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סדר היום:
על 7
עדכון תקציב לשנת ( 2010מצ"ב)
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10
נכחו:

חיים געש ,ראש המועצה
מר 11
12גלר ,מזכיר וגזבר המועצה
מר רן
צילה כהן ,מנהלת הלשכה
גב' 13
'14ובראן ,היועץ המשפטי למועצה
עו"ד ג
חברי15המועצה :מר אלי אטיאס ,גב' כוכי גדרון ,מר עמוס כחלון ,ד"ר נורית השמשוני,
יוסי זריהן ,גב' חיה בן צבי ,מר נחמיה מנצור ,מר אבי כאכון ,עו"ד אלדד בר כוכבא,
מר 16
רינה רונן ,מר עמנואל מצליח ,מר יואב קעטבי
גב' 17
18

-פרוטוקול-

19

20געש:
מר ח.

ערב טוב ,שלום לכולם ,אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה שלא מן

21

המניין בעניין עדכון תקציב  .0202כמו שאמרתי במהלך השנה יש

22

שינויים של הכנסות ,של הוצאות ,חלק מהעדכון טכני ,אם מישהו מבקש

23

לדבר ,בבקשה.

מר י24.זריהן:
25

אני מבקש להעלות סעיף סעיף את כל העדכון תקציב .אני רוצה בבקשה,
למה אתה דן על תקציב ,בשביל העדכון בשבועיים...

26געש:
מר ח.

בשבועיים למה?

מר י27.זריהן:

התקציב החדש והתקציב הישן ,עדכון תקציב זה לא אותו דבר.

28גלר:
מר ר.

(לא ברור)

מר י29.זריהן:

אה ,זה (לא ברור ,צוחק)

30כאכון:
מר א.

אגב ,זה לא רשום ,תסתכל על זה.

מר י31.זריהן:

א' ,ב'...,

ישיבת מועצה מקומית פרדס חנה-כרכור
 06בדצמבר 0202

0
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ט' בטבת תשע"א

מר א .1כאכון:

רשום שם  0.1וזה .0.3

מר ר .2גלר:

 0.3תוקן ,זה נכון.

מר ח .3געש:

כן ,יוסי ,ביקשת את רשות הדיבור ,בבקשה.

מר י 4.זריהן:

אמרתי מה שהיה לי ,שרן גלר יתחיל לדבר.

מר ר .5גלר:

קודם כל אני רוצה לתקן את המספרים ,בסעיף  8צריך לתקן במקום

6

 0,180,222צריך להיות  ,0,320,222זה סך הכל היקף התיקון.

מר י 7.קעטבי:

זה לא תיקון ,זה לא תיקון ,זה בקשה להקטין את הגירעון ,זה לא תיקון.

מר ר .8גלר:

התקציב

מר י 9.קעטבי:

0.3

10געש:
מר ח.

שלום יואב ,בוקר טוב ,התחלנו את הדיון.

מר י11.קעטבי:

 0.3זה להגדיל את התקציב ,בואו נדייק.

12גלר:
מר ר.

הגדלת תקציב סך הכל ,זה היקף תקציב של 088,993,222

מר י13.זריהן:

אבל איך זה גדל ככה?

14גלר:
מר ר.

אני אסביר ,סך הכל בזמנו כשעשינו את התיקון זה היה בערך חודש

15

אוקטובר או ספטמבר

מר י16.קעטבי:

על מה אנחנו מדברים עכשיו? רק רגע ,סליחה

17גלר:
מר ר.

ספטמבר ,אנחנו הגענו לדצמבר

מר י18.קעטבי:

על מה? על התקציב או על ההליך? עדכון תקציב ,אל תסביר לי,0.3 ...

19

מה יש להסביר בכלל? מה יש פה להסביר?

20געש:
מר ח.

כן ,רן

21גלר:
מר ר.

כן ,בבקשה ,בוא נעבור לסעיף ,שני סעיפים מהותיים.

מר י22.זריהן:

בעיקרון יש את החתימה של העו"ד.

23גלר:
מר ר.

נושא הארנונה ...

מר י24.זריהן:

העו"ד פה חתום ...שתראה את החתימה.

מר י25.קעטבי:

על מה אנחנו?

26גלר:
מר ר.

עדכון תקציב ,בנושא הארנונה יש הגדלת תקציב ב 0-מיליון שקל ואת

27

מענק האיזון אנחנו צריכים לעדכן בהתאם לאישור משרד הפנים בהיקף

28

של  ,00,200,222סך הכל הפחתה של  0,812,222שקל .אז זה שני סעיפים
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חברת איגמי20-3666808,
ט' בטבת תשע"א

מהותיים לעדכון .סעיף הבא

מר י 2.זריהן:

המועצה גבתה פחות?

מר ר .3גלר:

מה זה?

מר י 4.זריהן:

ה 0-מיליון.

מר ר .5גלר:

הגביה השתפרה ,אנחנו הולכים לגבות  0מיליון שקל מעבר לאומדן

6

ובנושא של מענק איזון בהתאם לקיצוץ על ידי הממשלה .אגרות שונות,

7

יש הגדלה מ 322-ל... 0,622,222-

מר י 8.זריהן:

מה זה אגרות שונות?

מר ר .9גלר:

אגרות שונות זה אגרות מהוועדה לתכנון ובנייה בזכרון יעקב ,גובים

10

אגרות בניין .העברה מהקרנות ,כן

מר י11.זריהן:

זה אגרות בנייה או היטלי השבחה?

12געש:
מר ח.

אגרות בנייה.

מר י13.זריהן:

לא גובים אגרות בנייה בסכומים גדולים סך הכל.

14גלר:
מר ר.

מי שגובה אגרות בנייה זה ועדה ,מעבירה אלינו את הכסף ,או.קי ?.סך

15

הכל היות וההיקף של הבנייה הולך וגדל אז סך הכל גם התקבול הולך

16

וגדל ,או.קי ?.העברה מהקרנות הולכת לגדול ב 100,222-שקלים.

מר י17.קעטבי:

למה? הרי לקחנו כבר  0,122,222בתחילת התקציב ב ,0202-עכשיו אתה

18

דורש עוד  100אלף ,נכון? שאתה רוצה שזה יגדל ל .0,0,2,222-יש לנו

19

אישור לזה בכלל ממשרד הפנים? זה כספים של הציבור

20גלר:
מר ר.

כן

מר י21.קעטבי:

זה כספים שהציבור משלם לפיתוח ,אז אתה עכשיו מגדיל את הגירעון

22

של המועצה לא רק ב ,0.3-אנחנו מגיעים ל 8.,-מיליון

23געש:
מר ח.

בוא תסביר לי איך זה...

מר י24.קעטבי:

אני אסביר לך ,אתה לוקח כסף לא שלך שאתה גובה מהתושבים לפיתוח

25

ואתה מעביר את זה לתקציב של משכורות ששמה אנחנו גם גומרים ב0-

26

מיליון שקל.

27גלר:
מר ר.

לא ,לא ,לא ,קודם כל

מר י28.קעטבי:

כי נכון לספטמבר ,עזוב אותך ,נכון לספטמבר ,זה יצא החוצה ,נכון
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חברת איגמי20-3666808,
ט' בטבת תשע"א

לספטמבר  0229אנחנו ב 0.,-מיליון במשכורות בגירעון.

מר י 2.זריהן:

זה קצת ,חכה.

מר י 3.קעטבי:

לספטמבר ,עד סוף השנה זה  0מיליון .מה אתה עכשיו רוצה ,להגדיל,

4

כבר לקחת מכספי פיתוח  0,122,222מיליון ,אתה עכשיו רוצה עוד

5

0,122,222

מר ר .6גלר:

אני אסביר.

מר י 7.קעטבי:

עוד סליחה .100

מר ר .8גלר:

עוד  122אלף שקל.

מר י 9.קעטבי:

מכספי ציבור.

10גלר:
מר ר.

לא למשכורות ,ההעברה נועדה לשני דברים ,קודם כל

מר י11.קעטבי:

אתה חביבי ,ככה אתה מנהל את הישוב? אנחנו היום ב 12-מיליון מינוס,

12

 82מיליון לבנקים

13גלר:
מר ר.

כן ,כן

מר י14.קעטבי:

 02מיליון גירעון 00 ,מיליון חובות לספקים 6, ,מיליון .התושבים מימנו

15

את כל הגירעון הקודם ,לא צריך ל(מלה לא ברורה) אף אחד היום.

16געש:
מר ח.

מאיפה המספרים האלה?

מר י17.קעטבי:

מפה! מפה

18געש:
מר ח.

אני חושב שאולי

מר י19.קעטבי:

הכל מפה.

20געש:
מר ח.

אולי למישהו יש בעיה בהבנת הנקרא.

מר י21.קעטבי:

הו ,לך יש ,לך יש ,לא לי ,הכל

22געש:
מר ח.

אפשר להמשיך יואב?

מר י23.קעטבי:

כן

24גלר:
מר ר.

העברה מהקרנות זה לשני דברים

מר י25.קעטבי:

יש אישור ממשרד הפנים?

26גלר:
מר ר.

יש הנחיות של משרד הפנים.

מר י27.קעטבי:

יש אישור ממשרד הפנים?

28גלר:
מר ר.

האישור ממשרד הפנים
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ט' בטבת תשע"א

מר י 1.קעטבי:

יש אישור להעביר את הכסף הזה?

מר ר .2גלר:

האישור ממשרד הפנים

מר י 3.קעטבי:

זה הכל

מר ר .4גלר:

כי כשאנחנו נעדכן את התקציב אנחנו נשלח את התקציב  ...ויהיה

5

אישור ,אבל ההעברה הזאת בהתאם להנחיות ממשרד הפנים.

מר י 6.זריהן:

ההעברה הזו כבר בוצעה?

מר א .7כאכון:

בדיוק ,מתי היא תבוצע?

מר ר .8גלר:

אנחנו נעשה את זה כשאנחנו נאשר.

מר א .9כאכון:

אחרי שנאשר פה או שמשרד הפנים יאשר? מה החוק אומר? לי חשוב

10

לדעת מה החוק אומר ,אם ההעברה של הכסף נעשית ,צריכה להיעשרות

11

עכשיו כשזה קורה פה כשהמועצה מאשרת את זה ברוב קולות ,או

12

שאחרי שמשרד הפנים מאשר ,זו שאלה מאוד חשובה ,חשוב לי גם שזה

13

יצוין בפרוטוקול.

14געש:
מר ח.

זה מוקלט.

15גלר:
מר ר.

כשאנחנו נאשר את התקציב הוא ישלח לאישור משרד הפנים.

16כאכון:
מר א.

אבל עד ,לא ,לא הבנתי ,השאלה ...תן לי לשאול.

מר י17.קעטבי:

זה כסף של פיתוח שאנשים שילמו.

18גלר:
מר ר.

הכל נעשה על פי ההנחיות של משרד הפנים.

19כאכון:
מר א.

לא הבנת את השאלה רן.

20גלר:
מר ר.

אני הבנתי אותך.

21כאכון:
מר א.

השאלה אם אתם משתמשים בזה אחרי שנקבל ( ...מדברים ביחד ,לא

22

ברור)

מר י23.זריהן:

לי יש בעיה בהבנת הנקרא.

24כאכון:
מר א.

 ...אמרו שמספיק כמה טלפונים למשרד הפנים ,האם הכסף הזה אתה

25

משתמש בו מיד אחרי ישיבת המועצה הזו שנאשר אותה או שאתה שולח

26

למשרד הפנים

מר י27.זריהן:

לחכות לאישור.

28כאכון:
מר א.

מחכה לאישור משרד הפנים ורק אז משתמש בזה ,ואני רוצה שתגיד את
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חברת איגמי20-3666808,
ט' בטבת תשע"א

זה.
האישור של משרד הפנים הוא מתייחס לאו דווקא לסעיף הזה ,הוא
מתייחס לכל הסעיפים

מר א .4כאכון:

בסדר ,אבל אני שואל אותך ,האישור הספציפי הזה ,השאלה שלי

מר ר .5גלר:

ולמעשה אם אתה שואל ,אין גם עד היום אישור של משרד הפנים לכל

6

התקציב ,לא רק אצלנו ,להמון המון אנשים ,אז זה לא משנה ,המועצה

7

ממשיכה לפעול בהתאם לאישור

מר א .8כאכון:

אבל  ...תשובה של עו"ד

מר ר .9גלר:

לא ,לא של עו"ד ,אני אומר גם עד היום ,אנחנו כבר בדצמבר ,אין אישור

10

משרד הפנים.

מר י11.זריהן:

תגיד כן או לא.

12געש:
מר ח.

אישור המליאה הוא האישור ,הלאה( .מדברים ביחד ,לא ברור) אישור

13

14כאכון:
מר א.
15

המליאה הוא האישור.
חיים ,לא ,אתה אומר שאנחנו נשתמש בכסף הזה למרות שמשרד הפנים
לא אישר את זה.

16געש:
מר ח.

חברים ,לא אמרתי לך כזה דבר.

17כאכון:
מר א.

סליחה ,אבל אתה אומר!

18געש:
מר ח.

אתה מקשיב לי?

19כאכון:
מר א.

אני מקשיב.

20געש:
מר ח.

המליאה תאשר ,התקציב הזה מאושר.

מר י21.קעטבי:

זאת אומרת שאין לך היום אישור ממשרד הפנים על ה 100-אלף.

22כאכון:
מר א.

זה לא חוקי ,אני בדקתי את זה היום.

מר י23.קעטבי:

ג'ובראן ,מה אתה אומר?

24כאכון:
מר א.

אני רוצה שתענה לי על השאלה הזאת.

 .25ג'ובראן :שאל את השאלה.
עו"ד ג
26כאכון:
מר א.

אני שואל שאלה ,ה 322-אלף ...

מר י27.קעטבי:

ה100-

28כאכון:
מר א.

ה 100-אלף שקלים ,האם זה חוקי שהמועצה עכשיו פה ,אנחנו נרים את
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ט' בטבת תשע"א

1

האצבע ,מאשרים את זה ,או.קי ?.האם זה חוקי להשתמש בזה לפני

2

שמשרד הפנים ...העברה לקרנות הרשות.

עו"ד3ג .ג'ובראן :אתה מדבר על סעיף ההעברה של 0,183,222
מר א .4כאכון:

נכון ,יש שם תוספת של  100אלף שקלים  ...או.קי ?.יש שם

מר י 5.זריהן:

העברה לקרנות רשות ,נו ,סעיף...

מר א .6כאכון:

עכשיו אנחנו פה הולכים לאשר את זה ,אישרנו את זה ,האם המועצה

7

הולכת להשתמש בזה ישר ,ישר מרגע שאנחנו מאשרים את זה או שהיא

8

מקבלת אישור של משרד הפנים ורק לאחר שמשרד הפנים אולי גם לא

9

יאשר את זה

 .10ג'ובראן :למה? אישור למה?
עו"ד ג
11כאכון:
מר א.

להשתמש בכסף הזה( .מדברים ביחד ,לא ברור)

12גלר:
מר ר.

 ...של משרד הפנים מועברים כספים מקרנות הפיתוח לתקציב הרגיל

13

לשתי מטרות ,לכיסוי הלוואות לפיתוח ולכיסוי הוצאות אגף הנדסה.

14

זהו ,זה שתי הוצאות שאפשר לכסות מהקרנות ואנחנו מכסים את זה על

15

ידי העברה.

16כאכון:
מר א.

ללא אישור של משרד הפנים .השאלה היא פה האם המועצה הולכת

17

אחרי שאנחנו מאשרים את זה ,הולכת לאשר את זה היום ולהשתמש

18

בזה מחר בבוקר או להעביר את האישור שלנו למשרד הפנים ומשרד

19

הפנים יתנו את האישור ...יתנו את האישור ורק אז המועצה תוכל

20

להשתמש ב 100-אלף שקלים של התוספת ,זו השאלה ,האם אנחנו

21

הולכים להשתמש בזה מחר בבוקר בלי האישור של משרד הפנים כן או

22

לא.

 .23ג'ובראן :אם החוק מחייב לקבל את אישור משרד הפנים
עו"ד ג
24כאכון:
מר א.

מחייב

25געש:
מר ח.

לא מחייב.

 .26ג'ובראן :אתה אומר מחייב אז אסור.
עו"ד ג
מר י27.זריהן:

מה אתה אומר? מחייב?

28כאכון:
מר א.

אתה היועץ המשפטי שלנו.
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חברת איגמי20-3666808,
ט' בטבת תשע"א

עו"ד1ג .ג'ובראן :אין לי תשובה.
מר א .2כאכון:

בוא נעצור את זה חיים.

מר ח .3געש:

אני לא צריך שום דבר ,הלאה.

מר א .4כאכון:

סליחה חיים ,למה אתה...

מר ח .5געש:

יוסי ביקש את זכות הדיבור( .מדברים ביחד ,לא ברור)

מר י 6.זריהן:

בשביל מה אתה יועץ משפטי שיגיד שהוא לא יודע?

מר ח .7געש:

יוסי ביקש את רשות הדיבור ,אתם לא נותנים לו לדבר.

מר א .8כאכון:

חיים ,איך אפשר לאשר את הישיבה הזו ,את המשך הישיבה כשאנחנו...

מר ח .9געש:

נתתי לך תשובה ,אתה לא רוצה לקבל אותה ,בסדר.

10כאכון:
מר א.

היועץ המשפטי לא מאשר את התשובה שלך.

11געש:
מר ח.

הוא לא אמר את זה.

12כאכון:
מר א.

...

מר י13.זריהן:

...על הכיף כיפאק ,גם אתה עשית הצגות עם כל ה ...מי עשה הצגות עם

14

הוועדות אני או אתר?

15אטיאס:
מר א.

איזה הצגות?

16געש:
מר ח.

יוסי ,בבקשה.

מר י17.זריהן:

בזכות עצמנו ,אתה בזכות ...אין לך זכות לדבר...

18געש:
מר ח.

אלי ,כן ,יוסי ,בבקשה.

19גלר:
מר ר.

הסעיף הבא ,הפחתת

20כאכון:
מר א.

אני עד סוף הישיבה אבקש תשובה.

21גלר:
מר ר.

הפחתה של  322אלף שקל של אגרות בנייה ,הסעיף הזה יצרנו בזמנו כי

22

חשבנו שב 0202-אנחנו נקים ועדה אצלנו

מר י23.זריהן:

סגרו את הדלת ,אני לא שומע .תקים ועדה באמצע השנה...

24גלר:
מר ר.

היות והיא לא קמה הסעיף הזה נמחק ,אותו דבר גם הסעיף הבא.

25

מר י26.זריהן:
27

28גלר:
מר ר.

הכנסות שונות ,הגדלה
מה זה העברת קרנות? אבל עשית למעלה העברה מקרנות ,מה ,זה אותו
דבר?
לא ,זה לכיסוי הוצאות הוועדה .היות והוועדה לא קמה אז לא צריך...
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חברת איגמי20-3666808,
ט' בטבת תשע"א

הכנסות שונות ,הגדלה ב 82-אלף שקל.

מר י 2.זריהן:

מה זה הכנסות שונות?

מר ר .3גלר:

הכנסות שונות זה הכנסות שונות ,בעיקר מכירת מכרזים ,כל מיני דברים

4

חד פעמיים ,היות וגם עשינו השנה יותר מכרזים יש יותר הכנסות.

5

הכנסות משרד השיכון  03אלף שקל.

מר י 6.זריהן:

מה זה?

מר ר .7גלר:

משרד השיכון מעביר כסף 03 ,אלף שקל

מר י 8.קעטבי:

קיבלנו את זה או עוד לא?

מר ר .9גלר:

מלגות לסטודנטים .קיבלנו כסף ,גם הוצאנו בדיוק אותו סכום.

מר י10.קעטבי:

מה שפה כתוב קיבלנו או שיש דברים

11גלר:
מר ר.

כן 03 ,אלף שקל באמצע השנה משרד השיכון החליט להעניק לנו כסף

12

למלגות והוצאנו את הכסף .סעיף הבא ,עוזרות לגננות ,הגדלה של 022

13

אלף שקל ,ל.0,922,222-

14כאכון:
מר א.

בגלל התוספת גנים שהוספנו?

15גלר:
מר ר.

כן ,השכר עולה ומספר הגנים יעלה .יוח"א לגני ילדים ,הגדלה של 02

16

אלף שקל.

17כאכון:
מר א.

מה זה יוח"א.

18געש:
מר ח.

יום לימודים ארוך.

19גלר:
מר ר.

יום לימודים ארוך .גביה מגני ילדים

מר י20.זריהן:

סליחה ,כמה

21גלר:
מר ר.

גביה  022אלף שקל.

מר י22.זריהן:

כל הגנים זה

23גלר:
מר ר.

 3גנים.

24געש:
מר ח.

 3גנים ו 8-בתי ספר.

25כאכון:
מר א.

זה דבר מבורך ,אין ספק.

26גלר:
מר ר.

גביה  022אלף שקל יש הגדלה.

מר י27.זריהן:

גביה בגני ילדים?

28גלר:
מר ר.

גביה ,שכר לימוד.
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ט' בטבת תשע"א

מר י 1.קעטבי:

כמה יש גנים?

מר ח .2געש:

ארבעים.

מר י 3.קעטבי:

וכמה יש בכל גן?

מר ח .4געש:

ממוצע .88

מר י 5.קעטבי:

עזוב ממוצע.

מר ח .6געש:

אין לי מספר.

מר י 7.קעטבי:

לא ,הכי פחות ,כי יש גנים שאפשר גם לצמצם.

מר ח .8געש:

נדמה לי שהגן

מר י 9.קעטבי:

מה ,מה ,מה אתה עושה ככה?

10גלר:
מר ר.

יש פה הגדלה של כסף

11כאכון:
מר א.

אני חושב שיש לנו גירעון בגני ילדים.

מר י12.קעטבי:

מה הגן שיש בו הכי פחות ילדים?

13געש:
מר ח.

לא הבנתי ,מה?

מר י14.קעטבי:

מה מספר הילדים

15געש:
מר ח.

נדמה לי שהגן הכי קטן הוא עם  01ילדים אבל אני לא בטוח.

16גלר:
מר ר.

גן לחינוך מיוחד

17געש:
מר ח.

לא ,חינוך מיוחד זה פחות ,מתוך  02גנים יש רק גן חינוך מיוחד ,חינוך

18

מיוחד זה  1ילדים בגן.

מר י19.קעטבי:

עזוב את החינוך המיוחד.

20גלר:
מר ר.

הגנים הרגילים זה מתקרב ל 82-ילד לגן.

21כאכון:
מר א.

יואב ,אני חושב שיש גירעון בגני ילדים ,עוד מעט יהיה גירעון .שנה

22

שנתיים

מר י23.זריהן:

 822אלף שקל תוספת לגננות?

מר י24.קעטבי:

כמה עובדות שם נכנסו שזה  822אלף שקל?

25גלר:
מר ר.

קודם כל זה הכנסות ,לא הוצאות.

מר י26.קעטבי:

לא ,התוספת ,מה שאתה רוצה את ההשלמה.

27גלר:
מר ר.

גננות – עובדי עירייה

28געש:
מר ח.

אני לא רוצה השלמה ,זה הכנסות ,גדלו ההכנסות.
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ט' בטבת תשע"א

מר ר .1גלר:

עכשיו מדברים רק על הכנסות ,כל הסעיפים זה הכנסות ,זה העברות

2

המדינה עוד  822אלף שקל לכיסוי שכר של גננות .מגשרות אין לנו היום

3

מגשרת...

מר י 4.זריהן:

בתקציב המקורי זה היה ,לא השתמשו בזה?

מר ר .5גלר:

לא ,אז שאנחנו תכננו סילביה הייתה ,היות ועזבה הגברת אז אין תקציב.

6

השתתפות משרד הבריאות  02,222שקל

מר ע .7מצליח:

איזה גברת עזבה? איזה גברת עזבה?

מר ר .8גלר:

מגשרת

מר ע .9מצליח:

מגשרת למה?

10גלר:
מר ר.

לעדה הקווקזית?

11מצליח:
מר ע.

היום לא צריך כבר לקווקזים מגשרים? אני הבנתי שביטלו אותה ,לא

12

עזבה .אז העדה הקווקזית עכשיו מסודרת ,נכון? כן חיים?

13געש:
מר ח.

תמיד ,הלאה.

14מצליח:
מר ע.

מסודרת מהבחינה שהיא מסודרת.

מר י15.זריהן:

מה זה השתתפות משרד הבריאות?

16גלר:
מר ר.

זה כסף שבא ,זה כסף שבא מ ...הסעות חינוך רגיל  022אלף שקל

17

תוספת.

מר י18.זריהן:

מה ,הגעתם ל ,0,022,222-זה היה גם לפני האיגוד.

19גלר:
מר ר.

הכנסה 0,022,222

מר י20.זריהן:

כמה אנחנו מוציאים על הסעות?

21גלר:
מר ר.

אחר כך אנחנו נגיד.

22
דובר:

זה בסוף מאוזן.

23גלר:
מר ר.

ליווי הסעות חינוך מיוחד  022אלף שקל תוספת .הכנסות מספריה 6,222

24

25כאכון:
מר א.

שקל תוספת.
אפרופו ספריה ,שניה רגע ,אני רוצה לדעת אם זה נכון ,אני לא יודע אם

26

זה קשור לישיבה ,זה נכון שהיה  022אלף שקלים? ככה אפרים מעודה

27

סיפר

28גלר:
מר ר.

כמה?
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חברת איגמי20-3666808,
ט' בטבת תשע"א

מר א .1כאכון:

היה  022אלף שקלים שהיה

מר ח .2געש:

 022אלף שקלים?

מר א .3כאכון:

 022אלף שקלים ,יכול להיות שאני טועה אגב.

מר ח .4געש:

אתה טועה ,כן ,אתה טועה.

מר א .5כאכון:

היה כסף של הפקדונות של הספריה והפקדנו את זה והשתמשנו בכסף

6

הזה?

מר ר .7גלר:

לא שהשתמשנו ,יש  022שקלים שמפקידים ,זה סך הכל אולי .0,222

מר ח .8געש:

כמה? ?0,222

מר ר .9גלר:

 ,6,222עדכון רווחה ,סך הכל עדכון סעיפי רווחה בהכנסות .0,000,222

10

השתתפות משרד הקליטה ,משרד הקליטה לא משתתף השנה ,נמחק

11

הסעיף .החזרי עמלות  ,,222שקל תוספת .הכנסות מריבית  82אלף שקל

12

תוספת .חל"ז על חשבון רגולציה  ,22אלף שקל.

מר י13.זריהן:

מה זה? התחילו לשלם?

14גלר:
מר ר.

 ...התחילו לשלם ,זה החזר חוב

מר י15.זריהן:

צריכים לשלם  022 ,032אלף שקל

16געש:
מר ח.

זה נמצא בבוררות ,אני מדבר על הרגולציה שהייתה אמורה לעבור ,אבל

17

בחל"ז מי שעושה את העבודה על חל"ז זה אני ומהנדס המועצה ...אין

18

לחל"ז פונקציות .בחל"ז אין ...החל"ז זה אני ,דן והמהנדס ,אז אנחנו

19

מעבירים את הכסף של הרגולציה ,את הסכום החודשי של הניהול כאילו

20

של הבקרה.

21גלר:
מר ר.

הכנסות שנים קודמות ,הפחתה מ ,,,2-פה עשינו פשוט מסעיף אחד שני

22

סעיפים ,יש הכנסות מפעולות משרד החינוך  ,22אלף שקל והפחתה

23

בסעיף ...בסדר? הוצאות:

24כאכון:
מר א.

רגע ,רגע...

25געש:
מר ח.

 ...בעצם אין חל"ז ,כי היה תקופה ארוכה ...מי שעובד שם ,מי שעושה

26

את העבודה בצד ההנדסי זה המהנדס ,בצד הרגולטורי זה אני ,בצד

27

החשבונאי זה הגזבר ,כשמגיע הכסף לקופה של החל"ז שאין שם אף אחד

28

אנחנו אומרים שהמועצה עושה את הרגולציה והכסף מגיע למועצה.
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חברת איגמי20-3666808,
ט' בטבת תשע"א

מר א .1כאכון:

אז למה למועצה בלי חל"זים?

מר ר .2גלר:

...זכיינות

מר ח .3געש:

כי את הזיכיון הם קיבלו מול חל"ז ולחל"ז הזה יש שותפה ,המט"ש

4

בחדרה הוא שותף של החל"ז .כדי לפרק את החל"ז אני צריך שהשותף

5

יסכים.

מר א .6כאכון:

אז זה נמצא בבוררות?

מר ר .7גלר:

היום בבוררות.

מר א .8כאכון:

מי השותף?

מר ח .9געש:

מט"ש חדרה שותף שלנו בחל"ז .אנחנו בבוררות מול משאבי מים כבר

10

שלוש שנים ,גם המט"ש של חדרה עם אותה חברה בבוררות כבר שלוש

11

שנים ,לא יודע מתי זה יגמר...

12גלר:
מר ר.

הוצאות :משכורת מזכירות –  022אלף שקל תוספת.

מר י13.זריהן:

מה זה ,למה? על מה יש תוספת?

14גלר:
מר ר.

פה בסעיפי שכר יש פה  ...הרי כשאנחנו התחלנו את התקציב אמרו

15

שמשלמים חצי הבראה בלבד.

מר י16.זריהן:

חצי מה?

17גלר:
מר ר.

הבראה ,בסופו של דבר הוחלט שמשלמים את מלוא ההבראה אז יש פה

18

בין היתר חוץ מ-

19געש:
מר ח.

דמי הבראה.

20גלר:
מר ר.

דמי הבראה.

מר י21.זריהן:

כמה יש פה משכורות תוספת ולמי התוספת? יש פה עובדים חדשים?

22גלר:
מר ר.

אין פה עובדים חדשים.

מר י23.קעטבי:

אז איך ה 0-מיליון?

מר י24.זריהן:

אין גירעון יואב.

מר י25.קעטבי:

אה ,אה ,במשכורות אנחנו ב 0-מיליון גירעון.

26גלר:
מר ר.

אני מסביר.

מר י27.קעטבי:

איך אנחנו ב 0-מיליון גירעון?

28גלר:
מר ר.

לא גירעון ,אין לנו גירעון.
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חברת איגמי20-3666808,
ט' בטבת תשע"א

מר י 1.קעטבי:

אז מה ,הכנסה? עודף?

מר ר .2גלר:

תוספת של הוצאה בחלקה נובעת מזה שאנחנו היינו צריכים להוסיף עוד

3

מר ע .4מצליח:
5

חצי הבראה שבאמצע השנה החליטו שאין קיצוץ.
רן ,הרכזת ,הרכזת מגשרת חינוכית לילדי קווקז כמה הייתה משתכרת,
מאיפה התקציב? כמה הסכום

מר ר .6גלר:

התקציב בחלקו היה ממשרד החינוך.

מר ע .7מצליח:

לאן הלך הכסף הזה עכשיו? (מדברים ביחד ,לא ברור) למשכורת של

8

מישהו אחר ,אני שואל ,חיים ,זה הנתונים שמביא רן הגזבר ,עושה

9

עבודה יפה ,עכשיו אני שואל שאלתית ,האם קהילת הקווקזים ,רק

10

אתמול דיברנו ,רק עכשיו דיברת אם קרן מסוימת מפעילה או לא

11

מפעילה ,הכסף שבא ממשרד החינוך כמעט ולא היה עולה לנו המגשרת,

12

אתה

13געש:
מר ח.
14

מצליח ,אני אתן לך תשובה ביום ראשון ,אני לא יודע לתת לך תשובה
למה המגשרת עובדת או לא עובדת.

15מצליח:
מר ע.

המגשרת נאמר כאן שעזבה ,היא לא עזבה ,היא פוטרה.

16געש:
מר ח.

יכול להיות ,אני לא יודע ,אני אתן לך תשובה.

17מצליח:
מר ע.

למה במקומה לא...

18געש:
מר ח.

אני לא יודע ,מצליח ,אמרתי לך כרגע ,אני לא יודע.

19מצליח:
מר ע.

חיים ,יש לנו אלפי ילדים שנזקקים.

20געש:
מר ח.

מצליח ,אני אסביר לך ,לא נתתי לך תשובה ,אני אבדוק ביום ראשון אני

21

אגיד לך למה היא הלכה או לא הלכה.

22מצליח:
מר ע.

ביום ראשון מה תגיד ,מה? הגשר הלך.

23געש:
מר ח.

אני פה עכשיו בדיון תקציב.

24מצליח:
מר ע.

בשביל  0,222שקל ,בשביל  0,222שקל שהיו מיועדים לילדי קווקז הלך!

25געש:
מר ח.

אני לא יודע להגיד לך אם היא התפטרה או לא התפטרה.

26מצליח:
מר ע.

 02אחוז מכל תלמידי סדנאות הם מילדי קווקז ואנחנו לוקחים,

27

מחזירים למשרד החינוך את ה 0,222-שקל בחודש ולוקחים עוד אלף

28

שקל שהיינו נותנים ולא נותנים טיפול לאותם הילדים ,למה? כי
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חברת איגמי20-3666808,
ט' בטבת תשע"א

מר ח .1געש:

אתה טועה.

מר ע .2מצליח:

ש 92-אחוז מהסנדאות של ילדי קווקז.

מר ח .3געש:

אתה טועה ,הילדים

מר ע .4מצליח:

תגיד לי ,זה לא גזענות?

מר ח .5געש:

ממש לא.

מר ע .6מצליח:

ממש לא? אז מה זה כן?

מר ח .7געש:

אתה רוצה להקשיב?

מר ע .8מצליח:

אני

מר ח .9געש:

אתה רוצה להקשיב או אתה רוצה לדבר?

10מצליח:
מר ע.

אני הקשבתי שנה שלמה ,כשפיטרו את הגברת לא אמרתי מלה אבל

11

עכשיו אני מבין

מר י12.זריהן:

אם היית בקואליציה...

13מצליח:
מר ע.

הגזבר אומר שהיא עזבה ,מה זה עזבה?

14געש:
מר ח.

אני אמרתי לך ,אני לא יודע לתת לך תשובה.

15מצליח:
מר ע.

חיים ,תגיד לי ,זה מעצבן! עד ש...

16געש:
מר ח.

אתה מוכן להקשיב? גם אותי זה מעצבן ,אתה רוצה להקשיב?!!...

17מצליח:
מר ע.

אני רוצה עד שהבאנו אותה את המגשרת לקח לנו שנים!!

18געש:
מר ח.

שנים לקח?!

19מצליח:
מר ע.

שנים!!

20געש:
מר ח.

מאיפה הבאת אותה? לקחת אותה?

21מצליח:
מר ע.

 ...אז מה?!!

22געש:
מר ח.

מסביר לך עוד פעם ,במערב המושבה יום לימודים ארוך.

23מצליח:
מר ע.

או.קי ,.נו

24געש:
מר ח.

תקשיב ,יום לימודים ארוך

25מצליח:
מר ע.

חיים ,ילדי קווקז נמצאים בשפל המדרגה!! ואתה לוקח את האלפיים

26

שקל בחודש ומחזיר למשרד החינוך ,למה?!!

27געש:
מר ח.

המגשרת מה היא עשתה? על מה אתה מדבר בכלל?

28מצליח:
מר ע.

היא עבדה עם הילדים ,עם נוער שוליים!!
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חברת איגמי20-3666808,
ט' בטבת תשע"א

מר ח .1געש:

היא עבדה?!

מר ע .2מצליח:

כן!

מר י 3.קעטבי:

אז אתה יודע למה היא עזבה או שאתה לא יודע למה היא עזבה? אתה

4

אמרת עכשיו ש...

מר ע .5מצליח:

מכרז ...יצא מכרז במקומה.

מר ח .6געש:

ההשקעה בילדי מערב המושבה

מר ע .7מצליח:

אם אתה  ...הגברת ממשרד החינוך ,תואר שני בחינוך ועובדת טוב ,ומה,

8

מה היא עשתה? במה היא פשעה?!

מר ח .9געש:

הרגע אמרתי לך ,אני לא יודע

10מצליח:
מר ע.

בטח...ילדי קווקז ,תגיד לי ,לא רוצים את ילדי קווקז בפרדס חנה

11

כרכור?!!

12געש:
מר ח.

ילדי קווקז מקבלים השקעה אדירה של תושבי פרדס חנה – כרכור.

13מצליח:
מר ע.

ממש כן!

14געש:
מר ח.

אתה יודע כמה? כן

15מצליח:
מר ע.

בגלל זה ככה הם נראים!

16געש:
מר ח.

כן

17מצליח:
מר ע.

בגלל זה

18געש:
מר ח.

כמה מקבל ילד קווקז וכמה מקבל ילד

19מצליח:
מר ע.

בממוצע...

20געש:
מר ח.

כמה מקבל ילד יוצא קווקז

21מצליח:
מר ע.

 82אחוז שמגיעים לבגרויות!

22געש:
מר ח.

כמה מקבל ילד יוצא קווקז בבית ספר שרת ושילה?!

23מצליח:
מר ע.

לא מקבל כלום!!

24געש:
מר ח.

מה אתה אומר!!

25מצליח:
מר ע.

כן!!

26געש:
מר ח.

אתה כנראה לא יודע כלום.

27מצליח:
מר ע.

בסדר ,אני לא יודע כלום! אני חבר המועצה היחידי שנכנסתי לסדנאות

28

ולפני זה עוד שנים רבות ביוזמה שלי ,לא ביוזמה של מישהו אחר!
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חברת איגמי20-3666808,
ט' בטבת תשע"א

מר י 1.זריהן:

כמו הפנסיה שמקבל ...

מר ח .2געש:

טוב ,הלאה.

מר ע .3מצליח:

אני לא דיברתי ,אבל ברגע שאומרים פה כבוד הגזבר שהיא עזבה!

מר ח .4געש:

אמרתי לך

מר ע .5מצליח:

מה זה עזבה? עזבה זה מלה בסמכות עצמה? לקחה ועזבה?

מר ח .6געש:

לא יודע להגיד לך ,לא יודע להגיד לך.

מר ר .7גלר:

היום היא איננה ,אני לא רוצה להגיד מה אמרו עליה משרד החינוך,

8

היות ואתה לא מכיר את העבודה שלה.

מר י 9.קעטבי:

אז אתם יודעים למה.

10מצליח:
מר ע.

אין לי בעיה ,תגידו.

11געש:
מר ח.

אני לא יודע.

12מצליח:
מר ע.

אין לי בעיה ,יש פה ...

13געש:
מר ח.

יוסי

14מצליח:
מר ע.

תגיד ...שאנחנו נשמע.

15געש:
מר ח.

אמרתי לך שאני לא יודע ,תהיה לי תשובה אני אתן לך ,לא יודע ,זה דיון

16

על התקציב ולא על

17מצליח:
מר ע.

חיים ,זה בושה!

18געש:
מר ח.

אה ,זה בושה?

19מצליח:
מר ע.

גם בשבילי ובשבילך זה בושה!!

20געש:
מר ח.

מאה אחוז ,אתה צודק.

מר י21.זריהן:

אתה לא יכול להגיד...

22מצליח:
מר ע.

זה לא ( ...מדברים ביחד ,לא ברור)

23
דובר:

הכל אני יכול להגיד בדיוק ...

24מצליח:
מר ע.

 ...חצי סנטימטר.

מר י25.זריהן:

ראש מועצה לא יכול להגיד

26געש:
מר ח.

אתה צודק.

מר י27.זריהן:

בגלל זה אנחנו...

28געש:
מר ח.

בקדנציה הבאה נשתפר ,אני מבטיח לך בקדנציה הבאה לדעת הכל.
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חברת איגמי20-3666808,
ט' בטבת תשע"א

מר י 1.זריהן:

אם תהיה פה.

מר ח .2געש:

אני אהיה ,אל תדאג.

מר י 3.זריהן:

אני לא יודע ,אתה אומר.

מר ח .4געש:

אני בטוח.

מר י 5.זריהן:

אולי אלדד יהיה.

מר ע .6מצליח:

חיים ,אתה אומר שלא יודע ,יועץ משפטי אומר שלא יודע ,ריבונו של

7

עולם ,בשביל מה אנחנו באים לפה? בשביל מה?!

מר י 8.זריהן:

לצעוק

מר ע .9מצליח:

לצעוק ,בוודאי שלצעוק! אני שותק חיים ,כמה פעמים אני צועק

10

בישיבות? (מדברים ביחד ,לא ברור) אבל שילדי קווקז משפילים אותם

11

ולא רוצים אותם כאן...

12געש:
מר ח.

אני לא מסכים ...אתה טועה ומטעה .טוב ,רן ,תמשיך.

מר י13.זריהן:

על זה אני לא מוכן...על הכיכרות ,חבל לכם על הזמן ,אני אומר לכם.

14געש:
מר ח.

רן תמשיך.

15מצליח:
מר ע.

אנחנו ,רוב הילדים איפה שמחפשים סמים ,איפה שמחפשים ילדי נוער,

16

ברגע שאומרים שמישהו הלך מכות ,נדקר מחפשים בשכונות הקווקזים,

17

כל הסמים מוכרים ...שם ,זה לא סתם ככה ,כי הנוער ,הנוער יוצא

18

משוליים ,משוליים הוא מגיע לאן שמגיע ,לוקחים את הניצה ,לא יודע

19

מה היה שם מושקע ,אלפיים שקל בחודש שנתן משרד החינוך ,מחזירים

20

את זה?!

21געש:
מר ח.

טוב

22מצליח:
מר ע.

טוב ,בטח שזה טוב! זה טוב מאוד ,מצד שני מעלים משכורות למישהו

23

אחר! לילדים לא!

24געש:
מר ח.

רן ,תמשיך

25מצליח:
מר ע.

מה אני אגיד לך? תראה ,אני לא מדבר בכלל בישיבות ,אבל כשאני אומר

26

שהיא פוטרה ,ארגנו לה כל מיני מכרזים ...בן אדם עם תואר שני ,עם

27

מוסר עבודה כשהיא הייתה בחו"ל חיפשו אותה ,מחו"ל התקשרה בתוך

28

שעה ,אני רוצה לראות עובדת מועצה שמתקשרת כשהיא נמצאת באילת.
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חברת איגמי20-3666808,
ט' בטבת תשע"א

מר א .1כאכון:

...משרד החינוך ,אבל הילדים הקווקזים אהבו אותה וזה מה שחשוב.

מר ע .2מצליח:

בכל משפחה ,בכל משפחה יש  3 ,1ילדים ,מי צריך אותם בכלל ,מי צריך

3

אותם כאן?!!

מר ח .4געש:

טוב ,רן תמשיך.

מר י 5.זריהן:

תגיד לי בבקשה  022אלף שקל...

מר ח .6געש:

עם כל הכבוד( ...מדברים ביחד ,לא ברור) יום לימודים ארוך בגני ילדים,

7

יום לימודים ארוך בשרת ,יום לימודים ארוך בשילה( .מדברים ביחד ,לא

8

ברור) רן ,דבר .אלי! (מדברים ביחד ,לא ברור)

מר י 9.זריהן:

אתה רוצה להתקדם ,חבל על הזמן.

10גלר:
מר ר.

חלק מהעליה זה נושא הבראה ,חלק זה הסכמי שכר.

מר י11.זריהן:

כמה החלק הסכמי שכר ,כמה החלק זה הבראה?

12גלר:
מר ר.

עוד פעם ,הבראה זה עשרות אלפי שקלים.

מר י13.זריהן:

כמה? זה  022אלף 022 ,אלף? תן לי מספרים.

14כאכון:
מר א.

רגע ,אתה לא יכול לתת תשובות...זה תקציב.

15גלר:
מר ר.

אני יודע כמה סך הכל הגידול ,לחשב כמה זה חצי הבראה לכל עובד

16

ועובד כשכל עובד לפי הוותק שלו מקבל סכום אחר ...הסכמים קיבוציים

17

ויש ותק ויש

18כאכון:
מר א.

זה  022אלף שקל ,אמרת חצי...

19גלר:
מר ר.

כל עובד מקבל תוספת שכר כוותק ,מקבל תוספות אחרות ,הסכמי שכר

20

נוספים ,היה שמה הסכם שכר לגמלאים באמצע השנה ,באמצע 0202

מר י21.זריהן:

תרשום לך בבקשה ,אני רוצה פירוט של ה 022-אלף שקל.

22גלר:
מר ר.

בסדר ,זה ...

מר י23.זריהן:

פעם שעברה ביקשתי ממך מכתב עם פירוטים ,לא נתת לי כלום.

24גלר:
מר ר.

מזכירות – כיבוד  ,,222שקל תוספת .קבלניות בגזברות – הגדלה מ090-

מר י25.זריהן:

מה זה קבלניות בגזברות?

26גלר:
מר ר.

יש פה כל מיני סקרים שאנחנו עושים ,התוספת הזו זו בקשה לערוך סקר

27

מר י28.זריהן:

גינון ,היות ואנחנו יצאנו למכרז
סקר מה?
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גינון ,גינון ,יצאנו למכרז חדש ,רוצים לדעת באמת שהשטחים יהיו
נכונים והכל בשביל לעשות את ההתחשבנות הנכונה עם הקבלן.

מר י 3.זריהן:

צריך לעשות מכרז בשביל זה?

מר ר .4גלר:

יצאנו למכרז ,אבל אחר כך כדי לערוך התחשבנות מדויקת עם הקבלן

5

אילו שטחים הועברו אליו צריכים לעשות סקר מסודר.

מר י 6.זריהן:

אני רושם לי את הדברים...

מר ר .7גלר:

את מה?

מר י 8.זריהן:

שכל מה שאני רושם ...

מר ר .9גלר:

תרשום ,תיתן לי ,אני ,משפטיות גביה – הגדלה ב 022-אלף שקל ,בעיקר

10

זה נובע מעמלה בגין הסכם עם רכבת ישראל ,זה לא הסכם ,זה החלטה

11

שהשית בית המשפט ועורכי הדין עבדו ארבע שנים בערך על ,התחלנו

12

את ההליכים בערך ב ,0226-סיימנו את זה השנה

מר י13.קעטבי:

והיה פסק דין?

14גלר:
מר ר.

פסק דין היה באמצע  ,0202הניב הכנסה של  0.,מיליון שקל ,יש עמלה

15

לעורכי הדין.

מר י16.זריהן:

כל הכסף הזה  022זה רק מהרכבת?

17גלר:
מר ר.

בעיקר ,הרוב הגדול.

מר י18.זריהן:

מה לא?

19גלר:
מר ר.

כל מיני הסכמים כאלה ונוספים.

מר י20.זריהן:

כמו מה?

21גלר:
מר ר.

היות ויש גידול של  0מיליון שקל של הגביה הם צריכים לערוך הסכמים

22

ולעשות חקירות ולבצע אכיפה ויש לזה עלויות ,אני רושם את כל הגביה

23

בגביה עם הוצאות.

מר י24.זריהן:
25

 022אלף שקל ,אם עשית כאלה דברים זה היה צריך להגיע לוועדת
מכרזים כי ועדת מכרזים מעל  1,אלף שקל

26גלר:
מר ר.

קודם כל עבודה משפטית לא צריכה לעבור ועדת מכרזים.

27געש:
מר ח.

עבודה משפטית.

28גלר:
מר ר.

זה בצו המועצות המקומיות.
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מר י 1.זריהן:

שמה?

מר ר .2גלר:

לא צריכה ל...

מר ח .3געש:

לא צריכה להגיע ועדת מכרזים.

מר ר .4גלר:

אבל זה לא עבודה אחת ,זה כמה.

מר י 5.זריהן:

אתה יודע כמה אולי?

מר ר .6גלר:

רוב הסכום זה משרד עורכי דין שטיפל בנושא הרכבת.

מר א .7אטיאס:

אל תפתח את זה עכשיו לדיון.

מר י 8.זריהן:

אני לא מהקואליציה ,אתה להם יכול למכור מה שאתה רוצה.

מר ר .9גלר:

אתה שואל אני עונה.

מר י10.זריהן:

אני רוצה לדעת...

11גלר:
מר ר.

אתה רוצה לקבל פירוט מדויק תקבל פירוט מדויק יוסי ,מה הבעיה?

מר י12.זריהן:

אז בשביל מה עושים דבר כזה?

13געש:
מר ח.

דרך אגב פעם שעברה הכנו לך את החוברת ,לא באת לקחת אותה.

מר י14.זריהן:

לא הכנת כלום.

15גלר:
מר ר.

העברתי לך הכל.

16געש:
מר ח.

בסוף

מר י17.זריהן:

אמרת כך ,אתה יכול להסתכל ,זה הכל ,לא הכנת לי שום דבר.

18געש:
מר ח.

למה ,הכנו לך את הפירוט של הכרטיסים.

מר י19.זריהן:

לא נכון.

20געש:
מר ח.

מה אתה אומר לי לא נכון?

מר י21.זריהן:

הבאת את זה אתך לכאן.

22געש:
מר ח.

לא ,נתתי לך

מר י23.זריהן:

אני רוצה לקבל פירוט ,תיתן לי פירוט  022אלף שקל מה זה.

24געש:
מר ח.

...לכל הכרטיסיה של הנהלת חשבונות.

מר י25.זריהן:

אני הפסקתי לבקש.

26גלר:
מר ר.

הסעיף הבא ,ריבית על משיכת יתר –  8,222שקל ,או.קי ?.ריבית

27

הלוואות לזמן קצר ,אין יותר הלוואות ,הסעיף נמחק .מלוות ,קרן

28

הפחתה במיליון וחצי ,ריבית ב ,0,8-הצמדה ב .00-שכר מינהל אגף
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מוניציפלי ,הפחתה ב 802-אלף שקל.

מר י 2.זריהן:

רק  92אלף שקל ...

מר ר .3גלר:

לא 92 ,אלף שקל זה מנהל האגף והמזכירה ,המזכירה ממשיכה לעבוד,

4

המנהל איננו .מינהל אגף שפ"ע הוצאות

מר י 5.זריהן:

אפרופו מוניציפלי ,תמשיך

מר ר .6גלר:

הוצאות טלפון

מר א .7כאכון:

חיים ,מותר אגב בשנה הזאתי לקבל עובדים קבועים?

מר י 8.זריהן:

אסור 0229-02 ,לא יכול.

מר ח .9געש:

כל עובד שאנחנו מקבלים אנחנו מקבלים נחיצות משרה ממשרד הפנים

10

לכל עובד.

מר י11.זריהן:

ב0229-0202-

12געש:
מר ח.

אבל יש ועדת חריגים שמה.

13גלר:
מר ר.

יש ועדה מיוחדת.

14געש:
מר ח.

אני בכל מקרה גם אם מותר לחרוג אני מקבל עובדים עם אישור (מלה

15

לא ברורה) נחיצות משרה ,מגיע ממשרד הפנים אישור ,הוא ממנה את

16

ועדת המינויים ,ככה...

17גלר:
מר ר.
18

הסעיף הבא ,מינהל אגף שפ"ע ,טלפון הפחתה ב 0,222-שקל .שכר ניקוי
רחובות – הפחתה של  0,2אלף שקל.

19כאכון:
מר א.

איך זה יוצא? בגלל שיש קבלנים?

20גלר:
מר ר.

כן ,בגלל שחלק מהעובדים זה שני עובדים שפרשו לגמלאות ,במקום זה

21

22כאכון:
מר א.
23

לקחנו עובד
עוד שאלה ,נכון שמה שקורה בתקופה האחרונה ,זה נכון שלאחרונה
אתם מקצצים יותר ראשים של עובדים קבועים כאן?

24געש:
מר ח.

מקצצים? למה?

25כאכון:
מר א.

כאילו אתם עוצרים ,לא מכניסים ,אתם יותר מכניסים קבלנים

26

מעובדים?

27געש:
מר ח.

לא נכון.

28כאכון:
מר א.

אתה אומר שבשנת  0223היו אותו דבר עובדים כמו היום?
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מר ר .1גלר:

אני חושב שהיום יש אפילו יותר.

מר א .2כאכון:

עובדים קבועים?

מר ר .3גלר:

גם בשפ"ע ,כן ,כן ,אנחנו בדרך כלל כל המקצועות של חשמל ומסגרות

4

והכל ,עובדי מקצוע הם עובדי רשות מקומית ,עבודה קבלנית זה עבודה

5

עונתית.

מר י 6.זריהן:

והעובד הזה

מר ר .7גלר:

ניקוי מרזבים ,ניקוי תעלות ניקוז ,כל מיני דברים כאלה.

מר י 8.זריהן:

העובד הזה מתנופה אתה משלם לו משכורת?

מר ר .9גלר:

לא,

מר י10.זריהן:

אתה משלם לתנופה.

11גלר:
מר ר.

לא ,אם זה דרך תנופה זו המשכורת ,זה לפי

מר י12.זריהן:

שכר ניקוי רחובות זה שכירים?

13גלר:
מר ר.

לא ,שכר ניקוי רחובות זה מי שמקבל משכורת מאיתנו.

מר י14.זריהן:

זה שכירים שלנו?

15גלר:
מר ר.

שכירים שלנו ,כן ,איפה שכתוב שכר ...רכב טיאוט ,הפחתה של  ,2אלף

16

שקל ,זה רכב ישן שהשבתנו אותו באמצע השנה.

מר י17.זריהן:

איפה הוא?

18געש:
מר ח.

מושאל לבנימינה.

מר י19.זריהן:

לבנימינה?

20געש:
מר ח.

הרכב הישן.

מר י21.זריהן:

הוא לא תקין?

22געש:
מר ח.

הוא לא היה תקין ,הם השקיעו בו הרבה כסף ,אנחנו קונים עכשיו את

23

הרכב השני החדש.

24גלר:
מר ר.

יצאנו למכרז ,יש הצעות מחיר .פסולת גושית

מר י25.זריהן:

נתת אותו בלי אישור ככה?

26געש:
מר ח.

בהשאלה כן ,אנחנו ,בהשאלה ,ברגע שיגיע השני הוא יועמד למכירה.

27גלר:
מר ר.

פסולת גושית

28געש:
מר ח.

הם השקיעו בו לדעתי למעלה מ 32-אלף שקל עכשיו בנימינה.
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מר י 1.זריהן:

כמה עולה חדש?

מר ר .2גלר:

 122אלף.

מר ח .3געש:

 ...על השני ,לא?

מר ר .4גלר:

פינוי פסולת גושית – הגדלה של רבע מיליון שקל.

מר א .5כאכון:

למה?

מר ח .6געש:

קיבלנו צו שיפוטי מהמשרד להגנת הסביבה( .מדברים ביחד ,לא ברור)

מר ר .7גלר:

פרסום והסברה –  0,222שקל ,פרסום והסברה של הג"א  0,222שקל.

8

משכורות ושכר הג"א –  02,222שקל .השתתפות

מר א .9כאכון:

למי? למי

10גלר:
מר ר.

כיבוי אש ,הג"א זה שני עובדים שמתחזקים את המקלטים.

11כאכון:
מר א.

הוספנו אותם או ש...

12גלר:
מר ר.

לא ,זה תוספת  02,222שקל מהסיבות של הבראה וכאלה ,באחוזים זה

13

לא  ...השתתפות באיגוד לכיבוי אש ,הייתה החלטה של האיגוד ,הגדלנו

14

את זה ב 80-אלף שקל .אלף שקל הנדסה לכיבוד.

מר י15.זריהן:

כיבוד לאגף הנדסה?

16גלר:
מר ר.

כן ,אלף שקל תוספת .מזדה ,מהנדס המועצה ,הפחתה פה  03והגדלה 03

17

בסעיף הבא ,הרכב הישן הושבת והרכב החדש הועמד לרשותו.

מר י18.זריהן:

איזה רכב ,של המהנדס?

19גלר:
מר ר.

של המהנדס ,כן.

20געש:
מר ח.

אחרי תאונת דרכים.

21גלר:
מר ר.

טוטל לוסט ,כן ,הרכב הלך.

מר י22.זריהן:

הרכב הלך? מה היה לו שהלך?

23געש:
מר ח.

טוטל לוסט בתאונה.

24גלר:
מר ר.

טוטל לוסט של רכב .סעיף הבא ,עבודות קבלניות – יועצים

25
דובר:

מה זה  ...מי אלה היועצים?

26גלר:
מר ר.

היועצים האלה זה חברה שעובדת אצלנו באגף ההנדסה שעושה לנו את

27

כל הסקרים ,את כל החיובים ,את כל הבדיקות ,חיובי גובלים ,השנה

28

הגברנו את הפעילות ,עשינו יותר עבודות ,היינו צריכים לתגבר
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היה סיכום כשהעברנו את היטל הסלילה היה סיכום שאנחנו את כל אלה

2

של הסקר נכסים לפני הכניסה ,לפני הכניסה לתוקף של ההיטל החדש

3

שנוציא את החיובים במחיר הישן ,אז הגברנו קצב ,בינתיים

מר י 4.זריהן:

מה זה היועצים? בר טכנולוגיות?

מר ח .5געש:

כן

מר א .6כאכון:

 1,2אלף שקל? זה ההגדלה?

מר ר .7גלר:

זה לא כל הכסף לעובדות ,אבל

מר ח .8געש:

וזה נראה לך הגיוני?

מר א .9כאכון:

1,2

מר י10.זריהן:

להשקיע מעל מיליון שקל בשנה בשביל חברה שתגבה כסף?

11געש:
מר ח.

היא לא גובה ,מאחר ואף פעם לא עשו את העבודה פה (מדברים ביחד,

12

לא ברור)

13גלר:
מר ר.

הגביה השנה מהיטלי פיתוח היא כ 02-מיליון שקל.

14כאכון:
מר א.

 ...בקצב פחות מהיר ולחסוך  1,2אלף שקל?

15געש:
מר ח.

לא ,כי אתה רוצה גם...

מר י16.זריהן:

זה  ...כל מה שאתה גובה ,זה עניין אחר ,אבל לא משנה.

17גלר:
מר ר.

השתתפות בהוצאות ועדה ,זה  0מיליון הגדלה.

מר י18.קעטבי:

הוא מבקש עכשיו ,הוא מבקש עכשיו הגדלה.

19כאכון:
מר א.

 1,2אלף שקל...

20גלר:
מר ר.

קודם כל הייתה החלטה של המליאה לתגבר את הקצב בשביל...

21כאכון:
מר א.

לא ,לא יואב ,אתה טועה מותק ,הוא לא מבקש ,הם עובדים.

מר י22.קעטבי:

הוא מבקש להגדיל את התקציב ,לאזן אותו.

מר י23.זריהן:

ה 0,9,2,222-זה לשנה  0מיליון שקל?

24גלר:
מר ר.

כן ,אבל עוד פעם ,זה לא רק  ...זה מדידות וזה סקרים וזה תכנונים ,יש

25

פה הרבה דברים ,זה סעיף של סך הכל יועצים ,יועצים שונים ,יועצי

26

חשמל ,בין היתר זה גם ...

מר י27.זריהן:

אבל למה אתה מערבב את זה? למה אתה שם יועצים עם חברת גביה?

28געש:
מר ח.

זאת לא חברת גביה ,היא מכנינה לי את החישובים של האגרות
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וההיטלים .אבל היא לא גובה.

מר י 2.זריהן:

היא לא גובה ,בסדר

מר ח .3געש:

אבל העבודה שלה עולה כסף ומכניסה כסף ,האגרות וההיטלים שלא גבו

4

במשך שנים ופה ,בינתיים לצערי גם עוד לא אושרו היטל הסלילה החדש

5

אבל הייתה פה החלטה.

מר י 6.קעטבי:

איך יש כזה פער? איך? (מדברים ביחד ,לא ברור) זה המון כסף...

מר י 7.זריהן:

בר טכנולוגיות נבחרו במכרז?

מר ר .8גלר:

בזמנו היה הליך תחרותי ,עוד פעם ,פה לא צריך

מר י 9.זריהן:

מה זה תחרותי? הצעות מחיר?

מר י10.קעטבי:

זה המון המון כסף( .מדברים ביחד ,לא ברור)

מר י11.זריהן:

הם לוקחים  022אלף שקל משכורות בכל חודש...

מר י12.קעטבי:

אבל אלי ,אלי ,עד שמתחיל חברה כזו לעבוד לא צוברים מסות ,מה זה

13

 1,2אלף פתאום ,מסות ...לוקחים אותם גלובלי ,לוקחים אותם לפי...

14

למה ,אין לזה כיוון? אלה אנשים שעובדים .אני לא מבין את זה (מדברים

15

ביחד ,קטע לא ברור)

מר י16.זריהן:

שהחברה תקנה לו.

17גלר:
מר ר.

אבל ממילא אתה תשלם את זה.

מר י18.זריהן:

את מה?

19גלר:
מר ר.

על הרכב ,לא משנה מי קונה את הרכב ,הרי יש לו עלות.

20געש:
מר ח.

בעלות השכר

21גלר:
מר ר.

למי הוא ישלם את זה?

מר י22.זריהן:

חברת בר טכנולוגיות עובדת מולי ,נכון? מול המועצה

23געש:
מר ח.

כן

מר י24.זריהן:

נכון? הבחור הזה עובד אצל בר טכנולוגיות ,למה המועצה צריכה לקנות

25

לו רכב? (מדברים ביחד ,לא ברור)

26גלר:
מר ר.

עשינו חשבון ,יצא שעדיף לנו...

27געש:
מר ח.

אבל בר טכנולוגיות

מר י28.זריהן:

כמה עולה לי האוטו...
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מר ח .1געש:

של זה? ...

מר י 2.זריהן:

אומר כרגע שעולה לי יותר ,אז סימן שאתה יודע.

מר ח .3געש:

אם אני אצטרך לשלם לבר טכנולוגיות את העלות רכב שלו הם לא יתנו

4

לי כסף חינם.

מר י 5.זריהן:

אבל אני לא צריך לשלם ,אני צריך לשלם לבר טכנולוגיות?

מר ר .6גלר:

יש יתרונות בזה

מר י 7.זריהן:

זה לא עובד שלי ,זה עובד שלהם.

מר ר .8גלר:

יש בזה יתרונות.

מר א .9כאכון:

משלם ליועצים תוספת של  122אלף שקל רן? על מה?

10גלר:
מר ר.

לקחנו עובדים חדשים בשביל לעמוד ביעד.

11כאכון:
מר א.

למה לעמוד? איזה יעד?

12גלר:
מר ר.

היעד ,לסיים את הסקר לפני כניסת התעריפים החדשים.

13כאכון:
מר א.

חיים ,אתה קולט חיים? (מדברים ביחד ,לא ברור)

14געש:
מר ח.

כדי לא להפיל את התעריפים החדשים( .מדברים ביחד ,קטע לא ברור)

15גדרון:
גב' כ.

אחר כך אתה בא בטענות...

16כאכון:
מר א.

את יודעת על מה מדברים בכלל?

17גדרון:
גב' כ.

כן

18כאכון:
מר א.

על מה?

19גדרון:
גב' כ.

...

20כאכון:
מר א.

תספרי לי על מה ,תספרי לי.

21גדרון:
גב' כ.

אתה לא בראש שלי ,אני לא צריכה לענות לך ,לא צריכה לענות לך.

22

23געש:
מר ח.
24

(מדברים ביחד ,לא ברור) אה ,באמת?
היא ממשיכה לטפל בנושא המחזור ,היא כל נושא המחזור ,הבקבוקים
וכל המהלך של המחזור

25גלר:
מר ר.

נושא איכות הסביבה.

26געש:
מר ח.

היא ממשיכה להיות איש הקשר שלנו בנושא איכות הסביבה .יש שיפור

27

מר י28.זריהן:

דרסטי בנושא של ה-
מחזור בקבוקים צריך ל...
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מר ח .1געש:

יש לך ,אתה יודע אנחנו היום עם עשרות מתקנים של קרטונים...

מר י 2.קעטבי:

תקשיב מה הסיבות ,גם שמת  1,2אלף יותר וגם גבית פחות.

מר ח .3געש:

לא ,גביתי יותר.

מר י 4.קעטבי:

למה ,הוא אמר שהוא מיהר לפני התעריף החדש.

מר ח .5געש:

כי זו הייתה ההחלטה.

מר א .6אטיאס:

גובים יפה.

מר י 7.קעטבי:

אז תחליט ,גבית יותר או בגלל ההחלטה(...מדברים ביחד ,לא ברור) אולי

8

זה טעות אז לא כדאי ,אבל אלי ,אם זה טעות אז

מר א .9אטיאס:

לא טעות ,למה טעות?

מר י10.קעטבי:

אבל אתה מוסיף  1,2אלף שקל אלי.

11אטיאס:
מר א.

...בתעריפים החדשים לעשות את הגביה מהר(...מדברים ביחד ,לא ברור)

מר י12.קעטבי:

את זה לא אמרו ,את זה לא אמרו ,היו צריכים להגיד זה יעלה עוד 1,2

13

אלף שקל .זה כספי...

14גדרון:
גב' כ.

אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה.

מר י15.קעטבי:

אם היו אומרים שזה יעלה עוד  1,2אלף שקל.

16געש:
מר ח.

 ...פסק דין.

מר י17.קעטבי:

אם היו אומרים זה יעלה כוכי עוד  1,2אלף שקל היינו עושים חושבין,

18

19גדרון:
גב' כ.
20

למה ,אני מסכים שיצא...
אבל אולי בגלל זה התושבים לא...אתה ...שהתושבים לא יפגעו ,זו
הייתה ההחלטה שלנו שהתושבים לא יפגעו.

מר י21.קעטבי:

אבל הם נפגעים בין כך ובין כך.

22גדרון:
גב' כ.

לא

מר י23.קעטבי:

כי אם יוצא  1,2אלף ...אז רק רגע ,אז מאיפה יוצאים ה 1,2-אלף

24

האלה? מאיפה? מאיפה זה יוצא?

25גדרון:
גב' כ.

זה יוצא מתוך מה שכבר נפגע.

מר י26.קעטבי:

שושי ,מותק ,זה השלמת תקציב.

27גדרון:
גב' כ.

מה שכבר נקבע.

מר י28.קעטבי:

שושי ,זה עדכון תקציב.
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גב' כ .1גדרון:

לא ,מהכיס האישי .יש לי שאלה ,לקחו מהכיס האישי שלהם? לא.

מר י 2.קעטבי:

אבל כל זה בא ,כל זה בא מקרנות ,הוא מבקש ל...

גב' כ .3גדרון:

אבל לא לקחו מהם עוד.

מר י 4.קעטבי:

הוא מבקש להשלים ,סליחה ,מכסף מקרנות פיתוח( .מדברים ביחד ,לא

5

ברור)

גב' כ .6גדרון:

אבי ,אבל ,באמת ,אל תצעק ...לא תעמוד בשום גירעון.

מר י 7.קעטבי:

כוכי ,את אולי לא יודעת.

גב' כ .8גדרון:

אני באתי אחרי גירעון ,לא אתה.

מר י 9.קעטבי:

אבל אנחנו חוזרים לאותו גירעון בכנות ,אז אני אומר לך ,אנחנו ככה,

10

גומרים את השנה ב 0-מיליון גירעון ,סליחה ,תכף את תראי 02 ,מיליון

11

יש חוב

12גדרון:
גב' כ.

אתה אומר דברים לא נכונים.

מר י13.קעטבי:

 00.,מיליון חובות לספקים ,כתוב ,לא אני כתבתי ,ועוד  82מיליון

14

ההלוואות שאנחנו חייבים לבנקים.

15גדרון:
גב' כ.

אוי ,באמת

מר י16.קעטבי:

כמעט  12מיליון 62 ,ומשהו ,הגענו לזמנים האלה.

17אטיאס:
מר א.

מאיפה הבאת את זה?

18גדרון:
גב' כ.

מאיפה הבאת את זה?

מר י19.קעטבי:

מפה ,מפה ,הכל מפה! הכל מפה ,לא המצאתי.

20געש:
מר ח.

אתה פשוט טועה.

מר י21.קעטבי:

לא המצאתי ,אני טועה?

22געש:
מר ח.

אתה פשוט טועה.

מר י23.קעטבי:

אנחנו לא ...יכול להיות שאתה רוצה להשאיר אדמה חרוכה אחריך לבא

24

אחריך ,יכול להיות.

25געש:
מר ח.

אתה פשוט טועה.

מר י26.קעטבי:

אני בכלל לא טועה ,ואני

27געש:
מר ח.

אתה טועה.

מר י28.קעטבי:

אז יכול להיות שאתה לא מבין את החומר עוד פעם ,אני לא טועה,
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1

תאמין לי שאני לא טועה ,אני יושב על כאלה דברים כמעט פעמיים

2

בשנה ,אני לא טועה.

מר ח .3געש:

אתה טועה.

מר י 4.קעטבי:

אז אתה לא מכיר את החומר.

מר ח .5געש:

אתה טועה בענק.

מר י 6.קעטבי:

אז אנחנו נשב ופה כולם ישמעו.

מר ח .7געש:

אתה טועה בענק.

גב' כ .8גדרון:

(צוחקת)

מר י 9.קעטבי:

אני טועה.

10גלר:
מר ר.

השתתפות בהוצאות הוועדה ,הגדלה ב 922-אלף שקל.

מר י11.זריהן:

מה זה הוועדה?

מר י12.קעטבי:

זה  66מיליון.

13גלר:
מר ר.

בסופו של דבר כל השנה הוועדה הופעלה ...הוועדה בזכרון ,הסך הכל

14

השתתפות שלנו בתקציב הוועדה זה .0,822,222

מר י15.קעטבי:

להוציא את זה לציבור ונראה מה הוא יגיד ,חוברת יפה.

מר י16.זריהן:

חוץ מה 02-אחוז אנחנו נותנים  0,822,222בשנה?

17געש:
מר ח.

בדיוק ,תקציב הוועדה ,החלוקה של בניית תקציב הוועדה מוגדרת

18

במשרד הפנים ,לפי  Xאחוזים של אגרות בנייה ,לפי מספר תושבים ,לפי

19

אני לא יודע מה ,הוועדה קובעת תקציב בתחילת שנה על פי ...הוועדה

20

קובעת את תקציבה בתחילת שנה על פי הערכה כמה היה היתרי בנייה

21

וכו' וכו' יהיה ,במשך השנה הדברים משתנים ,המועצה מעדכנת את

22

התקציבים ,אנחנו בשנים האחרונות סדר גודל של בין  82ל 02-אחוז

23

מתקציב...

24גלר:
מר ר.

יש פה רצף של סעיפים שזה כל הסעיפים שפתחנו כי חשבנו שבאמצע

25

 0202אנחנו נפעיל את הוועדה והיות ולא הפעלנו את הוועדה אז

26

הסעיפים מתבטלים .הסעיף הבא – חומרים לאחזקה ,הגדלה של 022

27

אלף שקל.

מר י28.קעטבי:

בשורה התחתונה .0,322,222
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מר ר .1גלר:

זה כל הנושא של אחזקה של מבני המועצה ,גני ילדים ובתי ספר,

2

חומרים שרוכשים .החזרים ,צנרת ,חשמל,אינסטלציה ,מלט ,כל

3

החומרים .יש למועצה קרוב ל 32-מבנים .אחזקת מחפרון – הפחת ב0,-

4

אלף שקל ,זה מחפרון ישן שלמעשה הוא חצי מושבת .רכישת רכבים ,יש

5

פה  0,2אלף שקל ובהמשך יש  0,2אלף שקל לפי התב"ר שאישרנו

6

בישיבה הקודמת.

מר א .7כאכון:

לצורך מה?

מר ר .8גלר:

אמרתי ,יש פה  0רכבים לתפעול ,אחד לשפ"ע ולפיקוח ,יש פה סכום

9

שלפי התב"ר שאישרנו בעבר.

מר י10.זריהן:

כמה רכבים יש בפיקוח ,אחד או שניים?

11גלר:
מר ר.

בפיקוח יש אחד שקנינו ואחד ששכרנו.

מר י12.זריהן:

מי נוסע? אחד מהפיקוח ואחד מי?

13גלר:
מר ר.

אחד פיקוח ואחד ניידת שיטור

14געש:
מר ח.

שיטור קהילתי.

15גלר:
מר ר.

שיטור קהילתי.

מר י16.זריהן:

שיטור קהילתי? והעובד הוא שלנו?

17גלר:
מר ר.

העובד לקחנו עובד זמני עכשיו ,עובד שלנו.

מר י18.זריהן:

מה זה זמני?

19גלר:
מר ר.

זמני

מר י20.זריהן:

יש אישור לעובד?

21גלר:
מר ר.

 8חודשים אפשר לקבל עובד.

22געש:
מר ח.

ברמה העקרונית יש לנו אישור ל...

23גלר:
מר ר.

ברמה העקרונית

24געש:
מר ח.

יש לנו אישור לפקחים .קיבלנו פקחים ,אחד הלך הביתה אחרי תקופה

25

קצרה ,אחת לא באה לעבודה.

26גלר:
מר ר.

יש אישור לארבעה ומנהל.

27געש:
מר ח.

יש אישור לארבעה פקחים ועוד למנהל יחידת פיקוח הכל עם אישור

28

נחיצות משרה .לצערי הפקח החליט לא להתחיל לעבוד ופקח אחד אחרי
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 02ימים

מר י 2.זריהן:

הם מכניסים כסף החבר'ה האלה?

מר ר .3גלר:

מכניסים ,מעט ,מכניסים.

מר י 4.קעטבי:

מצדיקים את המשכורות שלהם?

מר ח .5געש:

מצדיקים במובן ,מצדיקים במובן שיש ,מצדיקים במובן שמצליחים

6

להיות בשכונות מסוימות...

מר ר .7גלר:

אנחנו פרושים על שטח עצום.

מר י 8.זריהן:

זה לא משנה אבל צריך הכנסות ,אתה לא מכניס כסף ,אתה רק מגדיל

9

את המערכת.

10געש:
מר ח.

כי אני רוצה לשפר את איכות החיים של המקום שאני גר אז זה מתחיל

11

לשאת פירות .תראה ,הוועדה בזכרון יש לה  0פקחים ,אז מה ,זה

12

מספיק? גם זה לא מספיק.

מר י13.זריהן:

אבל הוועדה בזכרון אין לה רכבים כמו שפה יש.

14געש:
מר ח.

מה אתה אומר? למה אתה מדבר? כל פקח נוסע על אוטו ,על מה אתה

15

מדבר? מה ,הוא בא על אופניים?

מר י16.זריהן:

כמה פקחים יש שם?

17געש:
מר ח.

שניים בפרדס חנה.

מר י18.זריהן:

לא ,שם בזכרון.

19געש:
מר ח.

בזכרון יש אחד ,בבנימינה אחד ,ג'יסר – פרדיס אחד ופה אחד ,כל אחד

20

עם אוטו ,וניסים עם אוטו ,עכשיו החליפו לו את האוטו ...על מה אתם

21

מדברים? אתה רוצה שהוא יבוא עם אופניים? הלאה

22גלר:
מר ר.
23

מחפרון חדש ,רכשנו אותו באמצע השנה –  ,2אלף שקל .כלים,
מכשירים וציוד – הגדלה ל 022-אלף שקל.

מר י24.זריהן:

איזה מכשירים ,איזה ציוד?

25גלר:
מר ר.

רתכת ,כל מיני ציוד למחלקה הטכנית .אחזקת מבני ציבור – הגדלה ב-

26

 022אלף שקל.

מר י27.זריהן:

איזה מבני ציבור ,מה הכוונה למבני ציבור?

28גלר:
מר ר.

מבני ציבור ,גני ילדים ,הכל ,מאזעקה ,זה לא חומרים ,אלה עבודות של
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1

קבלנים ,אם צריך נזילות ,איטום גגות ,צביעה ,כל מיני דברים .עבודות

2

חשמל ,הגדלה ב 022-אלף שקל ל 6,2-אלף שקל.

מר י 3.זריהן:

מרכזיות

מר ר .4גלר:

נכון

מר ח .5געש:

לא

מר י 6.זריהן:

כל הזמן מרכזיות.

מר ח .7געש:

לא ,החלפת פנסים.

מר ר .8גלר:

מנורות ,שוקים ,סטרטרים.

מר י 9.זריהן:

כמה עולה להחליף פנס?

10געש:
מר ח.

כל פנס

 .11ג'ובראן :רק הגוף  0,022ובלי עבודה.
עו"ד ג
12געש:
מר ח.

בלי הזרועות.

13גלר:
מר ר.

וזרוע ועמוד לפעמים.

מר י14.זריהן:

אתה מחליף מנורות.

15געש:
מר ח.

לא ,לא ,יש מקומות שצריך להחליף  ...סבב של החלפת פנסים.

16כאכון:
מר א.

אגב ,אפרופו עבודות חשמל ,אמרנו שעושים מכרז

17גלר:
מר ר.

יצא מכרז ,מכינים.

 .18ג'ובראן :אנחנו לוקחים אבל...
עו"ד ג
19כאכון:
מר א.

לא נכון ,אתה עובד עם חשמלאי אחד.

 .20ג'ובראן :אבל אנחנו לוקחים  8הצעות לכל עבודה.
עו"ד ג
21כאכון:
מר א.

ורק הוא מי שזוכה.

 .22ג'ובראן :הוא הכי זול .לא תמיד אגב הוא זוכה ,לא תמיד אגב הוא זוכה.
עו"ד ג
23גלר:
מר ר.
24

עבודות גינון – הפחתה של  022אלף שקל ,עבודה של הקבלן .מים,
הגדלה של

מר י25.זריהן:

גינון זה ...

26גלר:
מר ר.

זה הסעיף הזה של הקבלן .מים לגנים ציבוריים –  022אלף שקל הגדלה.

27

רכישת רכב שפ"ע זה  0,2ועוד  ,0,2זה  022אלף שקל של התב"ר .כלים

28

ומכשירים ,הגדלה ל 002-אלף שקל .אחזקת מתקני משחקים
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מר י 1.זריהן:

איזה כלים ,איזה מכשירים?

מר ר .2גלר:

אנחנו השנה נכנסנו לנושא של הבטיחות ,קנינו לכל שרת סולם בטיחותי,

3

נתנו לו כלים ,באמת השקענו הרבה כסף שכל אחד יוכל לעבוד לגובה עם

4

אישורים והכל ,גם עשינו הרבה הדרכות .אחזקת מתקני משחקים,

5

הגדלה ל 032-אלף שקל ,יש הרבה גנים ,כל גן צריך לעבור תקן חודשי,

6

שנתי

מר י 7.זריהן:

זה מכון התקנים של הגנים?

מר ר .8גלר:

לא ,מכון התקנים עושה

מר י 9.זריהן:

זה לא משהו חדש.

10גלר:
מר ר.

נותן תו תקן אחת לשלוש שנים ,כל שנה צריך להזמין מישהו אחר שיתן

11

רישוי לגן ויתקן את הליקויים.

מר י12.זריהן:

מתקני משחקים ,זה גם מה שבגני ילדים?

13גלר:
מר ר.

גם גני ילדים.

14געש:
מר ח.

גם גני ילדים וגם גני שעשועים ציבוריים.

15גלר:
מר ר.

מלגות תנופה –  06אלף שקל ,זה המלגות שאמרתי לכם .אחזקת רכב

זר:

16

פיקוח – הגדלה ב 02,222-שקל.

17

על מה ההגדלה?

18גלר:
מר ר.

רק הוצאות.

מר י19.זריהן:

הוצאות?

20גלר:
מר ר.

הוצאות שוטפות.

מר י21.זריהן:

כמה זמן יש את האוטו הזה?

22גלר:
מר ר.

אני מניח לפי ה 02-אלף שקל משהו כמו חצי שנה.

מר י23.זריהן:

חצי שנה?

24גלר:
מר ר.

בדרך כלל עלות שנתית זה כ 02-אלף שקל.

מר י25.זריהן:

עלות שנתית של מה?

26גלר:
מר ר.

של אחזקת רכב.

מר י27.זריהן:

טיפולים ,דלק?

28גלר:
מר ר.

טיפולים ,דלק ,ביטוחים.
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אם הוא נוסע בחודש  0,222שקל דלק הוא שורף  00אלף שקל בשנה,
איפה הטיפולים?

מר ח .3געש:

 ,,,22שקל בחודש.

מר י 4.זריהן:

כמה?

מר ר .5גלר:

זה בסדר ,זה ה ,זה החשבון .רכישת ,או.קי ,.ועדה חקלאית

מר י 6.זריהן:

רכישת רכב פיקוח ,מה זה?

מר ר .7גלר:

זה אמרתי.

מר י 8.זריהן:

זה תב"ר?

מר ר .9גלר:

זה לתב"ר ,כן.

מר י10.זריהן:

מה? יצא תב"ר?

11גלר:
מר ר.

מזמן כבר ,כן ,יש לזה תב"ר .היה תב"ר אחד  0,2של פיקוח ותב"ר שני

12

על  022אלף שקל על רכבים.

מר י13.זריהן:

אבל זה העדכון תקציב .למה תב"ר?

14גלר:
מר ר.

לא ,זה ,המקור התקציבי של תב"ר זה התקציב הראשי.

15געש:
מר ח.

לרכישת רכבים.

16גלר:
מר ר.

לרכישת רכב אי אפשר לקחת כסף ...

17געש:
מר ח.

גם האוטו שלי נקנה מתב"ר כשמקור המימון הוא התקציב הרגיל.

מר י18.קעטבי:

אז זה גם מופיע על העדכון?

19גלר:
מר ר.

ועדה חקלאית –  022אלף שקל סך הכל יש הגדלה.

מר י20.זריהן:

ועדה חקלאית  022אלף שקל

21גלר:
מר ר.

 022אלף שקל הוצאות.

22געש:
מר ח.

יובל בר עוז.

מר י23.זריהן:

ועדה חקלאית מחזיקה את עצמה.

24גלר:
מר ר.

לא ,היא מחזיקה את עצמה מחצית

מר י25.זריהן:

אבל פה בישיבה...

26געש:
מר ח.

מחצית ,דקה ,היא מחזיקה את עצמה במובן הזה שחמישים אחוז

27

מהארנונה החקלאית הולכת אליהם על פי חוק ,אבל עדיין כל סעיף

28

הוצאה שלהם עובר דרך הקופה של המועצה כי להם אין חשבון בנק
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נפרד ,אז אתה רואה פה את ההוצאות שלהם וההכנסות שלהם.

מר י 2.זריהן:

הם משלמים לך את זה?

מר ח .3געש:

הם לא משלמים לי כלום.

מר ר .4גלר:

מחצית מהארנונה נזקפת

מר ח .5געש:

לזכותם ,לכרטיס הנהלת חשבונות של הוועדה החקלאית.

מר א .6כאכון:

אז זה כאילו ,זה הכסף שאנחנו נותנים להם?

מר י 7.זריהן:

אבל זה לא מה שאמרתם (...מדברים ביחד ,לא ברור)

מר ח .8געש:

דקה ,דקה ,2 ,אחוז שלהם .לא רק זה ,חבר'ה ,התקציב של הוועדה

9

החקלאית השנתי

10גלר:
מר ר.

בערך  022 ,822אלף שקל.

11געש:
מר ח.

סדר גודל של  022אלף שקל.

מר י12.קעטבי:

אבל אני הבנתי אז כתוצאה מזה שהעלינו להם ב 0,-אחוז אז אתם

13

אמרתם שזה חוסך לנו הרבה כסף.

14געש:
מר ח.

לא אמרנו...

מר י15.קעטבי:

ככה ,אני

16געש:
מר ח.

לא נכון ,אני יכול להביא לך את התמליל ,מה שאני אמרתי שאני ,הייתה

17

18גלר:
מר ר.
19

ועדה חקלאית והוא ( ...מדברים ביחד ,לא ברור)
הוועדה החליטה להעלות את הארנונה לעצמה לחקלאים בשביל שיהיה
להם כסף לבצע עבודה.

20געש:
מר ח.

כי זה מגדיל את ה...

21גלר:
מר ר.

וזה מסייע לנו לממן...

22כאכון:
מר א.

 ...מהכיס שלנו?

23געש:
מר ח.

אני צריך לשלם את ההוצאות ,יש לי כרטיס שזוקף

24כאכון:
מר א.

אבל איפה ההכנסות שלהם?

מר י25.קעטבי:

אז ה ,2-אחוז יורד ,כי אם הם כותבים בעצמם יותר

26גלר:
מר ר.

כן ,נכון

מר י27.קעטבי:

כך הבנתי ,אז מה ,המימון שלנו יורד.

28גלר:
מר ר.

המימון שלנו הוא אפס ,2 ,אחוז מהארנונה שלהם הולכת לעבודות
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שלהם ,לקיצוץ של הוועדה.

מר ח .2געש:

מה שאומר אבי מול ה 022-אלף הוצאות איפה ה 022-אלף הכנסות?

מר ר .3גלר:

הכנסה ,הארנונה ,בסך הכל הארנונה ...משכורות לגני ילדים – סייעות

4

 ,8,3,2,222אחזקת גנים – הפחתה של  02אלף.

מר י 5.זריהן:

כמה עובדים זה?

מר ר .6גלר:

זה יש קרוב ל ,2-עובדים.

מר ח .7געש:

יש לך  02סייעות קבועות ועוד סייעות סבב.

מר י 8.זריהן:

למה חריגה כזו גדולה?

מר ח .9געש:

זה לא חריגה ,ראית קודם בגננות ,כי תקצבנו ,יוסי ,אני אגיד לך ,אתה

10

מתקצב את השנה ב 0-בינואר ,בסדר? עושה תקציב ל ,0200-ב80-

11

בדצמבר או בינואר ,אני מתקצב את השנה כפי שאני יודע עכשיו ,במהלך

12

השנה אני מתכנן ,מקווה לבנות עוד  0גני ילדים חדשים ,היות ואין לי

13

גנים חדשים ואין לי אישור לגנים ממשרד החינוך התקציב שאני מאשר

14

עכשיו בדצמבר לא יהיה  0גנים ולא יהיה  6סייעות או כמה שצריך

15

לעשות את זה .אם נבנה את הגנים ונצליח לפתוח  0גנים חדשים ב0-

16

בספטמבר אנחנו נצטרך בסוף השנה ,בסוף  0200לעשות עדכון תקציב

17

לתוספת

מר י18.קעטבי:

אבל לא על הבניה ,אנחנו לא בונים חיים.

19געש:
מר ח.

אנחנו בונים הרבה.

מר י20.קעטבי:

משרד החינוך בונה ,אנחנו לא ,אתה ,הם מממנים את זה מלא.

21געש:
מר ח.

משרד החינוך בונה ,לא משנה ,אנחנו בונים.

מר י22.קעטבי:

יפה ,אתה לא משלם את זה לא מכספי פיתוח ולא כלום.

23געש:
מר ח.

לא שייך לכספי פיתוח ,על מה אתה מדבר בכלל?

מר י24.קעטבי:

כי אתה מושך מכספי פיתוח ,זה הכל ואל תתחמק מזה.

25געש:
מר ח.

יואב

מר י26.קעטבי:

אתה בונה גן? אתה משלם מה?

27גלר:
מר ר.

נפתחו  0גנים ,מי שמימן את הבנייה זה המועצה ולא משרד החינוך.

מר י28.קעטבי:

במה? ב?
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מר ר .1גלר:

ביובלים כשנפתחו  0גנים ...לא משרד החינוך.

מר י 2.קעטבי:

כנראה שלא היה אישור ורציתם עוד גן.

מר ר .3גלר:

כי היה צורך.

מר י 4.קעטבי:

בסדר

מר ח .5געש:

בנווה פרדים יבנו גנים.

מר י 6.קעטבי:

גם כן זה נבנה לאיזה אוכלוסיה מסוימת אם זה ככה ,זה משהו מעניין

7

מה שאמרת ,זה משהו מעניין מה שאמרתם.

מר ח .8געש:

אחוזה ירוקה בנו גני ילדים ,נוה פרדסים בונים שני גנים.

מר י 9.קעטבי:

 ...שני גנים לטובת החבר'ה האלה וזה לא מכספי משרד הפנים .זה

10

באמת שזה...

11געש:
מר ח.

נוה פרדסים עכשיו יבנו גם כן לפי הסכם הפיתוח

מר י12.קעטבי:

 ...אתה אמרת לי עכשיו...

13געש:
מר ח.

נכון ,אחוזה ירוקה בנו גם כן בהסכם פיתוח שני גני ילדים.

14כאכון:
מר א.

ליד הבית ספר הדמוקרטי?

מר י15.קעטבי:

כן ,בנו שניים מכספי המועצה.

16געש:
מר ח.

איזה בית ספר דמוקרטי ,מה פתאום דמוקרטי.

מר י17.קעטבי:

בית ספר בגין שם.

18געש:
מר ח.

מה פתאום ,על מה אתה מדבר?

19כאכון:
מר א.

זה בנוה אשר.

20געש:
מר ח.

בגין בנוה אשר?

מר י21.קעטבי:

עזוב ,לאוכלוסיה מסוימת ביובלים.

22גלר:
מר ר.

אחזקת גנים...

מר י23.זריהן:

היה אחזקת גנים מקודם ,עוד פעם אחזקת גנים?

24גלר:
מר ר.

נושא גינון ,רשמנו לעשות יותר גינון.

מר י25.זריהן:

הוצאנו פחות ממה שרצינו ,הלאה.

26גלר:
מר ר.

משכורות ושכר מבתי הספר ,זה עובדי ניקיון ,מזכירות ושרתים .אחזקת

27

28געש:
מר ח.

בתי ספר יסודיים
כן ,כי לא היה ...בשנת הלימודים לא היה ,כשהתחלנו תקציב בית ספר
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מעיינות לא היה.

מר א .2כאכון:

לגבי הבנייה של הגנים שלנו אנחנו באים עם הכסף שלנו?

מר ח .3געש:

יש מקומות שבנו גני ילדים בפרדס חנה בהסכמי פיתוח הקבלנים

4

במקום ,כמו שעכשיו אני מקבל בשעה טובה ,נוה פרדסים יבנו גני ילדים

5

בנוה פרדסים בעקבות הסכם פיתוח ,ככה בנו גם אחוזה ירוקה וככה בנו

6

גם ביובלים – נוה גן.

מר ע .7מצליח:

אבי ,משרד החינוך ,גני טרום חובה.

מר א .8כאכון:

אז לא אנחנו...

מר ח .9געש:

דקה רגע.

10גלר:
מר ר.

טרום חובה משרד החינוך לא בונה.

11געש:
מר ח.

אני מנסה

12כאכון:
מר א.

לא הבנתי אותו ...לא אנחנו בנינו? אנחנו בנינו את זה?

13געש:
מר ח.

כשהרשות עושה הסכם פיתוח בהסכם פיתוח היא מכניסה מה שהיא

14

חושבת באותה תקופה ,נוה פרדסים בנו ולא...את הגני ילדים ,דקה.

15כאכון:
מר א.

זה סיפור אחר ,תקופה אחרת.

16געש:
מר ח.

האחוזה הירוקה בנו ,בנו עם הגני ילדים ,אחוזה ירוקה בנו גני ילדים על

17

ההסכם פיתוח.

18כאכון:
מר א.

וביובלים?

19געש:
מר ח.

ביובלים בנו ,היה הסכם פיתוח ,דקה ,אני אסביר לך גם את ההיגיון,

20

משרד החינוך לא בונה גני טרום חובה ,משרד החינוך לא בונה גני טרום

21

חובה ,הוא בונה רק גני חובה ,אנחנו חושבים שגניחובה זה חלק

22

מהשירות שאנחנו צריכים לתת (מדברים ביחד ,לא ברור) אנחנו בשיכון

23

עובדים לא עשינו הסכם פיתוח ,בשיכון עובדים עם מי שבונה שם עכשיו

24

אנחנו לא עושים הסכם פיתוח ,אנחנו עושים את הפיתוח לבד ,אנחנו

25

לוקחים את הכספי פיתוח ומקווים עכשיו לקבל את הכסף ממשרד

26

החינוך לגני ילדים ,אבל כשמקבלים כסף ממשרד החינוך לגני ילדים

27

יכול להיות שהגנים שבנינו מכספינו יורו לנו לתת שירות נוסף של גני

28

טרום חובה כי טרום חובה המשרד לא בונה ,זה הרשויות.
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מר ר .1גלר:

שכר סייעות –  ,2אלף שקל הגדלה.

מר י 2.זריהן:

למה אתה קופץ? משכורות ושכר לבית ספר – .022

מר ח .3געש:

דיברתי על זה עכשיו .מעיינות לא תוכנן בשנת העבודה.

מר ר .4גלר:

בסדר?  ,2אלף שקל ,סייעות

מר א .5כאכון:

חיים ,אפשר לדעת כמה עולה לנו הערב חינוך הזה?

מר ח .6געש:

כן

מר א .7כאכון:

ערב הצדעה לחינוך?

מר ח .8געש:

כמה עולה הערב חינוך?

גב' כ .9גדרון:

בסביבות .02

10כאכון:
מר א.

כולל מיקי קם?

11גדרון:
גב' כ.

השגנו אותה לא בהרבה כסף ,אתה רואה?

12כאכון:
מר א.

עדיף את ה 02-אלף שקל לעשות חדר מורים לבי"ס מורשה.

13גדרון:
גב' כ.

הדברים צבועים ,הדברים צבועים ,גם זה צריך

14רונן:
גב' ר.

זה לא קשור אחד לשני.

15גדרון:
גב' כ.

זה לא קשור ,זה אירועים

16געש:
מר ח.

כוכי ,די ,בבקשה!

17גדרון:
גב' כ.

עניתי לו.

18גלר:
מר ר.

משכורות שפ"ע הקטנה –  022אלף שקל ,חשמל –  ,1,222תקשורת

19

 ,,,222ציוד משרדי – ( ,,,222מלה לא ברורה) –  .,,222רווחה חינוכית,

20

שכר  -הגדלה ב ,,2-רווחה חינוכית דרך0,2 ...

מר י21.זריהן:

תגיד לי ,כמה אנחנו מעבירים למתנ"ס?

22גלר:
מר ר.

לא ,זה העברה ספציפית עבור פרויקט ...או.קי?

מר י23.זריהן:

כמה סה"כ אנחנו מעבירים למתנ"ס?

24גלר:
מר ר.

הם עושים פרויקטים בתחום נוער ואירועים ו ...זה מגיע ל( ...מדברים

25

ביחד ,לא ברור)

26כאכון:
מר א.

אני רוצה להגיד משהו( .מדברים ביחד ,לא ברור)

27גלר:
מר ר.

 02מיליון שקל תקציב ...זה  02אחוז.

28געש:
מר ח.

זה לא מדויק.
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...כל כך הרבה כסף למתנ"ס ,משקיעים שם הרבה ,ההיכל תרבות ...יש
בתי ספר בישוב שלנו ש(רעשים ,לא ברור ,קטיעה) אפשר להמשיך אחי?

דובר:3

צריך להתחיל את הישיבה מההתחלה ,התמלול...

מר י 4.קעטבי:

תחשוב על התשובה שאתה צריך לתת רן.

מר א .5כאכון:

אני רוצה חיים ,באמת חיים ,תרשמי את זה כי זה על חינוך ,יש בתי ספר

6

בפרדס חנה – כרכור שאין להם אולם ספורט או היכל לעשות בו

7

אירועים ,רן ...בסיפור הזה ,בית ספר מורשה בכרכור שבתי לומדת שם

8

בכיתה א' שתהיה בריאה ...למען ההגינות ,הם רוצים לקיים שם

9

לפעמים אירועים ,אין מקום אחר לקיים אירועים ,אז אמרו להם יש או

10

בהיכל ספורט  ...לעשות בהיכל הספורט של בית ספר אלישבע או בית

11

ספר אחר ,זה לא מכובד שבית ספר ילך לבית ספר אחר ,כאילו איפה

12

הגאווה של בית הספר? אבל אין בעיה ,כשאין תקציב ,רינה רונן את

13

מפריעה לי ,אם את לא יודעת ,את לא נמצאת איתנו כאן ,כל ה...

14אטיאס:
מר א.

די עם ההערות האלה ,בחייך.

15כאכון:
מר א.

כי היא חופרת לי שעה בטלפון ,אני שומע את זה ,זה לחפור לי ,ואפרופו

16

חינוך תקשיבי לי ,הציעו להם ללכת לבתי ספר אחרים שאין גאווה לבית

17

ספר הספציפי הזה מורשה להתגאות בו ולהביא את ההורים לשמה,

18

לאירועים ולמסיבות ,אז מה שקורה שהם התבקשו ללכת ,הם רצו ללכת

19

לעשות מסיבה במתנ"ס ,זה סיפור אמיתי.

20גדרון:
גב' כ.

איזה בית ספר עושה במקום שלו?

21כאכון:
מר א.

ממלכתי כרכור.

22גדרון:
גב' כ.

איפה הוא עושה?

23כאכון:
מר א.

באולם ספורט שלהם.

24גדרון:
גב' כ.

זה לא באולם ספורט שלהם ,אתה טועה ,הם עושים אירועים ,למשל

25

אירוע באמת שאירוע גדול אז הם עושים בחוץ כמו ש-

26כאכון:
מר א.

הם עושים אירועים שמה ,אני במקרה הייתי שם כי יש לי אחיינים שמה.

27גדרון:
גב' כ.

אירועים קטנים.

28געש:
מר ח.

מרחבים עושים ,ומרחבים
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מר א .1כאכון:

אני מדבר אתך על ...

מר ח .2געש:

מרחבים עושים באולם הספורט המקורה שלהם.

מר א .3כאכון:

לא הבנתי ,על הכיפאק ,אני מברך על כך.

גב' כ .4גדרון:

אז מה הבעיה?

מר א .5כאכון:

אבל במורשה אין את זה.

מר ח .6געש:

למורשה אין מגרש ספורט מקורה?!

גב' כ .7גדרון:

אין אולם ספורט מקורה למורשה?

מר א .8כאכון:

יש להם סגור בחורף?

גב' כ .9גדרון:

לא צריך סגור.

10געש:
מר ח.

גם למרחבים אין ,גם למרחבים אין.

11כאכון:
מר א.

בקור הזה.

12געש:
מר ח.

גם לרבין אין.

13כאכון:
מר א.

 ...מרחבים...

14געש:
מר ח.

לרובם אין.

15כאכון:
מר א.

אבל פה ...אני חושב שאתם מסכימים איתי ,לשמה אני חותר ,יש לנו

16

מתנ"ס ,רק רגע ,יש לנו מתנ"ס ,או.קי ?.שהוא שלנו ,אנחנו מתקצבים

17

אותו  0מיליון שקלים בשנה.

18געש:
מר ח.

לא ,לא ,לא (מדברים ביחד ,לא ברור) די ,די ,די ,דקה ,דקה

19כאכון:
מר א.

אתה נותן מיליון שקל?

20געש:
מר ח.

חבר'ה ,עובר דרכו סכום יותר גדול ,אנחנו מתקצבים אותו

21כאכון:
מר א.

בכמה?

22געש:
מר ח.

בכמיליון מאה

23כאכון:
מר א.

מיליון מאה?

24גדרון:
גב' כ.

רגע ,תקשיב עד הסוף רגע.

25געש:
מר ח.

אתה לא רוצה להקשיב ,אתה רוצה לשמוע דבר .מיליון מאה זה

26

ההשתתפות של המועצה במתנ"ס ,זה סדר גודל של  02אחוז מהתקציב

27

שלו ,הוא משמש לפעילויות שונות ולסבסוד חלק מהפעילויות שלנו.

28

סכומים נוספים עוברים למתנ"ס כי החלטנו בתחילת הקדנציה הקודמת
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1

שהוא הזרוע הביצועית לפעילות בלתי פורמלית .סכומים נוספים עוברים

2

דרכו אבל הוא לא מקבל אותם כסבסוד ,זו פעילות נוער ,פעילות תרבות,

3

זה פעילות

גב' כ .4גדרון:

רק על מה שהוא עושה.

מר ח .5געש:

אבל זה לא שאני נותן לו עכשיו  0מיליון שקל כסף לא צבוע ותעשה איתו

6

מה שאתה רוצה .הסכום היחידי שהוא כסף לא צבוע שזה סכום שהוא

7

מקבל זה המיליון מאה

מר א .8כאכון:

או.קי.

מר ח .9געש:

דקה ,דקה ,בסכום הזה אנחנו מקבלים  ,02נדמה לי  02ערבים בשנה,

10

המועצה מקבלת  02ערבים בשנה מהאולם כי האולם הזה גם כן צריך

11

להיות ,להחזיק את עצמו עם משהו ,אז חלק מהבתי ספר ,יש בתי ספר

12

יותר קטנים ,מוצאים לעצמם מקומות אחרים ,חלק לא יוצאים מבית

13

הספר בכלל ,חלק לא יוצאים מבית הספר בכלל

14כאכון:
מר א.

יש להם מקומות איפה לצאת?

15געש:
מר ח.

לא ,אין להם ,מה יש להם? מה יש למרחבים?

16גדרון:
גב' כ.

לרוב בתי הספר אין.

17כאכון:
מר א.

אז בגלל זה מרחבים הוא פחות נחשב לבי"ס טוב...

18גדרון:
גב' כ.

מה זה קשור? למה אתה סתם אומר?

19כאכון:
מר א.

אני לא סתם אומר.

20גדרון:
גב' כ.

בית ספר מרחבים

21כאכון:
מר א.

אני רוצה להגיע לתכל'ס ,המנהלת של המתנ"ס או מי שלא תהיה שמה

22

מבקשת מעל  0,222שקל ורן יודע את זה.

23גדרון:
גב' כ.

נכון

24כאכון:
מר א.

אלף דולר להשכיר את ה-

25גדרון:
גב' כ.

מה אתה רוצה?

26כאכון:
מר א.

שתלמידי בית הספר(...מדברים ביחד ,לא ברור) ...לכל בית ספר לחלק

27

28געש:
מר ח.

יומיים( .מדברים ביחד ,לא ברור) מיליון ומאה אלף שקל...
מה הקשר? למה בחיפה ...בקונגרסים  ...בתי הספר...
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אני יכול להגיד לך שנוה שני בחדרה ותבדוק אות ,נוה שני בחדרה
...תיכון חדרה שמה ,הם משלמים שמה הוצאות...

מר ח .3געש:

מי זה הם? זה של התיכון ,לא צריך לשלם.

מר א .4כאכון:

לא משנה ,אבל בתי הספר משתמשים בו.

מר ח .5געש:

אני לא יודע.

מר א .6כאכון:

אני אומר לך.

מר ח .7געש:

אני יכול לבדוק.

מר א .8כאכון:

תבדוק ,אבל תקשיב ,משתמשים בזה אבל חיים.

מר ח .9געש:

רשמנו לפנינו ,רשמנו לפנינו את הערתך ,בוא נעבור הלאה.

10כאכון:
מר א.

לא ,אני מבקש חיים ,לרשום את ההערה

11געש:
מר ח.

אבל זה לא הנושא...

12כאכון:
מר א.

פה מייצרים כסף.

13גדרון:
גב' כ.

זה לא קשור!

14געש:
מר ח.

זה לא הקטע הזה.

15כאכון:
מר א.

נורית ,אני מסביר לך פה ,תקשיבי ,זה אבסורד

השמשוני:
ד"ר 16

אני שומעת מצוין...אבל אני אומרת לך משהו אחר ,אני אומרת לך שאם

17

יש פה עניין שצריך לבדוק אותו אנחנו נבדוק אותו...

18גדרון:
גב' כ.

נבדוק אותו ,נכון.

19כאכון:
מר א.

...העניין נבדק כבר על ידי רן גלר שפניתי אליו לא פעם ולא פעמיים,

20

21גדרון:
גב' כ.
22

מצוין ,בסך הכל ביקשתי שתלמידי בית הספר יוכלו...
...הבת שלך בבית ספר ישן ,יש עוד הרבה בתי ספר( .מדברים ביחד ,לא
ברור)

23כאכון:
מר א.

אני מדבר על כלל בתי הספר( .מדברים ביחד ,לא ברור)

השמשוני:
ד"ר 24

רק משפט אחד ,אחר כך אחרי הישיבה ,שניה ,משפט אחד ,תספר לו

25

אחר כך אחרי הישיבה כי היית בתוך העניין הזה שכל הזמן ,שכל הזמן

26

היה לנו בעיות ,כאכון ,חבל שאתה לא מקשיב.

27כאכון:
מר א.

אני מקשיב.

השמשוני:
ד"ר 28

כל הזמן אנחנו דיברנו על זה שתרבות צריך לממן ,דיברנו על זה ,אתה
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חברת איגמי20-3666808,
ט' בטבת תשע"א

1

זוכר? עשינו ישיבות וזה ,וקשתי אז היה באיזה ועדה ואמרנו איך אנחנו

2

עושים וזה ,לא ,אין ,זה לא קשור בכלל ,מכיוון שהם צריכים לממן את

3

עצמם ,התרבות צריכה לממן את עצמה ,היא לא מצליחה לממן את

4

עצמה.

מר א .5אטיאס:

היא לא מממנת את עצמה.

מר א .6כאכון:

על חשבון התלמידים.

ד"ר 7השמשוני:

אז אנחנו ,מה זה קשור? (מדברים ביחד ,לא ברור) עוד פעם מורשה.

מר ח .8געש:

הלאה ,הלאה

מר א .9כאכון:

 ...בבית ספר ממלכתי כרכור נודע לי והופתעתי לחלוטין ,אני לא יודע

10

אם זה מותר ,יכול להיות שזה מותר ואני טועה שמתקיימים שמה

11

בערבים אירועים כגון חוגים למיניהם שלא קשורים לתלמידי בית הספר.

12געש:
מר ח.

של המתנ"ס.

13כאכון:
מר א.

של המתנ"ס ,כן

14געש:
מר ח.

כן ,כן ,כן

15גדרון:
גב' כ.

אבי ,לפני שאתה מדבר אז תברר ,בחייך ,אתה לא מבין .תשמע את

16

התגובה ,יש תגובה וטענה.

17געש:
מר ח.

טוב ,די ,כוכי די.

18כאכון:
מר א.

יש איזה שלוחה של המתנ"ס שהייתה צריכה להיות מאושרת על ידי

19

חברי המועצה פה?

20אטיאס:
מר א.

...בקדנציה הקודמת.

21געש:
מר ח.

אנחנו העברנו למתנ"ס את כל הפעילות הבלתי פורמלית ,נקודה ,סגרנו

22

את האגף לחינוך בלתי פורמלי במועצה ,אין פעילות של המועצה ,רק גוף

23

אחד מרכז את הפעילות.

24כאכון:
מר א.

אבל זה בבית ספר.

25גדרון:
גב' כ.

רגע ,זה רעיון מאוד יפה שרן נתן לך את האולם שהוא נתן לך ,רעיון

26

מאוד יפה.

27כאכון:
מר א.

איפה הגאווה המקומית של בית הספר?

28גדרון:
גב' כ.

איזה גאווה? זה לא קשור לרוח בית הספר( .מדברים ביחד ,לא ברור)
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ט' בטבת תשע"א

מר י 1.זריהן:

 ...מה זה רווחה חינוכית?

ד"ר 2השמשוני:

לא אמרתי למה לא ,אבל אמרתי זה לא נכון.

מר ר .3גלר:

רווחה חינוכית יש המרכז לגיל הרך ויש שם קט -גן ליד ,כל המכלול זה

4

הוצאות ,זה כל מיני...

מר י 5.זריהן:

 0,2אלף שקל?

מר ר .6גלר:

כן ,זה עזרה בגיל הרך.

מר ח .7געש:

אני מזמין אתכם פעם לקחת ,לא ,על מה אתה מדבר עכשיו? על הרווחה

8

החינוכית ,שונות או קבלניות מתנ"ס?

מר ר .9גלר:

דרך מתנ"ס.

10געש:
מר ח.

דקה ,דקה ,דיברנו ,דקה ,המרכז הטיפולי לגיל הרך שיש בפרדס חנה

11

כרכור ,הבניין הוא תרומה של תורם וביטוח לאומי ,הוא מוכר בטופס 01

12

על ידי קופות החולים ,נעשית שם פעילות בלתי רגילה ,אתם מוזמנים

13

לראות אותה.

14גדרון:
גב' כ.

מדהימה.

15געש:
מר ח.

ויש שם כספים שזורמים לעניין הזה ,במקביל יש שם קט-גן.

מר י16.זריהן:

 ...קופת חולים?

17געש:
מר ח.

כן ,כן ,טופס  01של קופות החולים.

מר י18.זריהן:

זה רק להוצאות?

19געש:
מר ח.

זה רק להוצאות.

מר י20.זריהן:

כמה הכנסות יש שם?

21גלר:
מר ר.

יש הכנסות משהו כמו  022אלף שקל .הלאה ,רווחה חינוכית

מר י22.זריהן:

וזה כסף שהולך למתנ"ס ה 022-או למועצה?

23גלר:
מר ר.

לא ,למועצה ,מה שבגיל הרך ההכנסות זה מועצה.

מר י24.זריהן:

אנחנו הוצאנו פה  ,0,2אם הוא טוען שיש עוד  022ה 022-האלה נוספים

25

ל 0,2-למתנ"ס או שזה ...

26געש:
מר ח.

לא ,לא

27גדרון:
גב' כ.

איזה מתנ"ס?

28געש:
מר ח.

ההכנסות נכנסות למועצה .לא ,לא ,נורית ,זה פעילות של הרווחה
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חברת איגמי20-3666808,
ט' בטבת תשע"א

1

החינוכית שהולכת דרך המרכז של תמר שבע ,לא שייך אחד לשני.

2

ההכנסות מהגיל הרך מגיעות למועצה ,הן לקופה והן לחשבון הבנק שלה.

מר י 3.זריהן:

אם אנחנו מגיעים לשם אז שם זה  6,2אלף פחות  ,0,2זה הכוונה.

מר ח .4געש:

זה הכנסה וזה הוצאה ,ההוא  0,2וזה .0,2

מר י 5.זריהן:

זה  0,2שהוציאה המועצה.

מר ח .6געש:

הוציאה המועצה.

מר ר .7גלר:

היא מקבלת הכנסה.

מר י 8.זריהן:

למתנ"ס ,אם הם קיבלו מהגיל הרך הזה עוד  022אלף?

מר ח .9געש:

אז זה מתקזז ,0,2 .אבל אני הוצאתי ,בכרטיס הוצאה כתוב .0,2

מר י10.זריהן:

לא משנה ,אם הכסף מגיע לפה מה שאתה אומר...

11געש:
מר ח.

אתם מוזמנים אגב לראות את המרכז ,הוא בלתי רגיל.

12גלר:
מר ר.

הרווחה ,שונות ,הקטנה מ 12-ל.02-

13געש:
מר ח.

למה הופחת?

14גלר:
מר ר.

כל מיני הוצאות.

15געש:
מר ח.

פעולות שרצינו לעשות ולא בוצעו.

16גלר:
מר ר.

לא ביצעו .פנימיות יום ,הגדלה מ 002-אלף שקל ל 322-אלף שקל ,זה

17

היום לימודים

18געש:
מר ח.

זה היום לימודים ארוך ב 8-בתי ספר ו 3-גני ילדים ,מה שנקרא...

מר י19.זריהן:

זה עולה לנו כמה? עולה לנו ?322

20גלר:
מר ר.

עולה לנו  322אלף שקל ויש גביה מההורים משהו כמו רבע מיליון שקל,

21

הפער על חשבון המועצה .הסעות חינוך מיוחד ,הגדלה ב 022-אלף שקל,

22

ראינו שיש גם הכנסה שהיא יותר גדולה .משכורות לתרבות ,נושאי

23

תרבות

מר י24.זריהן:

כמה אנחנו משלמים היום על הסעות ,אתה יכול להגיד?

25גלר:
מר ר.

הסעות עולה לנו נטו  92אלף שקל.

מר י26.זריהן:

ואנחנו יותר ממה שהיה עולה לנו?

27גלר:
מר ר.

לא ,היום זה פחות ממה שהיה אי פעם.

28געש:
מר ח.

ה 0-מיליון זה הכל.
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ט' בטבת תשע"א

מר ר .1גלר:

 0מיליון שקל זה הפער ,הדלתא.

מר י 2.זריהן:

כמה זה היה אז הכל?

מר ר .3גלר:

היה הרבה יותר.

מר ח .4געש:

הכירו לנו היום ביותר השתתפות.

מר י 5.זריהן:

היה  0,022,222בזמנו לקח האיגוד ,כמה ...

מר ר .6גלר:

לא זוכר את הסכומים אבל כיום  ...במצב הכי טוב שהיינו אי פעם.

מר י 7.זריהן:

אז אם אנחנו במצב הכי טוב שהיינו אי פעם למה אנחנו לא עושים

8

הסעות לחקלאי ולאורט?

מר ר .9גלר:

כי הכספים הלכו לדברים אחרים.

מר י10.זריהן:

אבל גם הם צריכים שירותים ,מה ,האנשים האלה לא צריכים?

11געש:
מר ח.

 ...איפה שאנחנו...

12גלר:
מר ר.

כל ילד שזכאי להסעה

13געש:
מר ח.

מקבל הסעה.

מר י14.זריהן:

אם זה  ,ק"מ  ...זה מה שאתה אומר לי.

15געש:
מר ח.

כמו כל מדינת ישראל.

מר י16.זריהן:

לא כולם...

17גלר:
מר ר.

מי שזכאי.

18געש:
מר ח.

הוא אמר מי שזכאי.

19גלר:
מר ר.

משכורות ,ספריות – הפחתה  022אלף שקל.

מר י20.זריהן:

מה זה תרבות?

21גלר:
מר ר.

משכורת תרבות בעיקר זה שכר לבית הראשונים ,בבית הראשונים יש

22

שתי עובדות של המועצה.

מר י23.זריהן:

שתי עובדות וזה גדל לכמה?

24גלר:
מר ר.

זה הופחת.

25געש:
מר ח.

זה הופחת.

מר י26.זריהן:

קטן מ 012-ל.802-

27געש:
מר ח.

נכון

28גלר:
מר ר.

כי עובדת אחרת הועברה.
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ט' בטבת תשע"א

מר י 1.זריהן:

כמה עובדים ב?0 ,802-

מר ר .2גלר:

לסעיף אחר ,כמה זה עובדות? זה עובדות ניקיון שמנקות את המבנים ו0-

3

עובדות שעובדות בבית הראשונים .משכורות ספריות – הפחתה ב022-

4

אלף שקל .חשמל ספריה – הפחתה ,טלפון הגדלה ל ,0,-פעולות שימור

5

בספריה – הפחתה ב 02-אלף שקל ,מועדון אור – הוצאות שונות הגדלה

6

ב ,,,222-מועדון פיס  ...חשמל – הפחתה ב .,,222-שכר קידום נוער –

7

הגדלה ב 12-אלף שקל.

מר י 8.זריהן:

שכר לקידום נוער ,מה זה קידום נוער?

מר ח .9געש:

זה אורט .לא מצליחים לגייס ספרנים ,יצא עכשיו מכרז שלישי או רביעי,

10

לא באים .קיבלנו עכשיו לעבודה את הבן של יוסי אהרון .אני מקווה

11

שעכשיו נצליח לגייס מנהלת ספריה ,שלושה מכרזים קיבלנו לעבודה,

12

באו ,עשו סימולציה בשכר אמרו תודה רבה והלכו ,אז עכשיו פורסם

13

מכרז רביעי.

14גלר:
מר ר.
15

קיטנות ,שכר –  ,0אלף שקל .משכורות ספורט – הפחתה ב ,2-אלף
שקל .הוצאות רווחה מצרפיות – גידול ב.0,022,222-

מר י16.זריהן:

 0,022,222הוצאות?

17גלר:
מר ר.

יש גם הכנסה מצד שני של  ,0,022,222אנחנו מממנים את ה 0, -אחוז.

18

מועצה דתית

מר י19.זריהן:

איפה ה?03,-

20גלר:
מר ר.

 ...הפחתה בעקבות שינוי אחוזים ,תקצבנו ,היה  62 ,62:02אחוז מועצה,

21

 02אחוז מדינה ,הייתה החלטה של חצי חצי ,2 ,אחוז

22געש:
מר ח.

ההחלטה הזו תשונה כנראה שוב.

23גלר:
מר ר.

ב 0200-כבר קיבלנו הנחיה שזה חוזר ל.62:02-

24געש:
מר ח.

העיריות הגדולות לא מוכנות לממן.

25גלר:
מר ר.

משכורות

מר י26.זריהן:

איפה ה 03,-אלף? איפה ה 03,-אלף של החינוך התורני? מצאת אותם?

27גלר:
מר ר.

יש פה סכומים לפי התקציב ,יש פה

מר י28.זריהן:

בתקציב הקודם שמת  ,03,בתקציב הקודם היה  03,אלף שקל בחינוך
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חברת איגמי20-3666808,
ט' בטבת תשע"א

התורני ,איפה הוא?
אני אגיד לך ,היום ההוצאה מורכבת מ ,2-אחוז מהתקציב שאושר על
ידי משרד החינוך

מר י 4.זריהן:

אני הבנתי אותך ,,2:,2 ,שנה הבאה .62:02

מר ר .5גלר:

ועוד  022אלף שקל שניתנו להוצאות אחרות.

מר י 6.זריהן:

 022אלף שניתנו להוצאות אחרות ,איפה הן ניתנו? אני לא רואה אותן

7

פה.

מר ר .8גלר:

ה 0,830,222-זה  022אלף שקל ועוד ה ,2-אחוז שאושר.

מר י 9.זריהן:

ה 0,830,222-זה  022אלף?

10גלר:
מר ר.

זה  022אלף שקל ועוד  ,2אחוז מהתקציב שמאושר ,זה הכל .משכורות

11

רכזי קליטה – הגדלה ב ,2-אלף שקל .ואיכות הסביבה ,השתתפות

12

באיגוד ערים –  1,222שקל תוספת.

מר י13.זריהן:

תסביר לי בבקשה.

14כאכון:
מר א.

קח מחשבון ,אתה טועה רן

15גלר:
מר ר.

במה?

מר י16.זריהן:

 ...אתה נותן את זה במקום אחר ,איפה אתה נותן?

17גלר:
מר ר.

לא ,לא ,יש סעיף אחד שהוא מורכב מ ,2-אחוז מתקציב הוועדה כפי

18

שהוא אושר.

מר י19.זריהן:

כמה התקציב של המועצה הדתית היום?

20גלר:
מר ר.

.0,830,222

מר י21.זריהן:

 0,830,222זה גם המועצה וגם

22גלר:
מר ר.

לא ,זה רק החלק של המועצה.

מר י23.זריהן:

וזה  ,2אחוז?

24גלר:
מר ר.

זה  ,2אחוז מתקציב המאושר  ...ועוד  022אלף שקל.

מר י25.זריהן:

ב 0,830,222-יש עוד ?022

26גלר:
מר ר.

זה כולל

מר י27.זריהן:

זה כולל את ה?022-

28געש:
מר ח.

טוב ,עוד מישהו רוצה לשאול ,להעיר?

ישיבת מועצה מקומית פרדס חנה-כרכור
 06בדצמבר 0202

מר א .1כאכון:
2

,0

חברת איגמי20-3666808,
ט' בטבת תשע"א

אני רוצה להעיר ,לקבל את התשובה של העו"ד האם מותר לנו להשתמש
בכסף לפני שמקבלים אישור ממשרד הפנים.

עו"ד3ג .ג'ובראן :אני קודם כל ...לא התרכזתי ,כפי ששמתם לב ...לפעמים התקציב
4

השוטף מממן הוצאות פיתוח והתקציב הבלתי רגיל מכסה אותם,

5

במקרה הזה שההעברה היא לצורך כיסוי ...אז התקציב הבלתי רגיל לא

6

משנה את יעודו ולא צריך את אישור משרד הפנים להשתמש בכסף הזה.

7

אין כאן מדובר בהעברה מהתקציב הבלתי רגיל לתקציב השוטף לצורך

8

צרכים שוטפים אלא צרכים של פיתוח שהתקציב הבלתי רגיל הוא...

מר א .9כאכון:

למה אין העברה? יש העברה.

 .10ג'ובראן :כי זה נועד לכסות הוצאות שקשורות לפיתוח.
עו"ד ג
מר י11.קעטבי:

ואם זה לא נועד להוצאות פיתוח ,אז מה?

 .12ג'ובראן :אז אני אמרתי.
עו"ד ג
מר י13.קעטבי:

אז אי אפשר.

 .14ג'ובראן :זה אמור לכסות הוצאות פיתוח .הנדסה היא חלק מהתקציב של הפיתוח
עו"ד ג
15

מר י16.קעטבי:

גם.
ואם זה לא נועד למטרה הזו?

 .17ג'ובראן :אז לא מעבירים.
עו"ד ג
18געש:
מר ח.

חבר'ה ,אתה לא יכול להעביר כספי פיתוח לשוטף ללא אישור.

מר י19.קעטבי:

חיים ,זה לשוטף כי אתה

20געש:
מר ח.

אתה טועה ,מה לעשות?

מר י21.קעטבי:

חיים ,כי אתה גומר את השנה ב 0-מיליון שקל משכורות ,אני מאוד

22

מאוד מצטער.

23געש:
מר ח.

השנה הזאת

מר י24.קעטבי:

אתה מאזן את זה מהכסף הזה.

25געש:
מר ח.

0202

מר י26.קעטבי:

מה לעשות? זה כתוב פה ,לא אני כתבתי.

27געש:
מר ח.

0202

מר י28.קעטבי:

ואתה מאשר את זה מהכסף הזה.

ישיבת מועצה מקומית פרדס חנה-כרכור
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חברת איגמי20-3666808,
ט' בטבת תשע"א

מר ח .1געש:

או.קי.

מר י 2.זריהן:

תן לי במלל מלא את מה שאמר העו"ד ג'ובראן.

מר ח .3געש:

תקבל במלל מלא גם את הישיבה הקודמת כתוב במלל מלא ,כל מי

4

שאמר שהוא אמר בפתיחת הישיבה כאלה דברים.

מר א .5כאכון:

יש את זה פה.

מר ח .6געש:

יש לכם ,כן .אני מבקש לאשר את העדכון תקציב ל ,0202-מי בעד? מי

7

נגד?

מר י 8.זריהן:

יואב ,תרים את היד.

מר ח .9געש:

אין נמנעים ,תודה רבה ,העדכון עבר.

מר י10.זריהן:

חג שמח.

11געש:
מר ח.

תודה רבה לכם ,שבת שלום.

מר י12.קעטבי:

מה עם הדו"ח הזה? ומה עם הדו"ח?

13
14
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-ישיבה נעולה-

