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פרוטוקול
מר דרור אהרון :אני רוצה לפתוח את ישיבת המליאה מספר  3מיום  14למרץ  ,2019ישיבה
שלא מן המניין בנושא תקציב .הודעות ראש המועצה יימסרו בסוף .אני
רוצה להתחיל ישר עם התקציב שלאלון יש ,לפי בקשת האופוזיציה,
התבקש לעשות את זה בפורמט שונה .אלון עשה את זה בפורמט שונה,
האופוזיציה הוזמנה ולא הגיעה .למרות זאת אנחנו נחלק לכולם.
גב' מירב אילוז :קודם כל בוא תדייק,
מר דרור אהרון :סליחה ,אני עוד לא סיימתי .דקה.
גב' מירב אילוז :אה ,או קיי.
מר דרור אהרון :הרובריקה שהתווספה היא ביצוע  2018לא סופי .הערות לתקציב,
בבקשה.
עו"ד מוטי יוסף :טוב .אז אני ,ערב טוב לכולם ,קודם כל .על מנת לדייק ,בניגוד לדברים
שנאמרו ,אנחנו ביצענו פנייה ,ליתר דיוק חברתי מירב ,ביצעה פנייה לקבל
את ה צעת התקציב כפי שהיא  ...וכפי שהיא אמורה להיות בהתאם לפקודת
העיריות מכיוון שפקודת העיריות היא זו שמכתיבה כיצד יש להגיש את
הצעת התקציב .לצערנו מר סביון בחר להתעלם .אני אתמול שוחחתי עם
הגברת עידית צורי שדיברה עם סביון והוא אמר שהחומר הזה מצוי כבר מזה
כשלושה י מים .עכשיו ,בכל הכבוד הואיל ואנחנו כרגע מקבלים לידינו את
הצעת התקציב שהוגשה אגב ,לא כמו שצריך ,לא על פי הוראות הדין ,מה
לעשות ,אני מבקש לדחות את הישיבה בשבוע ימים על מנת שאנחנו נוכל
לקרוא ,להתעמק ,להבין .זהו ,זה מה שאנחנו,
מר דרור אהרון :בקשתך נדחית .הערות בבקשה .יש לנו  4שעות ,תוכלו לשאול כל שאלה,
תעיינו ,תסתכלו,
עו"ד מוטי יוסף :תודה רבה.
מר דרור אהרון :הוזמנתם ,לא הגעתם ויש לכם בעיה.
עו"ד מוטי יוסף :בוא תראה ,אני מבקש להראות,
מר דרור אהרון :הוזמנתם ,לא הגעתם.
עו"ד מוטי יוסף :סליחה,
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מר דרור אהרון :שנייה ,דקה ,אין לך זכות דיבור כרגע.
עו"ד מוטי יוסף :בבקשה.
מר דרור אהרון :אלון ,בבקשה .הם הוזמנו?
מר אלון מדהלה :כן .יש לי ישיבה בלו"ז לשעה  12ביום שלישי ,החומר היה מוכן בתחילת
השבוע,
גב' מירב אילוז :ומה כתבתי לך ביום ראשון?
מר דרור אהרון :אלון ,סליחה ,תענה בבקשה.
גב' מירב אילוז :אני שואלת.
מר אלון מדהלה :נקבעה ישיבה אצלי ביום שלישי בשתיים עשרה ,אני כבר הכנתי את
החומר בתחיל ת השבוע .הוזמנה לישיבה מירב אילוז ,לא הגיעו עד היום
לקחת את החומר.
עו"ד מוטי יוסף :למה לא נשלח במייל? מה הבעיה? למה אנחנו צריכים להגיע בכדי לקחת
חומר שאתם מחויבים להציג אותו על פי דין ,למה אנחנו צריכים להגיע
פיזית לקחת אותו? אנחנו חיים היום במאה ה ,21-ברוך השם יש כל כך
הרבה אמצעים טכנולוגיים שאנחנו יכולים לקבל ,אחד מהם זה גם המייל.
מה הבעיה להעביר לנו במייל לאחר שאנחנו פנינו שבוע לפני?
מר דרור אהרון :הלאה ,יש עוד שאלות?
גב' מירב אילוז :רגע ,מעבר לעובדה הזאת ,אני שלחתי לך בוא ניפגש בארבע וחצי ביום שני.
מר אלון מדהלה :לא הגעת,
גב' מירב אילוז :וביקשתי ממך ,רגע ,לאשר את זה שאני אגיע .לא התייחסת.
מר דרור אהרון :אני אגיד לך למה .כי אתם התבקשתם על ידי ראש המועצה וסגן ראש
המועצה שכל ההתכתבויות וכל הפגישות זה יהיו דרכם.
גב' מירב אילוז :הוא היה מחויב,
עו"ד מוטי יוסף :לא עונים.
גב' מירב אילוז :אף אחד לא ענה למשיב.
מר דרור אהרון :ולכן ,ולכן לא השבנו למייל שלך אלה כל הדברים בבקשה  ...כל מה שאת
כותבת ...
עו"ד מוטי יוסף :אז רק לסיום אני רק רוצה לומר ככה .יש את נספח א'  1להצעת התקציב
הרגיל לשנת  2019של הרשות המקומית ,שם ישנה הצהרה של כל חברי
"חבר" – הקלטה ותמלול
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המליאה בזאת הלשון :תקציב רגיל של הרשות לשנת  2019נערך והוגש
לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין .לצערנו הרב
אנחנו לא מתכוונים להיות פה איזשהו חותמת גומי .בנסיבות הללו אנחנו
בצער רב וביגון קודר ,אתם תעשו את ההצבעה ,אנחנו ננטוש את הישיבה .לא
בגלל שאנחנו רוצים אלא מהסיבה הפשוטה,
מר דרור אהרון :בקיצור ,אתם בורחים מאחריות.
עו"ד מוטי יוסף :לא ,ממש לא,
גב' מירב אילוז :ממש לא.
עו"ד מוטי יוסף :להיפך .כל מי שיושב כאן,
מר דרור אהרון :כמו שלא הגעת לישיבת הוועדה המקומית שדנה בנושא תוכנית המתאר
ולא ראיתם לנכון להגיע לישיבה.
עו"ד מוטי יוסף :או קיי .תחסוך ממני את ההערות האלה.
מר דרור אהרון :למה לחסוך?
(מדברים יחד)
מר דרור אהרון :סליחה ,סביון .מה אמרת? תגיש?
עו"ד מוטי יוסף :תלונה.
מר דרור אהרון :למי?
עו"ד מוטי יוסף :לא יודע.
מר דרור אהרון :למה אתה אומר ,מדבר בצורה הזאת?
עו"ד מוטי יוסף :טוב ,בוא ,עזוב,
מר דרור אהרון :לא ,לא ,אני רוצה להבין .למה אתה אומר שאני צריך להגיש תלונה?
עו"ד מוטי יוסף :מר דגה ,היקר,
מר דרור אהרון :בינתיים מי שמגיש תלונות זה לא אני.
עו"ד מוטי יוסף :מר דגה ,עשה לי טובה ,ברצינות.
מר דרור אהרון :מה?
גב' ירדנה אוקמן :מה הוא אמר?
מר אילן סויסה :דגה.
עו"ד מוטי יוסף :בוא ,אני מבקש ממך ,אני מבקש ממך ,בוא ,אמרתי מה שאמרתי,
מר דרור אהרון :מר מוטי יוסף ,אתה ,אתה רוצה להגיד מה התכוונת? אתה רוצה לומר,
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עו"ד מוטי יוסף :מה שיש לך לומר,
מר דרור אהרון :אתה רוצה לומר למה התכוונת ,מר מוטי יוסף?
עו"ד מוטי יוסף :בבקשה .תודה רבה ,ערב טוב.
מר דרור אהרון :או קיי .טוב .מי בעד התקציב?
מר רוני ארביב :רגע ,רגע .יש לנו שאלות,
מר דרור אהרון :סליחה ,יש להם זכות דיבור ,צודקים.
מר דרור אהרון :תודה רבה לכם ,אחלה יום .בריאות ונחת .לפרוטוקול ,לפרוטוקול,
לפרוטוקול אני רוצה לציין ,חברי המועצה מירב אילוז ומר מוטי יוסף
שמירב אילוז יצגה אותו הוזמנו כדת וכדין על מנת לקבל את הבסיס על פי
בקשתם בפורמט שהם ביקשו .אנחנו אישרנו את התקציב בצורה מסודרת.
הם לצערי הרב הם לא טרחו להגיע ,החומר הוכן .בנוסף לכך ראינו לנכון על
מנת בשקיפות הראויה לשים על השולחן ,על פי הצעתם ,את התקציב כפי
שהם ביקשנו אותו .שמנו אותו גם וגם על מנת שיהיה .מעבר לכך אלון מכין
בסוף כל ישיבת תקציב את הפורמט שמשרד הפנים דורש .הוא שונה לגמרי
ממה שאנחנו מאשרים במליאה ,הוא מצורף באותה צורה אבל יש לו כל מיני
דברים נוספים שהוא עושה ,כך שאנחנו עושים מבחינתנו את כל מה שצריך.
אני מבקש שהיועצת המשפטית תתייחס לעניין האם זה תקין מבחינתנו מה
שעשינו.
עו"ד יעל צוברי :יש פה כרגע את כל הנתונים .אני מציעה שנעשה דיון,
מר דרור אהרון :או קיי.
עו"ד יעל צוברי :שייעשה דיון ותתקבל החלטה על בסיס,
מר דרור אהרון :למות ר לציין שנשארו בישיבה הרב שרביט ומר רוני ,שהם לא מחברי
ההנהלה .התייחסויות ,בבקשה.
עו"ד סביון יניב :רגע ,הודעה אישית .לפי סעיף אני לא יודע של מוטי ,הייתה פה האשמה
חמורה שהייתה בקשה שאני התעלמתי ממנה ואלון התעלם ממנה .זה
האשמה ,מותר לי להודיע הודעה אישית בינינו.
מר דרור אהרון :יועצת משפטית ,מותר או לא?
עו"ד יעל צוברי :אם הוא מקבל,
עו"ד סביון יניב :אנחנו ,אני קיבלתי,
"חבר" – הקלטה ותמלול
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מר דרור אהרון :בבקשה ,אני נותן לך אישור אבל,
עו"ד סביון יניב :אני קיבלתי בשבוע שעבר,
מר דרור אהרון :סביון ,זה צריך להיות בסוף הישיבה.
עו"ד סביון יניב :בסוף הישיבה?
מר דרור אהרון :עזוב ,בסוף הישיבה .טוב.
מר רוני ארביב :אמרו שלא זומנו לאחת הישיבות ופה  ...אנחנו לא זומנו ,אני לא יודע .אני
כל ישיבה שיש אני בא,
עו"ד סביון יניב :לישיבה של ועדה מקומית לא זומנת ?
מר אלירם שרביט :אנחנו ,הייתה פה עכשיו שהאופוזיציה הוזמנו ,אנחנו לא הוזמנו.
מר דרור אהרון :לא ,לא קיבלתם הודעה על הישיבת תוכנית מתאר?
מר רוני ארביב :לא.
מר דרור אהרון :אין מצב ,לכולם שלחו.
מר אלירם שרביט :מרוב שאני מקבל כל כך הרבה הודעות ,אני מתקשר למזכירות שלכם
לשאול מה מתקיים ומה לא .השבוע הייתי פה,
(מדברים יחד)
מר רוני ארביב :לא ,השבוע זומנתי לישיבה ,לא היה פה אף אחד.
מר דרור אהרון :בסדר ,עזוב ,אני לוקח את הדברים בחזרה .הלאה.
מר רוני ארביב :אז ברשותכם ,אנחנו לא קיבלנו את החומר הזה .יש לנו מספר שאלות,
מר דרור אהרון :בבקשה.
מר אלירם שרביט :לא גדול .רק לקבל איזה הבהרות לכמה סעיפים .טוב ,לגבי הצעת
התקציב מה שאנחנו ככה הספקנו לדלות בזמן הקצר שנותר ,הבהרות לגבי
פעילות חווייתית לתרבות יהודית ,מה זה?
מר דרור אהרון :אלון?
מר אלון מדהלה :איזה סעיף אתה?
מר אלירם שרביט...131 :
מר אלון מדהלה :זה הכנסה,
גב' רוחמה קרן עזר:

זה הכנסה .זה לא הוצאות.

מר אלירם שרביט :או קיי.
גב' רוחמה קרן עזר:

מה שבמינוס זה הכנסה .הכנסות אנחנו מקבלים מכולם.
"חבר" – הקלטה ותמלול
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מר אלירם שרביט :יש כאן עלות של שיטור עירוני לבד ,פעילות של ראינו גם,
מר אלון מדהלה :שיטור ופיקוח.
מר אלירם שרביט :ופיקוח ... .משרדים שונים,
מר אלון מדהלה :לא ,אני אסביר .שיטור עירוני,
מר אלירם שרביט :דווקא אני רואה שיטור משולב רק בתקציב הוא נפרד.
מר אלון מדהלה :לא ,אני אסביר .שיטור עירוני יש לנו  10שוטרים עירוניים שהתחייבנו על
ידי משטרת ישראל שהמועצה תמנה,
מר אילן סויסה :עשרה פקחים ועשרה שוטרים.
מר אלון מדהלה 10 :פקחים עירוניים פלוס  10שוטרים,
מר אילן סויסה :יש  10ו.10-
מר אלון מדהלה :זה  10ו .10-זה העשירי בסעיף נפרד מאחר וזה יוצא מהיטלי שמירה ,זה
כסף צבוע .שאר הפיקוח זה מסעיף אחר ואנחנו לא יכולים להעביר מסעיף
לסעיף.
מר אלירם שרביט :לגבי תרבות תורנית.
מר אלון מדהלה :איזה סעיף אתה?
מר אלירם שרביט .182.7000.760 :מה זה מתנ"ס תרבות תורנית?
מר אלון מדהלה :כן .העברה ,זה סכומים ש ,זה כספים ש ,מה?
מר אלירם שרביט :מה? אנחנו לא זוכים לראות אותם .אני אשמח לדעת שזה,
מר אלון מדהלה :זה כספים שמועברים למתנ"ס ,זה קול קורא שאנחנו מקבלים כספים
ממשרד התרבות שמועברים למתנ"ס והמתנ"ס עושה איתם סוג של פעילויות
בנושא תרבות.
מר רוני ארביב :תרבות תורנית.
מר אילן רביבו :יש תרבות ויש תרבות תורנית.
מר אלון מדהלה :תרבות תורנית ,כן.
מר אלירם שרביט :מי מנהל את זה?
מר אלון מדהלה :מי שמטפל בנושא של אירועים במתנ"ס זה אושרי טובי.
אתם יכולים לפנות אליו בכל הנושא של תרבות ותרבות תורנית.
מר אלירם שרביט :למה תקציב התרבות מחולק לעמותות של בית כנסת .לפעילויות
שמתקיימות בבתי כנסת או פעילויות ? ...
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מר דרור אהרון :כי אי אפשר .אנחנו צריכים לתת את זה .יש תרבות תורנית ,דרך המתנ"ס
ויש את הנושא של עמותות שזה בנפרד .בתי הכנסת היום מקבלים דרך פנייה
במסגרת העמותות .התקצוב של בתי כנסת לא יכול להיות באופן ישיר.
אסור .לכן בתי הכנסת פונים כעמותה ומבקשים תקציב מתוך תקציב של
תמיכות.
מר ירון ניסים :האמת ,רציתי להגיד ,אנחנו אף פעם לא יודעים הדרישה שלכם ...
מר אלירם שרביט :הייתה דרישה .השנה קיבלנו  20אלף במקום  .50זה התקציב של פנייה
שאני שמעתי  ,150הבנתי ,נאות אשכול,
מר דרור אהרון :נאות אשכול ,אבל אני אומר עוד פעם .אבל יש הבדל בין תרבות,
מר אלירם שרביט :יש הבדל בין  150ל.20-
מר דרור אהרון :לא .יש הבדל בין התמיכה לעמותות לבין תקציב תרבות תורנית שנעשה על
ידי המתנ"ס .זה שני דברים שונים .זה לא אותו דבר.
מר ירון ניסים :כן ,אבל אם הם לא  ...בכל מקרה מקבלים תקציב?
מר דרור אהרון :לא ,כל בית כנסת בבנייה אנחנו מנסים לעזור .הסיכום הזה שאנחנו ניתן
סיוע לבית כנסת בבנייה על פי התיעדוף שיש לנו ובהתאם ליכולות.
מר אלירם שרביט ... :התפתחות תקופתית אבל שאלה נוספת .תקציב פעילות שנעשית על
ידי עמותה מסודרת כמו "נאות אשכול" ושאר בתי כנסת ,זה לא משנה
עכשיו ,כן? כל בתי הכנסת יש להם עמותה מסודרת ,מוכרת עם ,אני מנהל
פשוט עמותה באשקלון אז אני יודע .שמה מקבלים גם כן תקציב תמיכות,
מר דרור אהרון :אז הם יכולים לפנות באמצעות העמותה של בית הכנסת ולקבל תקציב
תמיכה דרך תמיכות לפעילות שהבית כנסת עושה ,או קיי?
מר אלירם שרביט :טוב.
מר יורם סויסה :תקציב התמיכות הם יכולים לפרט,
מר דרור אהרון :הם יכולים לבוא להגיד אנחנו רוצים לפעילות כזו וכזו כך וכך.
מר יורם סויסה :אני לא יודע מה ,כנס גדול ,הילולה ,לא יודע .אתה מפרט את הדברים,
מתקצב אותם ,אומר לעצמך אולי זה  700אלף שקל 200 ,300 ,אלף שקל.
מר רוני ארביב :אז כל בית כנסת שיש לו עמותה יכול לבקש.
(מדברים יחד)
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עו"ד סביון יניב :לא .רק חמישה מבקשים ויש להם אישור .עכשיו ,נניח הכולל של הרב הוא
מקבל ,הוא ,רגע נו .לא אתה,
מר אלירם שרביט :לא ,אני עונה לה פשוט ... ,דברים שלך ,מחילה .אמרתי שקיבלנו  50ו20-
זה תקציב של בנייה.
עו"ד סביון יניב :לא ,אז הנה אני נותן לך את התשובה .הכולל של הרב שמה על ידי המרכז,
הקניון ,הוא לא בבנייה והוא מקבל מדי שנה כספים עבור הפעילות שלו .או
קיי?
מר אלירם שרביט :בסדר .למי מגישים ?
מר אלון מדהלה :יש נוהל תמיכות במועצה ,יש נוהל מסודר ,מפורסם.
מר דרור אהרון :הם יודעים .אם הם קיבלו הם מכירים את זה.
גב' רוחמה קרן עזר:

רוני ,לגבי הישיבה של המתאר .יש פה הזמנה לרב שרביט .תראה,

במייל.
מר ירון ניסים :מי נמצא אצלכם בעמותה?
מר דרור אהרון :עוד שאלות?
גב' רוחמה קרן עזר:

רוני לא מופיע.

(מדברים יחד)
מר יורם סויסה:

אז ירון והוא קיבלו.

עו"ד סביון יניב :יכול להיות בהחלט שהיה טעות כי ,לא ,כי יש,
מר אלירם שרביט:תראה ,בטקס פתיחה של השיטור שלחו  300הודעות ,נדחה ונדחה ונדחה,
(מדברים יחד)
עו"ד סביון יניב :יש בוועדה המקומית ועדת משנה,
מר דרור אהרון :טוב ,סביון ביקש הודעה אישית .הוא כתב לי פה שהוא מבקש לשאת
הודעה אישית בנוגע להסרת ההאשמה שהייתה כלפיו על ידי מר מוטי יוסף
במהלך הישיבה ואני מאשר לו במסגרת סמכותי לשאת הודעה אישית.
עו"ד סביון יניב :הסיפור הוא כזה .פנתה הגברת במייל אלי .אני כנבחר ציבור לא מחויב כל
יום לשבת במייל ולהסתכל עליו ולחכות להודעות של חברת המועצה.
קיבלתי את ההודעה שלה ביום א' ,מספר ימים אחרי שישי שבת ,כן? שהיא
מתלוננת שחמישה ימים לא עניתי לה ,אז שישי שבת באמצע .עניתי לה
שהכנו את החומר לפי הפורמט שהיא ביקשה ,או קיי? והיא מוזמנת ביום ג'
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בשעה  12בצהריים אצל הגזבר לעיין בו משום שיש ,שלפי החוק ומר יוסף
מאוד ע דכני בעניין החוק ,שכל מי שרוצה ,כל חבר מועצה שרוצה לעיין
בחומר של המועצה צריך לעשות את זה במשרדי המועצה ואז להכין בעצמו
עותק .אז אנחנו באנו ואמרנו תגיעי ביום שלישי בשעה  12ותעייני .הוציאה
מכתב זועם והודיעה שהיא לא מוכנה להתייצב בשעות שהמועצה עובדת
אלא רק א חרי השעה ארבע בצהריים והיא תגיע ביום שני בשעה ארבע
ושלושים לקחת את החומר .נכון ,היא אמרה ,אנא אשר .או קיי? אנחנו היינו
פה באותה ישיבה שאנחנו מצטערים שלא זומנתם .אני בדקתי מספר פעמים.
הגב' רוחמה עזר :רוני לא זומן ,הרב שרביט זומן.
עו"ד סביון יניב :היא לא הגיעה גם בארבע וחצי למרות שהיא אמרה את זה .למרות הכול
בחר מוטי יוסף ליצור קשר עם משרד הפנים ולהודיע להם שאני בחרתי
להתעלם מהבקשה .כל כך התעלמתי מהבקשה שזימנתי אותה במייל ,היא
צירפה את המייל הזה לפרסום שלה בפייסבוק ולניסיון שיימינג שהם ניסו
לע שות לי ורואים שמה שאני מזמן אותה לפגישה ,אז איך אפשר להגיד על בן
אדם שהוא מתעלם מבקשה של מישהו כשהיא מציגה את זה כראייה שהיא
זומנה? לא יודע .הכנו את החומר ,הם יכלו לעיין בו עכשיו ולהעיר הערות
ספציפיות לתקציב ,כפי שהרב רצה לדעת מה זה השורה הזאת ,מה זה
השורה ההיא ו,
מר דרור אהרון :טוב.
עו"ד סביון יניב :ולהתייחס.
מר דרור אהרון :טוב .מי בעד התקציב ,להרים יד?  .10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1פה אחד .אין
נמנעים ואין נגד.

** סוף הישיבה **
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