 בצורה משמעותית? תן לו תשובה, יאללה. 

 איזה עמ'?   :ישראלרו"ח ברק 

פועלים, בוא  0. גם 0, שפ"ע שכר פועלים. פי 2, פסקה 61  :ישראל חניה

 ₪.  221,111אני אלך איתך, הם לא עולים 

 , משה. 2זה בעמ'   :רו"ח ברק ישראל

 ₪.  6,201,111שכר פועלים, זה    :משה מימון

 בסדר, זה מחולק.   :רו"ח ברק ישראל

.    :משה מימון  מה אתה רוצה שאני אגיד? אז עשית..
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 תסביר. אני רוצה להבין, לא הוא. תגיד לי מה.    :יחיאל זוהר

זה פשוט מחולק בין ₪,  6,201,111בכל מקרה זה   :רו"ח ברק ישראל

 הסעיפים השונים. אני אגיד לך מי האנשים שנמצאים... 

 יש לך בטבלה, מה יש לך להסתכל במחשב?   :יחיאל זוהר

 לא, זה מחולק פה. פה זה באופן מרוכז.   :רו"ח ברק ישראל

גם מופיע ₪,  224,111תקשיב, יש לך שכר מנהלת שפ"ע    :משה מימון

זה גם מופיע בסעיף הזה. אגב, אנחנו העברנו השנה ₪,  117,111בסעיף הזה. יש לך 

עובדים שהיו בחברה הכלכלית, שהיו בתקופת ניסיון: מישל בן חמו ויורם  6

נו הוצאנו את יורם אבוטבול מבית ספר נתיב יצחק, העברנו אותו אבוטבול... אנח

 ₪.  411,111למנהלת הזה... זה כמעט 

.   :רו"ח ברק ישראל  ויש לך את תחזוקת המקלטים שזה..

חודשים עובד גנים. היתה בעיה  2נכון. קלטנו לפני    :משה מימון

ק לגני ילדים, עובד קלטנו עובד ר בגנים עם האחזקה שלהם. כל הגנים של נתיבות.

גני הילדים בעיר,  גני ילדים הוא מטפל בהם. גם הוא  41אחזקה שהוא מטפל בכל 

 .6122-נמצא פה בפנים, שהוא לא היה שנה שעברה ב

 תגיד כמה היו וכמה היום יש, וזה הכל.   :איליה אטינגר

כמה היו וכמה היום? אמרתי לך, מה שעשה ברק, לקח    :משה מימון

אתם רוצים, אני ₪...  117,111ועוד ₪  224,111שם ככה: ₪,  6,201,111-את כל ה

 אמצא לכם את כולם, אל תדאגו. 

 ₪.  2,711,111נו, זה   :ישראל חניה

 חכה.    :משה מימון

 יש גם במקלטים.   :רו"ח ברק ישראל

אה, נכון. איפה המקלטים? תביא את הסכום. אנחנו על    :משה מימון

 עובדים?  0יש תקציב ביטחון של אחזקת מקלטים, יש לנו שם  פי חוק משרד הפנים,

 כן. ₪,  411,111  :רו"ח ברק ישראל
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 עובדים?  0   :משה מימון

כי יש לך את סבן אלברט, ₪,  771,111עובדים. זה  4לא,   :רו"ח ברק ישראל

 יש לך את שמעון בן נעים, יש לך את מאיר פרץ ויש לך את מתן... 

 כמה עובדים יש שם? אז    :משה מימון

 . 4  :הרב יעקב מעלימי

 כמה כסף?    :משה מימון

 בערך. ₪  771,111  :רו"ח ברק ישראל

כמו שאמרתי לכם, ₪,  771,111-נו בסדר, זה מסתדר. ה   :משה מימון

 אנחנו חייבים על פי חוק להעביר להג"א כל שנה דו"ח על עובדי. 

 איפה בן נעים, עוד עובד?    :יחיאל זוהר

.    :משה מימון  לא, בדרך הביתה. הוא לא מקבל משכורת..

 אז הוא רושם אותו.    :יחיאל זוהר

  -כי הוא קיבל משכורת. היה לו חופש מחלה עד לפני זה   :משה מימון

 . 6122-אבל הוא רשום ל   :יחיאל זוהר

אני רשמתי קצת, רשמתי סכום כסף קטן על כל מקרה    :משה מימון

 שהוא יחזור. 

 שם. אז תגידו לי את האמת אחר כך, כמה כסף יש לכם    :יחיאל זוהר

 אין כלום, אין כלום. זה אמיתי.    :משה מימון

 איפה? מה?   :רו"ח ברק ישראל

אם אני אומר לך, זוהר, אתה יכול להיות רגוע. זה    :משה מימון

 אמיתי, איפה שיש משהו, אני אגיד לך אם עשו. 

באמת, אפשר לבדוק -לא עושים שום דבר. באמת אנחנו  :מזל רוטשטיין

 את זה. 

 בן נעים נפטר לפני שנתיים ועוד מופיע?    :יחיאל זוהר
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 אבל הוא עדיין מקבל שכר.   :מזל רוטשטיין

 21,111-אחזקות רכב, למה זה קפץ בסכומים כאלה? מ   :עדי חורי

 ל...  02,111-, מ47,111-ל

 ה בכלל בעירייה? כן, מה עושה אלון מש  :ישראל חניה

. הוא בכל בוקר מקבל 212אלון משה מטפל בכל בעיות    :יחיאל זוהר

 את הבעיות שהתקשרו יום לפני כן, והוא מסתובב ברחובות, והוא מביא קבלנים. 

 הוא כבר כמה שנים בעירייה.    :משה מימון

 זה ששכן שלך מולך?   :ישראל חניה

 מולי?    :משה מימון

 לא משה הזה.   :הרב יעקב מעלימי

 לא בעלה של סימה.    :משה מימון

 לא הבנתי.   :ישראל חניה

בקיצור, בעקבות, אתה יודע, שלא מטפלים, ראש העיר    :משה מימון

, זה התפקיד 212. אתה מקבל בבוקר את ההודעות 212-אתה מטפל רק ב –אמר לו 

 שלך. 

 טוב, רבותיי, עוד שאלות?    :יחיאל זוהר

 ? 6122-פיקוח עירוני, למה לא עשינו לו תקציב ל 02עמ'   :ישראל חניה

 . 6122במקום  6122זו טעות לדעתי. כתוב פה   :מזל רוטשטיין

 זו טעות.   :רו"ח ברק ישראל

 טעות? צריך לתקן את הטעויות שלך.   :ישראל חניה

 מה לגבי כל האחזקות רכב?    :עדי חורי

 זה רכבים.     :???

 , אבל למה זה קפץ בסכומים כאלה. מה הסיבה? הבנתי   :עדי חורי
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 תגידי לי איזו דוגמא.   :משה מימון

 ₪.  47,111ל 21,111-מ   :עדי חורי

  תגידי לי. ₪,  21,111איפה    :משה מימון

-ל 02,111-יש אחזקת רכב, סתם דוגמא אלון משה, מ   :עדי חורי

77,111  .₪ 

 , זה לא כל השנה. 2.2.22לא, לא, תשימי לב. זה    :משה מימון

 . 6122לתקציב  6122דיברתי מתקציב    :עדי חורי

.   :רו"ח ברק ישראל  עשיתי קופי פייסט..

תראי, אני לא יודע מה התקציב, אני לא מתקצב. אבל    :משה מימון

אני יודע דבר אחד, בסופו של דבר צריך לעשות התאמות לביצוע בפועל. חייב 

גם אם טעו פעם אחת ותקצבו לא נכון, אתה לא  לעשות התאמות לביצוע בפועל.

₪  02,111-יכול להשאיר טעות, אתה חייב לתקן אותה. אם תקצבו את אלון משה ב

-אני לא אשאיר את ה₪,  72,111-76,111הרכב, ובפועל הרכב הזה השנה עלה 

 אני חייב לתקן אותו. ₪,  02,111

 טוב, הלאה.    :יחיאל זוהר

 221,111שכר בית ספר נווה יעקב. התקציב היה , 04עמ'   :ישראל חניה

 , שכר. ₪ 172,111-ל 6122-, קפץ ב6122-ב₪ 

 בית ספר נווה יעקב, אני אגיד לך. נראה לי שזו טעות.    :משה מימון

 הרבה טעויות.   :ישראל חניה

.    :יחיאל זוהר  תן לי כמה טעויות כאלה, ואני מפרסם..

 . 20עמ'   :רו"ח ברק ישראל

נו,  6אני פותר עוד ₪,  611,111אם יש לי    :זוהר יחיאל בעיות עכשיו. 

 יאללה. 

 במתמטיקה אין טעות.   :רו"ח ברק ישראל
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₪,  211,111הוא שואל שאלה פשוטה, שנה שעברה עלה    :יחיאל זוהר

 ₪.  111,111עכישו הוא 

נועם אליהו בכלל שילש את ₪?  611,111-למה עלה ב  :ישראל חניה

 ₪.  211,111-קפץ ל₪  621,111-עצמו, מ

 נועם אליהו?    :משה מימון

 מה פתאום.   :רו"ח ברק ישראל

 אני מול הדף. ₪.  211,111-קפץ ל₪  621,111-מ  :ישראל חניה

 . 6122-ב₪  211,111אבל הביצוע היה     :???

 אני אגיד לכם מה הטעות.   :מזל רוטשטיין

 מאיפה הבאנו את הכספים?   :ישראל חניה

 זה לא שכר. קודם כל, זו לא שכר.   :"ח ברק ישראלרו

 זו טעות.   :מזל רוטשטיין

 על מה את מדברת טעות?    :יחיאל זוהר

 נווה יעקב.   :מזל רוטשטיין

 ₪.  611,111אוקיי. בוא, הרווחנו עוד    :יחיאל זוהר

 לא הרוויח כלום.    :משה מימון

 מצד שני את נועם אורות. שום דבר. מה פתאום. תראה   :רו"ח ברק ישראל

 ₪?  611,111בוא לא נדלג. בנווה יעקב, מוסכם שיש    :יחיאל זוהר

 רגע, רגע, יחיאל, אני לא יודע מה הם עושים, חכה.    :משה מימון

 מזל, את הודית?    :יחיאל זוהר

לא, אני רואה את זה עכשיו, יש אפס אחד מיותר,   :מזל רוטשטיין

 ₪.  61,111במקום 

 מה שהוא תקצב. שהוא יגיד מה הוא תקצב.   :ברק ישראל רו"ח
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 או אין? ₪  611,111אז יש   :איליה אטינגר

 יש, יש טעות שלהם. שתיים אפס נקודה.    :משה מימון

.   :רו"ח ברק ישראל ..  איפה שתיים אפס נקודה? 

 לא נכון.  1נקודה. אתה צריך לדעת שיש לך פה  61   :משה מימון

 או שהפסיק במקום הלא נכון.   :לרו"ח ברק ישרא

 פחות. ₪  221,111הפסיק, נכון. יש שם    :משה מימון

 הלא, לכלבייה של עדי, בבקשה.   :ישראל חניה

 )מדברים ביחד( 

 רבותיי, שאלה נוספת, מה קורה בנועם אליהו?    :יחיאל זוהר

 ₪.  211,111וביצענו ₪,  621,111היה אמנם תקציב   :ישראל חניה

 ₪.  611,111לא, סליחה. אני נעם אליהו תקצבתי שכר    :מימוןמשה 

 ₪.  711,111-מאיפה הבאתם את ה  :ישראל חניה

 אל תשאל אותי שאלות. תשאל אותם.    :משה מימון

 איפה, על מה אנחנו מדברים?   :רו"ח ברק ישראל

 ₪.  621,111בנועם אליהו, היה תקציב   :ישראל חניה

 כר. לא שכר, לא ש    :???

 לא יודע, תן לבדוק. יחיאל, אני לא ראיתי.    :משה מימון

 מה השאלה?   :רו"ח ברק ישראל

 תן לי עמוד.    :משה מימון

בפועל ₪,  621,111. בית ספר נועם אליהו, תקציב 04  :ישראל חניה

 ₪?  411,111מאיפה גייסנו עוד ₪.  211,111ביצענו כמעט 

 ₪.  621,111כלומר, זו טעות     :???

 ₪.  426,111סליחה, תסתכל, עד אוגוסט   :ישראל חניה
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 הבנתי אותך, רגע.    :משה מימון

 ₪.  011,111כמעט   :ישראל חניה

מזל, האם ערבבתם פה את הניהול העצמי? כלומר,    :משה מימון

עובדים, זהו. הניקיון שם הוא בעך  6בנועם אליהו יש ככה, יש חברת ניקיון, ויש 

 זה בית ספר גדול.  כי₪  221,111

 יש את נועם אורות ויש את נועם אליהו.   :רו"ח ברק ישראל

 )מדברים ביחד( 

 מאיפה יש לנו את הכסף?   :ישראל חניה

זה בסך הכל בין סעיף לסעיף. הוצאות שנרשמו בסעיף   :רו"ח ברק ישראל

 הלא נכון. 

רושמים על בית  6122-אתה יודע מה הבעיה? אתם ב   :משה מימון

 צירפתם להם כנראה דברים נוספים.  6122-הספר הזה סעיפים רק של שכר, וב

 לא, שכר זה שכר.   :מזל רוטשטיין

סעיפים: יש סעיף  6לא, מה פתאום. לכל בית ספר יש   :רו"ח ברק ישראל

 שכר ויש סעיף הוצאות. 

 האלה? ₪  211,111-תוך הכמה ההוצאות וכמה השכר ב   :יחיאל זוהר

תגיד לי רגע, סליחה. אתה רושם פה את הניקיון בסעיף    :משה מימון

 הזה? 

 כן, כן.   :רו"ח ברק ישראל

 ₪.  611,111הנה, השכר נשאר   :מזל רוטשטיין

אם ₪.  211,111לא אמרתי שכר. ההוצאות הן בערך   :ישראל חניה

  -תשים לב, בבית ספר

 הם קיבלו שם עוד תוספת של כיתות.   :מזל רוטשטיין

 ... הניהול העצמי?    :מוןמשה מי
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 בוודאי.   :מזל רוטשטיין

תסתכל בית ספר נועם אורות, אתה שם לב שהתקציב   :רו"ח ברק ישראל

זה בסך הכל הוצאות שנרשמו במקום הלא נכון, ₪?  261,111-ל₪  721,111-ירד מ

בתי הספר האלה. אז מה שעשינו, זה פשוט העברנו. כי בטוטאל זה יוצא אותו  6בין 

בר. אתה מבין? רשמנו את זה במקום הנכון. סך הכל רשמנו את זה במקום הנכון. ד

 בסדר? זה הכל. 

נו, מה עוד?    :יחיאל זוהר  הלאה, 

 זהו. ₪.  611,111לא, הנה, השכר בסדר,    :משה מימון

 אני יודע.   :רו"ח ברק ישראל

שחסכת ₪  221,111מה השאלות? אני רק מציע לך,    :יחיאל זוהר

  -שיו, תחלקי אותם בין סעיפי העכ

 רווחה.    :מרים דידי

 עולי אתיופיה, חבר העמים וש"ס.    :יחיאל זוהר

 מה עם הפדרציה התוניסאית?    :משה מימון

לא צריך. שלחו לי חשבון היום. תתקנו, תוסיפו עוד כמה    :יחיאל זוהר

 מה עוד? גרושים לכל אחד מהעמותות  האלה, ותגמרו את הסיפור. יאללה. 

 ₪.  011,111-, קפץ ב46שכר בשירות הפסיכולוגי, עמ'   :ישראל חניה

 נכון, הגדילו תקנים.    :משה מימון

 למה, יש בעיה?   :ישראל חניה

לא, ככל שהעיר גדלה, מספר התלמידים גדל, משרד    :משה מימון

 ... 22, עכשיו יש לי 27-החינוך מגדיל תקנים. שנה שעברה היה לי פחות מ

 . 22כמעט   :מזל רוטשטיין

 תקנים.  22נכון? כמעט    :משה מימון

 יפה. ₪, מיליון  2-נגיד המלגות גדלו ל   :עדי חורי
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 את רואה? בגללך. גם כלבים, גם מלגות.    :משה מימון

, אני גם בעד שניתן להם כספים, גם 22... מתנ"ס בעמ'   :ישראל חניה

 ₪.  211,111בכמעט  6122-י. קפץ בתקציב בלציבור החרדי, גם לציבור הדתי לאומ

 בשוטף או במה?    :יחיאל זוהר

 השתתפות במתנ"ס.   :ישראל חניה

 יש לנו היכל תרבות חדש שהולך להיפתח עכשיו.    :יחיאל זוהר

 אה, זה גם להיכל התרבות כאילו?   :ישראל חניה

ד בטח. יש לך אגם שהולך להיפתח עכשיו. יש לך עו   :יחיאל זוהר

 הרבה תפקידים שהם... 

 מתוקצבים שם, כן.    :משה מימון

 היכל התרבות מתי?     :???

חודשים. דרך אגב, הפילהרמונית של  0אני מעריך    :יחיאל זוהר

 פילדלפיה, שנחשבת במקום החמישי בעולם, תופיע פה. 

 שנים הם הופיעו.  0-4לפני איזה   :ישראל חניה

 ו פה בנתיבות. לא, הם יופיע   :יחיאל זוהר

 אה, הם לא הופיעו כבר?   :ישראל חניה

יחיאל, תגיד לי, אולם הספורט בנתיבות, מי מטפל בו,   :עו"ד שלומי חן

 מתחזק אותו? 

 המתנ"ס.    :יחיאל זוהר

 לא, העירייה.    :משה מימון

 העירייה?    :יחיאל זוהר

 ושה, לא? אם מחר צריכים להחליף תאורה, זה העירייה ע   :משה מימון

 כל התאורה שם שרופה.   :עו"ד שלומי חן
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התאורה אני יכול להחליף להם. אין בעיה. שיבוא עם    :יחיאל זוהר

 האומדנים ויבוא אלינו.

 אני שולח את... את אבי אליך.   :עו"ד שלומי חן

השתתפות בקידום נוער, קודם כל, כל הכבוד שהעליתם   :ישראל חניה

 12,111-. במרכז הצעירים, אני חושב ש6122-ל 6122קציב מת₪,  011,111-את זה ב

 שליש לשם במקום לש"ס.₪,  221,111-זה קצת. אם כבר יש את ה₪ 

 מרכז הצעירים לא מתוקצב בתקציב הזה.    :יחיאל זוהר

 כי ש"ס, צ'יפרנו אותם יפה בתרבות תורנית מיוחדת.   :ישראל חניה

 תוקצב ב... דקה, דקה. מרכז צעירים מ   :יחיאל זוהר

 ₪.  061,111קיבלו   :ישראל חניה

 ירד לנו שנה שעברה. ₪.  061,111היה לנו תמיד   :הרב יעקב מעלימי

 ₪.  271,111, 6122-ב₪  621,111היה   :ישראל חניה

 . 6122-היה ב₪  061,111  :הרב יעקב מעלימי

 כמעט. ₪  211,111קיצצו   :ישראל חניה

 כמה תקצבת? מרכז צעירים,    :יחיאל זוהר

 ₪.  12,111רק   :ישראל חניה

 ₪.  ₪12,111, 211,111  :רו"ח ברק ישראל

תגדיל ₪.  71,111אני אגיד לך אחר מאיפה לקחת עוד    :יחיאל זוהר

 תן להם. ₪,  71,111להם. קח מהתקציב הכללי של המתנ"ס, תוריד 

, זה טיפת 42עכשיו משהו שבאמת הכי מפריע לי, עמ'   :ישראל חניה

 , הוא נראה כמו ימי אנו באנו. 6122-חלב. המוקד פה, תשמע, אנחנו ב

 עכשיו דיברו איתך בהסכם גג על העניין של.    :עדי חורי

 מה טיפת חלב?    :יחיאל זוהר

 , תסתכל בבריאות, יש את תחנת האם. 42עמ'   :ישראל חניה
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 טיפת חלב אנחנו לא מממנים כלום.    :יחיאל זוהר

 אין לנו קשר, רק ניקיון.    :משה מימון

 זה המדינה.    :יחיאל זוהר

 אז אי אפשר לפנות למשרד הבריאות?   :ישראל חניה

 הבאתי את השר לשם.    :יחיאל זוהר

 לא עונים לטלפון.  –הוא נראה ימי אנו באנו. טלפון   :ישראל חניה

 זה לא יעזור. בוא נעשה משהו אחר.    :יחיאל זוהר

 ₪.  211,111-ו מממנים אותם פה באנחנ  :ישראל חניה

בלי קשר, אם אתה מדבר על האחזקה של המקום, אנחנו    :יחיאל זוהר

 נאשר. יש לנו מספיק כסף. 

 לפחות ריצוף, לפחות דלתות.   :ישראל חניה

 ... אפשר לעשות.    :יחיאל זוהר

 כן, מה. אפשר מאיפה לקחת את זה.   :ישראל חניה

 ו ייקח את זה על עצמו לבדוק את זה, משה. אבל שמישה   :יחיאל זוהר

 בסדר, רק תרשמי את זה, את הטיפת חלב.    :משה מימון

משה, זה לא קשור לתקציב השוטף. טיפת חלב זה ילדים    :יחיאל זוהר

 של כולנו. שלח מחר את מוריס או מישהו ש... מה צריך לעשות שם, לשפץ. 

-חה, שיפרנו אותה בזה לא הרבה כסף. מחלקת רוו  :ישראל חניה

אני חושב שצריך ₪.  2,111-, ירד ב72יפה מאוד. טיפול בבני נוער, עמ' ₪,  211,111

 ₪.  12,111-מ₪  12,111-לעלות. הורדנו ל

מועדונים חדשים, אחד מהם  6אני בונה להם השנה    :יחיאל זוהר

ליד חודשים מהיום יהיה מרכז  2-2-יסתיים במהלך השנה הקרובה, זאת אומרת, ב

דש בנתיבות מערב... כבר בניין בשלבי ביצוע מתקדמים. התקציב של התיון הח

נועם, מה ההכנסות שלנו בנועם? אתה מבין? אם אני אבוא ואתן תשובה. כמה 
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 אנחנו נותנים לנוער? איזה תקציב אנחנו נותנים להם? 

 רק ברווחה?   :מזל רוטשטיין

 על הרווחה? ה. אתה מדבר נוער. לא ברווח   :יחיאל זוהר

 כן.   :ישראל חניה

 אה, זה משהו אחר.    :יחיאל זוהר

 לא, חשבתי שאתה מדבר על המתנ"ס.   :מזל רוטשטיין

לא, ברווחה. טיפול בנוער וצעירים, שירותים לילד   :ישראל חניה

 ירדנו. ₪,  12,111. 72ולנוער, עמ' 

 מה זה, פנימיות?    :יחיאל זוהר

 א פנימיות. לא, זה ל  :מזל רוטשטיין

 איפה אתה רואה שירותים לנוער?    :מרים דידי

 . טיפול בנוער וצעירים. 72עמ'   :ישראל חניה

אצלנו זה מחולק לפי סעיפים, וכל סעיף בעצם מתוקצב    :מרים דידי

לפי תעריף. כל מסגרת עצמה, היא מוגבלת למספר ילדים. נניח סתם דוגמא 

יש תעריף, ואנחנו עושים את כל המועדוניות  ילדים, כשלכל ילד 27מועדונית, זה 

תחת כותרת אחת. כל הסעיפים האלה הם מאותו תקציב של ילד בנוער. התקציב 

  -לא קוצץ, אנחנו לא תמיד מנצלים

 שמת אותו במקום אחר.   :ישראל חניה

 הם גם לא היו צריכים.    :עדי חורי

א יכולה להעביר ... של הרווחה הוא לפי סעיפים. אני ל   :מרים דידי

 אותו או לתת אותו למשהו אחר. 

בסך הכל בסעיפי ₪  611,111-אם תסתכל בסוף, זה גדל ב  :מזל רוטשטיין

 נוער. 

 כן.   :ישראל חניה
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גיל    :מרים דידי  . 22כי אצלנו ילדים ונוער זה עד 

תסבירי לי מה ההבדל בין שירותים לניצולי שואה, לבין   :ישראל חניה

 י שואה? סיוע לניצול

ניצולים, קודם כל, יש הרבה מאוד חלוקות בין    :מרים דידי

יורו, וזה מיועד למרוקו,  6,711הניצולים. יש כאלה שהם זכאים לפעם אחת בשנה, 

 לתוניס, לכל מיני כאלה, לוב, אלג'יר. 

 כל אלה אין להם כלום, רק תוניסאים לקחו.    :יחיאל זוהר

ים גם קיבלו, יחיאל. ויש את הניצולים לא נכון. המרוקא   :מרים דידי

לארץ, והם הוכרו על ידי ועידת  2170שהם מקבלים כל חודש, אלה שעלו לפני 

 ₪.  6,111-6,711התביעות, ומקבלים כל חודש משהו 

 אז זה השירותים?   :ישראל חניה

בדיוק. אז להם מגיעים שירותים כמו מועדונים      :מרים דידי

 מיוחדים. 

דרך אגב, זה רק התפתח בשנים האחרונות. לפני כן לא    :ריחיאל זוה

 היה להם כלום. 

 שלוש האחרונות. -נכון, זה רק בשנתיים   :מרים דידי

, 211%וזה מימון של ₪,  011,111-קפץ ל₪  61,111-מ  :ישראל חניה

 אגב. רק בשביל הידיעה. 

 השתתפות.  211%חלק מזה, זה   :מזל רוטשטיין

 וע וגם השירותים. גם הסי    :???

 חוץ מזה, זו חובתנו לתת להם.   :מזל רוטשטיין

, בדת, השתתפות באירועי אזכרה? מה זאת 72בעמ'   :ישראל חניה

 אומרת השתתפות באירועי השכרה? אוהלים וכאלה? 

.    :עדי חורי  הקמה של כל ה..
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 סעיפים האלה, משה? מה זה   :יחיאל זוהר

 מה?    :משה מימון

 השתתפות באירועי אזכרה.   :יהישראל חנ

 הילולות.   :הרב יעקב מעלימי

 לא, הילולה יש בנפרד, סעיף. ₪.  210,111  :ישראל חניה

.    :עדי חורי  בטח זה הקמה... בני משפחה ש..

 הרב צבן, הרב אברג'ל, הילולות.   :הרב יעקב מעלימי

 הרב יששכר מאיר.    :משה מימון

נו.    :יחיאל זוהר  בסדר, 

₪,  46,111, אחזקת רכב, רכז קליטה סטס, תקציב 72  :ישראל חניה

 לא היה לו כלום.  6122-כשב

 נכון, הוא קיבל רכב צמוד.    :משה מימון

 מה קרה?   :ישראל חניה

קיבל. הוא ביקש, היתה לו אחזקת רכב, שזה היה חלק    :משה מימון

 מהשכר. 

 אה, החלפתם?   :ישראל חניה

 דנו לו את זה מהשכר, העברנו לו את זה לזה. הור   :משה מימון

 מקובל. זהו בגדול, זה השאלות.   :ישראל חניה

 חבר'ה, יש עוד שאלות?    :יחיאל זוהר

יש לי רק בקשה. אפשר לתקצב... בשכונת נטעים מתקני   :אנטולי אברבוך

  -ספורט בשביל ילדים במרכז שלהם? בכל נטעים אין שום

נ   :יחיאל זוהר כנסים לנטעים. ולך אני אומר, זה מופיע אנחנו 

בחוברת, אתה תקבל חוברת הביתה, הם הולכים לעשות השקעה גדולה מאוד 

 בנטעים. 
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 שם זה מקום יחיד איפה אין.   :אנטולי אברבוך

נוי,    :יחיאל זוהר ונווה  שכונות שאנחנו  6לא, לא, לא. נכנסים. נטעים 

 הולכים כמעט לחרוש אותן. 

 מתי מתחילים?   :ךאנטולי אברבו

תראה, עכשיו חתמנו, התחילו מתכננים. אמרתי מקימים    :יחיאל זוהר

 מנהלת. עוד כמה ימים ייפגשו המנהלת, ייפגשו עם אנשים, יתחילו. 

 חוזה למנכ"ל, עניינים.   :ישראל חניה

... הכיוון הכללי. בסדר רבותיי? התקציב מאושר פה    :יחיאל זוהר

 אחד. 
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