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 7 השתתפו:

 8 מר חיים געש , ראש המועצה

 9 סגן ומ"מ ראש המועצה –דר' אלדד בר כוכבא 

 10 סגן ראש המועצה –אס מר אלי אטי

 11 מנצור, הרב יעקב צדקה,  חברי המועצה: גב' חיה בן צבי , גב' שרון בן צור , מר נחמיה

 12מעודה, מר רון לירם, גב' הגר פרי יגור, מר אבי כאכון,  מר איציק בוחבוט לוין, מר אפרים

 13 .מר יואב קעטבי

 14 :נכחו

 15 רו"ח רן גלר , גזבר ומזכיר המועצה

 16 מהנדס המועצה –אדר' אריה רפפורט 

 17 מנהלת הלשכה –גב' צילה כהן 

 18 

 19 על סדר היום:

 20 ./2/1אישור תבחינים של וועדת התמיכות לשנת  . 1

 21 .  אישור מינויו של מר אייל שני כנציג המועצה באיגוד ערים לאיכות הסביבה2

 22 וכנציג המועצה באיגוד ערים וטרינרי.     

 23 כיום(. 33%משכר מנכ"ל )במקום  %//-העלאה ל-.  עדכון שכר בכירים לגב' זיוה דסקל3

 24 .  אישור תב"רים./

 25 

 26 

 27 ערב טוב, שלום לכולם. מתכבד לפתוח ישיבה מן המניין נדחית.  ר:"מר ח. געש, יו

(/201) 7ישיבת מועצת פרדס חנה כרכור מן המנין מס'  פרוטוקול    

 ח' שבט תשע"ד  /90102/1יום ה' מ
 תשע"ג   
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 1 

 2 ./2/1.  אישור תבחינים של וועדת התמיכות לשנת 1

 3סעיף ראשון על סדר היום אישור תבחינים של ועדת התמיכות.  ר:"מר ח. געש, יו

 4מתנצל בשמו של ג'ובראן ג'ובראן, אמא שלו בבית לפני כן אני 

 5חולים והוא תקוע בפקק בדרך חזרה מאיכילוב. אני מאחל 

 6 לאימא שלו בריאות טובה ואריכות חיים. 

 7אנחנו מחויבים לאשר את התבחינים של ועדת התמיכות כל שנה  

 8מחדש. זה לא משהו שאנחנו ממציאים, חלק גדול מהתבחינים 

 9ת של משרד הפנים. רן, אתה רוצה להסביר רשומים בנוהל תמיכו

 10 משהו?

 11אין יותר מדי מה להסביר. אחת לשנה בהתאם לנוהל משרד  ח ר. גלר:"רו

 12בעניין של התמיכות אנחנו צריכים לאשר במליאת הפנים 

 13המועצה את נושא התבחינים. רוב הסעיפים הם בהתאם לחוזר 

 14 זהו בגדול. המנכ"ל. 

 15 ה. כן, הגר בבקש ר:"מר ח. געש, יו

 16 יש לי משהו  מר ר. לירם:

 17 רגע, הגר ביקשה את רשות הדיבור.  ר:"מר ח. געש, יו

 18יש נושא אחד שכתוב לפי הפרוטוקול שבתחילת הדיון במידה  מר ר. לירם:

 19ויש איזה מחלוקת לגבי הנושאים שעולים לסדר היום, ניתן 

 20 להציג אותם. הצגתי אותם בפני רן, הצגתי אותם בפניך. 

 21שאים שהעליתי, שניים מהם אני מוצא לציין. אחד יש שלושה נו 

 22מהם זה הסדרי תנועה בשכונת נווה פרדסים., השני זה הסדרי 

 23תנועה בשכונת יובלים. שניהם זה סכנות בטיחותיות בשכונות 

 24 שצריך לדון בהן.

 25הסיבה שאני העליתי את הנושאים הללו זה מכיוון שתושבים  

 26 ולא הצליחו.  ניסו להעלות את זה לגורמים המקצועיים

 27רון, אני אשמח בתיאום תנועה שהיום אני חבר ויו"ר הועדה   לוין:-מר א. בוחבוט
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 1שתפנה את זה אלי. אני אשמח לקדם את זה ולעבוד עם המהנדס 

 2 ועם כל הגורמים האלה. אני אשמח מאוד. 

 3 מעולה. מעולה. אני רוצה  מר ר. לירם:

 4 . קיבלת תשובה ר:"מר ח. געש, יו

 5כמו שאמרתי, אני אשמח לקבל את כל המידע ולעבוד מול   לוין:-טמר א. בוחבו

 6 הגורמים המקצועיים, כי זה גורמים מקצועיים בסופו של דבר.

 7בסופו של דבר זה גורמים מקצועיים, למעט דבר אחד. יש כאן  מר ר. לירם:

 8צורך לקחת החלטה לגבי דבר אחד שמהנדס כבישים או מהנדס 

 9 בטיחות יבצע את

 10רון, הציעו לך הצעה. תאמין לי, בועדת תיאום תנועה או לא  ר:"יו מר ח. געש,

 11 חשוב איך קוראים לה יושב מהנדס תנועה. 

 12 נהדר. מר ר. לירם:

 13תלוי לפי הנושאים, הם קובעים. כשאתה רואה במפר זה אחרי  ר:"מר ח. געש, יו

 14שמישהו אישר אותו. אתה רואה תמרור, זה אחרי שמישהו חתם 

 15עבר חציה, אחרי שמישהו חתם עליו. הסדרי עליו. אתה רואה מ

 16תנועה חד סטרי או דו סטרי, זה אחרי שמישהו חתם עליו. יש 

 17ועדה והיא עובדת, עבדה בשנים האחרונות להפליא, גם עם עמוס 

 18 כחלון וגם עם נחמיה ואני בטוח

 19 אני מקבל את מה שאמרת  מר ר. לירם:

 20 אני בטוח שהיא תעבוד  ר:"מר ח. געש, יו

 21. אחד לקבוע פגישה רק דבר אחד. אני מבקש שני דברים קטנים ירם:מר ר. ל

 22 בהקדם בנושא. 

 23היא מתכנסת, יש לה זמנים קבועים שהיא מתכנסת. ואני   לוין:-מר א. בוחבוט

 24אשמח לעדכן אותך מתי בפעם הבאה שהיא תתכנס ומה 

 25 התוצאות. 

 26 אני מבקש לעשות את זה בהקדם.  מר ר. לירם:

 27היא מתכנסת מתי שהיא מתכנסת עפ"י תיאום עם כל   לוין:-מר א. בוחבוט
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 1הגורמים המקצועיים, והיא מתכנסת בתאריכים קבועים אלא 

 2 אם כן יש משהו

 3 אשמח לקבל את התאריך ולהיות נוכח בוועדה  מר ר. לירם:

 4אתה כותב מכתב לפקידה של הועדה אני מבקש לדון בנושא   לוין:-מר א. בוחבוט

 5 היא כבר תעביר את זה הזה. אתה כותב לה את זה,

 6 המהנדס כבר קיבל את זה. זה נמצא במשרד המהנדס. מר ר. לירם:

 7 טוב חברים.  ר:"מר ח. געש, יו

 8 גם צריך להביא את החומר לוועדה.   לוין:-מר א. בוחבוט

 9 זה הוגש כבר למהנדס. מר ר. לירם:

 10 טוב. הגר. ר:"מר ח. געש, יו

 11 ם כמה הערות. וג כמה שאלותגם יש לי  ה. פרי יגור: 'גב

 12 כן. ר:"מר ח. געש, יו

 13אם אני לא טועה, אנחנו צריכים  004446קודם כל בחוזר מנכ"ל   ה. פרי יגור: 'גב

 14 לקבל אישור בכתב של היועץ המשפטי

 15 אז התנצלתי שהוא איננו פה. זה יצורף לתבחינים. ר:"מר ח. געש, יו

 16להוראות הדין,  אוקי. אישור בכתב שכל התבחינים בהתאם  ה. פרי יגור: 'גב

 17 לרבות עניין שמירת עיקרון השוויון. כן, חיים?

 18 , הוא רק תקוע.כן. לא, פשוט ג'ובראן כזה בסדר ר:"מר ח. געש, יו

 19 בסדר. אז למען הסדר הטוב רק שזה יישלח לנו בהמשך?  ה. פרי יגור: 'גב

 20 טוב. ר:"מר ח. געש, יו

 21ול מתקציב שהושקע עכשיו אני מבקשת לדעת כמה סך הכ  ה. פרי יגור: 'גב

 22 4468-בתמיכות ב

 23 אבל זה לא הדיון עכשיו.  ר:"מר ח. געש, יו

 24 תרשה לי לשאול את השאלות  ה. פרי יגור: 'גב

 25את יכולה לשאול את השאלות, נו. אבל אי אפשר, תראי, יש  ר:"מר ח. געש, יו

 26נושא שאנחנו דנים בתבחינים ולא בכמות הכסף. תקשיבי, כמות 

 27מופיע בתקציב היקף התקציב שמיועד הכסף דנו בתקציב, 
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 1 לתמיכות. נדמה לי גם בחלוקה של הנושאים. 

 2 בוודאי. ח ר. גלר:"רו

 3 גם בחלוקה של הנושאים. ר:"מר ח. געש, יו 

 4 איפה?  ה. פרי יגור: 'גב

 5-אני יכול להראות לך, אני יכול להגיד לך גם את הסכומים. ב ח ר. גלר:"רו

 6אלף שקל  654ות הנוער. בנושא תנועאלף שקל  644היה  4468

 7 לנושאי תרבות, זה תחום רחב מאוד, כולל הדת והכול.

 8 כן.  ה. פרי יגור: 'גב

 9 אלף שקל לנושא ספורט. 844-וכ ח ר. גלר:"רו

 10 אוקי. עכשיו השנה יש בזה גידול, קיטון?  ה. פרי יגור: 'גב

 11 אלף שקל. 654-בתנועות הנוער היה גידול ל השנה ח ר. גלר:"רו

 12 וכל השאר נשאר אותו דבר?  יגור: ה. פרי 'גב

 13 כל השאר נשאר אותו דבר. ח ר. גלר:"רו

 14 אוקי.   ה. פרי יגור: 'גב

 15 כמה היה תנועות הנוער לפני כן? מר א. מעודה:

 16 .654-, עלינו ל644 ר:"מר ח. געש, יו

 17 מה זה תנועות נוער, בני עקיבא מר א. מעודה:

 18 ר עובד, צופים.בני עקיבא, שומר הצעיר, נוע ר:"מר ח. געש, יו

 19לחזור על כמה נהלים, למשל חוזר מנכ"ל  אני מתעקשת בכל אופן  ה. פרי יגור: 'גב

 20דורש את זה, שהגזבר0מנכ"ל יפרסמו את התמיכות משרד הפנים 

 21 לפי סעיפים באתר המועצה.

 22 מופיע. ר:"מר ח. געש, יו

 23 וכמה. אני מצאתי את התבחינים, לא את הסעיפים של התמיכות  ה. פרי יגור: 'גב

 24 . במידע לתושב. 4468, 4464, 4466מופיע. בסיכום   צ. כהן: 'גב

 25 אתם אומרים מופיע ואני לא מצאתי.  ה. פרי יגור: 'גב

 26במידע לתושב. אני מכוונת אותך, במידע לתושב את תראי,  צ. כהן: 'גב

 27 בסעיף תמיכות.
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 1 אוקי. בסדר. אם זה נעשה בסדר גמור.  ה. פרי יגור: 'גב

 2 זה מופיע.  צ. כהן: 'גב

 3היום לרשויות לא הלכתי  לתבחינים עצמם.אוקי. מעולה.   ה. פרי יגור: 'גב

 4 המקומיות

 5 לא משנה, את יכולה ללכת לאן שאת רוצה.  ר:"מר ח. געש, יו

 6 נתניה וכן הלאה.  ה. פרי יגור: 'גב

 7את יכולה ללכת לאן שאת רוצה, בשביל זה אנחנו עושים פה  ר:"מר ח. געש, יו

 8 דברים שיש פה ואין שם, יש דברים שיש שם ואין פה.דיון. יש 

 9אני שמחה שזה דיון ולא סתם שאלות ותשובות כי זה באמת   ה. פרי יגור: 'גב

 10בדרך כלל התבחינים מלווים בציון סעיף תקציבי, כמה מהותי. 

 11אלף, יופי. איך זה מתחלק.  654מופנה לתנועות נוער, נגיד 

 12ה וככה, ויש תבחינים ספורט ככה וככה, העמותות האלה ככ

 13אצלנו בתבחינים שלנו יש  סמך הסעיף התקציבי.שנסמכים על 

 14 הגדרות מאוד 

 15עוד לא ישבה ועדת תמיכות, עוד לא חילקה את הכסף. אנחנו  ר:"מר ח. געש, יו

 16 רק, לפני שאנחנו

 17אני לא מדברת על חלוקת הכסף. אני אראה לך למה אני   ה. פרי יגור: 'גב

 18תמיכה  6ה אזורית מנשה, נושא מס' למשל מועצמתכוונת. 

 19 אלף שקל.  644תקציב לנושא לשנת זה וזה בקבוצות ספורט, 

 20 בתבחינים? זה  ר:"מר ח. געש, יו

 21 אני אשאיר לך את זה.  ה. פרי יגור: 'גב

 22 אין צורך.  ח ר. גלר:"רו

 23 דקה, דקה.  ר:"מר ח. געש, יו

 24 עניין של סדר ונראות.   ה. פרי יגור: 'גב

 25, כי זה שני דברים שונים. יכול היה לעבור לא סדר ולא נראות ר:"יו מר ח. געש,

 26תבחינים תיאורטית בכלל לפני דיון על התקציב. רק מה התבחין 

 27 שעל פיו מחלקים כסף.
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 1 לא.  ה. פרי יגור: 'גב

 2אני מסביר לך עכשיו, יש לך פה בוודאי. מה זה לא? מה זה לא?  ר:"מר ח. געש, יו

 3מאשרים עכשיו  מחלקים את התמיכה.שעל פיהם  את התבחינים

 4. בספטמבר לא הייתה ישיבת מועצה. 4460-את התבחינים ל

 5 מישיבת ההכרזה לא הייתה ישיבת מועצה עד כינון 

 6 אתה כל הזמן נורא מכווץ ונורא תוקף אותי.  ה. פרי יגור: 'גב

 7 אני תוקף, כן.אני לא מכווץ.  ר:"מר ח. געש, יו

 8 הראש ולהקשיב לי.לפתוח את   ה. פרי יגור: 'גב

 9אני מספיק שנים פה, יקירתי, הראש שלי פתוח על הכיפק.  ר:"מר ח. געש, יו

 10תאמיני לי, אי אפשר לפתוח אותו עוד יותר. אני רק מנסה להבין 

 11 את השאלות שלך. 

 12טוב. אני אגיד את מה שיש לי להגיד. בתחום התרבות למשל אני   ה. פרי יגור: 'גב

 13תו. למשל אפשר להכניס סוג של שאפשר קצת לפרק או חושבת

 14תבחין של התחייבות המוסד להופיע עפ"י בקשת המועצה 

 15 במסגרות שונות של הרשות. 

 16לאט לאט, דקה, תני לי לרשום את מה שאת אומרת שנוכל  ר:"מר ח. געש, יו

 17 להכניס את זה אחר כך אם נרצה להחלטה גם. 

 18 אני אשאיר לך את זה אחר כך.  ה. פרי יגור: 'גב

 19 לא, אל תשאירי. אנחנו רוצים להקריא עכשיו. ר:". געש, יומר ח

 20 אני רוצה גם לשמוע מה את אומרת.  מר א. מעודה:

 21 אוקי.  ה. פרי יגור: 'גב

 22 מה, זה סודי ביניכם? מר א. מעודה:

 23אז למשל בתחום התרבות, אני הייתי נכנסת לפירוט וכותבת את   ה. פרי יגור: 'גב

 24של אולי סוג של תבחין של סוגי התרבות והייתי מפרטת למ

 25של המוסד להופיע עפ"י בקשת המועצה במסגרת התחייבות 

 26מספר פעמים פעולות התרבות של המועצה. אולי אפילו להגדיר 

 27 בשנה. זה קורה כמעט בכל רשות מקומית אחרת בארץ 
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 1היא מבקשת שתהיה התניה, בנושא תרבות שתהיה התניה שמי  ר:"מר ח. געש, יו

 2ללא תשלום. הבנתי מופעים לציבור  X-ייב לשמקבל תמיכה יתח

 3 נכון? אוקי. הלאה.

 4אוקי. בנושא של מוזיאונים, אנחנו לא משופעים בהם אבל יש   ה. פרי יגור: 'גב

 5למשל בית הראשונים, להכניס כתבחין בהגדרה לאפשר למוסדות 

 6של , אולי זה קורה, אבל פעילות חופשית חינוך פעילות חופשית

 7 ים חינם.גופי החינוך במתקנ

 8בתי הספר עושים שמה, המבנה שלי, אני לא צריך את זה.  ר:"מר ח. געש, יו

 9לומדים, אני נותן תקציב, בית הראשונים מתוקצב, כיתות ד' 

 10במסגרת השיעור של במושבה לומדות על הישוב שלי ומגיעות 

 11 הישוב שלי או המושבה שלי לבית הראשונים.

 12שם לב לקריטריונים של הסוגים של  מעולה. אבל אם אתה  ה. פרי יגור: 'גב

 13 של תנועות נוער, ספורט, מוזיאונים בכלל לא מופיע.הכותרות 

 14זה בנין של המועצה ואני לא גובה כסף  כי אין לי מוזיאון. ר:"מר ח. געש, יו

 15הוא מופיע בסעיף תקציבי של המועצה בית הראשונים בכניסה. 

 16וב להתחיל אבל זה רעיון טואני לא גובה כסף בכניסה לשם. 

 17 לגבות כסף ולכתוב לפי בקשת הגר לקבל כסף. 

 18 אני ממש לא דיברתי על זה ואל תערבב בדברים.  ה. פרי יגור: 'גב

 19לא יקירתי, תקשיבי טוב, זה לא חשוב מה את אומרת, חשוב מה  ר:"מר ח. געש, יו

 20 אני מבין.

 21 לא, זה מאוד חשוב גם מה אני אומרת.   ה. פרי יגור: 'גב

 22 חיים, אני מקבל את הרעיון שלך.  ה:מר א. מעוד

 23הגר, האתר של האינטרנט פתוח, רשום פה בדיוק מה כל גוף  ר:"מר ח. געש, יו

 24 קיבל.

 25 מעולה.  ה. פרי יגור: 'גב

 26אז אנחנו מצאנו את זה בטלפון נייד, אני מניח שבמחשב בבית  ר:"מר ח. געש, יו

 27 יותר קל למצוא את זה.
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 1 מעולה.  ה. פרי יגור: 'גב

 2 עם עיניים שקהו מזוקן אני רואה את זה.  ר:". געש, יומר ח

 3אני חושבת, אני לא ראיתי את זה פה  היקף המשתתפים.נהדר.   ה. פרי יגור: 'גב

 4עד הסוף, אבל למשל להגדיר שפעילות מנוסח או אולי לא מנוסח 

 5אחוז. אני  54-העמותה, היקף המשתתפים מהמועצה גדול מ

 6. לא זוכרת איפה זה אחוז 64ל חושבת שהיה פה רק נתון אחד ש

 7 הופיע.

 8יש פה בסייגים למתן תמיכות בקשות לתמיכות יידונו רק לאחר  ר:"מר ח. געש, יו

 9את כל הנתונים המבוקשים והמסמכים שהגוף הנתמך ימציא 

 10הנדרשים אשר פירוטם מופיע בנוהל התמיכות. הפעילות הצפויה 

 11ה התמיכה בכספי התמיכה מתאימה לאופי הישוב ותושביו. גוב

 12אחוז מתקציב העמותה. התמיכות תוענקנה  94לא יעלה על 

 13יש שיקול  הנתמך במשך שנה לפחות.עלות בתחום ולעמותות הפ

 14 לחרוג מהעניין הזה.דעת למועצה 

 15 אני חושבת שצריך להוסיף שהיקף המשתתפים  ה. פרי יגור: 'גב

 16 אבל יש פה שיקול דעת לוועדה המקצועית. ר:"מר ח. געש, יו

 17אני חושבת שזה צריך להיות מנוסח שהיקף המשתתפים   ה. פרי יגור: 'גב

 18 מהמועצה בפעילות של העמותה או של הגוף הנתמך 

 19 . 4אבל זה כתוב, הנה סעיף  ש. בן צור: 'גב

 20 אחוז. 54למינימום   ה. פרי יגור: 'גב

 21 , אני הכנסתי את זה. 4זה כתוב בסעיף  ש. בן צור: 'גב

 22 54לא הקשבת לי, גב' שרון. להגדיר את זה למינימום אז את   ה. פרי יגור: 'גב

 23אחוז. מה שאת אמרת זה מאוד ערטילאי ואני מכירה את 

 24התמיכות, אני הגשתי תמיכות ואני ישבתי בועדת תמיכות הרבה 

 25אני מציעה שנים. אני מציעה לנסח, לא חייבים לקבל את זה, 

 26 הלאה.אחוז.  54-מלנסח שזה יוגדר 

 27מנים. מהיכרותי את התחום הזה ברשויות סופרים, משוררים, א 



  40-3666868חברת איגמי,                                                              ישיבת מועצת פרדס חנה כרכור 
 4460בינואר  9
 
 

64 

 1 אני חושבת שצריך לפרט את סוג הפעילויות אחרות 

 2 איפה את קוראת? ר:"מר ח. געש, יו

 3 היא לא קוראת.  ח ר. גלר:"רו

 4 את מציעה להוסיף סעיף? ר:"מר ח. געש, יו

 5אני אומרת שתחת נגיד פעולות תרבות אפשר לפרט קצת יותר.   ה. פרי יגור: 'גב

 6שאנחנו משופעים בהם, רק  סופרים, משוררים, אמניםלמשל 

 7לפרט ולהיכנס לסוגי הפעילויות שאנחנו תומכים בהם. למשל 

 8תערוכה, למשל הוצאת ספר. למשל כל מיני דברים כאלה, אני 

 9חושבת שראוי להגיע לרמת פירוט קצת יותר גדולה מלהשאיר 

 10 את הכול לשיקול דעת הוועדה.

 11 עולות להצבעה כאן.התמיכות  ר:"מר ח. געש, יו

 12 עדיין זה מפריע לי. עדיין   ה. פרי יגור: 'גב

 13מחר יש תערוכה בפרדס חנה כרכור ורוצים תמיכה בשביל זה,    כוכבא:-א. בר 'דר

 14 תערוכה חשובה. אפשר להגיש את זה במסגרת ועדת התמיכות. 

 15 רק עמותה.  מראש. ר:"מר ח. געש, יו

 16 רק עמותה רשומה.   כוכבא:-א. בר 'דר

 17אתם מכירים  אנחנו ישוב שמשופע באנשי תרבות, רוח, אמנות,  ה. פרי יגור: 'גב

 18 אני חושבת שאנחנו צריכים לעמול את זה הרבה יותר טוב ממני.

 19קשה אולי, אבל להגיע לרמת פירוט יותר גדולה מסתם איזו 

 20 שורה פה שמנוסחת. 

 21 )מדברים ביחד(

 22מים, אנחנו המועצה מפרסמת חיים, יש משהו כשאנחנו מפרס  ה. פרי יגור: 'גב

 23לאנשים לבוא להגיש בקשות, אני תבחינים ומפרסמת קול קורא 

 24 חושבת שבאיזשהו מקום אנחנו אמורים לעודד 

 25תנסחי את השינוי שאת מציעה. בסעיף שכתוב שמה על פעילות  ר:"מר ח. געש, יו

 26תרבות, אמנות. תראי בסעיף, העניין הזה מנוסח מיועד לעמותות 

 27 יפוח התרבות, אמנות ומורשת. את רוצה להוסיףהפועלות לט
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 1 אני אומרת כן, צריך להגיע  ה. פרי יגור: 'גב

 2אז תציעי, אני לא הולך לחשוב ולחזור בעוד שבועיים, אני רוצה ר:"מר ח. געש, יו

 3 לאשר היום את התבחינים.

 4 שעות. 03תשמע, אני את הדבר הזה קיבלתי לפני   ה. פרי יגור: 'גב

 5 מה לעשות? ר:"מר ח. געש, יו

 6 שעות.  03-שעות הבאתי את מה שאני הגעתי אליו ב 03-אז אני ב  ה. פרי יגור: 'גב

 7תשנו את ספר החוקים ונכתוב סדר יום, בכנסת מביאים מעכשיו  ר:"מר ח. געש, יו

 8בשבוע, שעות. התקציב מוגש בכנסת  03לעכשיו, אנחנו תוך 

 9 ימים. 64אצלנו 

 10ו תיכף נגיע לשלהי הדברים שלי ואני גם אציע משהו, חיים, אנחנ  ה. פרי יגור: 'גב

 11 אבל בוא נתקדם שנייה, בסדר?

 12 אני רוצה להתקדם, אני רוצה לרשום את ההצעה שלך. ר:"מר ח. געש, יו

 13נתמכות כמו למשל, אוקי. אז אני מציעה להגדיר פעילויות   ה. פרי יגור: 'גב

 14 ועי הבאתי שתי דוגמאות אבל צריך לפתח את זה, זה לא מקצ

 15 מה מעבר למה שרשום פה בנושא  ר:"מר ח. געש, יו

 16למשל הוצאת ספר, למשל קיום תערוכה, כל מיני דברים כאלה.   ה. פרי יגור: 'גב

 17 צריך לפרט ולהגיע

 18 למה? למה צריך לפרט אבל? מר א. אטיאס:

 19כי יש דברים שאתה אולי רוצה לעודד שיקרו יותר, אולי אתה   ה. פרי יגור: 'גב

 20 רוצה

 21 לא הגבלנו שעמותה תוציא ספר? ר:"ח. געש, יומר 

 22 זה לא מגביל. זה אדרבה מר א. אטיאס:

 23יש פה עולם ומלואו, לא בסעיפי סעיפים. כי אני לא יודע מה לא  ר:"מר ח. געש, יו

 24 תרבות. טיפוח יכול להיכנס, כמעט כל דבר יכול להיכנס לנושא 

 25 זאת בדיוק הבעיה   ה. פרי יגור: 'גב

 26 אמנות ומורשת.  ר:"ומר ח. געש, י

 27הרמה הכוללת עם הנוהל הזה, עם התבחינים האלה שהם כל כך   ה. פרי יגור: 'גב
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 1 ערטילאיים

 2 הם מאפשרים לכל אחד להיכנס פנימה.הם לא ערטילאיים,  ר:"מר ח. געש, יו

 3הם כל כך מאפשרים שיקול דעת שבסופו של דבר מגיע לשני   ה. פרי יגור: 'גב

 4שאפשר היה לפרט את זה קצת שאני חושבת אנשים ג'ובראן ורן, 

 5יותר שקוף וקצת יותר פתוח וקצת יותר מכוון וקצת יותר נותן 

 6 שירות.

 7למשל מוסדות דת כתבתם מוסדות דת0תורני, לגבי מוסדות דת.  

 8הפעילות תיבחן עפ"י אמות המידה של היקף הפעילות ואופי 

 9 הפעילות. מה? מה עושים עם הדבר 

 10 מציעה?מה את  מר א. אטיאס:

 11אולי אז אני חושבת שצריך לקבוע למשל איזה מוסדות דת,   ה. פרי יגור: 'גב

 12לפרט בתי כנסת, מרכזים רוחניים, כוללים. לא יודעת, אתה בטח 

 13 תוכל לעזור בזה הרבה יותר טוב ממני.

 14 אבל למה לפרט מר א. אטיאס:

 15 אני חושבת  ה. פרי יגור: 'גב

 16 את מגבילה, כי מה שלא כתוב אז לא.זה מגביל. כשאת מפרטת  מר א. אטיאס:

 17 04אני חושבת שצריך לפרט איך התקציב מתחלק ביניהם. אולי   ה. פרי יגור: 'גב

 18אולי פחות אחוז, אולי אנחנו רוצים לתמוך יותר בבתי כנסת, 

 19בזה, אולי איפה שיותר משתתפים או שפחות משתתפים. אתם 

 20 לא נותנים את הדעת על דברים חשובים.

 21 חד()מדברים בי

 22אני חושבת שלפני תבחינים אפשר לכלול סעיף שזה גם מותנה   ה. פרי יגור: 'גב

 23 בהכנסות עצמיות. יש כל מיני קריטריונים

 24 אחוז. 94כתוב  מר א. אטיאס:

 25 אחוז מתקציב העמותה.  94התקציב לא יעלה על  ר:"מר ח. געש, יו

 26ארגונים למשל  אני לא מדברת על זה. אני מדברת על זה שיש  ה. פרי יגור: 'גב

 27 שיש להם עוד תמיכות ממקומות אחרים, והאם זה נשקל בכלל 
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 1 בוודאי.  מר א. אטיאס:

 2 ומה המשקולת בתוך כל הדבר הזה.  ה. פרי יגור: 'גב

 3 תראי, תנועות נוער למשל אין להם חשבון מקומי ר:"מר ח. געש, יו

 4שואלת, למה  ? סתם אני64 04אגב תנועות נוער למה החלטתם   ה. פרי יגור: 'גב

04  5 

 6תנועות נוער הן לא תנועות מקומיות. מי שמגיש את בקשת  ר:"מר ח. געש, יו

 7השומר הצעיר התמיכה זה התנועות הארציות, בני עקיבא, 

 8הכסף המקומי אני אפילו לא יודע, אין לי  והכסף עובר עליהם.

 9 את חשבון הבנק שלהם כי אני לא מקבל אותו בכלל. 

 10ם את כל הזמן מנסה לרדת לפרטי פרטים לכן אני אומר עוד פע 

 11 שהמשמעות שלהם אומרת שיקבלו פחות אנשים. פה אישרנו

 12 ממש לא נכון.  ה. פרי יגור: 'גב

 13 טוב. מה לעשות? את רואה ר:"מר ח. געש, יו

 14 זה פופוליזם מה שעשית עכשיו. זה ממש לא נכון.  ה. פרי יגור: 'גב

 15זם, ככה אני מבין אותך. אולי את לא תפסיקי עם המילה פופולי ר:"מר ח. געש, יו

 16 מסבירה את עצמך נכון?

 17 אולי אתה לא מבין נכון.  ה. פרי יגור: 'גב

 18אז אמרתי אני לא מבין. גם את זה את לא מקבלת ואומרת זה  ר:"מר ח. געש, יו

 19 פופוליזם. אז אני אומר את לא מסבירה נכון. 

 20מקומיות אחרות בכלל לא  אז אני אסביר שוב. למשל ברשויות  ה. פרי יגור: 'גב

 21אלף שקל כל  65לחלוקה, למשל כותבים תנועות נוער מתייחסים 

 22תנועה והיתרה בהתאם לסעיף התקציבי שמוקנה לה מתחלקת 

 23 לפי מספר משתתפים. למשל.

 24דוגמאות חלוקה עפ"י אחוזים. אני רוצה לדעת  66אני אראה לך   ש. בן צור: 'גב

 25 כמה רשויות יש לך שהם מחלקים לפי 

 26כן, אבל מה זה משנה? השאלה אם הנוסחה הזאת היא טובה או  ח ר. גלר:"רו

 27 לא.
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 1 את כל הזמן נכנסת לפינות שהן ממש לא רלוונטיות  ש. בן צור: 'גב

 2 זה לא פינות והן לא רלוונטיות  ה. פרי יגור: 'גב

 3זה לא ההחלטה הספציפית איך מחלקים עכשיו את הכסף. זה   ש. בן צור: 'גב

 4 נים לפיהם מותר להגיש. תבחיאישור 

 5 ואני לא מסכימה עם התבחינים.  ה. פרי יגור: 'גב

 6 זה בסדר, אני מבין שלא תסכימי.  ר:"מר ח. געש, יו

 7 אני חושבת שאני ברמה מאוד ערטילאית ולא מפורטת   ה. פרי יגור: 'גב

 8 דקות דיבור, נגמור. 64חברים, בואו נחזור לסדר.  ר:"מר ח. געש, יו

 9למשל חינוך. מוסדות חינוך, לא מפורט בכלל. אני חושבת ואני   גור:ה. פרי י 'גב

 10יודעת ממקומות אחרים שכתוב למשל שזה כולל גם את החינוך 

 11הבלתי פורמאלי, למשל שיש הבחנה שזה לא כולל מוסדות דת. 

 12יש דברים אלמנטרים של הגדרות שצריכות להיות כתובות 

 13דנציה שלי זה לשיטתי. אולי בקדנציה שלך זה לא יקרה, בק

 14 בטוח יקרה. אני חושבת שזו עבודה לא נכונה ולא מקצועית.

 15עות בשיעורי עזר, אני חושבת שאפשר אולי לפרט עמותות המסיי 

 16למשל עמותות המעניקות שירות כזה או אחר שאנחנו רוצים 

 17לקדם. ספורט למשל, תמיכה תינתן עבור עמותות ספורט ועבור 

 18דברים שהם אלמנטאריים מענקי הישגיות. יש פה כל מיני 

 19ובמקומות אחרים שהם רשומים, למשל אולי להכניס סעיף 

 20 גם שומרת לעצמה את הזכות להפחית. שהמועצה אולי

 21לפי חוזר מנכ"ל אני מבינה  הועדה היום היא ועדה מקצועית 

 22שאפשר גם להקים מה שנקרא ועדת ותתקן אותי אם אני טועה, 

 23מועצה. אני באמת משנה לעניין תמיכות שבה חברים חברי 

 24מציעה ברמה הכי מקצועית ונקיה שיש, חיים באמת, אני מציעה 

 25להקים אותה שהיא תבחן את התבחינים, אני מוכנה לתת המון 

 26להחזיר, לשוב  מהידע המקצועי שלי, לשבת ולהביא את זה,

 27ולדון. אנחנו לא בלחץ לשום מקום, לא יקרה כלום אם זה יבוא 
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 1 תודה. לדיון הבא שוב.

 2 עוד מישהו? כן אבי. . געש, יו"ר:מר ח

 3א' אני מצטרף למשפט האחרון של הגר אם אפשר להקים ועדה,  מר א. כאכון:

 4 תת ועדה, אני מבין לפי החוק לא מאפשר לחברי מועצה להיות

 5לא, לא. החוק אומר ועדת התמיכות היא ועדה מקצועית. רשאית  ר:"מר ח. געש, יו

 6בחן את הועדה המקצועית המועצה לבחור ועדת משנה ואז היא ת

 7ואז היא תביא את ההמלצות לוועדה. יש רשויות שיש את זה ויש 

 8 רשויות שאין את זה. 

 9אז אני בעד. אני אגיד לך למה, למעשה מי שבועדה הזאת זה רן  מר א. כאכון:

 10 גלר

 11 היועץ המשפטי. ר:"מר ח. געש, יו

 12שיש  נשי מקצועבר ששת, היועץ המשפטי וזיוה דסקר. אז הם א  מר א. כאכון:

 13 להם הרבה על הראש.

 14 בכל מקרה הועדה הזאת לא מתבטלת. ר:"מר ח. געש, יו

 15 לא, לא. עוד פעם  מר א. כאכון:

 16 לדיון. וההמלצות שלהם באות לפה ר:"מר ח. געש, יו

 17אני דווקא פחות, עברתי על זה בבית ככה בגדול, פה פחות יש   מר א. כאכון:

 18כאן בפרוטוקול כאן, בשורה  בעיה כי עוד פעם זה כל מה שתמוה

 19התחתונה הועדה תמשיך את העבודה שלה כמו שהיא עשתה 

 20 בשנים הקודמות. 

 21לא, אני רוצה להבין מה אתה רוצה  מה אתה רוצה לומר?   כוכבא:-א. בר 'דר

 22 לומר.

 23היו מרוצים מזה ויש חברי מועצה לאט לאט. יש חברי מועצה ש  מר א. כאכון:

 24אני כן מציע בשורה התחתונה ברגע מה ש שלא היו מרוצים מזה.

 25מתי  שרן וזיוה וכל הצוות שיושב שמה, ג'ובראן מגיע לפה

 26יש לו רק שמזמינים אותו, הוא יושב אבל אין לו סיי בדבר הזה, 

 27סיי משפטי. רן יש לו על הראש, זיוה יש לה את הדברים שלה. 
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 1שהמועצה תבחר כחברי מועצה אנחנו כחברי מועצה או הצוות 

 2 קרובים לרחשי הציבור.הם יותר 

 3אם אני ואם נחמיה ויעקב שיותר קרובים לקטע של הדת או  

 4בספורט, איציק בספורט. תרבות, ואם הגר ושרון שיש להם ידע 

 5  שהמועצה תחליט, לא פה.הם החבר'ה האלה נשב כולנו כמה 

 6 אפשר כולם גם.  ה. פרי יגור: 'גב

 7, נגבש עמדה, כל אחד יגיד םמה שראש המועצה יחליט. ישבו כול  מר א. כאכון:

 8את שלו וניתן את ההמלצה לרן גלר ולצוות המקצועי שיושב 

 9ויקראו את החומר  בשורה תחתונה והם כשיקבלו את החומר

 10 שלנו, הם מקבלים הרי את החומר במקרו 

 11זה הולך הפוך, קודם הועדה המקצועית בודקת את הניירת,  מר א. מעודה:

 12בסדר, זה בסדר. ואז אולי בודקת הכול ואז היא אומרת זה 

 13 החמישה יחליטו על הסכומים.

 14שמה שפסול, אין ספק שמה שלא עומד לא משנה. ברור   מר א. כאכון:

 15 לא יגיע לוועדה של חברי המועצה.  בקריטריונים

 16 אני חושבת שרק תועלת תצמח לציבור מזה וזה מה שמעניין  ה. פרי יגור: 'גב

 17 טוב. ר:"מר ח. געש, יו

 18אין ספק שהועדה המקצועית תפסול את מי שלא עומד   :מר א. כאכון

 19בקריטריונים. אבל בשורה התחתונה שזה יגיע לנבחרי הציבור 

 20לתת לציבור, לעזור לציבור. אנחנו יודעים  שזה התפקיד שלהם

 21 יותר מג'ובראן. X-יותר טוב, אני יודע יותר טוב מה מגיע ל

 22 בטוח.

 23, ועדה של חברי מה שאני אומר שהמועצה תחליט שתהיה ועדה 

 24גם מחברי המועצה שיהיו  7, 6מועצה, לא כל חברי המועצה, 

 25 מחברי ההנהלה וגם לא מחברי ההנהלה, ישבו 

 26 אני הצעתי, אבי, שנהיה כולנו.  ה. פרי יגור: 'גב

 27אמרתי מה שהמועצה תחליט. וחיים, ככה גם לא יהיה ויכוח   מר א. כאכון:
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 1 ויגיע ישר להצבעה אוטומטית. 

 2 זה לא קטע פוליטי.  פרי יגור:ה.  'גב

 3בדיוק, פה אנחנו מונעים את הקטע הפוליטי. כי למה? כי תבוא   מר א. כאכון:

 4לפה, כל אחד לא יעשה את השיקול שלו אני ככה ואני ככה, 

 5אם אתה אומר שיש גם תבוא לפה ישר להצבעה אוטומטית. 

 6 בעיריות אחרות זה בכלל 

 7 כאלה שלא.יש כאלה שכן ויש  ר:"מר ח. געש, יו

 8לא, ברור. אז אם יש כאלה שכן אז כנראה שאמרו שניתן לנבחרי   מר א. כאכון:

 9זה, כי אני יכול להגיד לך שלא פעם  ציבור לדאוג למי שמבקשים

 10שקל והם ביקשו  5,444שביקשו תמיכה שנתנו להם ולא פעמיים 

 11אלף שקל והם מייצגים אותנו באולימפיאדה, שאני  45אלף,  44

 12 אויים לקבל יותר. חושב שהם ר

 13 נכון.  ה. פרי יגור: 'גב

 14 סתם אני אומר, זה בגדול.  מר א. כאכון:

 15שקל  3,444מי שמייצג באולימפיאדה יש לו שכר של כמעט   לוין:-מר א. בוחבוט

 16 מאיגוד הספורטאים.

 17 לא כל אחד.  מר א. כאכון:

 18 אל תגיד לי לא.  לוין:-מר א. בוחבוט

 19 אולימפיאדה כן. מי שמייצג ב ר:"מר ח. געש, יו

 20 אל תגיד לי לא   לוין:-מר א. בוחבוט

 21 מה זה קשור לתמיכות של המועצה?  ה. פרי יגור: 'גב

 22 לא קשור.   לוין:-מר א. בוחבוט

 23כי אבי כאכון אמר מי שמייצג באולימפיאדה לתת לו מתקציב  ר:"מר ח. געש, יו

 24 התמיכות. 

 25 לא לאולימפיאדה. מר א. אטיאס:

 26 ה זה היה?של מ  מר א. כאכון:

 27 אליפות הארץ. מר א. אטיאס:
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 1כאלה וסיף.  נתנו מספר פעמים לספורטאים מסוימים בג'ודו ר:"מר ח. געש, יו

 2 שלא מקבלים מהוועד האולימפי כלום. 

 3 איציק, אנחנו מפספסים  ה. פרי יגור: 'גב

 4 אני מסכים. הגר, אמרת משהו נכון, מפספסים את המהות  לוין:-מר א. בוחבוט

 5אנחנו לא רואים את היער, אנחנו מתעסקים בעצים. אני אומרת   י יגור:ה. פר 'גב

 6 לרמתבואו נתעלה 

 7 למה כשמישהו אחר שיושב לידך מעלה נקודה את אומרת לא  ר:"מר ח. געש, יו

 8 לא, אל תגיד את זה. אתה מנסה תמיד לסכסך, זה לא יעבוד  ה. פרי יגור: 'גב

 9 הפעם.

 10 שא זה לא אני.מי שהעלה את הנו ר:"מר ח. געש, יו

 11 חיים, תתקדם הלאה. בוא נדבר לעניין.  ה. פרי יגור: 'גב

 12יקירתי, אני אתקדם לאן שאני רוצה. מי שהעלה את הנושא זה  ר:"מר ח. געש, יו

 13לא אני, אבי כאכון העלה רעיון, לא מקובל עליך תגידי לו. מה 

 14 את רוצה ממני?

 15, אני העליתי את הרעיון והוא קודם כל הוא לא העלה את הרעיון  ה. פרי יגור: 'גב

 16 רק תמך

 17 לספורטאים האולימפיים? ר:"מר ח. געש, יו

 18 אני מבקשת  ה. פרי יגור: 'גב

 19 לספורטאים האולימפיים הוא העלה את הרעיון. ר:"מר ח. געש, יו

 20 אני מבקשת כרגע לקיים הצבעה על מה שהצעתי.   ה. פרי יגור: 'גב

 21 מאה אחוז. ר:"מר ח. געש, יו

 22 תודה.  י יגור:ה. פר 'גב

 23 אבל לא כולם גמרו לדבר. ר:"מר ח. געש, יו

 24 אה, אולי מישהו רוצה לדבר.  ה. פרי יגור: 'גב

 25 לדבר. להם תודה רבה שאת נותנת  ר:"מר ח. געש, יו

 26אם זה הצעה של הגר או לא משנה של מי ההצעה הזאת, העיקר   מר א. כאכון:

 27 שיהיה את הדבר הזה שתקום ועדה שהיא באמת
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 1 טוב. ר:". געש, יומר ח

 2ואז ככה אנחנו ישר נגיע לפה ונצביע. ודבר נוסף, חיים, שזה   מר א. כאכון:

 3על סמך מה כאילו הועדה כאילו שורה תחתונה בקטע הזה, 

 4 נותנת את הכסף? היא בוחנת את זה ומעבירה לנו את החומר

 5 מתומצת, החלטנו שזה וזה מקבל את הכסף ככה וככה.

 6 נכון. יש לך חומר מלא, פרוטוקול מלא. לא  ר:"מר ח. געש, יו

 7 שאנחנו מקבלים?  מר א. כאכון:

 8אתה רוצה את החשבוניות ואת הנהלת החשבונות של העמותה?  ר:"מר ח. געש, יו

 9 תקבל את הכול. בוודאי.

 10 למה צריך לבקש כל דבר? למה זה לא שקוף?  ה. פרי יגור: 'גב

 11 המסמכים.כתוב שצריך להציג בפנינו את כל  מר א. מעודה:

 12זה שני קלסרים, אפרים. זה לא הגיוני. באמת, הכול שקוף. כל  ח ר. גלר:"רו

 13 אחד שרוצה לקבל 

 14 טוב. כן אפרים. ר:"מר ח. געש, יו

 15אני מבקש לראות סעיף אחד שכתוב עמותות התורמות )בתיאום  מר א. מעודה:

 16מה קרה? צריכים לשאול  עם מח' הרווחה והמועצה לצדקה(.

 17 ה צדקה שמנהל את זה.אותך? במקרה ז

 18אני רוצה לומר לכם כל ההנחיות הכלליות האלה, אתה רוצה  

 19להגיד לי שאלה אחת, יש הבדל בין ההנחיות של השנה הזאת 

 20 לשנה שעברה? סעיף אחד.

 21 יש קצת שינויים. ר:"מר ח. געש, יו

 22 אז אני מבקש שתגיד לי במה אתה משנה, במה שינית.  מר א. מעודה:

 23 אין לי פה מולי את שנה שעברה, יש הבדל מינורי. ר:"מר ח. געש, יו

 24 למשל? מר א. מעודה:

 25 אולי יש איזה שינויים בניסוח, אבל לא במהות. מר א. אטיאס:

 26למה שינוי בניסוח? מה זה היה משנה להביא את של שנה שעברה  מר א. מעודה:

 27 לפה?
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 1 כי הכוונה שזה לא יהיה אוטומטי.  ר:"מר ח. געש, יו

 2אתה מביא את של שנה שעברה ונותן את התאריך של היום, יש  מר א. מעודה:

 3 לך שינוי.

 4 אני עשיתי עבודת מחקר, הלכתי לראות ברשויות אחרות.  ש. בן צור: 'גב

 5 לא מעניין אותי רשויות אחרות. מר א. מעודה:

 6וביקשתי להרחיב חלק מהסעיפים על מנת שיהיו מפורטים יותר.   ש. בן צור: 'גב

 7ח לא היה קיים, היה מוצג בצורה אחרת. כל החלק של הפתי

 8 הורחב.  4סעיף 

 9אופי הפעילות, מידת החיוניות, היקף הפעילות, אינטנסיביות  מר א. מעודה:

 10 הפעילות וזה, זה יפה מאוד. יש לך הגדרה?

 11 אין משקלות פה.  ש. בן צור: 'גב

 12ך הוא יביא בחשבון. מי זה יחשוב להביא בחשבון, הרי אתה צרי מר א. מעודה:

 13לתת לו הגדרה. אני צריך לדעת היקף הפעילות בישוב, אוקי. אני 

 14צריך להגדיר איזה היקף. אני אומר אינטנסיביות הפעילות, אני 

 15 צריך להגדיר מה האינטנסיביות. 

 16היקף התושבים מקבלי השירות. מי יחליט מי זה ההיקף? כאלה  

 17כך  דברים הייתי רוצה לראות פה שהוא יבוא ויגיד אופי הפעילות

 18ימים בשבוע. אינטנסיביות  0וכך, היקף הפעילות בישוב 

 19 . 844איש,  44אנשים,  64הפעילות, היקף התושבים 

 20 )מדברים ביחד(

 21שרון ואיציק, נחמיה, אני לא יכול לשמוע בסטריאו. בן אדם  ר:"מר ח. געש, יו

 22רוצה לדבר, תנו לו לדבר. אני לא מתכוון להתחיל פינג פונג. בן 

 23מוקדם, פחות מוקדם, יש לו הערות, שיעיר  אדם קרא יותר

 24 אותם. יציעו הצעת החלטה ונצביע ימינה, שמאלה ונלך הלאה. 

 25מבקש האני משער שמקורות המימון השונים של אותו גוף  מר א. מעודה:

 26 תמיכה זה מוגש לוועדה. אני מקווה.

 27 כן. ר:"מר ח. געש, יו
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 1שתהיה פה ישיבה של  מכיוון שזה אחד הסעיפים שאני אתבע, מר א. מעודה:

 2ועדת תמיכות, אני אתבע לקבל ניירות אם יש לו מימון ממקום 

 3 אחר.

 4כל מה שנראה תנאי קבלת תמיכות אני מכיר, אני רק לא עכשיו  

 5. יעד התמיכות על תמיכה שתאושר העמותות 8מבין את סעיף 

 6יועד למימון הפעילות השוטפת של הגופים וכן תשלום עבור 

 7 ו"ב שבשימוש העמותה. הסבר קצר.מתקנים, מבנים וכי

 8יכול להיות שעמותה רוצה תמיכה בין היתר כדי לשלם שכר  ר:"מר ח. געש, יו

 9דירה למבנה שמשמש אותה לפעילות. אז אני, הסעיף הזה 

 10 מאפשר גם את הדבר הזה.

 11זאת אומרת מחר בבוקר בני עקיבא, אין לה מקום היום, תרצה  מר א. מעודה:

 12 יכולה להגיש בקשה בנוסף לשכור לה מבנה אז היא

 13לא בנוסף. לא בנוסף. בבקשה של הכסף היא אומרת למה היא  ר:"מר ח. געש, יו

 14רוצה אותו. עכשיו כדי לאפשר את השימוש גם לתשלום שכר 

 15 דירה נשאר הסעיף הזה.

 16אלף שקל  65אני רוצה לדעת, אם באה עמותה ואומרת אני רוצה  מר א. מעודה:

 17לשנה, אז עם כל הכבוד, מה  בשביל שכר דירה שיהיה לי

 18 הפעילות? אני נותן כסף בשביל פעילות, לא בשביל שכר דירה.

 19 אלף לשכר דירה,  65-אלף ו 54אלף, מקבלת  54ואם היא מבקשת 

 20אז אני אדע שנשאר לה. מאיפה אני יודע? אבל זה מצדיק אם  

 21ככה עמותה כמו שאני אומר בני עקיבא לבוא ולהגיש בקשה 

 22יל שיספיק לה גם לשכר דירה שיהיה לה מבנה, גדולה יותר בשב

 23  כי לקבוצות האחרות יש להם מבנים.

 24אז ברגע שאני אומר עבור מתקנים, עבור מבנים, לא כתוב פה  

 25מה זה שכר דירה. אני לא מבין מה זה מתקנים או מבנים. 

 26 מתקנים ומה זה 

 27ילדים  לפעילות שלמתקנים, אם עמותה רוצה לעשות שימוש  ר:"מר ח. געש, יו
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 1 בדני היי לאימון לא יודע מה של שעות הפנאי במתקן אחר. 

 2 מה זה דני היי? מר א. מעודה:

 3 זה פעילויות מחוץ, בשטח. פעילויות חברתיות  לוין:-מר א. בוחבוט

 4 זה לא מתקנים. מר א. מעודה:

 5 מתקנים.  ר:"מר ח. געש, יו

 6ם למתקן אתה כתוב תשלומים עבור המתקן. אם אתה מביא ילדי מר א. מעודה:

 7 צריך לשלם למתקן.

 8 אולי הם רוצים לקחת אותם ללונה פארק?  ר:"מר ח. געש, יו

 9כל הועדה המקצועית הזו בעצם כל מהותה היא לבדוק שאותם  מר א. מעודה:

 10הגופים, את הניירת ואת העמותה כמקצוענים, האם העמותה 

 11 נכונה, עמותה לא נכונה, האם הניירות, זה ועדה מקצועית.

 12כשצריך לתת כסף לא שייך מקצוע, זה צריך להיות החלטה  אבל 

 13של מליאת המועצה או של קבוצה אחרת של חברי מועצה, שהם 

 14יחליטו תוך שיקול דעת איזה קבוצות מגיע להם יותר, איזה 

 15קבוצות פחות. זה לא שייך לוועדה מקצועית. ועדה מקצועית 

 16ת צריכה לבדוק האם העמותושמורכבת מפקידות היא בעצם 

 17 האלה עומדות בקריטריון.

 18, הם יבדקו ואז כשיגיע 5ולכן אני תוהה שאם תוקם ועדה בת  

 19 חברי מועצה בדקו. 5באמת למליאת המועצה אז לא תהיה בעיה, 

 20אבל אם לא תוקם ועדה, ואני מודיע כאן אני ארצה לבדוק כל 

 21אחד, את כל הניירת, כמה שנים הוא עמותה, כמה הוא חילק 

 22 קלסרים. 64וא מתכנן לעשות ותביא מצידי שנה שעברה, מה ה

 23מכיוון שועדה מקצועית היא ועדה מקצועית, היא תגיד זה טופס  

 24אמיתי, שייך למשרד הפנים, שייך למשרד מה שאתה רוצה. 

 25אוקי. החשבונות מסודרים. הועדה הזאת מקצועית יותר ממני. 

 26 אבל למי לתת

 27 אפרים, עוד דקה. ר:"מר ח. געש, יו
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 1 לא, לא, זה רק נושא אחד. מר א. מעודה:

 2 עוד דקה, מה אתה רוצה? בסדר, נושא אחד.  ר:"מר ח. געש, יו

 3 לא.  מר א. מעודה:

 4 רבע שעה דיברת. ר:"מר ח. געש, יו

 5מאחר ואני לא מקבל תשובה, אם היית אומר לי אוקי. הייתי  מר א. מעודה:

 6 אומר

 7אחרי זה עשר  מה אתה רוצה תשובה? אתה מדבר עשר דקות, ר:"מר ח. געש, יו

 8 דקות, עושים הצבעה ונגמר הסיפור. 

 9 מה הצבעה? מר א. מעודה:

 10 זה לא פינג פונג. ר:"מר ח. געש, יו

 11 אני שואל מר א. מעודה:

 12 דיון כל אחד משמיע זה לא פינג פונג וזה לא חידון טריוויה. ר:"מר ח. געש, יו

 13 אני מעלה טיעון. הטיעון שלי נראה לך? מר א. מעודה:

 14 לא נראה לי. ר:", יומר ח. געש

 15 אז תגיד לא נראה. מר א. מעודה:

 16 אז אני אגיד לך בסוף, מה אתה רוצה? ר:"מר ח. געש, יו

 17אני שאלתי שאלה ראשונה, תגיד זה לא נראה לי. לא בסוף.  מר א. מעודה:

 18שאלה שנייה, לא נראה לי. מה שכתוב צדקה תגיד זה טעות, זה 

 19 צדקה. מותר לך.

 20 כן. ם הבאה אני אנסה למצוא אפשרות לנקד את זה גם. בפע ר:"מר ח. געש, יו

 21 תאמין לי, עוד לא ראית תימני שלא יודע לקרוא מר א. מעודה:

 22 אני לא יודע לקרוא, אני צריך ניקוד. ר:"מר ח. געש, יו

 23 אתה לא יודע, אתה לא דוגמא. מר א. מעודה:

 24 ריך ניקוד.אני צריך ניקוד. אז אמרתי לך פעם הבאה אני צ ר:"מר ח. געש, יו

 25אני רוצה להבין מוסדות דת תורני. אי אפשר להשאיר מוסדות  מר א. מעודה:

 26 דת בלי תוספת תורני? אלא אם יש כוונה פה. 

 27 הגדרה כוללת יותר. מר א. אטיאס:
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 1לא, לא. אז תשאיר מוסדות דת בלי תוספת תורני, ואני לא רוצה  מר א. מעודה:

 2ילה תורני או ציונות לבוא ולהגיד קרוס שס. לא. תוריד את המ

 3דתית. בשביל מה? מוסדות דת. תשאיר דת, בלי תוספת תורני. 

 4 זה לא נשמע טוב, נשמע מגמתי. 

 5עכשיו מה זה מועדון נוער לבילוי? מה זה עמותה של מועדון  

 6נוער? אגב יש לנו איזה עמותה שהיא בתחומי המדע פה? כתוב 

 7ן להיות. בתחומי המדע. אם כתבו את זה כנראה יש או מתוכנ

 8 אתה מכיר? אני לא מכיר.

 9רק לדוגמא, יש שני מועדונים של פעילות לאתיופים שמקבלים  ר:"מר ח. געש, יו

 10 פעילות ילדים ונוער. אני לא זוכר אם הם קיבלו או לא קיבלו.

 11 המועצה תקצה להם כסף. מר א. מעודה:

 12  הם עמותות. עמותות שמקבלות גם ממקומות אחרים. ר:"מר ח. געש, יו

 13 נו?  מר א. מעודה:

 14 עכשיו אני נתתי את זה כדוגמא ר:"מר ח. געש, יו

 15 שיכול להיות שהם יבקשו? מר א. מעודה:

 16יכול להיות. אני משאיר פה פתח רחב לכל מה שנמצא בישוב, גם   ר:"מר ח. געש, יו

 17למה שאני לא יודע, נותן לו פתח לבקש. יושבת הועדה, בסוף זה 

 18ת הקלסרים, תראה את מגיע הרי למליאה פה. תרצה א

 19הקלסרים, דפי חשבון ועוד דפי חשבון. יש פה פתח רחב מאוד, 

 20אנחנו לא ממציאים את הגלגל. כמו שהגר אמרה יש רשויות שיש 

 21כל אחד לפי מה  בהן ניסוח אחר, יש רשויות שיש ניסוח דומה.

 22 שנוח להם.

 23ף? מה עכשיו לעצם העניין, מה זה בצדקה? מה, הם נותנים כס  מר א. מעודה:

 24 זה צדקה?

 25 בצדקה אז כן. עמותות שעוסקות ר:"מר ח. געש, יו

 26עכשיו בצדקה זאת אומרת זה רק כותרת ואז בהמשך סלי מזון,   מר א. מעודה:

 27 מתן ארוחות?
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 1 למשל, כן. ר:"מר ח. געש, יו

 2 מה זה בכל דרך אחרת? מר א. מעודה:

 3ערב החורף  דרך אחרת זה להצטרף למבצע של קרן לידידות ר:"מר ח. געש, יו

 4לחלוקה של שמיכות ותנורים לקשישים עריריים או למשפחות. 

 5אני משאיר פה רוחב יריעה מספיק רחב  יש פה מגוון אפשרויות.

 6כדי שלא יגידו אתה נעול מראש על מישהו. לא בהכרח מישהו 

 7 מהתחום הזה יבקש בכלל תמיכה.  

 8מה זה וזה, כן? זאת אומרת בכל דרך אחרת לא שייך לסלים זה  מר א. מעודה:

 9 מוסדות חינוך? 

 10מוסדות חינוך, עמותות שעוסקות בחינוך. יכול להיות שיש  ח ר. גלר:"רו

 11כאלה, יכול להיות שיהיו כאלה. אבל חינוך זה אחד התחומים 

 12 שאנחנו רוצים לתמוך בו.

 13 טוב אפרים, באמת תם הזמן. יש עמותות שעוסקות בחינוך.  ר:"מר ח. געש, יו

 14 )הפסקה(

 15אם זה אנתרופוסופי, אם זה דמוקרטי, אם זה מונטוסרי,  ר:"עש, יומר ח. ג

 16קורצ'ק. אני משאיר פה יריעה פתוחה. לא בהכרח יבואו לבקש, 

 17 אולי כן ואולי לא, אבל אני משאיר את האופציה הזאת פתוחה.

 18עוד פעם זה לשיקול דעת הועדה המקצועית שבוחנת לפי  

 19פעילים פה, לא הקריטריונים שהיו כתובים קודם. האם הם 

 20פעילים פה, האם יש להם מקורות אחרים, אין להם מקורות 

 21 אחרים. ובסוף זה בא לפה למליאה.

 22אחוז  04עכשיו אני רוצה פה תיקון סעיף אחד, אני מדבר על  מר א. מעודה:

 23אני מבקש מהתקציב יחולק שווה בשווה בין מספר תנועות נוער. 

 24 , זה לא פייר.אחוז 04-אחוז שווה בשווה ו 64יה שפה יה

 25 לא הבנתי למה אתה רוצה את זה. ר:"מר ח. געש, יו

 26אחוז יקבלו תקציב זהה.  64אני רוצה שכל תנועות נוער מתוך  מר א. מעודה:

 27אחוז. אבל אני אתן  04עכשיו כאלה שיש להם יותר אז ניתן להם 
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 1 , זה מקפח.ילדים אחוז אני אתן לפי יותר 64-אחוז ו 04

 2 לא סבור כמוך.  אני ר:"מר ח. געש, יו

 3 בדיוק ההיפך. ח ר. גלר:"רו

 4אני חושב שהחלוקה הזאת היא רשמנו לפנינו. נצביע גם על זה.  ר:"מר ח. געש, יו

 5כדי לקיים את בסיסי לכל תנועה  04. אני אסביר לך 64 04נכונה 

 6או את חלק מההוצאות  התקורות שלה או חלק מהתקורות שלה

 7 הקבועות. 

 8ת המשתנה לפי כמות המשתתפים. על הפעילויתר הפעילות  

 9עכשיו יש תנועות שיש בהם הרבה ילדים אז זה יצא יותר כסף, 

 10אחוז שמשמש  04-יש תנועות שפחות ילדים אז יצא פחות. אבל ה

 11בדרך כלל, לא תמיד, כי כל תנועה גם ממומנת אחרת. כל אחת 

 12 תנועות שפועלות פה ממומנות בדרך אחרת. 0-מ

 13הפעילות המקומית רובה  ,רובו בא יש תנועות שהתקציב שלהן 

 14באה מכספי ההורים. יש תנועות שרוב הכסף בא מהתנועה 

 15הארצית. זה משתנה. ולכן אנחנו מניחים שאחוז מסוים הולך 

 16לתקורות וזה לא משנה כמה ילדים משתתפים, אם יש מדריך או 

 17אין מדריך או אם יש חומרים שקונים או אין חומרים, והיתר 

 18ים, כי אז אם כמות המשתתפים גדולה אז לפי כמות המשתתפ

 19 044ילד או  04אם צריך להסיע למחנות נוער  ההוצאות גדלות.

 20 ילד אז זה משתנה. 

 21 האם בתום שנה שנתנו להם את הכסף יש לנו אמצעי ביקורת מר א. מעודה:

 22 אנחנו אמורים לקיים בקרה על ההוצאה. ר:"מר ח. געש, יו

 23 האם קיימתם? מר א. מעודה:

 24הועדה מכירה את כל העמותות שהחלטנו לתמוך בהם ואנחנו  . גלר:ח ר"רו

 25 מכירים את הפעילות ועושים ביקורת. בוודאי. 

 26ויש לך  4464או  4468שאלתי האם עשית ביקורת על שנת  מר א. מעודה:

 27 ממצאים שאכן הם הוציאו
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 1 עוד לא. 4468 ר:"מר ח. געש, יו

 2 כול לעיין בהם? יש ממצאים שאני י 4464עוד לא.  מר א. מעודה:

 3כל העמותות שקיבלו, אין ממצאים שאפשר לעיין. אנחנו מכירים  ח ר. גלר:"רו

 4 את כל העמותות 

 5אני רוצה לא. אבל זה לא מהיכרות. עם כל הכבוד להיכרות,  מר א. מעודה:

 6ניירות שאתה תבדוק שאכן זה הוצא למעשה ואז יכולים לתת 

 7להם יותר. אתה ראית למשל אצל צמח מורי אם הוא הוציא את 

 8הכספים שהוא הוציא? עשית ביקורת או אוטומטית כל שנה לתת 

 9 לו.

 10 אני מכיר באופן אישי את הפעילות של צמח מורי. ח ר. גלר:"רו

 11שהם עכשיו יגישו את הבקשות החדשות, יתנו  אני מבקש שלפני מר א. מעודה:

 12 דין וחשבון. אגב בחוברת כתוב שהם יתנו דין וחשבון.

 13חיים, בגלל זה אמרתי שרן גלר לא יכול לפקח על הדברים האלה.  מר א. כאכון:

 14 אנחנו יש לנו את הזמן הזה.

 15 גם אתה לא יכול. ר:"מר ח. געש, יו

 16 אני כן יכול.  מר א. כאכון:

 17 אפרים הבנו. רשמנו את השאלה, רשמנו את ההערה. תודה רבה. ר:"יומר ח. געש, 

 18 רון, אתה רוצה לדבר? בבקשה.

 19ראיתי את השיפור מול בדפים הללו מול שנה קודמת. אהבתי את  מר ר. לירם:

 20הקריטריונים הכמותיים בנושא פעילות תנועות הנוער. לא יודע 

 21או  64ן אז לגבי האחוזים, אבל מכיוון שמדובר בסכום כל כך קט

 22אחוז לכאן או לכאן לא ישנו הרבה בהקצאה פר עמותה בסופו  44

 23 של דבר. 

 24אני חושב שראוי שתנועות נוער תקבל יותר לפי כמות החניכים  

 25שמשתתפים בה. עם זאת כמו שאמרתי אין לזה כרגע משמעות 

 26 גדולה.

 27 אפרים חושב הפוך ממך. ר:"מר ח. געש, יו
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 1י מביע את דעתי האישית, וזה רק מחזק את אני יודע ולכן אנ מר ר. לירם:

 2הדבר הבא שאני אומר, אבל אני מזכיר פה שהבעתי גם את דעתי 

 3אני כולי תקווה שבמהלך השנה  שצריך להגדיל את התקציב.

 4 כשיישארו עודפי תקציב ונבחר 

 5 אף פעם לא יישאר עודף. מר א. מעודה:

 6ל דבר עוזר לנו להעשיר תחום חינוך כל כך חשוב שבסופו ש מר ר. לירם:

 7להימנע מנוער, נקרא לזה, נוער הפארקים. אשר לסוגיה של אם 

 8חסר לי את כל הקריטריונים  64 04, כמו שיש כאן 64או  04זה 

 9 בכל אחד מהסעיפים כמו שאמרה הגר.

 10ראוי היה שהמסמך הזה שהושקעה בו עבודה יהיה אבן דרך,  

 11ו קודם, אפשר לעשות אותו בכמה דרכים. היה ראוי להפיץ אות

 12אני כבר  היית מקבל התייחסות הרבה יותר רצינית למסמך הזה.

 13אומר לך התייחסותי הנוכחית אינה רצינית. היא אינה רצינית 

 14מכיוון שלא ניתן לי פרק זמן מתאים כדי לתת התייחסות 

 15 לעשות את המחקר המעמיק כמו שאמרה שרון כאן רצינית. 

 16 אתה לא חייב. מר א. אטיאס:

 17 אתה צודק, אני לא חייב אבל אני רוצה. מר ר. לירם:

 18 טוב. ר:"מר ח. געש, יו

 19אני לא נמצא פה כדי  אני לא נמצא פה כדי להיות חותמת גומי. מר ר. לירם:

 20להרים אצבע בעד ונגד. אני נמצא פה כדי בסופו של דבר לקדם 

 21את המקום הזה שנקרא פרדס חנה כרכור. אני משקיע ממיטב 

 22שכר, אפילו לא אגורה. אבל אני זמני, האמן לי, ולא מקבל 

 23 מוציא הרבה כסף כדי להגיע הנה.

 24 איך דופקים אותך? אני לא מבין, לכולם משלמים ורק לך לא.  ר:"מר ח. געש, יו

 25 ואני נמצא פה בהתנדבות. לא התלוננתי ולא הלנתי. מר ר. לירם:

 26 אז לא צריך להכריז על זה. ר:"מר ח. געש, יו

 27לענות גם אם נאמרה , אני מרגיש מחויב אולי הייתה פה הערה מר ר. לירם:
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 1 שלא בזמן ולא בצורה הנכונה. 

 2מה שאני אומר זה שיכולנו לתרום להכנסה של קריטריונים כמו  

 3בחשיבה משותפת. בסעיף א' גם בסעיפים ב', ג', ד', ה', ו', ז' 

 4אנחנו לומדים, אני מאמין שלשנה הבאה אנחנו נכין התייחסות 

 5 מסמך.לשיפור הקצת ראויה 

 6כרגע אם תהיה התעקשות שלא לדחות את זה בסך הכול בתקופה  

 7ולתת לנו את האפשרות להתייחס ולתת לך מסמך מעודכן,  קצרה

 8, אני שאתה תוכל להעלות אותו בפעם הבאה ללא התנגדויות

 9בשנה הבאה נוכל לתת לך מסמך עם התייחסויות יותר מאמין ש

 10 רציניות.

 11 ה.טוב, תודה רב ר:"מר ח. געש, יו

 12עוד שנייה. עוד כמה הערות. בסעיף ג' מכיוון שלא ניתן לי  לא, מר ר. לירם:

 13בסעיף ג' כתוב בכותרת המדע, אבל שכחו להכניס מספיק זמן, 

 14את זה בשורה מתחת. אני מבקש להוסיף. אני מקווה ומאמין 

 15 שעוד תהיה עמותה שתעסוק בזה.

 16. תורני זה כמו רעיי, המוסד תורני אחרי הדת הוא לא ראוי ניכמו 

 17 זרם בתוך הדת מכובד, מכובד כמו זרמים אחרים בדת. 

 18 אני לא מכיר זרם כזה, אבל לא חשוב.  ר:"מר ח. געש, יו

 19ז' בדקתי את המסמך של שנה שעברה, -אשר לסעיפים ד', ה', ו' ו מר ר. לירם:

 20כזאת או אחרת, פחות טובה  אותם סעיפים הופיעו ברמת פירוט

 21שתי  י מסתכל על הדו"ח ושואלמהיום בחלק מהם, אבל אנ

 22 שאלות.

 23שאלה ראשונה, יש תקציב מול הסעיפים האלה? כפי שאתה  

 24אמרת. מול כל אחד מהסעיפים האלה עומד תקציב כמו שמול 

 25אלף,  684אלף, מול תקציב הספורט  654תנועות הנוער עומד 

 26 אלף.  654התרבות נאמר שלא השתנה. מול סעיף 

 27עסק בספר בעובי כזה ובמסמך אני צריך להתחיל עכשיו להת 
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 1 בעובי כזה כדי להבין על איזה סעיף מדובר?

 2אפשר לחשוב שהספר הזה כל דף הוא במשקל של אבן שאי אפשר  ר:"מר ח. געש, יו

 3 לעבור.

 4עמודים. אתה חושב שיש לי את כל היום? למה  444הספר הוא בן  מר ר. לירם:

 5עיף. אני אתה חושב ביקשתי ממך קובץ אקסל? עוזר לי לחפש ס

 6 בשניה וחצי מסוגל לנתח כל דבר.

 7 טוב. ר:"מר ח. געש, יו

 8לא ביקשתי אותו כדי לתקוף, ביקשתי אותו כדי שאני אוכל  מר ר. לירם:

 9להביע דעה, כדי שאוכל להבין. להבנתי. אני אומר למה אי אפשר 

 10להציג, הרי אתה יודע את הסעיף, הסעיף לא משתנה משנה 

 11 לשנה.

 12 תה רוצה בתבחיניםא ר:"מר ח. געש, יו

 13סעיף תקציבי. אתה לא רוצה לציין סכום? מקבל. ציין סעיף. כי  מר ר. לירם:

 14זה לא ישתנה בשנה הבאה. אם המסמך יישאר גם בשנה הבאה, 

 15 הסעיף יישאר.

 16 אבל זה לא שייך אחד לשני. אני לא מבין מה אתה רוצה. ר:"מר ח. געש, יו

 17 ואולי זה יהיה ברור יותר.  אני אסביר את זה מכיוון אחר מר ר. לירם:

 18 אני אשלח לך אקסל וזהו. ח ר. גלר:"רו

 19 תודה.  מר ר. לירם:

 20 שלושה סעיפים. ח ר. גלר:"רו

 21לא, אז זהו, אם זה שלושה אז למה יש לי פה שישה, שבעה  מר ר. לירם:

 22 סעיפים?

 23 כי סעיף אחד הוא יכול להתפצל להרבה, סעיף תרבות ח ר. גלר:"רו

 24 נהדר. נכון. מר ר. לירם:

 25 מכיל בתוכו הרבה תחומים.  ח ר. גלר:"רו

 26הוא שאמרתי בתחילת הדיון תציינו את הסעיף התקציבי, תפרטו  ה. פרי יגור: 'גב

 27 את כל הערכים. 
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 1לא, אבל לא כנגד כל סעיף פה יש סעיף תקציבי. בספורט זה  ח ר. גלר:"רו

 2 מתקיים, בתנועות נוער זה מתקיים.

 3 את הנושא  זה רק מחזק אבל מר ר. לירם:

 4 אבל אני אשלח לך את הסעיפים ח ר. גלר:"רו

 5זה רק מחזק, אם הדת לוקח מאותו סעיף של פעילות תרבות אני  מר ר. לירם:

 6רוצה לדעת את זה, כי זה לא משתקף מכאן. זה בסדר, רק תן לי 

 7 סעיף תקציבי, לא ביקשתי משהו מיוחד. 

 8 בסדר. אפשרי. ח ר. גלר:"רו

 9קציבי של כל אחד מהתמיכות הללו, מאיזה מקום זה המקור הת מר ר. לירם:

 10 לוקח. 

 11מה זה מקום? דקה, דקה, לא. חברים אני לא עושה דיון על  ר:"מר ח. געש, יו

 12התקציב, אני עושה דיון על התבחינים. לא מתכונן להיכנס, 

 13 תקשיבו רגע, משהו אחד בסיסי חסר בידע. 

 14 אתה ממשיך. מר ר. לירם:

 15אני אגיד לך משהו. הקשבתי לכם, אני עושה פה פאוזה.  דקה, ר:"מר ח. געש, יו

 16אתם מבקשים לשנות סדרי עולם, זה לגיטימי. כדי לשנות סדרי 

 17עולם במועדים של הישיבות או בלוח זמנים של הישיבות, נא 

 18 03לשנות את החקיקה הראשית. נקבע שזימון לישיבה יהיה 

 19 שעות לפני.  86שעות לפני. כתוב עד 

 20ימים לפני. לא טוב? תשנו את  64ה, חוק עזר, תקציב וארנונ 

 21החקיקה הראשית. רוב הרשויות במדינת ישראל עובדות כך, 

 22בלוחות זמנים יותר קצרים או יותר ארוכים. יש רשויות שאין 

 23 אופוזיציה בכלל 

 24חיים, דנו בחוץ ואנחנו רוצים להביא להצבעה על כל מה שיש  מר א. מעודה:

 25 הביתה.  בסדר היום. כולנו בעד ונלך

 26עכשיו יש דברים שמוכתבים בלוחות זמנים אחרים. למשל  ר:"מר ח. געש, יו

 27 תקציב בשנה נורמאלית, לא בשנת בחירות
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 1 בסדר, אבל זה לא הרצאה עכשיו על לוחות זמנים בחוק. ה. פרי יגור: 'גב

 2 שעות.  03כי כל הזמן הוא מסביר לי שלא קיבלו  ר:"מר ח. געש, יו

 3אני לא מסביר, אם אתה כבר מעלה את הנושא שאני לא חיים,  מר ר. לירם:

 4ימים  5העליתי אז כתוב עד. כלומר אפשר גם לפני. גם אפשר 

 5 לפני. המסמך הזה לא נכתב ביום אחד אני מקווה.

 6אני לא תמיד יודע מראש מה יעלה. לפעמים אני גם מוכתב ע"י  ר:"מר ח. געש, יו

 7 תאריכים. הדיון הזה היה צריך להיות

 8אתה קובע את סדר היום ואת הנושאים על סדר היום. למשל  . פרי יגור:ה 'גב

 9נושא כזה שהוא באמת אקוטי ומהותי ומקצועי אפשר היה אולי 

 10 לחשוב להעביר את זה לעיון 

 11 אז הנה עכשיו יש לכם שנה מראש.  ר:"מר ח. געש, יו

 12 אוי נו באמת, חיים. ה. פרי יגור: 'גב

 13 כן. ר:"מר ח. געש, יו

 14 זאת קופה ציבורית, חיים. זה לא כסף פרטי של אף אחד. רם:מר ר. לי

 15 טוב. יאללה די. ר:"מר ח. געש, יו

 16 אנחנו רוצים לדעת את הקריטריונים שהכספים האלה מחולקים. מר ר. לירם:

 17 טוב.  ר:"מר ח. געש, יו

 18שנייה, עוד לא סיימתי. תן לי לסיים במטותא כי הצלצול הזה  מר ר. לירם:

 19 8אבל נלקח ממני זמן, החזר לי אותו. עוד אני אוהב אותו 

 20 משפטים. 

 21אחד, הקטע של מועד פרסום ההודעה לבקשות התמיכה. אני  

 22 אודה לך אם תוכל להגיד לי, אני לא מודע מתי מפרסמים את 

 23 ברגע שנאשר פה ר:"מר ח. געש, יו

 24 שבועיים אחרי. ה. פרי יגור: 'גב

 25 באתר האינטרנט נכון. יוצא לאוויר העולם  ר:"מר ח. געש, יו

 26 שבועיים אחרי ההחלטה.  ה. פרי יגור: 'גב

 27 אוקי. מר ר. לירם:
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 1יוצא לאוויר העולם באינטרנט ופרסום בעיתונים ונדמה לי, אני  ר:"מר ח. געש, יו

 2 לא זוכר 

 3 יום להגשה. 84-שבועיים אחרי ההחלטה ו ה. פרי יגור: 'גב

 4ל נושא יש לו אחד שני אני לא זוכר את הקריטריונים כי כ ר:"מר ח. געש, יו

 5 מקומונים, אחד שני עיתונים ארציים, אז אני לא יודע.

 6אני אלמד אותך במקרה הזה. שני מקומונים כי יש לנו יותר  ה. פרי יגור: 'גב

 7 ממקומון אחד בישוב שלנו. שבועיים אחרי ההחלטה

 8 יש החלטות שמתפרסמות בעיתון ארצי. אני לא זוכר. ר:"מר ח. געש, יו

 9 אז אני בדקתי. רי יגור:ה. פ 'גב

 10הפועלים לפי החוק.  6דבר אחרון. אני מבקש להוסיף סייג מס'  מר ר. לירם:

 11 העמותה פועלת לפי חוק.

 12 אם העמותה לא מביאה ניהול ספרים תקין ר:"מר ח. געש, יו

 13 לא דיברתי, פועלת לפי החוק. מר ר. לירם:

 14דעת אם היא פועלת לפי מה זאת אומרת פועלת, איך אני יכול ל ר:"מר ח. געש, יו

 15החוק? הדרך היחידה שלי לבדוק אם היא פועלת עפ"י החוק או 

 16 לא אם יש לי מרשם העמותות ניהול תקין.

 17 ואם יש פעילות לא תקינה מר ר. לירם:

 18 מאיפה אני יודע? המשטרה משתפת אותי בפעילות? ר:"מר ח. געש, יו

 19 ה.אני מציע למנות את לירם לבדוק כל עמות מר א. מעודה:

 20אני לא מקבל דיווח מהמשטרה על מי שפועל לא תקין, בין אם  ר:"מר ח. געש, יו

 21זה פרט ובין אם זו עמותה. יותר מזה, החוק גם אוסר עלי לבקש 

 22מעובד שמבקש אישור עבודה רישום פלילי. פעם אפשר היה, 

 23 אסור יותר.

 24 לא דיברתי על  מר ר. לירם:

 25. אין למועצה שום קשר למשטרה דקה, אז אני מסביר לך ר:"מר ח. געש, יו

 26 והמועצה לא יכולה להיות ניזונה מכותרות של עיתונים.

 27אני לא דיברתי על כותרות של עיתונים. במידה ועומדת פה  מר ר. לירם:
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 1 איזושהי סוגיה שפונה לפי החוק 

 2אני לא מחוקק. הדבר היחידי שיש לי זה בית משפט. אני לא בית  ר:"מר ח. געש, יו

 3לי, כשתושב עושה עבירת תנועה אז אני יודע מזה?  משפט. תגיד

 4 כשהוא נחקר במשטרה אני יודע מזה?

 5הבנתי. אנחנו נבדוק את זה לגופו של מקרה. אני רק אגיד דבר  מר ר. לירם:

 6 אחד, אני קורא את הדו"ח 

 7 איזה דו"ח אתה קורא? אני לא יודע מה אתה קורא. ר:"מר ח. געש, יו

 8 . אם אכן4468את הדו"ח של  מר ר. לירם:

 9 ?4468את הדו"ח הכספי או התקציב של  ר:"מר ח. געש, יו

 10 הכספי. מר ר. לירם:

 11 .4468הדו"ח הכספי של  ר:"מר ח. געש, יו

 12של התמיכות. דו"ח התמיכות הכספי, אני אומר אם זה נמצא  מר ר. לירם:

 13 הכול בפנים, שוב אני קשה לי להבין איזה סעיף נמצא. 

 14  טוב. ר:"מר ח. געש, יו

 15רציתי רק לדעת איזה סעיף פה מכל אלה מאפשר לאותה אישה,  מר א. מעודה:

 16 שקל.  5,444בחורה הזאת שהבאנו לה 

 17 ספורט. בספורט הישגי. ר:"מר ח. געש, יו

 18 ספורט הישגי, זה אישי. ח ר. גלר:"רו

 19 הבאנו פעמיים, מספר פעמים ר:"מר ח. געש, יו

 20 איפה זה הסעיף הזה? מר א. מעודה:

 21בסעיף ספורט כולל הבאנו פה לאישור את השייטת ואת  ר:"ש, יומר ח. גע

 22 הג'ודוקה.

 23אבל מה זה הספורט, אני כל הזמן תוהה שנה, פעם אחת נתנו לה,  מר א. מעודה:

 24 פתאום עוד פעם נתנו.

 25 עד שהיא תוכל להיכלל לסגל האולימפי או סגל ר:"מר ח. געש, יו

 26 אבל למה צריך לתת לה?  מר א. מעודה:

 27 של מדינת ישראל.  ר:"עש, יומר ח. ג
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 1 היה דיון על זה אבל.  ח ר. גלר:"רו

 2 היה דיון. ר:"מר ח. געש, יו

 3 )מדברים ביחד(

 4בהנחיה של המנכ"ל או משהו, יש איזה סעיף שהוא מגדיר שזה  מר א. מעודה:

 5 כן או לא?

 6לא. בשביל זה הוא נותן פה את התבחינים ומביא את זה לאישור  ר:"מר ח. געש, יו

 7זה ספורט הישגי, יש רשויות שנותנות יותר, יש רשויות פה. 

 8 שמעניקות גם פרסים.

 9 לא, אבל מה זה? רשם עמותות רק עליה? מר א. מעודה:

 10הכסף הולך לעמותה שבה היא מתאמנת, כן. במקרה של השייטת  ר:"מר ח. געש, יו

 11זה עמותת רחף של חוף הכרמל, שדות ים. במקרה של הג'ודוקה 

 12 זוכר, משהו. זה היה מרכז, לא

 13 מה שכתוב פה שהיא עושה פעילות פה.  מר א. מעודה:

 14 היא גרה פה. היא בת המקום. מר א. אטיאס:

 15 לא כתוב בן המקום או בת המקום. מר א. מעודה:

 16 היא בת המקום. מר א. אטיאס:

 17 כתוב שהפעילות שלה במקום. מר א. מעודה:

 18 )מדברים ביחד(

 19 בא העמותה לא פה.גם הצופים ובני עקי ר:"מר ח. געש, יו

 20 העמותה לא, אבל הביצוע פה.  מר א. מעודה:

 21טוב חברים, חברים, דקה. אפרים, אתה רוצה להציע הצעת  ר:"מר ח. געש, יו

 22 החלטה שונה ממה שאני מציע? 

 23 מה אתה מציע? מר א. מעודה:

 24אני מציע לאשר את התבחינים כפי שאושרו ממוסדות דת, כדי  ר:"מר ח. געש, יו

 25הבחנה כי תורני ודתי מבחינתי זה אותו דבר, אז שלא תהיה 

 26תורידו את התורני, זה יהיה מוסדות דת. שיהיה כתוב או דת או 

 27תורני, מבחינתי זה אותו דבר. אוקי. הגר, את רוצה להעלות 
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 1 הצעת החלטה אחרת?

 2 כן. ה. פרי יגור: 'גב

 3 בבקשה, תנסחי את הצעת ההחלטה. ר:"מר ח. געש, יו

 4 אני מבקשת  ה. פרי יגור: 'גב

 5 )מדברים ביחד(

 6במקומות שבהם יש ועדת משנה, הועדה המקצועית דנה. קודם  ר:"מר ח. געש, יו

 7היא דנה, היא מביאה את זה לוועדת משנה לקבל את ההמלצות. 

 8 ואז ועדת המשנה מביאה למליאה

 9 )מדברים ביחד(

 10 חברים ר:"מר ח. געש, יו

 11 רגע, רגע. תסביר לי. מר א. מעודה:

 12הועדה המקצועית דנה. במקומות שיש ועדת משנה היא מביאה  ר:"יו מר ח. געש,

 13לועדת המשנה, ועדת המשנה מגבשת המלצות למליאה וזה עולה 

 14 אחר כך עוד פעם למליאה. שלושה גופים עושים אותו דבר.

 15מה שחיים אומר וזה מה שנכון מועצת הרשות המקומית רשאית  ה. פרי יגור: 'גב

 16את ועדת המשנה לתמיכות לבחינת למנות מקרב חברי המועצה 

 17 המלצות הועדה המקצועית. 

 18 )מדברים ביחד(

 19ואם כבר שאלת אותי מה הצעת ההחלטה? אז הצעת ההחלטה  ה. פרי יגור: 'גב

 20שלי היא למנות את ועדת המשנה הזאת לבחינת אותן המלצות 

 21 שהבאתם היום לתבחינים, ולשוב ולדון בדיון הבא.

 22. מי נגד? תודה רבה. אני מבקש 0עד ההצעה של הגר? טוב. מי ב ר:"מר ח. געש, יו

 23 לאשר 

 24 אני יכולה לבקש הנמקה למה לא? ה. פרי יגור: 'גב

 25 לא, אין הנמקה. ר:"מר ח. געש, יו

 26 למה לא?  ה. פרי יגור: 'גב

 27 זה בעד ונגד. ר:"מר ח. געש, יו
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 1 אני רוצה לדעת למה  ה. פרי יגור: 'גב

 2תלוי בי, שרוב הועדות ברשויות המקומיות  אני מתנגד, אם זה ר:"מר ח. געש, יו

 3וזה התהליך שהולך עכשיו בחוק העיריות גם, תהיינה ועדות 

 4 מקצועיות ולא ועדות של אנשי ציבור.

 5 איזה אנשי מקצוע יש לך בוועדה המקצועית? ה. פרי יגור: 'גב

 6יש לי גזבר רו"ח, חי ונושם את הרשות הזאת בוקר וערב. יש לי  ר:"מר ח. געש, יו

 7 את מנהלת מח' הרווחה, חיה ונושמת. 

 8 מי הדמות המקצועית שלך בנושא תרבות למשל? ה. פרי יגור: 'גב

 9 אם הם צריכים הם אוספים את ענת אלקבץ או מישהו אחר. ר:"מר ח. געש, יו

 10 מי הדמות המקצועית בנושא ספורט למשל? ה. פרי יגור: 'גב

 11 ורט.הדמות המקצועית יו"ר ועדת הספ ר:"מר ח. געש, יו

 12מי הדמות המקצועית שלך למדע? מי הדמות המקצועית שלך  ה. פרי יגור: 'גב

 13 לאמנות?

 14 הדמות המקצועית שלי למדע פה בשולחן הזה.  ר:"מר ח. געש, יו

 15 מי הדמות המקצועית שלך לדת? ה. פרי יגור: 'גב

 16 חברים, אני בהצבעה. אני מבקש להעמיד את התבחינים ר:"מר ח. געש, יו

 17 בועדת משנה אין אף דמות מקצועית שמה :מר א. אטיאס

 18גם בועדת המשנה אין דמות מקצועית לא למדע ולא  ר:"מר ח. געש, יו

 19 לאסטרולוגיה. 

 20 לכן אמרתי שנקיים את ועדת המשנה, נזמין אליה אנשי מקצוע ה. פרי יגור: 'גב

 21גם הם מזמינים. טוב, אני מבקש לאשר את התבחינים כפי  ר:"מר ח. געש, יו

 22נגד. תודה רבה.  8ו ע"י ועדת ההנהלה. מי בעד? מי נגד? שהומלצ

 23 .התבחינים אושרו

 24 

 25 .  אישור מינויו של מר אייל שני כנציג המועצה באיגוד ערים לאיכות הסביבה2

 26 וכנציג המועצה באיגוד ערים וטרינרי.

 27 סעיף הבא על סדר היום. אייל שני מייצג אותנו  ר:"מר ח. געש, יו
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 1מבקשת להוסיף סייג להתנגדות שלי בפרוטוקול שייכתב  אני ה. פרי יגור: 'גב

 2שאני לא מתנגדת למה שכתוב, אני מתנגדת לאיך שזה כתוב 

 3 ולפורמט שזה כתוב, זה צריך להיות הרבה יותר מפורט. 

 4הכול נרשם, גם הרבע שעה שדיברת קודם. אייל שני מייצג אותנו  ר:"מר ח. געש, יו

 5באיגוד ערים וטרינרי, הוא גם באיגוד ערים לאיכות סביבה וגם 

 6 עושה את זה טוב. נתבקשנו ע"י יו"ר של שני האיגודים לאשרר 

 7 מי היו"ר הנוכחי היום? מר א. כאכון:

 8 של מי? ר:"מר ח. געש, יו

 9 יו"ר הנוכחי. מר א. כאכון:

 10 של מי? ר:"מר ח. געש, יו

 11 של איגוד ערים. מר א. כאכון:

 12לאיכות סביבה? איגוד ערים לאיכות איזה מהם? איגוד ערים  ר:"מר ח. געש, יו

 13 סביבה תהיינה בחירות עכשיו כי התחלפו. 

 14 מי מתמודד? מר א. כאכון:

 15 אני לא יודע, אין לי מושג. ר:"מר ח. געש, יו

 16 אתה מתמודד? מר א. כאכון:

 17 לא, לא. אני שולח את אנשי המקצוע לשם. ר:"מר ח. געש, יו

 18 הוא שולח את אייל. מר א. מעודה:

 19רוב הרשויות שפעילות באיגוד ערים לאיכות סביבה חוף כרמל  ר:", יומר ח. געש

 20שולחים אנשי מקצוע וזה נראה לי נכון, שלחנו בקדנציה 

 21 הקודמת את אייל שני, נתבקשנו לאשרר אותו.

 22 שאלתי אותך שאלה אחרת. האם אתה מתכוון להתמודד? מר א. כאכון:

 23 הייתי מבקש למנות אותי לנציג. לא, לא, לא. אם הייתי מתמודד  ר:"מר ח. געש, יו

 24 למה שלא תהיה? מר א. כאכון:

 25כי אני לא רוצה להיות יו"ר של האיגוד. האיגוד הזה לטעמי גדול  ר:"מר ח. געש, יו

 26מדי, רחב מדי, מנצלים את המרחב, את העובדה שהוא יושב על 

 27שני מחוזות של משרד הפנים לעשות דברים לא באופן שבו אני 
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 1 .רוצה לעשות אותם

 2 ואנחנו לא יכולים להתנתק מהם? מר א. כאכון:

 3לא. הוא הוקם בעקבות הקמת תחנת הכוח בחדרה. מה שקרה  ר:"מר ח. געש, יו

 4שבמשך השנים הדביקו אליו עוד רשויות מקומיות, זה כולל 

 5היום נתניה, עמק חפר, פרדסיה, חדרה, חלק מוואדי ערה, 

 6דליה ועוספיא. מועצה אזורית מגידו. עכשיו רוצים להכליל את 

 7זה הופך להיות פורום שאי אפשר לעשות שמה שום דיון, ומה 

 8שקרה בפועל זה שהאיגוד הזה הגיע כמעט לפשיטת רגל, עם 

 9גירעונות מפה עד הודעה חדשה על בניית מבנה שחצי ממנו, 

 10בקיצור יש לי את אייל, הוא עושה עבודה טובה. אם צריך אז 

 11לפעילות. הם עושים  יו"ר הועדה לאיכות הסביבה נרתם שם

 12אצלנו עבודה כפי שאנחנו מבקשים. ביקשנו מהם מדידות קרינה 

 13על קווי מתח גבוה, הם באו. ביקשנו מהם בדיקות רעש בכמה 

 14בתים ליד הכיכרות, הם באים. קשרי עבודה ביום יום הם בסדר 

 15גמור, יש דברים אחרים שיש שמה ויכוחים. אייל נראה לי עושה 

 16 תו דבר באיגוד ערים וטרינרי. את העבודה טובה. או

 17 ?ימי היו"ר בווטרינר מר א. כאכון:

 18בווטרינרי יו"ר אילן שדה. גם שם יהיו בחירות, גם שם אני לא  ר:"מר ח. געש, יו

 19רוצה להתמודד ונראה לי שאייל, גם בגלל שעכשיו הוא מתעסק 

 20 עם הפיקוח, נראה לי שנכון שהוא יהיה שם.

 21יבת להגיד השבוע, אני גם עדכנתי אותך אבל אני אגב אני חי ה. פרי יגור: 'גב

 22חושבת שזה פורום ראוי גם להגיד פה, השבוע היה מפגש תושבים 

 23בשכונת נווה פרדסים, וזה היה בשעה מאוד מאוחרת של הערב 

 24והתושבים ביקשו שאייל שני יגיע כי הם רצו להעלות נושאים 

 25 שונים לטיפול בשכונה בנושאי איכות סביבה.

 26עה, התחיל בערך בתשע הנושאים שאיתו, עד שעה ובאמת מש 

 27, משהו כזה, ישב איתם אייל והסביר בצורה מאוד 64:05, 64:84
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 1מקצועית, מאוד נעימה, מאוד סבלנית. עשה את זה לעילא 

 2ולעילא. ובכלל זה לא מובן מאליו כי בשעות שהן חריגות מעבר 

 3 לשעות העבודה, שעובד מועצה ככה בא ויושב עם תושבים וזה

 4 ראוי לציון. 

 5 יפה מאוד. ח ר. גלר:"רו

 6אני רוצה לומר בנושא הזה שעזרנו לו וקידמנו ותמכנו בו כדי  מר ר. לירם:

 7שאפילו שיעביר לתושבים את הידע באשר מה שהולך לקרות 

 8 .4460בשנת 

 9טוב. אני מבקש לאשר את המינוי של אייל גם באיגוד ערים  ר:"מר ח. געש, יו

 10 . אושר פה אחדוד הווטרינרי. מי בעד? לאיכות סביבה וגם באיג

 11 

 12 %33משכר מנכ"ל )במקום  //%-העלאה ל-.  עדכון שכר בכירים לגב' זיוה דסקל3

 13 כיום(.

 14 הסעיף הבא, רן, עדכון שכר בכירים לגב' זיוה דסקל. ר:"מר ח. געש, יו

 15 אגב מה קורה עם נציגי ציבור בועדות? ה. פרי יגור: 'גב

 16 ות?איזה ועד ר:"מר ח. געש, יו

 17 בכל הועדות. ה. פרי יגור: 'גב

 18אני מקווה שהשבוע נגמור את זה. יש ישיבת מועצה בתחילת  ר:"מר ח. געש, יו

 19 פברואר, אני מקווה שנגמור את המשא ומתן של כולם. 

 20זיוה דסקל היא כלכלנית במקצוע, עובדת באגף הכספים,  ח ר. גלר:"רו

 21 84-סקת בהתחילה לעבוד לפני חמש שנים. התחילה להיות מוע

 22אחוז והיום ניתן  85-אחוז משכר מנכ"ל, לפני שנתיים הועלתה ל

 23אחוז משכר מנכ"ל. עובדת יעילה, עובדת  04-להעלות אותה ל

 24טובה, עובדת מקצועית, אחראית במועצה על שני תחומים 

 25 עיקריים: נושא של מכרזים ונושא של שילוט. 

 26 אגב מה הסף שלה? מר א. מעודה:

 27 אחוז כרגע. 04-ל 84הטווח בין אצלה  ח ר. גלר:"רו
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 1 אחוז זה נגמר, אלא אם כן מעבירים אותה לדירוג מנהלים. 04 ר:"מר ח. געש, יו

 2 ומה זה, שכר בכירים זה לא מנהלים? מר א. מעודה:

 3 לא. יש דירוג, האם אתה מנהל מחלקה או מנהל אגף. ר:"מר ח. געש, יו

 4 לים? הבנתי. אז עוד שנתיים היא תהיה מנה מר א. מעודה:

 5 לא יודע. ר:"מר ח. געש, יו

 6 יש לה את כל הסמכויות של עובד מועצה, נכון? מר א. כאכון:

 7 היא עובדת מועצה. ר:"מר ח. געש, יו

 8מספר שאלות קטנות. העדכונים האלה באים בעקבות דיוני שכר  מר ר. לירם:

 9 שאתה עושה עם העובדים? 

 10 כן. ר:"מר ח. געש, יו

 11 כן. בוודאי. ח ר. גלר:"רו

 12האם אפשר להביא לנו את זה, אם עושים כזה דבר אפשר להביא  מר ר. לירם:

 13 לנו את זה במכה, לא בטיפין טיפין?

 14 לא.  ח ר. גלר:"רו

 15 למה לא? הרי דנו בהעלאת שכר  מר ר. לירם:

 16 נכון, לשלושה אנשים. ר:"מר ח. געש, יו

 17 אני מניח שגם גב' זיוה דסקל  מר ר. לירם:

 18רוצה להשיב על השאלה שלך, כי שאלתי אותה שאלה למה  אני   כוכבא:-א. בר 'דר

 19זה לא בא במסגרת, זה טעות של הפקידה של כוח אדם שלא 

 20הכניסה אותה כי לא הסתכלה על, התיק שלה היה מוכן אבל היא 

 21 חשבה שלא עבר פרק הזמן של שנתיים. 

 22 זה גם מועדי קליטה שונים. ח ר. גלר:"רו

 23 תי. יש עדכוני שכר במשק שהם ושאלה אחרונה להשכל מר ר. לירם:

 24יש שני דברים. הסכמי שכר קיבוציים שאנחנו לא שותפים  ר:"מר ח. געש, יו

 25אליהם בכלל, זה נכפה מלמעלה. לפעמים אפילו כשמרכז השלטון 

 26 המקומי לא רוצה לחתום אז מעבירים חקיקה ראשית. 

 27ויש את הסכמי שכר ויש את ההסכמים הקיבוציים שקובעים  
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 1דמות, כמו בתקציב עושים בדיקה מה העלות הצפויה וותק והתק

 2השנה אם אנחנו יודעים מראש של ההסכמים או של הוותק של 

 3 האנשים. 

 4 כלומר כשיש עדכון שכר כזה  מר ר. לירם:

 5אם יש הסכמי הרחבה, זה הסכם אישי שלכאורה הסכם בכירים  ר:"מר ח. געש, יו

 6שכר הבכירים  אחוז. אם מחר בבוקר מתעדכן 04אומרים לה גב', 

 7במשק כתוצאה מזה שזה צמוד, אני לא יודע למי זה צמוד, 

 8 לחברי הכנסת או אני לא יודע למה. 

 9 תודה רבה. מר ר. לירם:

 10אושר פה אז אני מבקש לאשר את עדכון השכר של זיוה. מי בעד?  ר:"מר ח. געש, יו

 11 .אחד

 12 

 13 .  אישור תב"רים./

 14אלף שקל על חשבון משרד  644החלפת מערכת מחשוב  656תב"ר  ח ר. גלר:"רו

 15 .4468הפנים תקציב פיתוח 

 16 רן, זה אישור למה שדיברנו פעם קודמת של המכרזים וזה? מר א. כאכון:

 17 זה נושא של שדרוג אתר האינטרנט של המועצה והשרתים והכול.  ח ר. גלר:"רו

 18 לא, מה שאני שואל זה האם זה קשור למכרז  מר א. כאכון:

 19 לא. זה לא המכרז של ייעוץ מחשוב.לא,  ר:"מר ח. געש, יו

 20 אז זה למעשה שדרוג אתר המועצה. מר א. כאכון:

 21 שדרוג האתר.  ח ר. גלר:"רו

 22 ומי עושה את זה? מר א. כאכון:

 23 אנחנו, המועצה. ח ר. גלר:"רו

 24 יהיה מכרז על זה או הצעות מחיר?  מר א. כאכון:

 25 הצעות מחיר. ר:"מר ח. געש, יו

 26 אלף שקל הצעות מחיר.  644ז, לא צריך מכר ח ר. גלר:"רו

 27אלף שקל מהביטוח  84אלף שקל.  644שדרוג יד לבנים  668תב"ר  
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 1 אלף שקל מהמועצה לעבודות בבית יד לבנים. 74-הלאומי ו

 2 אגב מה זה כולל? ה. פרי יגור: 'גב

 3יש לנו איזושהי עבודה שעשינו עם אדריכלית, עבודה רב שנתית  ח ר. גלר:"רו

 4 אבני הדרך.ואנחנו עובדים לפי 

 5אני שואלת מכיוון שהבנתי שיש בקשה לתקציב הרבה יותר גדול  ה. פרי יגור: 'גב

 6 להשלמת העבודות שם.

 7 נכון. אנחנו בשנה הבאה נוכל לבקש השלמה ממשרד הביטחון.  ח ר. גלר:"רו

 8 ומשהו אלף שקל. 044פעם שעברה השקענו  ר:"מר ח. געש, יו

 9 ועד אבל? רן, אתם עובדים מול הו מר א. כאכון:

 10 בוודאי.  ח ר. גלר:"רו

 11 בתיאום איתם? מר א. כאכון:

 12 בוודאי.  ח ר. גלר:"רו

 13 יש תוכנית עבודה למיטב הבנתי.  מר ר. לירם:

 14ליד לבנים עפ"י התוכנית האדריכלית. יהיה עוד פעם כסף אז  ר:"מר ח. געש, יו

 15אנחנו נעדכן את זה. עשינו פעם אחת עבודה מאוד גדולה, אני לא 

 16 כמה כסף היה אז. זוכר 

 17 אלף שקל. 444עשינו הרבה,  ח ר. גלר:"רו

 18אני לא זוכר כמה כסף פעם שעברה יצא. עושים את זה בשלבים,  ר:"מר ח. געש, יו

 19זה לא ביום אחד. הבניין הזה יחסית חדש. זה שמישהו לא אהב 

 20את הקונספט של ההנצחה, הבניין החדש הזה תוכנן ע"י אדריכל 

 21ה מסוים ובאו אחרי עשר שנים הקונספט והיה בו קונספט הנצח

 22לא נראה. התחילה התדיינות שהיו מעורבים בה גם יד לבנים 

 23 הארצי וגם 

 24 והגיעו להסכמה? מר ר. לירם:

 25 הגענו להסכמה. יש תוכנית, עכשיו מממשים אותה בשלבים.  ר:"מר ח. געש, יו

 26 יש תוכנית להסדיר את הרחבה באיזשהו שלב? ה. פרי יגור: 'גב

 27יש רעיון, עוד אין תוכנית לעשות פיאצה עירונית. את מדברת על  ר:"געש, יו מר ח.
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 1 השטח הריק שבין בנק הפועלים לזה

 2 כן. ה. פרי יגור: 'גב

 3 יש רעיון, עוד אין תוכנית מסודרת.  ר:"מר ח. געש, יו

 4 מיליון שקל. 6התחדשות עירונית  660תב"ר  ח ר. גלר:"רו

 5אלף  644-אלף האלה. ה 644-רה אחת לרק בקשה אחת. עוד הע מר ר. לירם:

 6 האלה יש מע"מ.

 7 לא, לא, כולל מע"מ.  ר:"מר ח. געש, יו

 8התחדשות עירונית יש כמה צדדים. אנחנו הולכים עכשיו לפיילוט  ר:"מר ח. געש, יו

 9עם האגודה לתרבות הדיור בבלוקים של הצפירה, שבעצם 

 10 צרהמועצה נותנת הלוואה לתושבים לצורך מתיחת פנים של הח

 11 אבל מאז מפגש הכנס הגדול הייתה התקדמות שם? ה. פרי יגור: 'גב

 12 בוודאי שהייתה התקדמות. ר:"מר ח. געש, יו

 13 כי הייתה התנגדות מאוד גדולה שם. ה. פרי יגור: 'גב

 14לא הייתה שום התנגדות גדולה. לא בכנס. תקשיבי טוב, בכנס  ר:"מר ח. געש, יו

 15אלה שרצו פינוי בינוי הייתה התנגדות שידעת אותה מראש, של 

 16קומות בשכונת הצפירה. לא  66קומות. ואני לא מסכים  66לבנות 

 17מסכים. גם אם הייתי מסכים, אין לי איפה לשים שם את הפינוי 

 18 בינוי. המועצה נותנת הלוואה לדיירים ללא ריבית. 

 19 בהסכמת התושב? מר א. כאכון:

 20הם כבר הסכימו. אין פה התושבים צריכים להסכים, בוודאי.  ר:"מר ח. געש, יו

 21כוונה לכפות על התושבים כלום. זה לא חוק עזר, זה לא אגרה. 

 22לא  83זה בא לטובתם ולטובתנו. עכשיו מאחר ותמא0

 23 אטרקטיבית לאף יזם, 

 24 .83תקראו מה שרון חולדאי כותב על תמא0 מר ר. לירם:

 25ור בגלל בפרדס חנה כרכ 83. ותמא830רון חולדאי התנגד לתמא0 ר:"מר ח. געש, יו

 26ערכי הנדל"ן לא כדאי לאף אחד. פינוי בינוי, עוד פעם ערכי 

 27נדל"ן, באו אלינו בהצעה אחת, ישבנו איתם לפני שלושה 
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 1 קומות בצפירה. 66שבועות. מגדלים של 

 2קומות, איפה התוספת של יחידות הדיור  66-נגיד שאני מסכים ל 

 3לה ילמדו בבית ספר, גני ילדים, בית כנסת, אין. בגלל זה ע

 4הרעיון בתוכנית המתאר שאולי זה יוסכם או לא, שחלק ממחנה 

 5שאמור להיות מפונה שהוא יהיה חלק מאלה שקולט את  34

 6 הזכויות באותם מקומות שאנחנו רוצים לעשות פינוי בינוי. 

 7פה זה גג, זה צביעה חיצונית, חדר מדרגות, ביוב, מים בחצר  

 8 וגינון. 

 9 לו אתה אומר שפה לא עושים פינוי בינוי? רגע, שנייה. אז כאי מר א. כאכון:

 10 נכון לרגע זה לא רואה פינוי בינוי, לא רואה בפרדס חנה. ר:"מר ח. געש, יו

 11 בכל הארץ.  מר א. מעודה:

 12 פינוי בינוי ברוב הארץ זה סיסמה שאין בה כלום. ר:"מר ח. געש, יו

 13כאילו  הבנתי. אוקי. טוב לדעת. עכשיו כאילו התושבים עכשיו מר א. כאכון:

 14 מקבלים את זה כאילו המועצה משלמת לקבלן את הכסף

 15אנחנו עורכים מכרז, מכינים את כל התוכניות ועושים את  ח ר. גלר:"רו

 16שנים בלי  5, 0השיפוץ, פורסים את התשלום לתושבים על פני 

 17 ריבית והצמדה.

 18 ואיך התושב משלם את זה, בתוך הארנונה? מר א. כאכון:

 19 לא.לא, לא,  ח ר. גלר:"רו

 20 בהוראת קבע? איך זה הולך? מר א. כאכון:

 21מי שמנהל את כל האופרציה מול התושבים זאת האגודה  ח ר. גלר:"רו

 22לתרבות הדיור. היא נותנת הלוואה, היא דואגת לקבל צ'קים, 

 23 היא עושה את כל האופרציה 

 24 מי זאת? מר א. מעודה:

 25רדס חנה שהוא מנהל האגודה לתרבות הדיור. צדוק, הוא תושב פ ר:"מר ח. געש, יו

 26 האזור

 27 מה שאני רוצה לדעת איך הם למעשה גובים מהתושבים מר א. כאכון:
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 1אנחנו עושים מכרז, מחלקים את סכום עלות השיפוץ בין יחידות  ח ר. גלר:"רו

 2אלף  44-אלף שקל, פורסים את ה 44הדיור. כל אחד יוצא למשל 

 3 שנים בלי ריבית והצמדה.  5, 0שקל על 

 4 איך התושב משלם? מר א. כאכון:

 5 בצ'קים. הוא נותן המחאות דחויות ח ר. גלר:"רו

 6 למועצה כאילו? מר א. כאכון:

 7 לאגודה לתרבות הדיור.  ר:"מר ח. געש, יו

 8 אנחנו לא עוסקים בכסף. הם יעבירו לנו את הכסף. ח ר. גלר:"רו

 9 אחת הטענות של התושבים  ה. פרי יגור: 'גב

 10 )מדברים ביחד(

 11 ים וביוב בחצר אנחנו עושים בתוך הפרויקט. מ ר:"מר ח. געש, יו

 12 לא בתוך הדירות אבל. ח ר. גלר:"רו

 13המועצה לא  6996-בתשתית העיצובית אני לא יכול לעשות, מ ר:"מר ח. געש, יו

 14המים והביוב לא בידי  6996-עושה כלום בתשתית העיצובית. מ

 15המועצה ומאחר והיא לא גובה כספים, אם היא תפתח תב"ר היא 

 16 ולה להצביע בפני אף אחד על המקור מימון לתב"ר.לא יכ

 17ולכן אנחנו עושים מהשעון, מאיפה שמתחילה הצריכה  

 18המשותפת, ואז יהיו גם מים, גם קירות, גם חדר מדרגות, כולל 

 19 חשמל בחדר מדרגות, כולל גז. 

 20אמרו כן, אחד  9דיירים בבנין,  64עוד שאלה אחת. למשל יש  מר ר. לירם:

 21 שים?אומר לא. מה עו

 22 יש החלטה של הוועד, התקבלה כדין והיא מחייבת את כולם.  ח ר. גלר:"רו

 23 אפרים, אז אתה צודק במה שאתה אומר שלא כל הדיירים מר א. כאכון:

 24 אחוז. 644לא צריך  מר א. מעודה:

 25אחוז,  644אחוז לפרויקט. גם לפינוי בינוי לא צריך  644לא צריך  ר:"מר ח. געש, יו

 26 אחוז. 644יך לא צר 83גם לתמא0

 27 44זה שלא צריך זה משהו אחר, אבל אתה לא יכול לחייב אותו  מר א. מעודה:
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 1 אלף שקל כשהוא התנגד.

 2יש חוק בתים משותפים. האגודה לתרבות הדיור זה המקצוע  ר:"מר ח. געש, יו

 3שלה, זאת ההתמחות שלה. עכשיו יש תיקונים יותר דחופים 

 4מה ראשונה ואני בכלל בחדר מדרגות, כשבא דייר ואומר אני קו

 5 לא אחראי על המים.

 6 עושים ומחייבים אותו. מר א. מעודה:

 7 עושים ומחייבים. ר:"מר ח. געש, יו

 8 נכון. מר א. מעודה:

 9עכשיו אותו דבר פה. בא וועד בית שנבחר, באסיפת דיירים  ר:"מר ח. געש, יו

 10התקבלה החלטה ברוב קולות ללכת על הפרויקט ולכן אני לא בא 

 11 הדיירים, מי שבא במגע עם הדיירים זה תרבות הדיור. במגע עם 

 12עכשיו השאלה הכי חשובה שאני שואל מדוע התחלתם בבני  מר א. מעודה:

 13 אשר? יש נווה מרחב, יש מקומות אחרים יותר וותיקים.

 14יותר וותיקים לא הרבה, אז יש הבדל של עשר שנים. אלה נוסדו  ר:"מר ח. געש, יו

 15 בצפירה 6970-ב

 16 לא, לא, לא כולם.  דה:מר א. מעו

 17 )מדברים ביחד(

 18ההערכה הייתה, עשו תרבות הדיור בדיקה איפה יש יותר וועדי  ר:"מר ח. געש, יו

 19 בתים. יש מקומות שאין בכלל ועד בית.

 20 נכון. מר א. מעודה:

 21שקלים בשביל  64-יש מקומות שלא מצליחים לגייס את ה ר:"מר ח. געש, יו

 22 החשמל בחדר מדרגות.

 23 נכון. ה:מר א. מעוד

 24בניינים בצפירה,  3אמרו פה יש גוש שאפשר ללכת עליו. יש שמה  ר:"מר ח. געש, יו

 25 אמרו רוצים אנחנו.  8עשו אסיפת דיירים, 

 26 ותיעצר? 8יכול להיות שתעשה  מר א. מעודה:

 27 אני לא יודע. אם יצטרפו יותר  נפתח תב"ר. ר:"מר ח. געש, יו
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 1 אז כרגע המיליון שקל זה מר א. מעודה:

 2 בלוקים. 8-ל ר:"ר ח. געש, יומ

 3 על חשבוננו? מר א. מעודה:

 4 על חשבוננו.  ר:"מר ח. געש, יו

 5 לא האגודה לתרבות הדיור? מר א. מעודה:

 6 לא. האגודה עושה את האופרציה, גובה מהם ומעבירה לי. ר:"מר ח. געש, יו

 7 ואתה בעצם עומד מול הקבלן, אתה המפקח מר א. מעודה:

 8 ן. כן. אני הבנק. הלאה. נכו ר:"מר ח. געש, יו

 9 זה מימון בנקאי. ח ר. גלר:"רו

 10 כן. ר:"מר ח. געש, יו

 11אלף  647אלף שקל.  645הנגשת סככות המתנה לאוטובוסים  ח ר. גלר:"רו

 12 המועצה.  63-משרד ו

 13 . 654-אלף שקל. סך הכול זה הגדלה ל 54שיפוץ בית הראשונים  

 14  אלף שקל. 874סלילת רח' הלבונה, התאמה למכרז  

 15באזור התעשיה, מיליון שקל פחות, התאמה לעלות  544מתחם  

 16 עבודות. 

 17 אלף שקל.  664סלילת רח' היוגב  

 18היוגב קיבלנו שבוע שעבר או השבוע אישור מקרן קיימת  ר:"מר ח. געש, יו

 19לכריתה, ויש לנו שמה התדיינות על הזזה של הגדר שהיא בתוך 

 20 הדרך. 

 21 על מה? מר א. מעודה:

 22העתקה של הגדר שנמצאת בתוך תחום הדרך. חשבנו שזה ילך  ר:"מר ח. געש, יו

 23 ברוח טובה, זה לא הולך ברוח טובה אז זה ילך 

 24 כנראה שכן. ח ר. גלר:"רו

 25 כנראה שכן? אוקי.  ר:"מר ח. געש, יו

 26 אבל בזק וכל אלה גמרו כולם? מר א. מעודה:

 27 לא. ר:"מר ח. געש, יו
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 1 איפה? ח ר. גלר:"רו

 2 וגב. בי ר:"מר ח. געש, יו

 3לא. בזק בתהליך, צריך לקבל מהם הצעת מחיר להעתיק את  ח ר. גלר:"רו

 4 הקו.

 5 הם כבר שנה וחצי ממתינים מר א. מעודה:

 6 לא, זה הוט.  ר:"מר ח. געש, יו

 7 לא, אני מדבר רח' היוגב. מר א. מעודה:

 8תראו, יש לנו התדיינות קשה עם המונופולים, גם עם מקורות,  ר:"מר ח. געש, יו

 9הוט, גם עם בזק, גם עם חברת חשמל. התדיינות קשה. גם עם 

 10היו פה אצלי שני דיונים סוערים בחודש האחרון עם בזק ועם 

 11 מקורות. 

 12שני דברים. אחד, הם שמים לך הצעות מחיר על העתקה של הקו  

 13שכאילו הם עושים קו לאילת או קו מים לכנרת, ואחר כך גם 

 14ת, חלקה מעוגנת אחרי שאני משלם למרות שיש להם עמלת שירו

 15 בחוק וחלקה לא, הוא אומר אני

 16 זה אינטרס שלהם. מר א. כאכון:

 17לא. מה בוער לו? איזה אינטרס יש לו? הוא אומר זה שאתה בונה  ר:"מר ח. געש, יו

 18עיר חדשה אני לא אשם, אני מה שאני יכול. עם רשות החשמל 

 19דרך הבנים התעכבה פה בגלל שחברת חשמל אין לה אישור 

 20תקה של עמוד רשת, בגלל הבעיות הכספיות הם היו לעשות הע

 21 7צריכים אישור של רשות החשמל. כמה חודשים לקח פה, 

 22חודשים? בזק על הקו המיותר שבסוף נחתך פה על ההרחבה של 

 23אלף שקל דיון, נגמר  644-דרך הבנים גם כן חצי שנה, התחילו ב

 24 אלף. בסוף הסתבר שלא צריך פה קו. 64-ב

 25, איך זה בפועל יוצא? אנחנו פה מאשרים את התב"ר ורק רגע מר א. כאכון:

 26 אחרי זה פונים אליהם?

 27לא, שני דברים שונים לגמרי. קודם כל אני לא מתחיל בפעילות  ר:"מר ח. געש, יו
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 1כמעט בכלל, אלא אם כן פרויקטים גדולים שיש כסף בתכנון, 

 2 בביצוע אני לא מתחיל.

 3ברת החשמל והוא עכשיו אתה עושה ישיבת תכנון ומביא את ח 

 4לא אומר כלום. גופי ביצוע זה גופים אחרים. אז מקורות גם כן 

 5אלף שקל  404-סחר סוסים, היה מקום שהם התחילו איתנו ב

 6. ומקורות עיכבו אותנו באגד, מקורות עיכבו אותנו 04-ונגמר ב

 7, היו עוד שני מקומות. 544באזור התעשיה שאנחנו עושים עכשיו 

 8י, בצד השני של הפסגות. תהליך ארוך עיכבו אותנו בתחכמונ

 9והתכתשות אינסופית עם מכתבים לשר התקשורת, מכתבים לשר 

 10לתשתיות לאומיות. רק אחרי שני מכתבים הם הגיעו הנה לדיון. 

 11 וגם אז, אוקי. אז שילמתי ושלושה שבועות אחרי זה לא

 12ר וגם בזק שילמנו מעל חודשיים באזור התעשיה ועכשיו הסתב מר א. רפפורט:

 13 שהם טעו בתכנון. 

 14בקיצור כשאתם מסדר תשתיות במקום קיים ובחלק מהמקומות  ר:"מר ח. געש, יו

 15, זאת אומרת בלי שיש תוכנית as madeהוא קיים בלי שיש 

 16מדידה של מה שהיה בעבר, אתה מוצא צינורות שלא היו 

 17 מתוכננים ואתה לא מוצא צינורות במקומות שהם נמצאים.

 as made? 18ם אנחנו מכינים היו ה. פרי יגור: 'גב

 19כן, כל פרויקט. היו פה הרבה מאוד שנים, תראו, מדובר פה  ר:"מר ח. געש, יו

 20 בשתי מושבות מאוד ותיקות.

 21 4,075-סלילת רח' המושב בין הגליל לדרך הבנים, הגדלה ל ח ר. גלר:"רו

 22מיליון  6,354-לב המושבה התאמה ל 6669מיליון שקל. מתחם ש0

 23 שקל הגדלה.

 24 מה זה הפיתוח? זה התוכניות או מה? מעודה:מר א. 

 25עבודות פיתוח שעושים עכשיו בלב המושבה בין רח' הדקלים  ר:"מר ח. געש, יו

 26לרח' אבן גבירול, בין רח' הצפירה לדקלים. יש שמה מתחם 

 27 שאחים עמרם בונים, גם לו קוראים נדמה לי מנדרין. 
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 1 ם עם המינהל ברח' השופטים ורח' גבע, בעקבות ההסכ ח ר. גלר:"רו

 2 מה זה ההסכם עם המינהל? ה. פרי יגור: 'גב

 3 מקור תקציבי יהיה על חשבון המועצה  ח ר. גלר:"רו

 4 מינהל מקרקעי ישראל ר:"מר ח. געש, יו

 5 .4446-זה הסכם מ ח ר. גלר:"רו

 6שיווק את מה שקוראים היום חצרות כרכור בדרך ליובלים, הם  ר:"מר ח. געש, יו

 7איתם הסכם פיתוח שהם היו אמורים  עשו את הפיתוח, עשינו

 8 לפתח את רח' גבע והשופטים. אז יש פה עדכון לתב"ר.

 9 מיליון שקל? 5אנחנו מחזירים להם  מר ר. לירם:

 10 אני לא מחזיר.  ר:"מר ח. געש, יו

 11 מיליון שקל. 5עושים עבודות בשווי  ח ר. גלר:"רו

 12 את מקור המימון. פתחתי תב"ר על קרנות הרשות ואני מעדכן  ר:"מר ח. געש, יו

 13 אלף שקל. 454-צומת הפניה לרכבת מדרך הים הגדלה ל ח ר. גלר:"רו

 14 604גם שם מקורות על העתקה של נקודת כניסת מים רוצים  ר:"מר ח. געש, יו

 15 אלף שקל.

 16 6,4אלף שקל הגדלה, סך הכול  436פיתוח רח' החורש  647תב"ר  ח ר. גלר:"רו

 17רחב לרח' שבי ציון ורח' הגדלה דרך למ 644מיליון שקל. תב"ר 

 18 ההדרים 

 19 מה זה שבי ציון הדרים? מה יש שמה בכל כך הרבה כסף?  מר א. מעודה:

 20זה קטע של גברה, כל הקטע שני נתיבים להפוך אותו מהכיכר    כוכבא:-א. בר 'דר

 21 שם שבי ציון עד 

 22 למה קוראים לזה שבי ציון? מר א. מעודה:

 23 ן. אני לא נתתי לזה את השם.כי הרח' הוא שבי ציו ר:"מר ח. געש, יו

 24 תוספת כיתות  ח ר. גלר:"רו 

 25 מתי הביצוע? מר א. מעודה:

 26לא יודע, נגמור את התכנון. יש שמה בעיות לא פשוטות של  ר:"מר ח. געש, יו

 27 תכנון, יש שם בעיות עם האקליפטוס, יש שם בעיות עם הבריכה.
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 1מי גשמים. שאלה אחת. נושא תעלות המים, תשתית לאיסוף  מר ר. לירם:

 2כמה דברים ששמתי לב, אנחנו עושים עבודה פעמיים. אנחנו 

 3באים ומכינים כביש, ובכביש אין תשתית לאיסוף מי גשמים. גם 

 4אם בסופו של דבר אין למה להתחבר, לפחות אם סללנו כביש 

 5 חדש ראוי שיהיו בו אותן תעלות לפעם הבאה 

 6 לא יכול ר:"מר ח. געש, יו

 7ש שאין לו חיבור מוצא, שלא נעשה בו ניקוז, אנחנו כביש חד מר א. רפפורט:

 8 עושים ניקוז שמשולב בניקוז עילי וניקוז תחתי. 

 9 טוב, חברים, ניקוז זה לדיון אחר.  ר:"מר ח. געש, יו

 10מיליון, בסך  8,754תוספת כיתות בית ספר על שם מנחם בגין,  ח ר. גלר:"רו

 11עצה עד מיליון שקל. וכאן רשמנו על חשבון המו 0,454הכול 

 12 שנקבל הרשאה ממשרד החינוך.

 13 טוב, בנושא הזה בית ספר בגין. מה מעמדו של בית ספר בגין? מר א. מעודה:

 14מוכר ורשמי, בית ספר של המועצה, מאושר בפרוגרמה לחטיבת  ר:"מר ח. געש, יו

 15 ביניים, מאושר בפרוגרמה. 

 16 כמו בית ספר שילה מעמדו? מר א. מעודה:

 17 ת ספר שילה, כמו כל בית ספר.כמו בי ר:"מר ח. געש, יו

 18 מה עם הציבור הדתי? מר א. מעודה:

 19לציבור הדתי אנחנו צריכים להילחם על חטיבת ביניים צומחת.  ר:"מר ח. געש, יו

 20נכון לעכשיו המספרים של מסיימי כיתות ו' בחינוך הדתי אינם 

 21 מצדיקים הקמת בית ספר. 

 22 מורשה מר א. כאכון:

 23 ך, כמות הילדים שגומרים כיתה ו' בניםלא, אין ל ר:"מר ח. געש, יו

 24 בנות. מר א. כאכון:

 25 בנות הולכות לאלישבע.  ר:"מר ח. געש, יו

 26 אלישבע זה לא בית ספר מר א. מעודה:

 27ישב פה גם סגן שר החינוך שהיה סגן ראש עיריית באר שבע  ר:"מר ח. געש, יו
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 1 ודיברנו פה.

 2 מתי? מתי הוא ישב? עכשיו? מר א. מעודה:

 3מתי הוא היה פה, בחידון התנ"ך, אני יודע מתי. והיינו במחוז,  ר:", יומר ח. געש

 4המספרים נבדקים כל הזמן. אין הצדקה להקמת חטיבת ביניים 

 5 צומחת 

 6האם יש אפשרות כזאת שבית ספר שהוא קיים, כמו מורשה או  מר א. כאכון:

 7 שילה

 8 אתה מדבר על הפרקטיקה.  מר א. מעודה:

 9 ח' שימשיכו ז', מר א. כאכון:

 10 לא תלוי בנו. ר:"מר ח. געש, יו

 11 במי זה תלוי? מר א. כאכון:

 12 במשרד החינוך, והוא לא מאשר את זה. ר:"מר ח. געש, יו

 13 ניסינו? ביקשנו? מר א. כאכון:

 14 4,5-סלילת רח' סגולה ותלפיות, הקטנה ל 806בוודאי. אחרון,  ח ר. גלר:"רו

 15 מיליון שקל. 

 16תב"רים מאושרים פה התב"רים. מי בעד? אני מבקש לאשר את  ר:"מר ח. געש, יו

 17 .אחד

 18 תודה רבה, שבת שלום. 

 19 

 20 סוף הדיון

 21 

 22 


