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 3 מועצה מקומית פרדס חנה

 4 

 5 

 6 מר חיים געש, ראש המועצה השתתפו:

 7 עו"ד אלדד בר כוכבא, חבר מועצה, סגן ומ"מ ראש המועצה 

 8 רו"ח רן גלר, גזבר ומזכיר המועצה

 9 עו"ד ג'ובראן ג'ובראן, יועמ"ש למועצה 

 10 מר אריה רפופורט, מהנדס המועצה 

 11 לה כהן, מזכירת המועצהגב' צי 

 12 מר אלי אטיאס, מר עמנואל מצליח, גב' כוכי גדרון,    חברי המועצה:

 13 ד"ר נורית השמשוני, מר יואב קעטבי, גב' חיה בן צבי, מר יעקב צדקה,   

 14 מר עמוס כחלון, מר אבי כאכון, מר נחמיה מנצור, מר יוסי זריהן,  

 15 גב' רינה רונן, מר אפרים מעודה 

 16 פרוטוקול

 17 

 18 )מצ"ב(  3660. אישור תקציב המועצה לשנת 6

 19ערב טוב, רינה, נורית, ערב טוב. ראש רשימת הגמלאים מתדיין עם ראש  מר ח. געש:

 20הליכוד. חברים, ערב טוב, אני פותח את ישיבת המועצה שלא מן המניין, 

 21 על הפרק תקציב אלפיים ושלוש עשרה

 22 שאלה קטנה לי אליך. מר א. כאכון:

 23תן לי לגמור לדבר, אתה כבר אמרת לי פעם אחת תסתום את הפה,  דקה, מר ח. געש:

 24 עכשיו אתה עושה את זה בדרך אחרת.

 25 במחילה מר א. כאכון:

 26 ביום כיפור אולי. מר ח. געש:

 27 למה אולי? אולי, רשמתי. מר א. כאכון:

 28, בערבית אנא פאקר, אני חושב, 3102עד יום כיפור אני אחשוב. תקציב  מר ח. געש:

(  0/60) 03פרוטוקול ישיבת מועצה שלא המניין מס'   

  3660ביוני  0ביום חמישי, 
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 1 מה לעשות. חושב, כן,

 2 השאלה הנשאלת מאיפה חיים יודע ערבית? מר א. מעודה:

 3 שאלה מצוינת, חיים למד ערבית.  מר ח. געש:

 4 אה, כן?  מר א. מעודה:

 5, שלא כמנהג המועצה הוא מובא לאישור במחצית 3102כן. טוב, תקציב  מר ח. געש:

 6השנה אחרי שחצי שנה עברה, מאחר וחלק גדול מהתקציב מקורותיו הם 

 7קורות ממשלתיים, הממשלה טרם אישרה את תקציבה ולפחות חלק מ

 8מהאי בהירויות הובהרו וכדי לעבוד מסודר ובסופו של דבר אחרי שנדע 

 9מה אישר הכנסת, מה לא אישרה הכנסת נצטרך ממילא לעשות עדכון, 

 10אנחנו מביאים את התקציב עכשיו. פורמלית המועצה יכולה לאשר את 

 11תקציב המדינה, נראה לא נכון לעשות את  חודשים אחרי 2התקציב עד 

 12זה, אנחנו עושים את זה עכשיו. התקציב הופץ במועד, אם מישהו רוצה 

 13 לשאול שאלות, בבקשה. 

 14 רק לפני  מר א. כאכון:

 15 רצית לשאול אותי  מר ח. געש:

 16 צריך, צריך זמן מסוים כדי להתחיל לפתוח ישיבת מועצה על התקציב?  מר א. כאכון:

 17 שעות. 6שעות, מקסימום  0מינימום  :מר א. מעודה

 18אין מינימום ומקסימום. אם מסיימים את הדיון מסיימים את הדיון גם  ובראן:'ד ג"עו

 19 בחצי שעה.

 20 שעות.  6שעות, ישיבת תקציב או ארנונה עד  0ישיבה רגילה עד  מר א. מעודה:

 21 הוא לא שאל את זה.  ר נ. השמשוני:"ד

 22 סימום.אין מינימום, יש מק ח ר. גלר:"רו

 23 ... שלא מסיימים בשש שעות, לא חייבים שש שעות למשוך את זה, גם ...  ובראן:'ד ג"עו

 24 שאלתי אם צריך מינימום שעות לפתוח ישיבת  מר א. כאכון:

 25 מה זאת אומרת מינימום מר ח. געש:

 26 בין ישיבה לישיבה הוא מתכוון מר י. קעטבי:

 27 לא, לא מר ח. געש:

 28 ודמת, נכון? הבנתי נכון? בין הישיבה הק מר י. קעטבי:
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 1 רשות הדיבור למר כאכון.  מר ח. געש:

 2שאלה קטנה לפני שנתחיל את ה, האם זה נכון, שאלה, שיש שמונה מיליון  מר א. כאכון:

 3שקל לתקציב הזה שמוספים, שנותנים לעבודות קבלניות חיצוניות שללא 

 4 מכרזים בעלות של שמונה מיליון שקל. 

 5 מרת ללא מכרזים?מה זאת או ח ר. גלר:"רו

 6 תגדיר עבודה ללא מכרז, מה זה ללא מכרז. מר י. זריהן:

 7 סתם, ראיתי השבוע אצלך. .. מר א. כאכון:

 8 מישהו נתן הצעת מחיר... מר י. זריהן:

 9אני לא מצליח להבין את מר כאכון, מר זריהן, אני אודה לך אם תיתן לו  מר ח. געש:

 10 לדבר, אחרי זה תשמיע אתה את השאלה שלך.

 11 שמונה מיליון שקל  מר א. כאכון:

 12 ... אני ניסיתי להסביר לו, כמו שאתה מנסה להסביר... מר י. זריהן:

 13 אני לא חושב שום דבר.  מר ח. געש:

 14 אני אנסה מר א. כאכון:

 15לא, יש מלא עבודות שלא חייבות מכרז, יש עבודות... יש הצעות מחיר, זה  ובראן:'ד ג"עו

 16 מיליון. 3-יכול להגיע ל

 17 אלף שקל, לא בסכומים של ...  01, 21, 31הצעות מחיר עד  . זריהן:מר י

 18 אתה יכול להצביע על הסעיפים? מר ח. געש:

 19זה לא ... לא הבנת מה אני אומר לך, אני שואל שאלה, עוד פעם חיים,  מר א. כאכון:

 20 -תקשיב למה שאני אומר לך, איך שלא ענית לי אז הבנתי ש

 21 , כןאני מנסה להבין ח ר. גלר:"רו

 22 מיליון שקל שהוא בתוך התקציב הזה  3יש בתקציב  מר א. כאכון:

 23 אם לא יותר.  מר י. זריהן:

 24הוא ניתן, אולי יותר, אבל זה מה שאני הצלחתי להבין... יכול להיות שאני  מר א. כאכון:

 25 טועה, תצחק...

 26 חס וחלילה. מר ח. געש:

 27 אבל אני אמחל לך, אני כבר מוחל לך.  מר א. כאכון:

 28 אל תמחל. באידיש אומרים מויחל טויבס.  ח. געש: מר
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 1 תגיד בעברית.  מר א. מעודה:

 2 אני לא מדבר אידיש אבל אפרים מדבר.  מר ח. געש:

 3 איך אומרים במרוקאית זה הכי חשוב. כ. גדרון: 'גב

 4 אני מוחל על הטובות, מוותר על הטובות.  מר ח. געש:

 5דות קבלניות חיצוניות כגון ניתנים לעבומיליון שקל ש 3האם יש בתקציב  מר א. כאכון:

 6 בנייה, סתם 

 7 מה, מה? מר ח. געש:

 8 סתם בנייה מסוימת. מר א. כאכון:

 9 בניה? מר ח. געש:

 10 מתקציב פיתוח או תקציב רגיל? ח ר. גלר:"רו

 11 לא, לא, אין סתם, אני רוצה שתראה לי את הסעיף על מה אתה מדבר. מר ח. געש:

 12 אני מדבר מר א. כאכון:

 13 כי בנייה, תקשיב, אין בנייה בלי, בתקציב הרגיל  געש:מר ח. 

 14 אבי, אבי, אבל במילה, אתה יכול לשאול לגבי סעיף ספציפי  ח ר. גלר:"רו

 15 עבודה שוטפת במועצה  מר א. מעודה:

 16 הרי אין משהו וירטואלי, הכל  ח ר. גלר:"רו

 17 אבי  )מדברים ביחד, לא ברור(  מר ח. געש:

 18 ה זה מיליונים.מיליונים, מ ח ר. גלר:"רו

 19רגע, רגע, רן, הוא שואל אם יש שמונה מיליון שהם מיועדים לעבודות  מר י. קעטבי:

 20 קטנות.

 21 לא מיועדים, כסף שנשלח...  מר י. זריהן:

 22 אבי, תשאל ספציפית לגבי סעיף, אני אענה לך, השאלה היא ...  ח ר. גלר:"רו

 23שאלה... )מדברים ביחד, לא לא, לא...)מדברים ביחד, לא ברור( זאת ה מר י. קעטבי:

 24 ברור( 

 25 טוב, נורית, חבל על הזמן, אני מציע שתעברו ... אתה רוצה להצביע?  מר ח. געש:

 26 כן מר א. כאכון:

 27 תצביע  מר ח. געש:

 28 תשאל לגבי סעיף ספציפי אני אענה לך. ח ר. גלר:"רו
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 1כי ברגע מיליון, אני לא יודע על מה אתה מדבר,  3אני מבקש שתצביע על  מר ח. געש:

 2 שהתחלת 

 3 אני עונה לך... מר א. כאכון:

 4 תקשיב טוב, אם אתה מדבר על המחשוב של המועצה זה דבר אחד. מר ח. געש:

 5 אחד, שניים מר א. כאכון:

 6בנייה, אין בנייה, המדינה היא כולה בתקציב הפיתוח, תקציב הפיתוח  מר ח. געש:

 7רים תב"ר עובר תב"ר תב"ר מובא לאישור פה עם המקורות ואתם מאש

 8 תב"ר, אין ... 

 9אמרתי לך, אחד מחשבים, שתיים מסגרות, זה לא מגיע לתב"ר... בחיים  מר א. כאכון:

 10 לא ראיתי פה מזכירות של דוד כהן בתב"ר. 

 11 אז יש, תעבור פה סעיף סעיף, אפשר יהיה לתת לך תשובה. מר ח. געש:

 12 השאלה אם זה רשום פה.  מר א. כאכון:

 13 פה. הכל רשום ח ר. גלר:"רו

 14 לא, כי אני אגיד לך מה, רשום פה  מר א. כאכון:

 15 הכל, הכל רשום. ח ר. גלר:"רו

 16גם רשום פה ניקוז רחוב הנח"ל שאין לך דבר כזה, דיברנו מקודם שזה לא  מר א. כאכון:

 17 הולך להיעשות.

 18לא, זה תב"ר, ניקוז כללי שאחד הדברים כתוב תכנון רחוב הנח"ל, לא  ח ר. גלר:"רו

 19הנח"ל שמתכננים את הניקוז זה רשום בתוך ה... בוא תשאל, ביצוע רחוב 

 20 אבי, תשאל שאלות ספציפיות... אני אענה לך.

 21לכם על קיבלת אותו, קיבלת את התקציב מפורט סעיף סעיף. אני אענה  מר ח. געש:

 22 שאלות, אני לא מתכוון... תשאל שאלה, תקבל תשובה. 

 23 ילה ארוך. אני מבקש שקט, חבר'ה, יש לנו ל מר א. כאכון:

 24 נורית, איזה עמוד אתה מבקש לשאול? מר ח. געש:

 25אנחנו מאחד מתחילים. אני מבקש חבר'ה, זה שנת בחירות, אני רוצה  מר א. כאכון:

 26 לדעת לאיפה הולך הכסף, עם כל הכבוד. 

 27 חצי שנה כבר מאחורינו אבל לא חשוב, כן.  מר ח. געש:

 28 ה.לא משנה, אז עכשיו קיבלנו את ז מר א. כאכון:
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 1 בסדר, איזה סעיף אתה רוצה עכשיו, מה השאלה?  מר ח. געש:

 2 אנחנו מתחילים  מר א. כאכון:

 3 מה השאלה? מר ח. געש:

 4 ... שלוש חמש חמש, הסדרי תנועה  מר א. כאכון:

 5מיליון שקל מציגה גידול של  061לפני, לפני, לפני, בדף הראשון. היקף של  מר י. זריהן:

 6קודמת, הגידול העיקרי ניכר בהשקעותיה  אחוז ביחס לביצוע של שנה 5

 7 של המועצה בתחום החינוך, אתה מתכוון למבנים, למה?

 8 לא, לא, לא ח ר. גלר:"רו

 9 לאיזה חינוך אתה מתכוון?  מר י. זריהן:

 10מיליון שקל זה תקציב רגיל, לא תקציב פיתוח,  061-מתכוון לחינוך, ה ח ר. גלר:"רו

 11של הגידול זה בפרק של החינוך, זה  או.קי.? והרוב הגידול, הרוב המוחלט

 12בעובדים, זה בתוכניות, זה בפדגוגיה, בהכל, לא קשור להשקעה בפיתוח 

 13מיליון  061מבנים, מבנים זה סיפור אחר, הגידול, גם שם הוא ניכר אבל 

 14 שקל זה התקציב הרגיל.

 15 אתה יכול להגיד לי על ... כסף...  מר י. זריהן:

 16 מה?  ח ר. גלר:"רו

 17 ... יחסית לשנה שעברה ולפני שנתיים. ן:מר י. זריה

 18 רמה במה? ח ר. גלר:"רו

 19 ... המצב של הילדים...  מר י. זריהן:

 20 אנחנו מדברים על התקציב יוסי. ח ר. גלר:"רו

 21 אתה מדבר איתי על התקציב שהגדלת אותו, אם הגדלת אותו  מר י. זריהן:

 22 כן ח ר. גלר:"רו

 23 תון, לא?הוא צריך להראות איזשהו נ מר י. זריהן:

 24 לא מר ח. געש:

 25 כשאתה מר י. זריהן:

 26 לא?  מר ח. געש:

 27 .3102-זה התוכנית ל ח ר. גלר:"רו

 28 אתה רוצה שאני אסביר לך? בוא...  מר ח. געש:
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 1 היום, היום זה תקציב, יוסי, מדברים רק על הכסף היום.  ח ר. גלר:"רו

 2תפתחו, תקשיב  התקציב, בין היתר תקציב החינוך, אם תפתחו... אלי, מר ח. געש:

 3טוב, מערכת החינוך עובדת, מערכת החינוך, מצליח בבקשה, מערכת 

 4החינוך מורכבת מכמה רכיבים, רכיב אחד זה המועצה, המועצה עיקר 

 5ההתעסקות שלה, חלק מהסעיפים שמופיעים פה הם נכנס יוצא, אז אם 

 6יש גידול כי משרד החינוך מכניס לפה את שכר הגננות, אבל שכר הגננות 

 7משולם דרכי בכלל אבל הוא מופיע פה בתקציב שלי, אם גדלנו בעשרה  לא

 8גנים ואנחנו עומדים לגדול בעוד ארבעה גנים אז התקציב הזה גדל, ואם 

 9בספטמבר אני מקווה שנפתח את  0-כי ב 3102-גדלנו בארבעה עשר גנים ב

 10הארבעה גנים החדשים אז יש לך סייעות נוספות שנכנסות וזה מגדיל את 

 11השכר. לגבי רמת הלימודים היא לא קשורה לתקציב השוטף  תקציב

 12ת המורים, אני לא קובע את תקן כמעט בכלל, מקום שאני לא שוכר א

 13 השעות ואני לא קובע את תוכנית הלימודים, רגע, דקה 

 14 הגידול העיקרי ניכר בהשקעותיה של המועצה בתחום החינוך ובסייעות  מר י. זריהן:

 15 ב, אם תעבור אבל הוא כתו מר ח. געש:

 16 מה זה אופן כללי  מר י. זריהן:

 17 אם תעבור... לא, אין שום שינוי מר ח. געש:

 18 ...שהשקעת בחינוך? מר י. זריהן:

 19 אין שום שינוי, תעבור על הסעיפים ותוכל לראות  מר ח. געש:

 20 בסדר מר י. זריהן:

 21 בכל סעיף את ההבדל שנה זו מול שנה קודמת. מר ח. געש:

 22 רק טבלה, נותנת לך... זה  ח ר. גלר:"רו

 23 כן, אפשר היה להעביר כמו במקומות אחרים רק את הטבלה של הכסף.  מר ח. געש:

 24...התייעלות מתמדת ושמירה על איכות גבוהה של שירותים הניתנים  מר י. זריהן:

 25לתושב. לוקחים מהתושבים חיובי גובלים ונכנסים לכיסים של התושבים 

 26 ולוקחים להם כסף, זה שירות?

 27 החיובים  ח. געש: מר

 28 החיובי גובלים לא בתקציב השוטף, מה לעשות. מר י. זריהן:
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 1 זה לא משנה, אתה לוקח כסף ולא משנה לך... מר י. זריהן:

 2 נכון מר ח. געש:

 3זה הכל, וכל היום אתה בתוך הכיסים של האנשים, זה מה שאתה יודע  מר י. זריהן:

 4ודה וגובה מס, זה לא לעשות, איך אמר עליך הסגן שלך? שאתה מנהל עב

 5אני אמרתי, הוא אמר, מה לעשות? אני חושב שהוא לא טעה, אתה גם לא 

 6 מנהל עבודה, אתה גובה מס. 

 7 זה שאלה על התקציב? ח ר. גלר:"רו

 8 באיזה סעיף זה היה בתקציב מה שאמרת עכשיו? מר ח. געש:

 9 רוצה. אמרתי לך פעם, אני אומר לך עוד פעם, אני מדבר מה אני  מר י. זריהן:

 10אני לא אמרתי לך, אני רק שאלתי אותך, באיזה סעיף בתקציב היה מה  מר ח. געש:

 11 שאמרת עכשיו?

 12 מה שאמרתי מה? מר י. זריהן:

 13 על הציונים שחילקת לי, אני רוצה לראות באיזה סעיף זה בתקציב? מר ח. געש:

 14 זה לא מופיע בתקציב  מר י. זריהן:

 15 אה, לא מופיע?  מר ח. געש:

 16 מופיע בתקציב שלו. יהן:מר י. זר

 17 אה, הבנתי, טוב.  מר ח. געש:

 18 הוא אמר את זה, לא אני, שאל אותו איך זה מופיע אצלו.  מר י. זריהן:

 19 טוב  ח ר. גלר:"רו

 20 מה לעשות?  מר י. זריהן:

 21 הראשון, אחד, תוכנית עבודה ופיתוח...  מר א. כאכון:

 22 איזה עמוד? ח ר. גלר:"רו

 23 וחניות, דרך הבנים...  הסדרי תנועה מר י. זריהן:

 24 תקציב פיתוח, הדף הראשון. ח ר. גלר:"רו

 25 אלף שקל, זה הכסף הזה?  111מע"צ נתן לנו בזמנו  מר י. זריהן:

 26 כן ח ר. גלר:"רו

 27 מה? מר י. זריהן:

 28 כן ח ר. גלר:"רו
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 1 ?311אז למה כתוב  מר י. זריהן:

 2 .3103-לנו ב. חלק מהכסף ניצ3102-לא, זה מה שנשאר לביצוע ל ח ר. גלר:"רו

 3 עם הכסף? 3103-מה עשיתם ב מר י. זריהן:

 4 את העבודה שאנחנו עושים, עשינו, ממשיכים לעשות. ח ר. גלר:"רו

 5 אז דובר על הבננה שתהיה מרחוב, מהדקלים לכיוון דרך הבנים. מר י. זריהן:

 6 מה שרצינו לעשות זה מה שעושים עכשיו, הרחבה, מסלולים. ח ר. גלר:"רו

 7 כל העבודה מסביב לכיכר? מר י. זריהן:

 8 מזיזים כיכר, הכל.  ח ר. גלר:"רו

 9 אלף שקל?  111על זה קיבלנו בזמנו  מר י. זריהן:

 10 לא, זה לא המטרה אגב יוסי.  מר א. רפופורט:

 11 מה? מר י. זריהן:

 12המטרה הייתה בגלל שהשינוי שלהם פגעו במקומות החניה המטרה  מר א. רפופורט:

 13ל צד הבניינים כמו שבאמת עשינו, בנח"הייתה להסדיר מקומות חניה ל

 14 הוזז...

 15 זה בסדר גמור.  מר י. זריהן:

 16 ... בתקציב. הקציאו את התקציב זה מע"צ להתקציב,  ו, זהזה מר א. רפופורט:

 17 ר העבודות מסביב לכיכר, זה לא קשור?עם כל שאומה קורה  מר י. זריהן:

 18 זה על חשבוננו, זה לא מע"צ. ח ר. גלר:"רו

 19 זה לא קשור לתקציב הזה.  ורט:מר א. רפופ

 20 זה לא מע"צ.  מר י. זריהן:

 21 זה תב"ר אחר.  ח ר. גלר:"רו

 22 או.קי. מר י. זריהן:

 23 מדרכה, שבילי אופניים, זה קשור ראשון לשני? מר א. כאכון:

 24 פה מולנו. השביל זה כן,  ח ר. גלר:"רו

 25הגני שעשועים  הקמת גני שעשועים, רפופורט, יש לנו היתרי בנייה לכל מר י. זריהן:

 26 שמופיעים פה?

 27 אין לך, לאף אחד אין.  מר א. כאכון:

 28 עזוב, למה אתה, אני שאלתי אותך? מר י. זריהן:
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 1 כאכון מר א. מעודה:

 2אלף שקל, יש לחלק  311אבל דיברנו, כתוב פה הקמת גני שעשועים  מר א. כאכון:

 3 מהגנים האלה היתרי בנייה? 

 4 קום.... גנים קיימים זה שי ח ר. גלר:"רו

 5 שיקומם?  מר א. כאכון:

 6 נכון ח ר. גלר:"רו

 7 כמה כסף מתוך זה זה שיקום וכמה זה ... מר א. כאכון:

 8 ...  ח ר. גלר:"רו

 9 אבל רשום פה הקמת גני שעשועים.  מר א. כאכון:

 10 -אלף שקל. כל ה 05תשימו לב, בסך הכל מה שנשאר זה  ח ר. גלר:"רו

 11 שבנית אותם בלי היתר זה חוקי?כל מה שעשית עד היום בגלל  מר י. זריהן:

 12 הסבתי את תשומת לבך. ח ר. גלר:"רו

 13 את נוה פרדסים לא שיקמתם. מר א. כאכון:

 14 עשינו חדש נוה פרדסים. ח ר. גלר:"רו

 15אני יודע, גם בחברון עשיתם חדש, יש שם היתר, ואז אתה ענית לי בפעם  מר א. כאכון:

 16 ה... הקודמת, אמרת לי יש לך מזגן בבית... היתר בניי

 17 צריך היתר? מה? ... בלי היתר, מה אתה מדבר?  מר י. זריהן:

 18יש לך מזגן בבית אדוני ראש המועצה? יש לך מזגן בבית? יש לו היתר?  מר א. כאכון:

 19 לא, שאלו את השאלה ... 

 20אין לי ספק שבענייני היתרים אתה אלוף, אתה יודע את כל התשובות.  מר ח. געש:

 21 )מדברים ביחד, לא ברור(

 22 לצערי הרב.  מר א. כאכון:

 23 מזגן חד פאזי גם צריך או רק תלת פאזי?  מר י. זריהן:

 24 . 06אני רוצה לשאול סעיף  מר א. מעודה:

 25 חכה... ריבוד כבישים, יתרה לביצוע ארבעה וחצי מיליון שקלים? מר א. כאכון:

 26 , כן, ארבעה וחצי מיליון שקל לריבוד וקרצוף. 3102זו התוכנית  ח ר. גלר:"רו

 27 רחובות שנשארו כאילו? מר י. זריהן:

 28בינואר, חלק כבר  0-, בסך הכל זה התקציב מ3102-לא, חלק כבר עשינו ב ח ר. גלר:"רו
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 1 הספקנו לעשות וחלק ... 

 2... בפיתוח ... מה שמופיע לך פה בתקציב פיתוח כמעט הכל אושר, תקן  מר ח. געש:

 3 אותי אם אני טועה, כמעט הכל אושר בתב"רים נפרדים.

 4 כתוב מספר תב"ר.  ח ר. גלר:"רו

 5 יש לכם בצד את מספר התב"ר שאושר פה.  מר ח. געש:

 6 הכל מוסדר בתב"ר.  ח ר. גלר:"רו

 7 תב"ע במרכז המושבה, מה, מה, תסביר לי. מר א. כאכון:

 8 מה זה מה? מר ח. געש:

 9 תב"ע מרכז המושבה? מר א. כאכון:

 10 תוכנית בניין עיר  מר א. רפופורט:

 11 תוכנית בנייןה מר ח. געש:

 12 מה שאנחנו נמצאים חברים בוועדה בה? מר א. כאכון:

 13 לא, לא מר א. רפופורט:

 14 לא, אתה בשוק, אתה היית בשוק, לא? מר ח. געש:

 15 עדיין מר א. כאכון:

 16 יש תב"ע של מרכז המושבה שאתם ישבתם, נכון?  מר ח. געש:

 17 זה היה בתב"ר שאנחנו אישרנו אותו? מר א. כאכון:

 18 א, לא, כן בטח.ל מר ח. געש:

 19 אפשר לדעת אולי? מר א. כאכון:

 20 כתוב לך מספר תב"ר.  מר ח. געש:

 21 ... משהו, של השוק  מר א. מעודה:

 22 לא של השוק, התב"ע במרכז המושבה.  מר ח. געש:

 23שנים, תהליך מתמשך, בין היתר  0התוכנית, התב"ע כבר התחילה לפני  מר א. רפופורט:

 24מתאר שקצת שינתה אבל זו תוכנית תוכנית הגם עוכב בגלל שהתחילו 

 25שמדברת על שינוי יעוד כל המתחם, רחוב הדקלים, רחוב השומר זה פה, 

 26 דרך הבנים עד למתחם תבורי.

 27 שאני אבין רגע משהו, זה לקראת דיון בוועדה?  מר א. כאכון:

 28 דיון בהפקדה.  מר י. זריהן:
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 1 בהפקדה, אז מה עם התקציב הזה, לאן הולך? מר א. כאכון:

 2 על התכנון, מדידות, יועצים.  ח. געש:מר 

 3 רגע, שניה, שניה, כמה זה בכסף שאני אולי לא יודע לקרוא.  מר א. כאכון:

 4 אלף שקל. 211 מר י. זריהן:

 5 אלף שקל תכנון? 211 מר א. כאכון:

 6אתה מדבר על מתחם גדול שהמטרה בין היתר גם לעשות סדר, הרי מה  מר ח. געש:

 7בה לתבורי, כל פעם עשו תב"ע נפרדת, יש שקרה במתחם בין מרכז המוש

 8לך את הסופרפארם, נכון? ואחריו עוד תיק בניין, אי אפשר להמשיך בזה, 

 9עכשיו יש אנשים עם מגרשים עם קוטג'ים שמיועדים לארבעה, לארבעה, 

 10נדמה לי, שתי יחידות לדונם או ארבע, אי אפשר, זה לא הגיוני שאתה 

 11בסוף מובלעות של ארבע יחידות מפתח מרכז מסחרי כזה ואתה משאיר 

 12לדונם או שתי יחידות, אני לא זוכר את התב"ע, אז עושים סדר עכשיו 

 13 בכל המתחם של מרכז המושבה 

 14 שזה כולל הסדרי תנועה? מר א. כאכון:

 15כולל הסדרי תנועה, כולל הכל. אחת הסיבות שזה עוכב עד עכשיו כי היה  מר ח. געש:

 16 ד התחבורה ... תהליך של בדיקה מה שנקרא של משר

 17תן לי שניה, תן לי שניה, רגע, ברשותכם, יש בהמשך אישור שאנחנו  מר א. כאכון:

 18 צריכים לעשות בתבורי הסדרי תנועה על חשבוננו 

 19 זה כבישים, סלילה, תכנון  ח ר. גלר:"רו

 20 -סלילת רחוב הגלעד זה חלק מהמטלות ה מר א. רפופורט:

 21 נים.חכה שניה, לקצר את העניי מר א. כאכון:

 22אבי, אבל עוד פעם, התוכנית הזאת היא נדונה כבר כל תב"ר ותב"ר, אין   ח ר. גלר:"רו

 23 פה משהו חדש. 

 24תכנון הסדרי תנועה, הסדרי תנועה, לא ריבוד, הסדרי תנועה, מרכז  מר א. כאכון:

 25 מסחרי תבורי ופה 

 26 זה מתחם אחר אבי, מרכז המושבה לא כולל את מתחם תבורי. מר א. רפופורט:

 27 איזה רחוב, איזה רחוב במרכז המושבה, האורנים?  י. זריהן: מר

 28לא... תקשיב, הלו, נורית, קודם כל בוא נעשה סדר, מה שרואים תוכנית  מר ח. געש:
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 1, הם רובם אם אני לא 3102... 3103-הפיתוח שחלק מהדברים נמשכים מ

 2טועה נדמה לי אפילו כולם מאושרים בתב"רים נפרדים שהוצגו פה כל 

 3בנפרד. עכשיו מרכז המושבה, המתחם של תבורי בתוך התב"ע של אחד 

 4תבורי יש המתחם של הכיכר על הוואדי והסדרת רחוב הגלעד וחיבורו 

 5לדרך הנדיב, זאת התב"ע המקורית וזה הדבר הזה. מרכז המושבה 

 6מתבורי צפונה זה רחוב השומר פה, דרך הבנים פה, הדקלים זה מרכז 

 7ם, וכל אחד מהם כבר היה פה בתב"ר נפרד. המושבה, זה שני דברים שוני

 8ריכזנו את כל התב"רים ואמרנו זה מה שאנחנו רוצים לעשות, אמרנו 

 9 איפה בא הכסף, חלק מהעבודות כבר התחילו, חלק כבר בתהליך.

 10שאלה אליך, אני קופץ ל... מרכז תבורי, לא היה עדיף לחייב את תבורי  מר י. זריהן:

 11 שהוא יעשה את זה?

 12 בוא נעשה סדר, דקה אחת.  :מר ח. געש

 13 תעזוב את זה, עזוב, עזוב מר י. זריהן:

 14אין, אין יותר לחייב אף אחד, סיפורי פוגי, תקשיב טוב, אל תעשה  מר ח. געש:

 15 הפתעה. 

 16 עכשיו אני חייבו אותי, מי כמוך יודע מר א. כאכון:

 17 בנסיבות אחרות לגמרי, חייבו אותך בתב"ע. מר ח. געש:

 18 .. כן. מר א. כאכון:

 19תקשיב טוב, אני לא יודע מי חייב אותך על מה, על פי פסיקה של בג"צ  מר ח. געש:

 20אין יותר הסכמי פיתוח, אין. הסכמי פיתוח קבע בית המשפט העליון שזה 

 21עוקף את חוקי המכרזים, משנה את כללי המשחק, יוצר מאזן לא טוב, 

 22ו אותך בקיצור אין יותר הסכמי פיתוח. עכשיו אני לא יודע מה חייב

 23בעיריית חדרה, אינני יודע, אבל בתב"ע זה משהו אחר לגמרי כי אתה 

 24היית בעל עניין ומאחר ועיריית חדרה היא שותפה, יש לה חלק, אינני יודע 

 25מה, אז אמרו אתה יש לך עניין, נקדם את התב"ע, תשלם את התב"ע עם 

 26ול כל התכנונים והכל, זה משהו אחר, זה לא הסכם פיתוח. היום אני יכ

 27לקחת מיזם, זה לא משנה אם יזם זה בונה בית אחד או שכונה או מפעל, 

 28אני יכול לחייב אותו רק באגרות ובהיטלים. דרך אגב כל הסכמי הפיתוח 
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 1 שהמועצה הזו עשתה בעבר, בכולם אנחנו או בבוררות או במשפטים. 

 2 כאילו מהיום והלאה...  מר א. כאכון:

 3ם הסכמי פיתוח בכלל, רק עם המדינה, רק עם לא, אנחנו כבר לא עושי מר ח. געש:

 4 המינהל.

 5 רק עם גוף ציבורי. מר י. קעטבי:

 6 רק עם המינהל, אין גוף אחר, רק עם מדינת ישראל.  מר ח. געש:

 7 אז הקבלן, אתה גובה ממנו את ה... מר י. קעטבי:

 8 את האגרות, הכל, זה מה שעשינו למשל בחלומות כרכור, אנחנו עשינו את מר ח. געש:

 9הסכם פיתוח, אתה  איתו חתמנורוב הפיתוח, שם לא ידענו שהמינהל 

 10שנים עד שהוא התחיל  0היית שותף על השטח של משמרות, לקח לו 

 11לעבוד, אבל אין יותר הסכמי פיתוח. בנוה פרדסים היה הסכם פיתוח, 

 12הפסדנו בבוררות, לחצנו אותו בפשרה, קיבלנו, אחוזה ירוקה בוררות, 

 13מיליון שקל,  3שנים... בוררות  07, 06ימה לפני אחוזה ירוקה הסתי

 14יובלים, נוה גד, הסכם פיתוח, הם תבעו אותנו ואנחנו בבוררות איתם, הם 

 15 מיליון שקל.  36תובעים מאיתנו 

 16 זה הכי נכון כך לעשות...  מר י. קעטבי:

 17 מה מר ח. געש:

 18 ...כשאתה גובה  מר י. קעטבי:

 19בל יואב, אתה יודע שזה מה שאנחנו עושים, אז זה מה שאנחנו עושים, א מר ח. געש:

 20אין יותר הסכמי פיתוח, אני לא יודע מה עיריית חדרה, אני לא יודע 

 21עיריית חדרה חייבה אותך אולי בתכנון, אינני יודע. אה, בתכנון כן, עוד 

 22 פעם, זה חלק מהתב"ע התכנון. 

 23ודמת אני אמרתי שנים, בקדנציה הק 5אבל אני אמרתי את זה כבר לפני  מר י. זריהן:

 24להפסיק, בשביל מה? המועצה עשתה, המועצה אחראית, אתה נותן 

 25 לקבלן אחרי שנה, שנתיים... 

 26 כן מר ח. געש:

 27 עבודות ניקוז  מר א. כאכון:

 28 .0,101,111עבודות ניקוז  מר י. זריהן:
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 1 רגע, רשום פה רמז... איפה רמז בוצע?  מר א. כאכון:

 2 קור. בין רחוב יונה לאנ מר א. רפופורט:

 3 איזה... יונה לאנקור?  מר א. כאכון:

 4 כן, לאורך גן הציפורים עשו שם קו ניקוז.  מר א. רפופורט:

 5 גן הציפורים. מר ח. געש:

 6 עכשיו מה זה הנחל?  מר א. כאכון:

 7 נחל כרכור.  מר א. רפופורט:

 8 נחל כרכור?  מר א. כאכון:

 9 זה בתכנון. ח ר. גלר:"רו

 10 בתכנון.  מר ח. געש:

 11 אבל רגע, אמרת מקודם שיש בעיה של ניקוז. כון:מר א. כא

 12 אז מתכננים... מר א. מעודה:

 13רגע, רגע, הוא אמר מראש שלתכנן את זה צריך לעשות תכנון מאוד מאוד  מר א. כאכון:

 14 גדול.

 15 אז עושים את התכנון, אחרי זה כשנדע מה האומדן, אחרי התכנון הזה  מר ח. געש:

 16 ביצוע זאת אומרת כסף שנשאר להמשך הביצוע.איפה שכתוב יתרה ל מר י. קעטבי:

 17 נכון מר ח. געש:

 18 שעוד לא בוצע. מר י. קעטבי:

 19 נכון, אלחריזי בוצע, רמז בוצע, נטע בוצע מר ח. געש:

 20 נכון, נחל החסידה שבתוך רמז  מר א. כאכון:

 21 נכון מר ח. געש:

 22מעט בהמשך, ... זה בתכנון. עכשיו באמת, משהו אחד שמציק לי, יש עוד  מר א. כאכון:

 23יש עוד תכנון של רחוב הנחל, זה לא אותו דבר כאילו? זה תכנון לא ניקוז? 

 24 או.קי. אם אתה אומר. 

 25זה חיוב גובלים?  0,611,111-ברחוב הראשונים היה חיוב גובלים, נכון? ה מר י. זריהן:

 26 קרנות רשות זה חיוב גובלים? 

 27ס לחיובי גובלים נכנס לקרנות אנחנו לא עושים את החשבון, כל מה שנכנ ח ר. גלר:"רו

 28 ומוציא מהקרנות את היתרות 
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 1 כמה כסף גבית שם?  מר י. זריהן:

 2 אני לא יודע  ח ר. גלר:"רו

 3ברחוב ... אני לא יודע... אתה יכול לבדוק? אפשר לבדוק. יכול להיות  מר ח. געש:

 4 יותר ויכול להיות פחות.

 5 זה רק התחלת חיובים. מר א. רפופורט:

 6 זה לא התחלה, הוא מדבר על הכביש. מר י. זריהן:

 7 נכון, החיובים יצאו מזמן. מר א. רפופורט:

 8מזמן, לפני ארבעה חודשים. כולם ישלמו שמה... בסוף יתבעו, יחזירו את  מר י. זריהן:

 9הכסף, כי ברחובות אחרים חפרתם מעל חצי מטר את הכביש, הוצאתם 

 10הבאתם בודק שאמר את כל החומר, יש לי תמונות ברחוב ה... ברחוב הזה 

 11 שהמצעים לא מתאימים וחייבתם... איפה שהיה כביש אתה לא יכול...

 12 אתה טועה, לא חשוב...  מר ח. געש:

 13בגלל זה אדון ג'ובראן, כל פעם שמישהו מגיש משהו עם העורך דין צריך  מר י. זריהן:

 14 לשבת איתו ולהגיע להסכמה.

 15 בבוטנים מר ח. געש:

 16 ח בחיוב למה אתה מגיע ... אם אתה לא בטו מר י. זריהן:

 17 אני לא בטוח, אני לא בטוח בכלום מר ח. געש:

 18 למה אתה מגיע להסכמות? מר י. זריהן:

 19 בבוטנים, בבוטנים וההדרים זה היה? מר ח. געש:

 20 למה החזרת כסף ברחוב ירושלים ופה...  מר י. זריהן:

 21 תקשיב טוב. מר ח. געש:

 22 למה החזרת כסף? מר י. זריהן:

 23תקשיב טוב, אני מסביר לך, אם הכל היה פשוט הרי לא היו רוצים לשנות  מר ח. געש:

 24 את חוק העזר, הדברים לא פשוטים, העובדה היא שבחלק מ... 

 25 אם אתה רוצה לגבות יותר ממה שצריך לגבות אז ... מר י. זריהן:

 26 תקשיב טוב, בוא, נחזור לתקציב, בבקשה.  מר ח. געש:

 27 זה כולל מדרכות? 0,151,111רחוב הראשונים  מר י. זריהן:

 28 לא עשינו מדרכות שם. מר א. רפופורט:
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 1 תקציב הפרויקט זה רק הכביש? מר י. זריהן:

 2 כביש, טיפול בעצים, כל מה שהיה שם. מר א. רפופורט:

 3 תאורה מר ח. געש:

 4 מה? מר י. זריהן:

 5 הטיפול האורתופדי בעצים, הכביש והתאורה.  מר ח. געש:

 6 ובלים?היה חיוב ג מר א. מעודה:

 7 יצאו חיובים עכשיו על הכביש.  מר ח. געש:

 8 איך? מר א. מעודה:

 9 התחילו לצאת חיובים על הכביש. מר ח. געש:

 10 עם תוספת? מר א. מעודה:

 11 לא יודע להגיד לך, בחייך, אפרים, אתה יושב פה כל יום כמוני.  מר ח. געש:

 12 כן, אבל אני אומר... אני שואל אם זה ... מר א. מעודה:

 13 זה נדמה לי בנייה מחדש כמו בהדרים ובבוטנים.  געש:מר ח. 

 14 רחוב תדהר עושים ניקוז.  מר י. זריהן:

 15 כן מר ח. געש:

 16 עשיתם ניקוז חדש? מר י. זריהן:

 17 עושים, עוד לא עשינו.  מר ח. געש:

 18 אה, עושים. מר י. זריהן:

 19יש  מה שקרה, יש לנו תב"ר בתכנון, אני אשמח אם הקהל לא יפריע לי. מר ח. געש:

 20תכנון לתדהר, אישרנו את התב"ר, מה שקרה הוועדה בזכרון לא הפקיעה 

 21בפרדס חנה כרכור שלושים שנה, היא הרי על פי תב"ע צריכה להפקיע. 

 22התחלנו את עבודות הניקוז כדי להקדים את התהליך והרצון הטוב של 

 23אחד מבעלי השטח שם שהוא יודע, כבר יש לו הערת אזהרה, ראינו 

 24ים להסתבך איתו, הרצנו עכשיו את תהליך ההפקעה שאנחנו מתחיל

 25וברגע שתאושר ההפקעה נגמור את הניקוז ונלך לביצוע של הכביש, 

 26 התכנון גמור. 

 27 ההפקעה מעכשיו או זו הפקעה מזמן?  מר י. זריהן:

 28 לא, ההפקעה ממזמן. מר ח. געש:
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 1 מה הבעיה איתה? מר י. זריהן:

 2 כי לא פרסמו אותה אף פעם. מר ח. געש:

 3 לא פרסמו אז? ר י. זריהן:מ

 4אף פעם לא פרסמו, חלק גדול מהתב"עות בפרדס חנה וכרכור, בעיקר  מר ח. געש:

 5בכרכור לא פורסמו, הוועדה בזכרון יש תב"ע, מאשרים תב"ע, ברגע 

 6שהתב"ע... הסעיפים הסטנדרטיים שלא עולים כסף לאף אחד, סעיפים 

 7של התפיסת  01יף חמש ושבע היו יכולים לפרסם מיד ואחר כך את סע

 8חזקה עם הפיצויים עם השמאי החקלאי ומחוברים היו צריכים לעשות, 

 9 אבל לא עשו את זה אף פעם. 

 10 אותו דבר גם בכל הכבישים? מר י. זריהן:

 11בחלק מהכבישים, לא יכול להגיד לך, צריך לעבור פרטנית. פה נתקלנו  מר ח. געש:

 12ריך לעשות חלק בזה כי פנינו לטיקטינר שהוא בעל השטח שאצלו צ

 13מהניקוז וראינו שהרצון הטוב בסוף יעלה לנו יותר ממה שצריך אולי, אז 

 14האצנו את התהליך של ההפקעות, אבל זה לא רק שם, גם במקומות 

 15 אחרים. 

 16וגם לא מימשו, בשום מקום לא  יש מקומות אחרים שהיו כבישים מר י. זריהן:

 17 מימשתם

 18 אבל גם מר ח. געש:

 19 ום לא מימשתם  הרחבת ... בשום מק מר י. זריהן:

 20מע"צ לא מימש את ה, מע"צ אצלי בבית הוא צריך ברחוב, גם אבל גם  מר ח. געש:

 21סימון על העצים, הוא לא מימש, הוא סלל שם את עכשיו לממש, יש אצלי 

 22אינני יודע, זכות הדרך היא כמו  , מתי הוא יממשהמדרכות, את הכביש

 23לא נגמר ביום אחד, לא  תוח של ישובשאמר בית המשפט העליון פי

 24 מסתיים ביום אחד. 

 25 , עושים הכל ולא מממשים הפקעות ולא ... כן, אבל סוללים כבישים מר י. זריהן:

 26 לא נכון, בחלק מהמקומות אנחנו עושים את זה.  מר ח. געש:

 27 למה, תסתכל מר י. זריהן:

 28 ברחוב  לבונה...  מר א. כאכון:
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 1 ברחוב לבונה  מר ח. געש:

 2אם תיקח מדרך הבנים איפה שהסופרים בסוף, היה צריך להיות כביש  :מר י. זריהן

 3 ארבע נתיבים... 

 4 לא נכון. מר ח. געש:

 5 כן נכון. מר י. זריהן:

 6 לא נכון. מר ח. געש:

 7 מי שקיבל את הכביש ממע"צ לעשות עם שני נתיבים זה אתה. מר י. זריהן:

 8 לא נכון. מר ח. געש:

 9  אז אני אוכיח לך זה. מר י. זריהן:

 10 טוב, אני, עד הרכבת  מר ח. געש:

 11 ארבע נתיבים  מר י. זריהן:

 12 עד הרכבת?  מר ח. געש:

 13 עד הרכבת. מר י. זריהן:

 14 ממש לא נכון.  מר ח. געש:

 15 -כן, עד היציאה שם איפה ש מר י. זריהן:

 16 ממש לא נכון.  מר ח. געש:

 17 עד סוף הדרך. מר י. זריהן:

 18 ממש לא נכון. מר ח. געש:

 19 ש לך ... י מר י. זריהן:

 20 ממש לא נכון. מר ח. געש:

 21 ...  מר י. זריהן:

 22 זה לא של מע"צ. זה לא של מע"צ בכלל! מר ח. געש:

 23 זה לא של מע"צ. מר י. זריהן:

 24 אז איזה... מר ח. געש:

 25 לא מדבר על הכביש של מע"צ. מר י. זריהן:

 26? אני מי עשה את התכנון, אני עשיתי את התכנון? מי בנה את אור ישרים מר ח. געש:

 27 בניתי את אור ישרים?

 28 הלא בזמנו  מר י. זריהן:
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 1 אתה רוצה להרוס את אור יש,  מר ח. געש:

 2מנג'ם לא הסכים, עזוב את ישרים, מנג'ם לא הסכים לעשות פה שני  מר י. זריהן:

 3 נתיבים.

 4 מה אתה אומר.  מר ח. געש:

 5 בגלל זה לא עשו. מר י. זריהן:

 6 מה אתה אומר. מר ח. געש:

 7 מה שאתה שומע. ן:מר י. זריה

 8 אתה טועה טעות מרה אבל לא חשוב. מר ח. געש:

 9 אני אראה לך שלא. מר י. זריהן:

 10 תוכיח לי.  מר ח. געש:

 11 אני אראה לך שלא. כשאתה הסכמת לעשות שני נתיבים כמו שזה היום. מר י. זריהן:

 12 אתה מר ח. געש:

 13 וזה בכיה לדורות. מר י. זריהן:

 14 חבר יקר מר ח. געש:

 15 בסדר יהן:מר י. זר

 16אני את מה ששלי שלי ומה של מישהו אחר של מישהו אחר. התכנון של  מר ח. געש:

 17בגלל בעיית האקליפטוסים בעיקר, בעיקר בגלל  AS ISהכביש 

 18האקליפטוסים הושלם בימיו של מר מנג'ם, יגיד לך יואב, הוא היה איתי, 

 19תקציב לא היה, יואב ואני הבאנו את התקציב לסלילה של הכביש 

 20, ככה 6513שהתכנון היה גמור, מוכן בלי לגעת באיקליפטוסים לאורך כ

 21נקרא הכביש. עכשיו יש מקומות שהוועדה בזכרון פעלה יותר או פחות, 

 22 אור ישרים יושב בחריגת בנייה 

 23אני לא מדבר על זה, אני מדבר על הכביש שמגיע מכיכר דרך הבנים  מר י. זריהן:

 24 והלאה.

 25 רחב.אמרת לי דרך למ מר ח. געש:

 26 אני אומר שהיה צריך להיות ארבע נתיבים  מר י. זריהן:

 27 על הרכבת לא היה  מר ח. געש:

 28 30מרחוב ירושלים עד לשם ארבעה נתיבים, בזמנו, בזמנו היה תקציב של  מר י. זריהן:
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 1 מיליון שקל, לעשות את הכביש ההוא לארבעה נתיבים 

 2 באמת? מר ח. געש:

 3 כים. משרד התחבורה לא הס מר י. זריהן:

 4 אתה יכול להראות לי את התקציב?  מר ח. געש:

 5 אני אראה את הכל.  מר י. זריהן:

 6 תביא את התקציב. מר ח. געש:

 7 מיליון, משרד התחבורה לא הסכים לשלם, אמר אני מוכן 30היה  מר י. זריהן:

 8 אז לא היה תקציב, אז לא היה תקציב. מר ח. געש:

 9 בסדר מר י. זריהן:

 10 תקציב או שלא היה תקציב. או שהיה מר ח. געש:

 11-ישבו, עשו איזשהו אומדן. ישבו עם משרד התחבורה בזמנו והוא אמר ש מר י. זריהן:

 12מיליון שקל  03מיליון הוא לא יכול לשלם, הוא יכול לשלם חצי,  30

 13שהעמותה תיקח את הכביש אליה... הוא אמר לשלום ברזילי בזמנו, אם 

 14 .אני צריך להישאר עם ... שישאר ככה..

 15עזוב, חבל, אני לא בהיסטוריה אבל העובדות הן, העובדות הן שהתכנון  מר ח. געש:

 16תוכנן בימיו של מנג'ם, הכסף הובא על ידי יואב ועל ידי, תקן אותי אם 

 17 אני טועה יואב, נכון? זה הכביש של ... 

 18 יש לי שאלה, שאלה אחת  מר א. מעודה:

 19 כן, נו מר ח. געש:

 20 , אני מכיר אותו כבר שנה וחצי עם הכורכר ככהרחוב הלבונה מר א. מעודה:

 21 נכון מר ח. געש:

 22 אני סובל כשאני נוסע שם מר א. מעודה:

 23 למה אתה נוסע שם בכלל? מר ח. געש:

 24 ... אנשים ...אבל אני שואל, באמת, מה הרשלנות הזאת? מר א. מעודה:

 25 איזה רשלנות? למה רשלנות? מר ח. געש:

 26 סובלים וזה עוד...למה צריך שאנשים  מר א. מעודה:

 27 אין לי ספק שבימיך כסגן ראש מועצה זה היה נגמר כהרף עין.  מר ח. געש:

 28 אגב... פרצתי את הדרך הזאת, היו רחובות שהיו  מר א. מעודה:
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 1 -ה פרצת את הדרך כשלא הייתה תלמ מר ח. געש:

 2 שתהיה דרך. מר א. מעודה:

 3 שלא הייתה תב"ע  מר ח. געש:

 4 הרמן  גברת חיה מר א. מעודה:

 5 כשלא הייתה תב"ע?  מר ח. געש:

 6 באמת, למה לוקח זמן לגמור מר א. מעודה:

 7 31שנה או  011בגלל ש, אני אחזור שוב, לשדרג תשתיות במקום שקיים  מר ח. געש:

 8 שנה לוקח זמן, יש מונופלים שכל אחד עושה מה שהוא רוצה.

 9 אין לי בעיה, אבל זה ... כבר שנה. מר א. מעודה:

 10 נכון, כי ביוב, חברת חשמל... מה?  מר ח. געש:

 11עכשיו גמרו עם בזק שהיה צריך לעכב אותו כי תושבים רצו להטמין את  מר א. רפופורט:

 12 הכל ברחוב.

 13 מה? מה? מר א. מעודה:

 14התושבים רצו למרות שבתב"ע אין חיוב. בתב"ע אין חיוב לתשתיות תת  מר ח. געש:

 15טמנה של הבזק אז זה קרקעיות, התושבים היו מוכנים לשלם בשביל הה

 16 התחיל מחדש.

 17עכשיו אני שואל, מתי עכשיו לדעתך זה יסתיים? זה כבר עוד קבלן דפוק,  מר א. מעודה:

 18 מה זה? 

 19 ... הסיפור של התשתיות של בזק... מר א. רפופורט:

 20אפרים, בלאו הכי... )מדברים ביחד, לא ברור( טוב, זה התקציב, הלאה,  מר ח. געש:

 21 סע.

 22 ...על חשבון מי? מר א. מעודה:

 23 אתה רוצה לשמוע למה זה מתעכב? ברחוב לבונה... מר י. זריהן:

 24 רגע, זה כבר הולך, רחוב לבונה בביצוע? מר א. מעודה:

 25 הוא בביצוע. מר ח. געש:

 26 ביצוע של הכורכר הזה הוא ... מר א. מעודה:

 27 נכון, מה לעשות...  מר ח. געש:

 28 מתי ...  מר א. מעודה:
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 1לעשות את כל התיאומים, לבדוק ... אם כן צריך ביוב, לא צריך  צריך מר י. זריהן:

 2  ...כביש... פותחים את הכביש, עושים ביוב?ביוב

 3 חברים מר ח. געש:

 4 זה יסתיים השנה?  מר א. מעודה:

 5 אתה לא מכיר את הנתונים. מר א. רפופורט:

 6 למה לא?  מר י. זריהן:

 7 סטכי תיאמו עם ריסט הרבה לפני, רי מר א. רפופורט:

 8 ... שלא צריך לעשות יתחבר למטה. מר י. זריהן:

 9לא נכון, תיאמו עם ריסט, תיאמו עם ריסט, יש להם כסף, אין להם כסף,  מר ח. געש:

 10 יש שם... לגבי התקציב בחזרה, חברים. כן

 11 תכנון כבישים  מר י. זריהן:

 12 באיזה מספר אתה? בן צבי: 'גב

 13 אפרים מר ח. געש:

 14 מיליון שקל האלה? 2-ביצוע? אז מה זה ה מה זה לקראת מר י. זריהן:

 15 זה התקציב, יתרת ביצוע. ח ר. גלר:"רו

 16 זה אזור התעשיה. ר נ. השמשוני:"ד

 17 מיליון? 2וחצי מיליון, המועצה כבר הוציאה  6התקציב הוא  מר י. זריהן:

 18 לא ח ר. גלר:"רו

 19 כלום? מר י. זריהן:

 20 לא, לא כלום, הוצאת כבר מדידה?  מר ח. געש:

 21 תכנון, מדידה, אבטחת תשתיות. רפופורט:מר א. 

 22 אתה עושה ניקוז שם? מר י. זריהן:

 23 יש גם ניקוז.  מר א. רפופורט:

 24 יש זמן?  מר א. כאכון:

 25הוא צריך לגמור תשתיות שם, זה עכשיו נכנס הקבלן לעבוד, חצי שנה  מר א. רפופורט:

 26 , זה מהנביא 513שבת/

 27 זה האזור שלך... מר ח. געש:

 28 עד איפה שהיה, רמי לוי היה שם. :מר א. רפופורט
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 1 זה הכל? זה לא ממשיך הלאה? מר י. זריהן:

 2 יש שני דברים שונים. מר ח. געש:

 3 שם אין תב"ע. מר א. רפופורט:

 4 הלו מר ח. געש:

 5 אבל אתם גביתם שם כביש? מר א. רפופורט:

 6 רגע, איזה גבינו, בוא נעשה סדר ... מר ח. געש:

 7 ילם שם על הכביש.... קנה מבנה, ש מר י. זריהן:

 8 דקה... מר ח. געש:

 9 בן עזרי שילם על הכביש.  מר י. זריהן:

 10 זה אזור התעשיה הישן. 513תקשיב דקה, בוא נעשה סדר, שבת/ מר ח. געש:

 11 עד לחנוביץ? מר י. זריהן:

 12דקה, עד איפה שהיה רמי לוי והסדנאות, זה, וה)מלה לא ברורה( של  מר ח. געש:

 13 ר?, בסד513המועצה, זה שבת/

 14 עכשיו עובדים שם. מר א. כאכון:

 15 דקה מר ח. געש:

 16 ...מיליון שקל הקטע הזה? מר י. זריהן:

 17 כן, עוד לא התחלנו, אישרנו את התב"ר, נתנו שמות לרחובות. מר ח. געש:

 18 חוץ מרחוב אחד... מר א. רפופורט:

 19 הייתה שם בעיה קשה מאוד, אני חוזר חזרה, אפרים  מר ח. געש:

 20 כן מר א. מעודה:

 21תקשיב טוב, יש בעיה קשה מאוד לשדרג תשתיות במקום קיים, שם, יש  מר ח. געש:

 22קבלן זכיין, לא נכנס, כי יש בעיה עם צינור מקורות שנמצא שהוא לא 

 23במקום והתחיל ויכוח עם מקורות על חשבון מי תהיה ההעתקה, בחלק 

 24 הקרוב ליזרעאל, נכון? לרסקו

 25 נכון מר א. רפופורט:

 26ויכוח אני מקווה, בכל התשתיות האחרות הקבלן נכנס. הרחוב נגמר ה מר ח. געש:

 27השני, תדהר, הוא בפני עצמו. הרחוב שנוסע עד נוה ... נכון? עד לבית 

 28החולים, הוא סיפור אחר, זה תב"ע אחרת. שמה לא הפקיעו, אני חוזר 
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 1חזרה לסיפור שעשינו את הניקוז אצל פיסטינר. שתי עבודות נפרדות, לזה 

 2יש קבלן. עכשיו חוץ מזה, מה? בתדהר אין קבלן, רק לניקוז  יש קבלן, לזה

 3עד לנוה שלוה הולך להיות אזור יש קבלן. בתוכנית המתאר כל הפס הזה 

 4תעסוקה כי זה מה שאישרו משרד הפנים, קיבלו את טענותינו, של אזור 

 5דונם. ברמה הארצית אם אתה שואל  311תעסוקה, של היקף עצום של 

 6טעות, המדינה הייתה צריכה לכופף את החברה אותי אני חושב שזו 

 7לפיתוח קיסריה לשלם ארנונה לפרדס חנה, אור עקיבא, ג'סר ובנימינה 

 8ולא היה צריך להפשיר מטר לקרקעות לא באור עקיבא, לא בנימינה ולא 

 9 פרדס חנה.

 10 למה? מר י. זריהן:

 11 זה יקרה עוד כמה שנים. מר א. כאכון:

 12 מה? מר ח. געש:

 13 מה שלא נעשה פה אזור תעשיה כמו בקיסריה, שיעשו את זה יותר זול.ל מר א. כאכון:

 14אני מסביר לך, ברמה הארצית הפארק הזה של קיסריה היה יכול לכלכל  מר ח. געש:

 15מבחינה כלכלה אורבנית את כל הישובים מסביבו, מה שקרה, המדינה 

 16קשורה בהסכם עם משפחת רוטשילד והתחילו לחצים, אז באור עקיבא 

 17כשרבין היה ראש ממשלה ונתנו לו אזור  17בד כי היה לפני הלחץ ע

 18תעשיה, ביקנעם נתנו לו אזור תעשיה, ופה בבנימינה לא נתנו, אז עכשיו 

 19נותנים לנו בתוכנית המתאר שני אזורים נותנים לנו, אחד מול, מלבן עד 

 20דונם, והקטע  31נוה שלוה, ביג זה הקטע הראשון שלו ועכשיו בהכנה עוד 

 21א אזור תעסוקה רב יותר מול הרכבת, זה מה שמתחיל לרוץ השני שהו

 22עכשיו עם תוכנית המתאר, אבל ברמה הארצית אני אומר לך מה 

 23שאמרתי גם למשרד הפנים, אני חושב שאם הממשלה הייתה מתעקשת 

 24לקבל את הפארק לא היה צריך להפשיר כלום, הפארק היה עובר 

 25כם נוסף עם משפחת , אם לא יהיה הס3136למינהלת משותפת של ... 

 26 רוטשילד. 

 27 בגלל זה אני... הקימו את החברה...  מר א. כאכון:

 28 הם לא הקימו כלום, קרן קיסריה נהנית מהרווחים, אנחנו עכשיו  מר ח. געש:
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 1לא, הם עכשיו, אני אגיד לך מה, הם עכשיו הקימו, לא עכשיו, את החברה  מר א. כאכון:

 2... למה הם עשו את זה? הם שתשכיר להם את המקום. חברה כאילו שהם

 3 כיוון שבעתיד יקחו מהם את המיסוי...מעשו את זה 

 4הגדיל את הסכום לא יודע, אנחנו פתחנו חזית... אנחנו רוצים לבקיצור,  מר ח. געש:

 5ריה, הסתבר, מהאוצר. מקרן קיסריה שנהנית מהפירות של מקרן קיס

 6יליארדים החברה לפיתוח קיסריה יש מיליארדים, לא מיליונים, יש מ

 7ואנחנו, גם אור עקיבא, גם אנחנו, גם בנימינה, גם גיסר לא רוצים ליהנות 

 8 מהפירורים, רוצים ... טוב

 9 כמה זמן אחרי שמשלמים אגרות לכביש צריך לבצע את הכביש?  מר י. זריהן:

 10 אין בחוק ...  ובראן:'ד ג"עו

 11 אין הגבלה של זמן? מר י. זריהן:

 12 מדידה כאילו התחלתי את התהליך. פורמלית אם התחלתי מר ח. געש:

 13 ואם לא התחלת כמה זמן? מר י. זריהן:

 14 אז אני לא חושב שיש גם כן מגבלה של זמן. מר ח. געש:

 15 שנתיים, שלוש מר י. זריהן:

 16 אתה מדבר על  ממתי, תוך כמה זמן מיום שגובים צריך לבצע? ובראן:'ד ג"עו

 17 כן מר י. זריהן:

 18אין חקיקה, זה טווח של שנתיים, זה טווח סביר, שנה יש על זה פסיקה,  ובראן:'ד ג"עו

 19 הרבה יותר סביר. 

 20 ואם עבר שנתיים, שלוש וארבע ולא עשו?  מר י. זריהן:

 21 אז צריך להשיב  ובראן:'ד ג"עו

 22 צריך להחזיר את הכסף? מר י. זריהן:

 23 כן...  ובראן:'ד ג"עו

 24 .יחזירו, לא יחזירו, כן כדאי, לא כדאי, שאלתי.. מר י. זריהן:

 25 בגלל זה אנחנו לא נוהגים לגבות את זה בשלב מוקדם, דווקא בשלב ...  ובראן:'ד ג"עו

 26 ...גבו מכולם. מר י. זריהן:

 27 )לא ברור( מר א. מעודה:

 28 אנחנו עושים את זה ממש בסמוך לפני הסלילה, צו התחלת עבודה.  ובראן:'ד ג"עו
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 1 ביוב?שמה כתבו על המים, על הקווי מים, על הקווי  מר י. זריהן:

 2 הכסף שאתה משלם ל...  מר א. מעודה:

 3 איזה רחוב אתה מדבר? כ. גדרון: 'גב

 4 מדבר על אזור התעשיה, אני אומר...  מר י. זריהן:

 5 ...  מר א. מעודה:

 6 כן מר ח. געש:

 7 רחוב השופטים, ביצוע של מינהל מקרקעי ישראל? מר י. זריהן:

 8 שארנו עם המינהל.כן, זה התב"ר שהשארנו, ההסכם פיתוח שה מר ח. געש:

 9 אנחנו גבינו גובלים בו?  מר י. זריהן:

 10 אנחנו יכולים לגבות גובלים, זה בלי שום קשר.  מר ח. געש:

 11 גבינו או לא גבינו? מר י. זריהן:

 12 נגבה ח ר. גלר:"רו

 13 אני עוד לא יודע להגיד לך. מר ח. געש:

 14 נגבה ח ר. גלר:"רו

 15ל חדש או על ישן? כי אנשים שילמו פה אבל אם הם שילמו פה זה מדובר ע מר י. זריהן:

 16 אלף דולר לפיתוח.  03

 17 אלף דולר? 03אלף שקל?  גבע שופטים? מי שילם  03מי שילם  מר ח. געש:

 18 גבע שופטים לא שילמו? מר י. זריהן:

 19מה פתאום, גבע שופטים, גבע זה קנדי... על הפרק עכשיו בקשה... דקה,  מר ח. געש:

 20שילם את האגרות שלו, קנדי יש עכשיו  גבע זה קנדי, חלק... עובדים

 21בקשה של מספר משפחות להביא בקשה לפטור מאגרות, צריך לבדוק את 

 22 זה ולהעלות את זה לישיבת מליאה, אין לו... 

 23 רוצים לגבות גובלים ... של קנדי? מר י. זריהן:

 24 על ההרחבה. מר ח. געש:

 25 זה החוק, לא?  דובר:

 26משפחות הגישו בקשה לפטור  07בקשות,  07זה החוק, על זה שיש  מר ח. געש:

 27 מאגרה, נעשה את הבדיקה, נביא את זה לאישור מליאה.

 28 מה רוחב הכביש היום? מר י. זריהן:
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 1 שעכשיו סוללים? מר א. רפופורט:

 2 לא, כמה היה הכביש קודם? מר י. זריהן:

 3 וקצת. 0 מר א. רפופורט:

 4 לכמה אתה מרחיב? מר י. זריהן:

 5 רצועת חניה.  שש פלוס מר א. רפופורט:

 6 אחוז הם לא, זה ה...  01זה  מר י. זריהן:

 7 אם זה שש...  ובראן:'ד ג"עו

 8 קנדי לא ... בחוק כיוון שהייתה שם גם... מר א. רפופורט:

 9 בקנדי הייתה מדרכה, אני יכול לחייב מדרכה רק פעם אחת.  מר ח. געש:

 10 ...  מר י. זריהן:

 11 , לא ברור(אל תגיד לי... )מדברים ביחד מר א. מעודה:

 12חבר'ה, תפסיקו, כדי ליצור את המפרצי חניה אתה צריך לעשות רוחב  מר ח. געש:

 13 משתנה. זה שביל אופניים מצד אחד. 

 14 אחוז  31אם אתה סולל שישה, זה  מר י. זריהן:

 15אחוז, אם הכביש  01אם הכביש הישן היה עד ארבעה מטר, לא זוכר, זה  מר א. רפופורט:

 16 יותר רחב...

 17 לא שייך לכביש הישן, אם אתה מרחיב עד...  הן:מר י. זרי

 18 לא, לא ...  מר א. רפופורט:

 19 לפי הרוחב המקורי. ח ר. גלר:"רו

 20 סליחה... מחמישה ומעלה... )מדברים ביחד, לא ברור( מר א. מעודה:

 21 אבל זה מה שהוא אומר, מה אתה רוצה? מר ח. געש:

 22 , עכשיו אם זה רק תוספת מטר... מגיע 5, 0... שיהיה ... אבל אם אני,  מר א. מעודה:

 23 אבל אין תוספת מטר, הרוחב דרך שמה עכשיו  מר ח. געש:

 24 שש מטר ... )מדברים ביחד, לא ברור(  מר א. מעודה:

 25 לא חשוב, אני עושה יותר משש...  מר א. רפופורט:

 26 גבע שופטים  מר ח. געש:

 27 בענייני חלומות כרכור אתה מחייב? מר א. מעודה:

 28 ם שילמו בהיתר.  )מדברים ביחד, לא ברור(ה מר ח. געש:
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 1 זה הרחבה. מר א. מעודה:

 2 שילמו היטל סלילה.  מר ח. געש:

 3 ...בניה חדשה.  מר א. כאכון:

 4 בניה חדשה. מר ח. געש:

 5 זה לא תוספת.  מר א. כאכון:

 6אחוז ואחרי שנתיים מרחיבים לך את  011סליחה, גם אם שילמת  מר א. מעודה:

 7 הכביש...

 8 לא נכון. )מדברים ביחד, לא ברור( מר ח. געש:

 9היה משלם לפי השתתפות בעלים, כמה שזה עלה  36מי שבנה עד שנת  מר א. רפופורט:

 10באופן יחסי. חלומות כרכור בנו בתשעים ומשהו, שילמו לפי החוק החדש 

 11זה היטל, היטל במקרה הזה זה מאה אחוז היטלים, לוקחים את גודל 

 12מחייבים לפי שני המרכיבים ... הם המגרש, לוקחים את שטח המבנה, 

 13שילמו מאה אחוז כולל השתתפות במדרכה לפי ההערכה שדניאל עשה 

 14 להם. 

 15 זאת אומרת שאם היית סולל להם חמישה או עשרה מטר... מר א. מעודה:

 16 נכון, זה ההיטל, זה המשמעות של היטל ללא השתתפות. מר ח. געש:

 17 ?ניםרחוב החלוצים, מה זה משרד הפ מר א. כאכון:

 18 יש השתתפות של משרד הפנים בחלק של השיפוץ. ח ר. גלר:"רו

 19 גם זה תב"ר שפתחנו פה... במהלך הפיתוח של משרד הפנים.  מר ח. געש:

 20מה אתה עושה בסוף ברחוב מגד? עושה ריבוד או מחליף את הכביש כמו  מר י. זריהן:

 21 ברחוב הראשונים?

 22 אנחנו עושים...  מר א. רפופורט:

 23 הקרקע... )מדברים ביחד, לא ברור(  גם שמה דובר:

 24 יש לך חלק שאין לך בכלל כביש, אחרי ה...של כהן אין כלום.  מר ח. געש:

 25 שמה אין בעיה. מר י. זריהן:

 26 הבעיה שיש שם קו מים במצב לא טוב... תשתיות...  מר א. רפופורט:

 27 אבל אתה חופר גם בחצי מטר, נכון? מר י. זריהן:

 28 פחות מר א. רפופורט:
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 1 כמה חפרת... ? י. זריהן: מר

 2 שלושים, ארבעים ס"מ. מר א. רפופורט:

 3 כמה? מר י. זריהן:

 4 בסביבות ארבעים ס"מ. מר א. רפופורט:

 5 מה ההבדל?  מר י. זריהן:

 6 שמה שורשים של עצים...  מר א. רפופורט:

 7 לא נתנו לי לחפור... מר ח. געש:

 8 עציםכל אחד יש לו  מר י. זריהן:

 9 טוב מר ח. געש:

 10, למה פה אתה משלם 01, 21, במקום אחד יש קו מים ו... 01, 21בעומק  . זריהן:מר י

 11 כביש חדש ופה אתה משלם כלום?

 12 מה כלום, למה כלום? מר א. רפופורט:

 13 ...  מר י. זריהן:

 14 אחוז. 01 מר א. רפופורט:

 15 למה... מר י. זריהן:

 16יות, נעשה, בוא נגמור זה דיון אחר, לא ניכנס לזה פה, אני רוצה... יכול לה מר ח. געש:

 17 את הכביש... 

 18 כבר אישרנו את זה.  ר נ. השמשוני:"ד

 19 אישרנו בהתחלה אם זכור לך טוב, אישרנו ריבוד כביש.  מר י. זריהן:

 20בקיצור יוסי, אתה רוצה להגדיל את החיוב? אני מודיע לתושבים  מר ח. געש:

 21 שביקשת להגדיל את החיוב.

 22 ק כמה צריך לחייב.צריך לחייב על פי חו מר י. זריהן:

 23 טוב, בסדר מר ח. געש:

 24 יוסי עשה פה ואתה עשית שם, זה לא ... מר י. זריהן:

 25 טוב, מאה אחוז. מר ח. געש:

 26 אז אתה עשית ברחוב הראשונים כביש חדש, אז מה, זה ...  מר י. זריהן:

 27 המועצה עשתה, אני לא עשיתי כלום. מר ח. געש:

 28 אתה לא צריך לעשות איפה ואיפה.לא יודע, זה לא שייך,  מר י. זריהן:
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 1 ...  מר ח. געש:

 2 בכל מקום לפי מה שאתה... מר י. זריהן:

 3 רק האורתופדיה לעצים ברחוב הראשונים עלתה לדעתי  מר ח. געש:

 4 אבל למה אתה... מר י. זריהן:

 5 אלף שקל. 071 מר ח. געש:

 6 יחד, לא ברור(... אבל למה התושב צריך לשלם את זה? למה?  )מדברים ב מר י. זריהן:

 7 מי ישלם? ח ר. גלר:"רו

 8 מי ישלם? המועצה. מר י. זריהן:

 9 מאיפה למועצה יש כסף? תגיד  מר ח. געש:

 10 תיקח את זה מתושב אחר.  ובראן:'ד ג"עו

 11 ...  מר י. זריהן:

 12 עוד פעם אתה חוזר לי... )מדברים ביחד, לא ברור( מר ח. געש:

 13 אני יודע... מר י. זריהן:

 14 פעם אתה מחבר אחד לשני.עוד  מר ח. געש:

 15 אני מחבר הכל... מר י. זריהן:

 16 מה זה הקמת מבנה רווחה ל)מלה לא ברורה( מחלקת רווחה? מר א. כאכון:

 17יש תקציב לתכנון ויש תקציב להקמה. אפשר לאחד אותם, מה זה משנה?  מר א. רפופורט:

 18 זה התחיל בתכנון... 

 19 למה בנפרד? מר י. זריהן:

 20 מה בנפרד?  לא הבנתי, מר ח. געש:

 21 ... הבנת מה? מה? כאילו התכנון בוצע כמעט. מר א. כאכון:

 22 רגע מר ח. געש:

 23 יש היתר בנייה פה? מר י. זריהן:

 24 רגע, התכנון בביצוע.  מר א. כאכון:

 25 הוא לקראת הסוף...  מר א. רפופורט:

 26 זה הרווחה הישן? מר י. זריהן:

 27 לא מר א. רפופורט:

 28 זה מבנה... לא, על המגרש לידו, מר ח. געש:
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 1 איפה )מלה לא ברורה(  שם אדמה?  מר י. זריהן:

 2 כן מר ח. געש:

 3 כן, כן מר א. רפופורט:

 4 שם אתה הולך לבנות? מר י. זריהן:

 5 כן מר ח. געש:

 6 אתה מוציא את האדמה משם? מר י. זריהן:

 7 לא מר א. רפופורט:

 8 מה, אתה בונה ...  מר י. זריהן:

 9 גובה ה...  מר א. רפופורט:

 10 כלונסאות... )מדברים ביחד, לא ברור( אבל המילוי הכל יפרד לך...  זריהן:מר י. 

 11 המבנה, מבנה הרווחה צריך לעלות לגובה...  מר ח. געש:

 12 ... כלונסאות... מר י. זריהן:

 13אני, מה שאתה אומר מקובל עלי, בסדר, נתתי לך בניין אחד לבנות, אני  מר ח. געש:

 14 מאמין לך בבניין.

 15 כו ... שפ מר י. זריהן:

 16 חלק גדול זה לקחו... מר א. רפופורט:

 17שמעת מה אמרתי לך? נתתי לו לבנות בניין, הוא יודע מה אני מדבר, ולכן  מר ח. געש:

 18 אני מאמין לו בנושא בניין. 

 19 זה לא נכון מה שאתה אומר, אבל עזוב, זה לא המקום. מר י. זריהן:

 20 לא נכון? אה, לא, גם זה לא נכון. מר ח. געש:

 21 ... ביחד באותו מקום, אבל לא משנה, עזוב...  זריהן: מר י.

 22 יאללה מר ח. געש:

 23 אתה רוצה, תדבר...  מר י. זריהן:

 24כן, בקיצור בניין הרווחה מאחר והתחלנו את התהליך של התכנון, עוד  מר ח. געש:

 25פעם אני חוזר, זה תב"ר מאושר כבר, לא ידענו, כשהתחלנו את התכנון 

 26אנחנו הולכים ומה ... עשינו את התכנוןם,  המטרה הייתה לראות לאן

 27כבר יצא, עכשיו אנחנו נשאר לנו סעיף תכנון, חלק ממנו, חלק גדול 

 28הולכים לביצוע. אני מזכיר לכם שבביצוע של הבניין החדש של הרווחה 
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 1 משרד הרווחה משתתף בחצי מיליון שקל. 

 2 . 623... פיתוח תוכנית ש/ מר א. כאכון:

 3 ? 623 מר ח. געש:

 4 263 א. כאכון: מר

 5, זה רחוב חוגלה ברמז. זה כבר )מלה לא ברורה( כמעט, רחוב חוגלה, 263 מר ח. געש:

 6 זה התוכנית של נוה רותם. 263מאחורי הבית של זאנה. 

 7 חוץ מסימון של כבישים הכל גמור. מר א. רפופורט:

 8 בסדר? שיפוץ כבר יצא, מישהו זכה בזה, לא? מר י. זריהן:

 9 מר, אנחנו באמצע שנה, לכן אני אומר ... אני או מר ח. געש:

 10 התאמת מבנה מועצה לנגישות ברחוב היוגב, מה זה...  מר י. זריהן:

 11 מבני מועצה. מר א. רפופורט:

 12 בביצוע מר י. זריהן:

 13 מבני, מבני מר ח. געש:

 14 יש תקציב שאנחנו מדי שנה לוקחים... מר א. רפופורט:

 15 דברים קטנים של נגישות.  ח ר. גלר:"רו

 16מטפלים בהם כדי להסדיר את הנגישות, יש חובה על המועצה, אנחנו  ר א. רפופורט:מ

 17 -אם אני לא טועה צריכים לגמור עם כל ה 3106בשנת 

 18 על איזה מבנה מדובר? מר י. זריהן:

 19כל מבני המועצה, מועדונים, בתי ספר, צריכים לעלות לתקן נגישות על פי  מר ח. געש:

 20 צריכים לעלות לתקני נגישות.  3106-07עד  חוק שעבר בכנסת, מבני ציבור

 21 שבזי בביצוע. פה )מלה לא ברורה( מדרכות? עוד לא אני חושב.  מר י. זריהן:

 22 לא ח ר. גלר:"רו

 23 רק כביש. מר י. זריהן:

 24 רק כביש.  מר ח. געש:

 25 אחוז?  01כמה, גם  מר י. זריהן:

 26 ...בצד כזה?  או שברחוב השני שם?  מר א. כאכון:

 27 ברחוב ניר...  ן:מר י. זריה

 28זה המגדל מים ששחזרנו אותו יחד עם המועצה לשימור אתרים בכרכור,  מר ח. געש:
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 1 מגדל המים הראשון, לא רחוב ... רחוב ניר. 

 2 איפה זה? מר א. כאכון:

 3 הבת של עדנה פרטוק, ורדית פז, גרה מתחת לבניין. מר ח. געש:

 4 הבניין ההיסטורי.  כ. גדרון: 'גב

 5עובר את הבית של כוכי, פונה שמאלה לרח' ניר, עד הסוף יש שם אתה  מר ח. געש:

 6 רחבה. 

 7 הקמת מוסדות ציבור, מינהל מקרקעי ישראל, איזה מוסדות אלה? מר י. זריהן:

 8 -זה תקציב שקיבלנו אותו, על כל יחידה ש ח ר. גלר:"רו

 9וק כל מטר שהמינהל משווק היה צריך ל... כי לרוב הישובים בארץ אין ח מר ח. געש:

 10מבני היטל ללהעביר חוק עזר לעזר למבני ציבור, חלק מהישובים התחילו 

 11, חייבו את מינהל מקרקעי ישראל על כל מטר שהוא ... על דונם, לא ציבור

 12יודע מה, להעביר לרשויות המקומיות כסף למבני ציבור תחת כותרת 

 13סעיף כללי, אישרנו את זה פה בתב"ר באחת הישיבות, נדמה לי... נכון 

 14צי מיליון שקל? כשאנחנו הולכים לבנות מבנה ציבור אז חלק מהכסף ח

 15 הולך לשם, אבל ... 

 16 מה שחשוב... מר א. כאכון:

 17 מי? מר ח. געש:

 18לגבי המבנה שקרן קיימת לישראל נותנת למועצה, המבנה שהם בונים  מר א. כאכון:

 19 בתוך בית ספר 

 20 אה, ברבין, בית ספר ירוק. מר ח. געש:

 21 פה... אי מר א. כאכון:

 22 ברבין, בית ספר ירוק.  מר ח. געש:

 23 וא טוען שאתם לא מתייחסים אליו.וה מר א. כאכון:

 24 לא, אני שומע אילן אוספלד אני עובד לדום. אילן אוספלד,  מר ח. געש:

 25 אז יפה... מר א. כאכון:

 26פעם אחרונה ראיתי את אילן אוספלד לא עלינו בניחום אבלים אצל גילי  מר ח. געש:

 27 ז לא ראיתי אותו. גולן. מא

 28 ... כמה הודעות אריה. מר א. כאכון:
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 1 בטיפול... מר א. רפופורט:

 2 בקיצור, לא איתי, שלא תגיד דיבר איתי, טוב.  מר ח. געש:

 3 השגתי אדריכלית שתעשה את העבודה ללא תשלום ותגיש לנו  מר א. רפופורט:

 4 מורשה? למה לא קצת רבין רבין רבין,  אבל חיים, למה הכל מר א. כאכון:

 5 כי זה, אני אסביר לך למה  מר ח. געש:

 6 למה? מר א. כאכון:

 7משהו שאתה לא יודע, בחזון החינוכי הקודם, דקה, בחזון החינוכי  מר ח. געש:

 8הקודם כל בי"ס בחר לעצמו נושא שסביבו הוא בונה את המצוינות, 

 9מורשה בנה סביב תאטרון, ישורון מסיפור לספר, ממלכתי כרכור אומנות, 

 10חבים ורבין ירוק, וכל האמצעים הלכו שם לירוק לרבין, עכשיו החזון מר

 11החינוכי החדש בכלל הולכים על קונספט אחר ויש ארבעה או אני לא 

 12 יודע, שישה גני ילדים...

 13 אני שמח על כך, אבל מורשה...  מר א. כאכון:

 14 תאטרון סופר, בנינו להם חדר מורים בשביל חשש נגיעה רק.  מר ח. געש:

 15 בסדר גמור. . כאכון:מר א

 16 בנינו מגרש ספורט שלא משתמשים בו, הלאה. מר ח. געש:

 17 ...  מר א. כאכון:

 18 מגרש ספורט מקורה, עזוב, אל תאכזב אותי... מר ח. געש:

 19 מקום לאירועים שם...  מר א. כאכון:

 20אתה צודק, אתה צודק, עזוב... )מדברים ביחד, לא ברור( על מה אתה  מר ח. געש:

 21 מדבר?

 22 ?51:51מימון של מי זה, מקרקעי ישראל  . זריהן:מר י

 23 על מה אתה מדבר? מר ח. געש:

 24 על הקמת מוסדות ציבור. מר א. כאכון:

 25 הקמת מוסדות ציבור.  מר י. זריהן:

 26 לא, זה כסף... תקשיב רגע, עוד פעם. מר א. כאכון:

 27 כתבת הקמת מוסדות... מר י. זריהן:

 28 יד אנחנו בונים עכשיו... ... יש לי סעיף כללי... נג מר ח. געש:
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 1 בנייה ירוקה למשל... מר א. כאכון:

 2 אולם ספורט, אולם ספורט ברבין. ח ר. גלר:"רו

 3דקה, גני ילדים, בתי ספר שאני מקבל מימון, אני לא מקבל מאה אחוז אף  מר ח. געש:

 4אלף  511, תלוי איך אני עושה, אז בתוך קרנות הרשות יש לי 31, 71פעם, 

 5 דבר הזה. שקל שהולכים ל

 6 ... מהמימון  מר י. זריהן:

 7 ימון של המועצה.הממ חלק ח ר. גלר:"רו

 8 במקום חלק מהמימון של המועצה.  מר ח. געש:

 9 חיים, השצ"פ של נוה פרדסים זה מההסכם פשרה, נכון? מר א. כאכון:

 10 זה שני מיליון שקל. ח ר. גלר:"רו

 11בהסכם פשרה היה שם חוץ מהמיליון שקל הוספנו כסף של המועצה.  מר ח. געש:

 12מיליון שקל נדמה לי לשצ"פ, לשצ"פים בכלל ואנחנו, מאחר וחלק 

 13מהשצ"פים כבר שיפצנו לבד, הוספנו מתקציבנו פה בתב"ר מאושר עוד 

 14 מיליון. 

 15 לא, אבל מה מתוך ה, שני מיליון פה, לא, לא, זה מהתביעה הזאת  מר א. כאכון:

 16 מהפשרה מר ח. געש:

 17 ן שקל כל המיליו מר א. כאכון:

 18 כן, בגדול כן, כי קיבלנו  מר ח. געש:

 19 זה בא מתוך התקציב? מר א. כאכון:

 20 בתקציב פיתוח ... מר ח. געש:

 21 זה כסף שקיבלנו גם. ח ר. גלר:"רו

 22כן, זה מתוך התקציב פיתוח אבל זה נכלל גם בתוך התקציב, זה נכנס  מר א. כאכון:

 23 בתוך הסעיף של התקציב הכללי.

 24 להיכנס? זה פיתוח, תקציב איך יכול מר ח. געש:

 25 התקציב של ...  מר א. כאכון:

 26אני חוזר ואומר, כל מה שמופיע בתקציב הפיתוח מאושר בתב"רים ... יש  מר ח. געש:

 27 )מדברים ביחד, לא ברור(לך מספר תב"ר בצד. 

 28 רשום פה קרנות רשות, זה שלנו, זה כסף שלנו. מר א. כאכון:
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 1 ות. כי זה נכנס לקרנות הרש מר ח. געש:

 2 אה מר א. כאכון:

 3אבל אין סעיף פשרה, השארנו את הדף? אמרנו מה המקור התקציבי שלו?  מר ח. געש:

 4 קיבלנו את הכסף ... אין הערות... המספר של התב"ר.

 5 , אותו דבר גם?521גם ה... התב"ר שמתחת הוא  מר א. כאכון:

 6 כן, כן, זה גם מהכסף... ח ר. גלר:"רו

 7 מיליון שקל, יוסי, באמת, אני לא יכול לתפקד ככה. ארבע וחצי  מר א. כאכון:

 8מה זה הצפצופים האלה? יש למישהו טלפון עם צפצפה כזאת? אה? אה,  מר ח. געש:

 9 כן

 10 וחצי מיליון שקל...  0-רק שניה, ה מר א. כאכון:

 11 שדרוג, יש פה שדרוג תשתיות. מר ח. געש:

 12 ל? רגע, אבל לפני... נכון ארבעה מיליון שק מר א. כאכון:

 13 אלף שקל לגני ילדים. 511עוד  ח ר. גלר:"רו

 14 איפה אני רואה את זה שם, איפה אני רואה פה בתקציב כאן את היתרה. מר א. כאכון:

 15היתרה זה בקרנות, לא פה, יש הסכם, כתוב מה הסכום הכולל... לא כתוב  ח ר. גלר:"רו

 16ו פה בכלל, יש הסכם פשרה, אנחנו קיבלנו את הכסף, מהכסף הזה אנחנ

 17 עושים את העבודות.

 18 יפה מר א. כאכון:

 19 היתרה רשומה לנו, אנחנו לא יודעים כמה.  ח ר. גלר:"רו

 20 מה זה יודעים כמה? מר א. כאכון:

 21 , אנחנו רוצים...3, נשאר 5מיליון שקל, הוצאנו כבר  7יש הסכם, כתוב  ח ר. גלר:"רו

 22 איפה...  מר א. כאכון:

 23 בחשבון של המועצה.  ח ר. גלר:"רו

 24 בחשבון המועצה. . כאכון:מר א

 25 קיבלנו את הכסף. ח ר. גלר:"רו

 26 שהם מיועדים נטו לנוה פרדסים, לא מר א. כאכון:

 27 כן ח ר. גלר:"רו

 28 פתחת תב"ר, אישרת אותו, אתה לא יכול ...  מר ח. געש:
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 1 אתה לא מבין את השאלה שלי. מר א. כאכון:

 2 מה? ח ר. גלר:"רו

 3 ה לא מסביר טוב?למה אני לא מבין. אולי את מר ח. געש:

 4 הסברתי לך  ח ר. גלר:"רו

 5 תחשוב פעם הפוך. מר ח. געש:

 6 נתתי תשובה.  ח ר. גלר:"רו

 7 טוב, יאללה.  מר ח. געש:

 8 מיליון תשתיות, מה, מה בוצע עד עכשיו? 3.5 מר א. כאכון:

 9 עושים עכשיו  מר ח. געש:

 10 יצאנו למכרז, יש זכיין.  ח ר. גלר:"רו

 11 שטח... למה, עובדים ב מר ח. געש:

 12 ...קווי מים מחליפים? מר י. זריהן:

 13לא מחליפים קווי מים, נקודה, כי אין כסף לקווי מים, אין מקור תקציבי  מר ח. געש:

 14 לקווי מים.

 15 איך אתה עושה מדרכות כשהקווי מים ...  מר י. זריהן:

 16 עושים חצאיות, קווי המים, תקשיב טוב, נורית, עושים חצאיות. מר ח. געש:

 17 מיליון? 3.5-מה אתה הולך לעשות עם ה יהן:מר י. זר

 18 אבני שפה, מדרכות, קרצוף וריבוד של כבישים, תיקון עמודי תאורה. מר ח. געש:

 19 אבני שפה מר י. זריהן:

 20 מדרכות, קרצוף ריבוד ועמודי תאורה. מר ח. געש:

 21 וכל זה על תשתית מים רקובה.  מר א. כאכון:

 22 בה. לא, אתה אומר שהיא רקו מר א. רפופורט:

 23 אתה אומר שהיא רקובה. מר ח. געש:

 24 התושבים...  מר א. כאכון:

 25 נו באמת, אני לא חי פה? אתה חושב שאני מזוכיסט? מר ח. געש:

 26 חיים מר א. כאכון:

 27 תקשיב טוב...די כבר, נו באמת. מר ח. געש:

 28 מיםקווים של ה... של ה מר י. זריהן:
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 1 ... מה שאתה אומר חיים. מר י. זריהן:

 2אמר ראש המועצה, אמר ראש המועצה בבוררות, ראש המועצה לפני  ש:מר ח. גע

 3הקודם, אמר בבוררות שהוא בדק אישית והכל בסדר ועל סמך זה אמר 

 4 הבורר. 

 5חזקה עליו שהוא ידע, ומה המהנדס הקודם לא ידע? ככה יגידו גם עליך  מר י. זריהן:

 6 בעוד שנתיים שתעזוב פה. 

 7 בבקשה. כן.  חברים, תחזרו לתקציב מר ח. געש:

 8 לא, אני אומר לך...  מר י. זריהן:

 9 עשר שנים.  מר א. כאכון:

 10 תחזרו לתקציב בבקשה.  מר ח. געש:

 11אם אתה תעשה מה שאומר לך ראש המועצה והגזבר אתה תישאר פה עד  מר י. זריהן:

 12 שראש המועצה ישאר. 

 13 טוב מר ח. געש:

 14 שיקום ... הלאה. מר י. זריהן:

 15 בוצע מר ח. געש:

 16  בוצע, שיפוץ שצ"פ גם כן בוצע, לא? . זריהן:מר י

 17 איפה? מר ח. געש:

 18 שמה זה ... עיזים...  מר י. זריהן:

 19 מה? מה? זה בזה שלו, אה, זה ה, השצ"פ שעשינו ...  מר ח. געש:

 20 כן, כן מר י. זריהן:

 21 ... גני משחקים, זה כלל גני המשחקים בישוב, כל הגני משחקים שלנו? מר א. כאכון:

 22 מה שנספיק לפי התקציב. )קטיעה(  גלר: רו"ח ר.

 23 על מה יושבים... על מה, כלונסאות? מר י. זריהן:

 24 יסודות ובבודדים. מר א. רפופורט:

 25 יסודות ובודדים.  מר י. זריהן:

 26החברה שמתקינה יש לה קונסטרוקטור מלווה, הוא קובע מה אמצעי  מר א. רפופורט:

 27 הביסוס... והעמודים 

 28 ונסאות יש בכל ...כמה כל מר י. זריהן:
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 1 ...זה כמו ... איזה כלונס יש לנו לעמוד תאורה יוסי? מר א. רפופורט:

 2אני עושה עכשיו עבודה כזאת עם ארבע כלונסאות של ארבע עשרה מטר,  מר י. זריהן:

 3 אתה יודע 

 4 למה, למה?  מר ח. געש:

 5 ...  מר י. זריהן:

 6 איזה... איזה מר ח. געש:

 7כוח אופקי של יריעה כזאת? היא יכולה להגיע תיאורטית  אתה יודע כמה מר י. זריהן:

 8 טון. 351-ל

 9 טוב מר ח. געש:

 10 אני אראה לך נתונים, אתה מהנדס או אדריכל? מר י. זריהן:

 11 יש קונסטרוקטור. מר א. רפופורט:

 12 אתה אדריכל, הבנתי. מר י. זריהן:

 13 אני יודע דבר אחד יוסי, כל ... מר א. רפופורט:

 14גם התפלאתי כל כך שאמרו לי תשים ארבע כלונסאות ארבע עשרה אני  מר י. זריהן:

 15 מטר בשביל להחזיק תורן... 

 16כל ההצללות שעשינו בכל רחבי הישוב עברו חורף אחרון, לא ראיתי עמוד  מר א. רפופורט:

 17 אחד שיש לו נטיה.

 18אם אין להם היתר בנייה להם? עברו חורף, הכל בסדר, היתר בנייה יש  מר י. זריהן:

 19 .אומר לך, כן? שאני מוריד לך את כולםאני 

 20 טוב מר ח. געש:

 21 תזכור מה אמרתי לך.  מר י. זריהן:

 22שמע, יש פה כמה )מלה לא ברורה( שעשינו לגליזציה, נעשה לגליזציה  מר ח. געש:

 23 לתרנים. 

 24 אתה לא יכול לעשות לגליזציה לתרנים. מר י. זריהן:

 25 אה, הבנתי. מר ח. געש:

 26 לבדוק כמה כוח, אם הוא בנוי...  אתה צריך מר י. זריהן:

 27 ... אישור קונסטרוקטור, איך אני יכול לעשות לגליזציה  מר ח. געש:

 28 אני יכול להביא אישור קונסטרוקטור לבנות בית  מר י. זריהן:
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 1בנית בית בלי היתר, עשית לגליזציה, איך עשית את הלגליזציה לבית  מר ח. געש:

 2 כשהוא בנוי כבר? תסביר לי. 

 3 אני אסביר לך זריהן: מר י.

 4 איך  מר ח. געש:

 5 הבית שהוא בנוי  מר י. זריהן:

 6 כן מר ח. געש:

 7 עשה אותו קונסטרוקטור. מר י. זריהן:

 8גם זה קונסטרוקטור, אני עשיתי את העבודה? הלכתי בלילה וחפרתי?  מר ח. געש:

 9 באמת

 10 נתונים.אני אביא לך  מר א. רפופורט:

 11 מה שהוא עשה תביא לי נתונים של מר י. זריהן:

 12 טוב מר ח. געש:

 13 אני רוצה לראות. בסדר?  מר י. זריהן:

 14 טוב, יאללה.  מר ח. געש:

 15 עוד פעם פיתוח מתחם המושבה, מה זה אומר רגע? ...  מר א. כאכון:

 16 מיליון שמונה מאות לביצוע. מר י. זריהן:

 17לב המושבה בביצוע, זה הפרויקט של אברהם אברהם בין הצפירה  מר ח. געש:

 18 דקלים... וה

 19 יש הרבה מושבה במושבה. ח ר. גלר:"רו

 20 כמה כסף משקיעים בבית ספר חקלאי, כמה השקענו עד עכשיו שם? אה?  מר י. זריהן:

 21 הרבה מר ח. געש:

 22 למה אתה צוחק? מר י. זריהן:

 23 שנה. 51הרבה, מה שלא הושקעו שם  מר ח. געש:

 24 לא היה שווה לבנות בי"ס חדש? מר י. זריהן:

 25 היה, אבל משרד החינוך לא רצה. מר ח. געש:

 26 אבל זה לא של משרד החינוך. מר י. זריהן:

 27מה אתה מדבר שטויות? תגיד לי, באמת, מה פתאום, נו, הייתה  מר ח. געש:

 28אלטרנטיבה, או שמשרד החינוך בונה בית ספר חדש או שהוא בונה את 
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 1 הבי"ס הזה.

 2 היה עדיף לבנות חדש. מר י. זריהן:

 3כיתות,  03מיליון שקל לבית ספר תיכון של  55, 53רצה לשים הוא לא  מר ח. געש:

 4 הוא לא רצה.

 5 משקיעים פה כל קיץ, כל ... מר י. זריהן:

 6שחוץ מזה, אני לא מדבר על זה שאין לך שטח לבי"ס תיכון אבל זו בעיה  מר ח. געש:

 7 אחרת. 

 8 תמיד אפשר למצוא. מר י. זריהן:

 9 אתה צודק, נפקיע את הבית. מר ח. געש:

 10תכנון הסדרי תנועה, מרכז מסחרי תבורי, למה המועצה צריכה לשלם את  י. זריהן: מר

 11 זה?

 12 שוב, הוא... ח ר. גלר:"רו

 13זה רחוב הגלעד, זה חיבור לדקלים, ובהמשך עד ארנים, כל זה זה דרך   מר א. רפופורט:

 14 תחבורה ודרך ציבורית כחלק ממכלול התב"ע. 

 15 את המתחם שלו  מר י. זריהן:

 16 הוא מתכנן לעצמו פורט:מר א. רפו

 17 או.קי. מר י. זריהן:

 18 אתה לא ...  ח. בן צבי: 'גב

 19 למה משרד התמ"ת...  מר י. זריהן:

 20מה זה למה? הוא נתן כסף, אישר את התב"ר ויוצאים לעבודה, מה אתה  מר ח. געש:

 21רוצה? תמ"ת, מה לעשות, משרד העבודה, זה העבודה שלו, מעונות יום 

 22 באחריות התמ"ת.

 23 הנגשת תחנות אוטובוסים. ריהן:מר י. ז

 24 בוצע הרוב מר ח. געש:

 25 חלק מר א. רפופורט:

 26 הרוב, לא? חלק מר ח. געש:

 27 עשר סככות אתה ...  מר י. זריהן:

 28 כן, את הסככות שמתי. מר א. רפופורט:
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 1 מתוכנן. ח ר. גלר:"רו

 2 זה מכרז להנגשת תחנות אוטובוסים? מר א. כאכון:

 3 כן, יהיה מכרז.  ח ר. גלר:"רו

 4 רגע, אבל  מר א. כאכון:

 5 חלק בוצע, מי ביצע ...  מר ח. געש:

 6 לא, את ... עוד לא ביצענו.  מר א. רפופורט:

 7 מי ביצע את הישן? מר א. כאכון:

 8 מי? מר ח. געש:

 9 בתחנות? יוצאים למכרז הנגשת תחנות אוטובוס. מר א. רפופורט:

 10 ד, לא ברור(לא, לא, הנגשת תחנות אוטובוסים. )מדברים ביח מר א. כאכון:

 11 הנגשה בין היתר אומר שהתחנה עצמה, מבנה סככה הוא מבנה יעודי שיש מר א. רפופורט:

 12מזמינים את התחנות האלה ספסל. בו מקום להעמיד כיסא גלגלים ליד ה

 13במכרז, אין הרבה ספקים, מזמינים אותם ואז באים ומתקינים, היזם 

 14 מתקין, הזכיין.

 15 ה, תראה איזה יופי.תעשה סיבוב במושב ח. בן צבי: 'גב

 16 מה זה הספסלים האלה של הברזלים ... מר א. כאכון:

 17 זה הנגשה של תחנת אוטובוס.  מר ח. געש:

 18 לא, אני שואל מה זה הספסלים? מר א. כאכון:

 19 זה ריהוט רחוב. מר ח. געש:

 20 זה רשום פה? מר א. כאכון:

 21 לא מר א. רפופורט:

 22 למה? לזה אני מתכוון חיים. מר א. כאכון:

 23לא, זה רשום, יש חלק בתקציב רגיל וחלק בגינון. כשעושים גן ושמים  ח ר. גלר:"רו

 24 ספסלים אז המרכיב של גינון זה הכל. 

 25 מי עשה את הספסלים בפארקים? מר א. כאכון:

 26 מי התקין אותם? ח ר. גלר:"רו

 27 מי עשה אותם?  מר א. כאכון:

 28 הקבלן שזכה.  מר א. רפופורט:
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 1  מי ניסר אותם? ח ר. גלר:"רו

 2 אין מכרז לזה.  מר א. כאכון:

 3 הקבלן מר א. רפופורט:

 4ארבעה גני שעשועים עכשיו זה היה בתוך המכרז, הקבלן המבצע הזמין  מר ח. געש:

 5 את הספסלים שהוא רצה. 

 6 ברחבי הישוב... רחוב יונה יש ספסל, ברחוב עציון שני ספסלים. מר א. כאכון:

 7 הוא למד את העבודה.  מר י. זריהן:

 8 יש הרבה ספסלים לכל ...  עש:מר ח. ג

 9 אני שואל מי ...  מר א. כאכון:

 10 הצעות מחיר, מביאים את זה לוועדת רכוש... לוקחים התחשיב,  מר א. רפופורט:

 11 אני שואל מי עשה את זה?  מר א. כאכון:

 12 אתה מתכוון ל...  ח ר. גלר:"רו

 13 הם עשו את זה? כמה כסף? כל הקבלנים...  מר א. כאכון:

 14 זה הרבה שנים, זה הרבה פרויקטים, כל פעם לוקחים הצעות מחיר  לר:ח ר. ג"רו

 15 מאות אלפים. מר א. כאכון:

 16 יכול להיות. ח ר. גלר:"רו

 17 מאות אלפים, אומר חיים  מר א. כאכון:

 18 מיליון. 3 ובראן:'ד ג"עו

 19מיליון. אנחנו יודעים שיש כאן כספי רשות שהולכים  3-לא, חלק מה מר א. כאכון:

 20בדים, אנשים לפעמים בתוך המועצה... מניעים פוליטיים לקבלנים שעו

 21 פרופר... 

 22 עזוב סיסמאות. ח ר. גלר:"רו

 23 סליחה, זה לא סיסמה... זה מקומם אותי. מר א. כאכון:

 24לא נותנים ככה עבודה, או שיש הצעות מחיר או שיש מכרז, לא נותנים  ובראן:'ד ג"עו

 25 ככה עבודה.

 26זה משהו אחר, אבל הצעות מחיר אתה יודע ב, תקשיב ג'ובראן, תקשי מר א. כאכון:

 27אלף שקל, אבל אם אתה יודע שהצעת  31אלף שקל,  21שזה עולה לך 

 28אלף שקל שזה מחייב  211-אלף שקל ל 31-מחיר תגדל במהלך השנה למ
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 1 מכרז

 2 אין הצעות ובראן:'ד ג"עו

 3ילו עם תקשיב, אני עכשיו אוכיח לך, ורן גם יאשר את זה, שההצעות התח מר א. כאכון:

 4 אלף שקל ונגמרו במאות אלפי שקלים. 31-האחים כהן ב

 5 איזה עבודות? ובראן:'ד ג"עו

 6העבודות של ברזלים, כל מיני תחנות...סליחה, אני אומר... אני רוצה  מר א. כאכון:

 7 להגיד שמות, אני רוצה להגיד שמות וזה זכותי. 

 8 תגיד, אתה מקדם את ענייניו של ספק הבשר שלך? מר ח. געש:

 9 לא, תנובה זה הספק שלי.  מר א. כאכון:

 10 מי? מר ח. געש:

 11 תנובה מר א. כאכון:

 12 הבנתי...  מר ח. געש:

 13 ... ממש ממש לא, תנובה אני יכול להגיד לך...  מר א. כאכון:

 14 ...זה ארגנטינה. )מדברים ביחד, לא ברור(  מר א. מעודה:

 15 מה יש לדבר?  כ. גדרון: 'גב

 16עניין התקציב, לא משהו אחר, אני, זה לא שייך שום אני מבקש לחזור ל מר ח. געש:

 17 דבר לתקציב. 

 18 ... תנובה לפה.  מר א. מעודה:

 19 לא יודע, זה בדיוק העניין.  )מדברים ביחד, לא ברור(  מר ח. געש:

 20...מעל מאות אלפי שקלים, כן? ולא רשומים פה במכרזים... )מדברים  מר א. כאכון:

 21 ת זה... ביחד, לא ברור( גם עכשיו ראיתי א

 22 ...מכרז מר א. מעודה:

 23 זה לא מכרז. מר א. כאכון:

 24 הצעות מחיר או רכש. מר א. מעודה:

 25 -... אין דבר כזה ש מר א. כאכון:

 26 טוב, חברים, כן, אבי, בבקשה, הלאה.  מר ח. געש:

 27 לא מובן ההתעלמות הזאת חיים.  מר א. כאכון:

 28 אפרים מר ח. געש:
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 1 אז אני מבקש מר א. כאכון:

 2 תעזור לי. עש:מר ח. ג

 3 להציג לי את כל הכספים שניתנו לא רק לכהן...לכל האנשים מר א. כאכון:

 4 לך... לכרטיס להנהלת חשבונות. מר ח. געש:

 5 תראה בכרטיס את הכל. הקמת מגרש כדורגל חדש, זה ...  מר י. זריהן:

 6 אתה אישרת את התב"ר לפני קרוב לשנה, אני מציע שבשנה חמישית  מר ח. געש:

 7 למה לא עשית את זה הלאה? למה חיכית עם זה עד עכשיו? . זריהן:מר י

 8 אתה טועה, אנחנו כבר שדרגנו  מר ח. געש:

 9 אני טועה? מר י. זריהן:

 10כן, שדרגנו את המגרש הזה כבר פעם אחת ולמעלה ממיליון שקל עם  מר ח. געש:

 11 התאורה 

 12 ... מחליף את הדשא לדשא סינטטי? מר י. זריהן:

 13 ר חברים? אישרנו פה...אישרנואפש מר ח. געש:

 14 אנחנו מקימים עוד מגרש. ח ר. גלר:"רו

 15 עוד מגרש? מר י. זריהן:

 16 כן ח ר. גלר:"רו

 17באותו מקום שינינו את הגיאוגרפיה כי כמות הילדים והקבוצות  מר ח. געש:

 18וחצי שנים,  0שנים, לפני  0שמתאמנות חייבה את זה, עשינו שדרוג לפני 

 19ון שקל עם התאורה שהייתה ועם המגרש ועם משהו כזה, למעלה ממילי

 20ות ועכשיו משדרגים אותו הלאה כי הישוב גדל והצרכים גדלים. גדרה

 21עכשיו התב"ר עבר פה לפני למעלה משנה, לפי מה שאתה אומר שנה 

 22 חמישית צריך לסגור את המועצה.

 23 חצי שנה לפני הבחירות אסור לך לעשות כלום על פי חוק.  מר י. זריהן:

 24 אבל התקציב הזה... עודה:מר א. מ

 25 אתה טועה אבל לא חשוב, אתה טועה. מר ח. געש:

 26 אנחנו נגיע לסעיפים של הפרסום שהכנסת פה.אנחנו נראה,  מר י. זריהן:

 27 יפה מאוד. מר ח. געש:

 28 אלף. 51-אלף שקל מ 021-שזה קפץ ל מר י. זריהן:
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 1 אתה צודק. מר ח. געש:

 2 עם זה ונראה.אני אפנה לוועדה המחוזית  מר י. זריהן:

 3 021חבר'ה, בוא נגיע לסעיף, ניתן לך הסבר, טוב טוב, לא טוב לא טוב,  מר ח. געש:

 4 אלף שקל, תסתכל בבקשה על מה כתוב בסעיף הזה

 5 אחר כך נדבר. מר י. זריהן:

 6 לא, אני עכשיו הגעתי, אני כבר הגעתי לזה. מר ח. געש:

 7 לא, לא הגעתי...  מר י. זריהן:

 8 כן מר ח. געש:

 9 מה, אתה ממהר לאיזה מקום?  . זריהן:מר י

 10 לא מר ח. געש:

 11 גם אני לא...  מר י. זריהן:

 12 גידור מוסדות חינוך. מר א. כאכון:

 13 מה זה? מר ח. געש:

 14 גידור, כל ה, שצ"פ רחוב הנח"ל. מר א. כאכון:

 15 עשינו כבר. מר ח. געש:

 16 זה שצ"פ שם ליד בית הכנסת. מר א. רפופורט:

 17 נסת שם? ליד בית הכ מר י. זריהן:

 18 גמרנו מר ח. געש:

 19 אלף שקל? 251 מר י. זריהן:

 20 עם המדרכה, עם הנגישות לבתי כנסת, החניה ועם הכל.  מר ח. געש:

 21 מי תכנן את זה? השתי בחורות האלה? מה? מר י. זריהן:

 22 נורית חוגי.  מר א. כאכון:

 23ו שם נורית חוגי? אתה ראית את הגבהים שם? תיגש ותראה איפה יעמד מר י. זריהן:

 24 המים, איפה... יותר טוב לא ... תאמין לי. 

 25 מתחם השוק הישן, זה מה ש... ביחד עם ...  מר א. כאכון:

 26 כן מר ח. געש:

 27 מי המתכננים של כל הדברים האלה? ...  מר י. זריהן:

 28 השוק זה ויקטור.  מר א. כאכון:
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 1 צודק, השוק של ויקטור.  ח ר. גלר:"רו

 2 נמצאים בשוק.  מדברים על השוק, מר א. כאכון:

 3 אלף שקל. 011שיפוץ שירותים בבית הראשונים  מר י. זריהן:

 4 זה חובה... )מדברים ביחד, לא ברור(  ח. בן צבי: 'גב

 5 בניית שירותים...  מר ח. געש:

 6 אלף שקל, נראה לך הגיוני? 011אבל כתוב שיפוץ שירותים  מר י. זריהן:

 7 לא, התחלנו בשיפוץ, אי אפשר. מר ח. געש:

 8 אי אפשר לעשות את זה בפנים, אי אפשר, כי להרוס בפנים  . רפופורט:מר א

 9 תכתוב בנייה ... אני אומר לך, הוגשה הבקשה להיתר.  מר ח. געש:

 10 מחק שיפוץ, כתוב בנייה. הגשנו בקשה להיתר. מר א. רפופורט:

 11 כמה מטר? מר י. זריהן:

 12 התאמה של ה... מטר משהו כזה, שלושה תאי שירותים פלוס  01 מר א. רפופורט:

 13 נגיש  ח. בן צבי: 'גב

 14 כולל נגיש.  מר א. רפופורט:

 15 שיפוץ מגרשי טניס? מר י. זריהן:

 16 שיפצנו, כן. ועוד מה שיש שם, יש לך תב"ר וכתוב לך מה נשאר ביתרה. מר ח. געש:

 17 חזית אמפיתיאטרון מר י. זריהן:

 18 כן מר ח. געש:

 19 שיפצנו שם לא מזמן, לא?  מר י. זריהן:

 20 פתחנו את התב"ר, עוד לא עשינו. עש:מר ח. ג

 21 איזה חזית? איפה שהיה כניסה ראשית, לא מהצד.  מר י. זריהן:

 22 לא, הכניסה הראשית. מר ח. געש:

 23 כניסה ראשית, מה עושים שם... מר י. זריהן:

 24 ...פרדס חנה  מר ח. געש:

 25 ... סגור.  מר א. כאכון:

 26 רק הם משתמשים?  דובר:

 27 שנים את התב"ר, עשינו שם רצפת עץ שיוכלו לרקוד.  0אישרנו לפני  מר ח. געש:

 28 איזה השלמת תשתיות יש בנוה התות? אחד וחצי מיליון.דרך למרחב ...  מר י. זריהן:
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 1יש שם, גם זה תב"ר שאישרנו, לגמור את הכביש שיורד מהכיכר החדשה  מר ח. געש:

 2 לכיוון דרך עירון או דרך אחת פנימה, יש שם שני קטעי כביש... 

 3 המשך החלוץ. ר א. רפופורט:מ

 4 מה השיפוץ בחנויות מרכז המושבה שהחנויות שייכים למועצה?  מר י. זריהן:

 5 החזית  ח ר. גלר:"רו

 6 החזית של החנויות שלנו. מר ח. געש:

 7 למה אתה לא מחייב או ... מר א. כאכון:

 8 אין לי חוק עזר. מר ח. געש:

 9 זה שלנו יוסי.  ח ר. גלר:"רו

 10 י חוק עזר.אין ל מר ח. געש:

 11 את בעלי החנויות שהן לא שלנו. מר י. זריהן:

 12אין לי חוק עזר. אני עשיתי בדיקה ראשונית, מסתבר שכל שני בניינים,  מר ח. געש:

 13אם אתה יורד לכיוון רחוב הדקלים, כל שניים או שלוש חנויות בכלל של 

 14בעלים וחלק של חברה... חלק מהם הם שוכרים, עיריית ת"א או מקומות 

 15רים העבירו חוק עזר שמחייב את השוכרים, אני מקווה שבקדנציה אח

 16 הבאה מי שישב פה יעשה את החוק עזר הזה.

 17 כמה זמן אתה יודע שאין שם חוק עזר? מר י. זריהן:

 18 הרבה זמן. מר ח. געש:

 19 הרבה זמן, למה לא עבדת על זה מלפני עשר שנים?  מר י. זריהן:

 20 צריך לעשות.כי יש עוד כמה חוקי עזר ש מר ח. געש:

 21אתה עכשיו מביא את חוק העזר בשביל קנסות ובתי משפט, שינית את  מר י. זריהן:

 22 חוק העזר בגלל התעריפים ... 

 23 עוד לא שיניתי... מר ח. געש:

 24 אז באותה הזדמנות צריך לסיים את זה. מר י. זריהן:

 25 יכול להיות.  מר ח. געש:

 26 ...  מר י. זריהן:

 27 לגמרי, יש עוד כמה חוקי עזר.זה חוק עזר אחר  מר ח. געש:

 28 לא משנה, אתה עובד על זה, זה חוק עזר. מר י. זריהן:
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 1 יש כמה חוקי עזר שצריך לעשות. מר ח. געש:

 2 אז תתקן את הכל ביחד, למה כל פעם  מר י. זריהן:

 3 בשביל זה יש לי את כל הקדנציה הבאה. מר ח. געש:

 4 הצחקת אותי.  מר י. זריהן:

 5 ון חיים....תאטר מר א. כאכון:

 6 מה, מה? מר ח. געש:

 7 דיברנו על זה בתב"ר. למה שלא נעשה כבר משהו גדול...  מר א. כאכון:

 8 נשמח לשמוע הצעות, כן, הלאה. כן.  מר ח. געש:

 9 שיפוץ כיתת ... בית ספר אלישבע, מה, יש אפשרות  מר י. זריהן:

 10 הבית כנסת...  מר ח. געש:

 11 בית כנסת? מר י. זריהן:

 12 יוצא משם.  ח ר. גלר:"רו

 13 יש שם בית כנסת, הוא יוצא... מר א. רפופורט:

 14 051משפצים, יפה, בית הכנסת. חניה, דרכי גישה בבית ספר דמוקרטי  מר י. זריהן:

 15 אלף שקל. 

 16 אישרנו את התב"ר ברחוב, קיבלנו כסף ממשרד התחבורה ברחוב החורש.  מר ח. געש:

 17 ה שאפשר לעשות שם. לעשות שם מדרכות וחניות... כל מ מר א. רפופורט:

 18 מיליון שקל שיפוצי קיץ. 2שיפוצי קיץ,  מר א. כאכון:

 19 אישרנו תב"ר, כן. היה מכרז כבר, לא? מר ח. געש:

 20 הוא לא בא, הוא לא היה.  ד בר כוכבא:"עו

 21 עוד לא, עוד לא.  ר נ. השמשוני:"ד

 22 הוא החליט שהוא לא... ד בר כוכבא:"עו

 23 לא היה מכרז? מר ח. געש:

 24 לא, הוא לא היה. משוני:ר נ. הש"ד

 25 היה קוורום...  ד בר כוכבא:"עו

 26 הפתעת מר י. זריהן:

 27 הפתעתי אותך? חוצפן, מתי פעם אחרונה...  ר נ. השמשוני:"ד

 28 פעם לפני זה לא היית, פעם לפני לא היית. מר י. זריהן:
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 1 פעם אחת בארבע שנים, פעם אחת לא הייתי.  ר נ. השמשוני:"ד

 2 , כמה המועצה משתתפת?... מתנ"ס מר א. כאכון:

 3 מה, מה, מה?  מר ח. געש:

 4 זה במקום הספריה.  מר א. רפופורט:

 5 במקום הספריה שהייתה למטה  מר ח. געש:

 6 במקום מתנ"ס עושים שם מרכז תמיכה ושיפור קשרי למידה.  מר א. רפופורט:

 7 אין שם ספריה בכלל היום? פעם דיברנו שנעשה חלקית. מר י. זריהן:

 8 מה שאנחנו מנסים לעשות, את המרכז לכישורי למידה.  זה מר ח. געש:

 9 אלף שקל.  311ספריה, שלב א'... פתיחת ועדה,  מר י. זריהן:

 10 עוד לא הוצאנו כלום בתקווה שזה יסתיים. מר ח. געש:

 11)מדברים ביחד, לא  עוד לא הוצאנו כלום, זה רק נמצא פה בתקציב.  מר י. זריהן:

 12 ברור( 

 13 ו לתקציב בבקשה. )מדברים ביחד, לא ברור( חברים, תחזר מר ח. געש:

 14 נעבור לתקציב הרגיל.  ח ר. גלר:"רו

 15 בניית שתי כיתות לגן בכרכור.  מר י. זריהן:

 16 בונים אותן. מר ח. געש:

 17 עכשיו בונים. ח ר. גלר:"רו

 18 גמרנו פיתוח. אמרתי לך... אז למה אתה לא הולך אריה?  מר י. זריהן:

 19 תי.זה מעניין או מר א. רפופורט:

 20 אה, מעניין אותך. מר י. זריהן:

 21 הוא נהנה...  ח ר. גלר:"רו

 22 ... התקבולים  מר י. זריהן:

 23שהגידול הכי שבו רואים  3102לתקציב  3103זה השוואה בין התקציב  ח ר. גלר:"רו

 24 וחצי מיליון שקל.  05-וחצי ל 03-גדול, אם תקרא לי יש גידול... מ

 25 יש לנו ככה. מר י. זריהן:

 26 מי מנהל את הישיבה?  דה:מר א. מעו

 27 אלדד דובר:

 28 אני ד בר כוכבא:"עו
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 1 אנחנו מקבלים ממשרד החינוך מר י. זריהן:

 2 רגע, אז בוא ... יש לך גזבר.  מר א. מעודה:

 3 31,020,111אנחנו בתקבולים יש לנו  מר י. זריהן:

 4 כן ח ר. גלר:"רו

 5בהתפלגות  31,760,111זה ההתפלגות, נכון? הוצאות פעולות חינוך זה   מר י. זריהן:

 6 תשלומים, או.קי.?

 7 כן ח ר. גלר:"רו

 8 אלף שקל הוצאות פעילות, נכון? 611-כלומר המועצה משתתפת בהפרש ב מר י. זריהן:

 9 לא, לא, לא ח ר. גלר:"רו

 10 למה לא? מר י. זריהן:

 11 יש לך בגרף הראשון. ח ר. גלר:"רו

 12 אני מסתכל על ה...  מר י. זריהן:

 13תקשיב רגע, בגרף הראשון איפה שכתוב תקציב המועצה לפי  רגע, יוסי, ח ר. גלר:"רו

 14פרקים עיקריים זה ההשתתפות של המועצה בנטו בניכוי השתתפות של 

 15 משרדי ממשלה. 

 16 איך זה הולך? זה הולך, משרד החינוך שני שליש שליש? מר י. זריהן:

 17  מיליון שקל. 05.5לא, אז תסתכל, ההשתתפות שלנו בנושא חינוך  ח ר. גלר:"רו

 18 כמה? מר י. זריהן:

 19 מיליון שקל. 05.5 ח ר. גלר:"רו

 20 אבל אני לא מבין, יש פה... מר י. זריהן:

 21 בגרף הראשון תסתכל. ח ר. גלר:"רו

 22 מי משלם את השכר? איפה השכר פה?  מר י. זריהן:

 23 כולל הכל. אם אנחנו מדברים על החינוך, זה הכל.  ח ר. גלר:"רו

 24אלף שקל על הוצאות פעילות שזה ההפרש  611ל אם אתה מדבר איתי ע מר י. זריהן:

 25 בעצם.

 26 רגע, רגע, שניה.  ח ר. גלר:"רו

 27 אם ככה המועצה משלמת את השכר לחינוך, סייעות, מזכירות... מר י. זריהן:

 28בגרף הראשון זה השתתפות של המועצה נטו אחרי השתתפויות אחרות.  ח ר. גלר:"רו
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 1מיליון שקל זה מה שהמועצה משתתפת  05.5אז אם יש לך בנושא חינוך 

 2 מכספה. 

 3 מיליון שקל?  05-איפה אתה ב מר י. זריהן:

 4מיליון  05.5, 3102תסתכל בגרף הראשון בנושא של חינוך, הצעת תקציב  ח ר. גלר:"רו

 5 דף אחורה. אין לך? )צוחק( גם לך אין?  שקל, אחורה,

 6 .06,750,111, 00יש לך שכר חינוך תקשיב... מר י. זריהן:

 7 אין לך את הגרף.  ח ר. גלר:"רו

 8 מה? מר י. זריהן:

 9 זה רן.  ר נ. השמשוני:"ד

 10 אין לי פה את הגרף.  מר י. זריהן:

 11 זה ר נ. השמשוני:"ד

 12 לא, הנה, יש בסוף.  מר י. זריהן:

 13 יש בסוף? כן,  ר:ח ר. גל"רו

 14 בסוף מר י. זריהן:

 15 תפות של המועצה לפי פרקים. או.קי.? אז זה ההשת ח ר. גלר:"רו

 16 זה השתתפות המועצה לפי פרקים? מר י. זריהן:

 17שהמועצה נכון, אם זה מינהל כללי כספי... רווחה חינוך זה הכסף  ח ר. גלר:"רו

 18ותפויות מוציאה מכספה מה שנקרא, או.קי.? זאת אומרת בניכוי ש

 19 חיצוניות. 

 20 חינוך?אז מה המועצה מוציאה מעצמה ל מר א. כאכון:

 21 מיליון שקל 05.5  ח ר. גלר:"רו

 22 שנה שעברה כמה יצא?  מר א. כאכון:

 23 ?05,570,111 מר י. זריהן:

 24מיליון שקל  2, כן, זאת אומרת 05,520,111שנה שעברה,  03,067,111 ח ר. גלר:"רו

 25 נוספים.

 26 ליון שקל? מי 2רק  מר א. כאכון:

 27 לא, זה לא כל ההשקעה, התוספת רק מכספי  ח ר. גלר:"רו

 28 הבנתי, מה זה ש... לאן זה הולך הכספים האלה? לבניית בתי ספר  מר א. כאכון:
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 1לא, לא, זה רק התקציב הרגיל, לא פיתוח, שכר, פעילות, פעילות פדגוגית,  ח ר. גלר:"רו

 2 הכל, אינטרנט. 

 3 יאה זה כולל שכר של ... סייעות, גננות?מה שהמועצה מוצ מר י. זריהן:

 4 בוודאי ח ר. גלר:"רו

 5 מיליון זה כל השכר? 05-ה מר י. זריהן:

 6כן, אבל רוב השכר מכוסה על ידי משרד החינוך, של סייעות, של  ח ר. גלר:"רו

 7 מזכירות, שרתים, עובדי ניקיון.

 8 אז מה...  מר י. זריהן:

 9נחנו משקיעים מארנונה בנושאי החינוך זה התוספת שלנו מהמועצה שא ח ר. גלר:"רו

 10 מיליון שקל בנוסף למשרד החינוך.  05.5

 11 כמה משרד החינוך? מר י. זריהן:

 12 משרד החינוך יש לך בטבלה של ההכנסות.  ח ר. גלר:"רו

 13 ג'ובראן...  מר ח. געש:

 14 משרד החינוך מר י. זריהן:

 15 אני אגיד לך כמה. ח ר. גלר:"רו

 16 מיליון? 31 מר י. זריהן:

 17 מיליון שקל.  00. 05פחות  31זה  ח ר. גלר:"רו

 18 ... 51אז מה, זה  מר י. זריהן:

 19מיליון שקל, אנחונו  21, כן? אז 05מינוס  06לא, זה יחד עם השכר, זה  ח ר. גלר:"רו

 20 שליש ומשרד החינוך שני שליש, זאת החלוקה.

 21  שליש? -אז איפה השני שליש  05מיליון  31-אז יוצא מתוך ה מר י. זריהן:

 22 אני אומר תסתכל. ח ר. גלר:"רו

 23 מיליון ...  31אם יש לך  מר י. זריהן:

 24 מיליון שקל, או.קי.? 06סך הכל נושא החינוך זה  ח ר. גלר:"רו

 25 נושא חינוך? מר י. זריהן:

 26 כן, זה השכר ועוד הפעולות.  ח ר. גלר:"רו

 27 אתה מסתכל על הגרף האחרון? מר י. זריהן:

 28 מים מה שכתוב בכותרת.התפלגות התשלו ח ר. גלר:"רו
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 1 התפלגות התשלומים. מר י. זריהן:

 2 תסתכל על שתי השורות, שכר חינוך ופעולות חינוך. ח ר. גלר:"רו

 3 שכר חינוך ופעולות חינוך? מר י. זריהן:

 4 מיליון שקל, נכון? 06כן, סך הכל זה  ח ר. גלר:"רו

 5 . 06, 05 מר י. זריהן:

 6 והיתר זה משרד החינוך. 05.5-ים באנחנו משתתפ 06-אז בתוך ה ח ר. גלר:"רו

 7 אותו דבר גם ברווחה? מר י. זריהן:

 8ברווחה אם אתה רוצה לדעת כמה ההשתתפות שלנו נטו אז תסתכל,  ח ר. גלר:"רו

 9 מיליון שקל. 01ברווחה זה 

 10 , נכון? ברווחה שאתה מקבל. 33,010,111ברווחה יש לך  מר י. זריהן:

 11 -ב ח ר. גלר:"רו

 12 36,037,111...  מר י. זריהן:

 13 .23מתוך  01ברווחה אנחנו משקיעים  ח ר. גלר:"רו

 14 אבל איך, מי משלם פה? יש פה הפרש. מר י. זריהן:

 15 רווחה אני אומר סך הכל הוצאות  ח ר. גלר:"רו

 16 מיליון, נכון? 36, אתה מוציא 33אתה מקבל  מר י. זריהן:

 17 לא, יחד עם השכר זה  ח ר. גלר:"רו

 18 התפלגות תקבולים, נכון? 33,010,111משרד הרווחה  מר י. זריהן:

 19מיליון שקל,  23לא, תסתכל, בהוצאות זה פעולות עם השכר, סך הכל זה  ח ר. גלר:"רו

 20 מיליון שקל זה מכספי ארנונה.  01, מתוכן 22

 21 איך אתה אומר? שכר רווחה ופעולות רווחה? מר י. זריהן:

 22 כן ח ר. גלר:"רו

 23 מיליון. 23זה  מר י. זריהן:

 24 כן לר:ח ר. ג"רו

 25 נו? מר י. זריהן:

 26 מיליון שקל אנחנו משלמים, היתר המשרד.  01ומתוכן  ח ר. גלר:"רו

 27 אחוז...  02אחוז,  00תגיד לי איך יש עליה בשכר?  מר י. זריהן:

 28 קודם כל אין הקפאה.  ח ר. גלר:"רו
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 1 אין הקפאה של השכר?  מר י. זריהן:

 2 קודם כל בנושא של שכר חינוך  ח ר. גלר:"רו

 3 רוצים אולי . געש:מר ח

 4אנחנו כבר קלטנו ונקלוט הרבה עובדים כי יש בית ספר חדש שהולך  ח ר. גלר:"רו

 5להיפתח, ארבעה גני ילדים אנחנו הולכים לפתוח, אז המערך של כוח אדם 

 6הולך וגדל, וחוץ מזה כמעט בכל נושאי שכר, בכל רובד של עובדים יש 

 7 דים סוציאלייםעלויות שכר, הסכמים קיבוציים חדשים... עוב

 8 אחוזים? 00 מר א. כאכון:

 9 אחוז מהשכר  01סייעות גני ילדים יש תוספת  ח ר. גלר:"רו

 10 ממתי זה?  מר י. זריהן:

 11 . 3102-מ ח ר. גלר:"רו

 12 ? אתה אומר יש תוספת שכר בסייעות?3102 מר י. זריהן:

 13 אחוז תוספת שכר.  01סייעות היה  ח ר. גלר:"רו

 14 מי עוד? מר י. זריהן:

 15... ביטוח לאומי 2, 3, 0כמעט כל אחד, יש הסכם קיבוצי, כל מיני...  ר. גלר: ח"רו

 16 התייקר, שכר מתייקר. 

 17 אחוז.  30ות חינוך, הפרש של מינוס עצמי מר י. זריהן:

 18בחלק  3103-לא, בעצמיות חינוך יש קיטון גדול, למה יש קיטון בגלל שב ח ר. גלר:"רו

 19 מהשנה אנחנו שילמו לנו שכר לימוד.

 20 כמה? י. זריהן: מר

 21וגם היום לא משלמים יותר שכר  3103שכר לימוד בגני ילדים, מספטמבר  ח ר. גלר:"רו

 22 לימוד, מי שמשפה אותנו זה משרד החינוך.

 23 אתה מדבר על חוק טרכטנברג? מר י. זריהן:

 24 כן ח ר. גלר:"רו

 25 . 2-0גילאי  מר ח. געש:

 26 דול גדול.בגלל זה בנושא של עצמיות חינוך יש גי ח ר. גלר:"רו

 27 צהרונים כזה? מר א. כאכון:

 28 לא צהרונים. ח ר. גלר:"רו
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 1 0-קיבלת כסף, עד ה 3103בספטמבר  0-, עד ה2-0לא, הגני ילדים  מר ח. געש:

 2 קיבלת כסף מההורים. 3103בספטמבר 

 3 עכשיו זה חינם. ח ר. גלר:"רו

 4 עכשיו זה חינם. מר ח. געש:

 5 -פה ב אני יודע, אבל הצהרונים כלול מר א. כאכון:

 6 גם צהרון, כן.  ח ר. גלר:"רו

 7מיליון... שירותים מוניציפאליים  31מיליון,  21שירותים מוניציפאליים,  מר א. כאכון:

 8 איך זה יורד?

 9 שירותים מוניציפאליים יש קיטון  ח ר. גלר:"רו

 10 מה זה, במענקי איזון? מר א. כאכון:

 11חד זה הנושא של פינוי אשפה במיליון שקל שנובע משני סעיפים, סעיף א ח ר. גלר:"רו

 12שעכשיו נכנס חוק האריזות. חוק האריזות מי שמשלם על הפינוי של 

 13האריזות זה החברות שמייצרות אריזות או מייבאות מוצרים ארוזים, 

 14אתה מבין? ואז הם משפים רשות מקומית על הטיפול באריזות והאשפה 

 15 יותר זולה, הטיפול באשפה. 

 16 בביטחון?  ידהירממה נובע ה מר א. כאכון:

 17אלף שקל  011ביטחון זה משהו מינורי, הסכום בערך נשאר אותו דבר, זה  ח ר. גלר:"רו

 18 בערך, זה לא 

 19 מיליון? 2חינוך  מר י. זריהן:

 20 זה באחוז נמוך. ח ר. גלר:"רו

 21 מיליון. 2-יותר מ 3102-חינוך ב מר י. זריהן:

 22 הגדלה, בוודאי. ח ר. גלר:"רו

 23 בל של מה, נובעת ממה?כן, הגדלה א מר א. כאכון:

 24 מהכל, משכר ח ר. גלר:"רו

 25 סייעות? מר א. כאכון:

 26 סייעות נוספות, עובדים נוספים, פעולות נוספות. ח ר. גלר:"רו

 27 מיליון שקל זה עדיין לא  2מיליון,  2פעולות נוספות, מה ... למשל? זה  מר א. כאכון:

 28על הפערים, וגם בתוך  אפשר לעבור, אבי, סעיף סעיף, אנחנו נסתכל ח ר. גלר:"רו
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 1, אנחנו נראה אם יש פערים 3102מול  3103הסעיפים יש ... תקציב 

 2 גדולים. 

 3 .0,367,011דת  מר י. זריהן:

 4 01-אחוז השתתפות המועצה ו 61דת יש הגדלה כי אנחנו מתקצבים  ח ר. גלר:"רו

 5 משרד הדתות. בשנה קודמת היה חצי חצי. 

 6 . 61:01-זה ה מר י. זריהן:

 7 וואו, איכות סביבה ככה עלה? אכון:מר א. כ

 8 מה קרה באיכות הסביבה?  מר י. זריהן:

 9איכות הסביבה זה הנושא הכי מתפתח. יש הרבה פעולות עכשיו, היה על  ח ר. גלר:"רו

 10 האריזות. 

 11 אלף שקל משהו. 051 מר י. זריהן:

 12 מה זה? ח ר. גלר:"רו

 13 אלף שקל. 051היה  מר י. זריהן:

 14 ציפורים... לא, זה ה מר א. כאכון:

 15 יש שם סקרים, יש שם פעולות.  ח ר. גלר:"רו

 16 אז ספרנו את העצים, עכשיו מה הולכים לספור, את הציפורים? מר י. זריהן:

 17 נעבור אחר כך בסעיפים, נראה מה.  ח ר. גלר:"רו

 18... אחד ששיבח את ראש המועצה כל כך הרבה, איפה תמצא אחד כזה,  מר י. זריהן:

 19 תגיד לי. 

 20 אני מחזיק ממך חיים.  כון:מר א. כא

 21 אם הוא מצליח לשבת איתו זה המשיח צריך לבוא.  מר י. זריהן:

 22אני אתה לא סולח לי על תסתום את הפה אחד, אחד קטן כזה ,שיצא  מר א. כאכון:

 23 ככה. 

 24 ... שמשוני  ... מר י. זריהן:

 25 אני לא בטוחה.  ר נ. השמשוני:"ד

 26שובה אפילו צדיקים גמורים לא יכולים אבי, במקום של חוזרים בת מר א. אטיאס:

 27 לעמוד. 

 28 הופ הופ  מר ח. געש:
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 1 אם הוא היה חוזר בתשובה...  מר א. כאכון:

 2 בוא הנה אטיאס...  מר י. זריהן:

 3 יש גם כאלה שחוזרים בשאלה.  מר א. אטיאס:

 4אלי, אני התנצלתי לפני כולם על ה... בגלל שאמרתי לו לפני כולם,  מר א. כאכון:

 5 הייתה לפני כולם.  ההתנצלות

 6כלי רכב פרטיים המוחזקים על ידי עובדים,  35במועצה יש כיום  מר י. זריהן:

 7מהתקציב הוצאתי אחד אחד, מספר זה אינו כולל את רכב ראש המועצה, 

 8רכבים יעודיים, טרקטור, טיאוט, מחפרון, קטנועית, הוצאה לכל רכב בין 

 9ם הוצאות רכב, משכורות אלף שקל, זה לא כולל עובדים שמקבלי 31-ל 01

 10, מיליון וחצי 0,351,111ויש, בקיצור המועצה מוציאה בערך משהו כמו 

 11 מיליון שקל.  3ועוד להערכתי עוד חצי מיליון על אחזקות רכב, משהו כמו 

 12כל רכב ורכב, הרכב ניתן לעובד בשביל לבצע את עבודתו. אי אפשר להיות  ח ר. גלר:"רו

 13 לא נייד, אנחנו ישוב גדול.

 14 מה זה ישוב גדול? כמה ... בקדנציה הקודמת...  מר י. זריהן:

 15 נכון ח ר. גלר:"רו

 16 כמה גדל הישוב שהכנסת כל כך הרבה? מר י. זריהן:

 17ככה נראה הישוב והשירות והיום אנשים מקבלים שירות בעזרת העובדים  ח ר. גלר:"רו

 18 שהם ניידים. 

 19 אבל יש להם גם השתתפות עצמית. בן צבי: 'גב

 20 ... איזה רכב נמצא אצל מי, אם זה כל מחלקה...  . גלר:ח ר"רו

 21 מיליון שקל רכבים למועצה. 3עולה לנו  מר א. כאכון:

 22 ככה החליטו...  ח ר. גלר:"רו

 23 מיליון שקל.  3-בלי רכב הטיאוט זה מגיע ל מר י. זריהן:

 24 מיליון שקל רק רכבים צמודים  3 מר א. כאכון:

 25 כן, כן, כן  מר י. זריהן:

 26 ...  כאכון:מר א. 

 27 כל רכב ורכב רשום בדיוק איפה הוא נמצא וכמה זה עולה. ח ר. גלר:"רו

 28 מיליון שקל רכבים פרטיים. 3 מר א. כאכון:
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 1 אתה יודע איזה בזבוז? מר י. זריהן:

 2 אתם שומעים את עצמכם כאילו, כן? מר א. כאכון:

 3 שומעים אותך.  )קטע לא רלוונטי( דובר:

 4 שכולם ילכו הביתה.  אני רוצה ... מר י. זריהן:

 5 )מדברים ביחד, לא ברור(זה כבר לא יקרה בשנת הבחירות. מר ח. געש:

 6 רן, עמוד, אין פה עמודים? מר י. זריהן:

 7 יש, יש ח ר. גלר:"רו

 8 למעלה ובראן:'ד ג"עו

 9 למעלה כתוב. מר ח. געש:

 10 בפינה ...  ר נ. השמשוני:"ד

 11 אתה לקראת הסוף זריהן?  מר א. מעודה:

 12 לא, לא ן:מר י. זריה

 13 מה? מר א. מעודה:

 14 זה כבר...  מר ח. געש:

 15 זה האחרון.  ר נ. השמשוני:"ד

 16 ? זהו, סיימנו. 016, נכון יוסי? עברת 016 מר ח. געש:

 17 ... )מדברים ביחד, לא ברור( 016מתוך  מר א. כאכון:

 18 מה זה תקן כוח אדם, שני עובדים. מר י. זריהן:

 19 איפה אתה רואה? ח ר. גלר:"רו

 20 הוצאות שכר. ריהן:מר י. ז

 21 זה שני נבחרים.  ח ר. גלר:"רו

 22 ראש המועצה וסגנו. מר ח. געש:

 23 ראש המועצה וסגן. ח ר. גלר:"רו

 24שקל הוצאות אירוח ונסיעות לחו"ל, רכישות,  13,111וחוץ מזה עוד  מר י. זריהן:

 25 מתנות, רכב, אחזקת רכב. 

 26 מה המשכורת... באמת אני רוצה לדעת.  מר א. כאכון:

 27 אלף שקל בשנה, אתה לא רואה? 611 זריהן: מר י.

 28 כמה לחודש הוא מקבל ברוטו, אולי משתלם לי, אני יודע?  מר א. כאכון:
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 1 היית שם אבל ברחת מותק, יכולת. בן צבי: 'גב

 2 חיים, כמה אלדד מקבל בחודש? מר א. כאכון:

 3 ... מר י. זריהן:

 4 אתה עובד...  מר א. כאכון:

 5 ... בחודש מר י. זריהן:

 6 תגיד לי רגע, מה ...  . כאכון:מר א

 7 עזוב מר ח. געש:

 8... אני רוצה לדעת כמה מקבל סגן ראש מועצה שאני הולך להצביע אולי  מר א. כאכון:

 9 לגביו. 

 10 זה השאלה האחרונה שלך? ד בר כוכבא:"עו

 11 לא מר א. כאכון:

 12 וגם עובדים זה לא סוד, זהאבי, שתבין, העניין של שכר של נבחרים  ח ר. גלר:"רו

 13 מתפרסם בחוזר מנכ"ל, כתוב הכל, מה השכר יסוד ומה התוספת יוקר.

 14 תענה לי רגע, אני ... שתענה לי, ראש המועצה... מר א. כאכון:

 15 אלף שקל. 511עלות השכר? אני מניח משהו כמו  ח ר. גלר:"רו

 16 אלף שקל? 511כמה,  מר א. כאכון:

 17 עלות השכר. מר ח. געש:

 18 לות של המועצה לבר כוכבא. עלות, עלות, זה ע מר א. כאכון:

 19 עלות למועצה. מר ח. געש:

 20זה מה שרושמים לו בתלוש, זה  03חלקי  511זה לא אומר שהוא מקבל  מר א. כאכון:

 21 אלף שקל לשנה.  511אני שואל. עלות של אלדד בר כוכבא 

 22 , חשמל בניין המועצה.3עמוד  מר י. זריהן:

 23 חיים, אתה נוסע לחו"ל? מר א. כאכון:

 24 061 ריהן:מר י. ז

 25שקל, נדמה לי,  01,111בינתיים לא נסעתי אף פעם לחו"ל אבל יש פה  מר ח. געש:

 26 נכון? כמה נשאר?

 27 אבי, אתה יכול ללכת... מר י. זריהן:

 28 צריך להשלים. מר א. כאכון:
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 1 לעיר התאומה נסעתי על חשבוני. מר ח. געש:

 2 אלף, מה אתם  31אלף, השנה  061בניין המועצה  מר י. זריהן:

 3  061לא, היה  ח ר. גלר:"ור

 4 ... משהו פה? מר י. זריהן:

 5 בגלל שהייתה בעיה 3103-ב 061לא, היה  ח ר. גלר:"רו

 6 מה? מר י. זריהן:

 7 הייתה בעיה  מר ח. געש:

 8הייתה טעות של חברת החשמל ולקחנו מהנדס בודק והוא מתנהל מול  ח ר. גלר:"רו

 9אלף  31ה רגילה, חברת החשמל שהם יחזירו את הכסף. אבל השנה זו שנ

 10 שקל... 

 11 כשהפעילו את המערכת הסולארית פה  מר ח. געש:

 12 ...  ח ר. גלר:"רו

 13 כשהפעילו את המערכת הסולארית משהו במונה לא היה בסדר.  מר ח. געש:

 14 , מה קרה? 51-אלף יורד ל 031הוצאות שונות, הוצאות מזכירות  מר י. זריהן:

 15 בשביל לרשום הוצאות ספציפיות, ניסינו בכל כי אנחנו הקטנו את השונות ח ר. גלר:"רו

 16האגפים להקטין את הסעיף שונות  עד כמה שניתן בשביל להגדיל את 

 17 עם הסבר, וגם בשונות רשמנו את ההסבר מה נכנס ...ההוצאה 

 18 הוצאות שכר, תגמול עובדים מצטיינים לפני החלטת ועדה, מה זה? מר י. זריהן:

 19פשר לתגמל עובדים מצטיינים או צוות עובדים, היום משרד הפנים מא ח ר. גלר:"רו

 20 בשביל זה הקמנו ועדה ואנחנו נעניק לעובדים את הפרס. 

 21 אלף שקל?  21-מה, זה ה מר י. זריהן:

 22 צוותים.  2עובדים או  2-אלף שקל ל 21זה  ח ר. גלר:"רו

 23 קבלניות. –אחזקת מחשבים  מר א. כאכון:

 24 כן ח ר. גלר:"רו

 25 ז, יש מכרז על זה חיים?אפרופו מכר מר א. כאכון:

 26 לא, אין מכרז, יש חוות דעת של יועץ משפטי ח ר. גלר:"רו

 27 שאומר? מר א. כאכון:

 28 שאין צורך במכרז.   ח ר. גלר:"רו
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 1 זה יעוץ? מר א. כאכון:

 2 נצא למכרז סביב ...  )מדברים ביחד, לא ברור(  ח ר. גלר:"רו

 3 אלף שקל.  611-והגיע ל 011-זה התחיל ב מר י. זריהן:

 4 ... את תשובתך פה לפרוטוקול מר א. כאכון:

 5 אין בעיה, תרשום בפרוטוקול, תעשה גיבוי להקלטה... ובראן:'ד ג"עו

 6 אל תדאג מר א. כאכון:

 7 אתה אומר שיש חוות דעת של ג'ובראן מר י. זריהן:

 8 לא של ג'ובראן מר א. כאכון:

 9 שבתנאים האלה ח ר. גלר:"רו

 10 ת דעת של ג'ובראן ש... אפשר לצאת בלי מכרז. לא, אתה אומר שיש חוו מר י. זריהן:

 11 שכרגע עוד לא הבשילו התנאים למכרז ואנחנו נצא למכרז ...  ח ר. גלר:"רו

 12 לא הבשילו...  מר א. כאכון:

 13 זה גם מה שאמרתי לך לפני חמש שנים מר י. זריהן:

 14 סליחה... ג'ובראן... כמה שנים עובד מול חברת מחשבים? כמה שנים מר א. כאכון:

 15 אחזקת המחשבים בקבלניות עובדים עם המועצה ללא מכרז?

 16 שנים, אני לא יודע. 5, 0, 2 ובראן:'ד ג"עו

 17 חמש שנים, וחמש שנים יעני  מר א. כאכון:

 18עיקר העבודה עד שנה שעברה, עד שנה שעברה עיקר העבודה הייתה  ובראן:'ד ג"עו

 19מסגרת עבודת יעוץ, אני נתתי חוות דעת לפני שנה שאנחנו נמצאים ב

 20עבודת יעוץ יותר מאשר אחזקה. החוות דעת שלי גם ציינה בסוף שאנחנו 

 21היינו אמורים לצאת למכרז בנושא אחזקת המחשוב אבל המועצה נכנסה 

 22למהלך של שדרוג והיינו צריכים יעוץ מבחינה מערכתית לכל מערכת 

 23 המחשוב, שינינו את כל המערכת של המחשוב, אינטרנט 

 24אומר זה בסדר גמור, אני אחסוך לך, כשאתה לוקח, לפחות  מה שאתה מר י. זריהן:

 25שתיקח יעוץ, תיקח, לוקחים יעוץ מאדריכל או מהמהנדס, אתה לוקח 

 26יעוץ מקבלן ביצוע, אתה לא לוקח יעוץ מאיזה הנדסאי למחשבים או 

 27 מהנדס מחשבים, מה הסיפורים האלה?

 28 העבודה קובעת  ובראן:'ד ג"עו
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 1טובה...  )מדברים ביחד, לא ברור( נחמיה, תעשה את נחמיה, תעשה לי  מר ח. געש:

 2 ההתייעצויות האלה אחרי 

 3... בן אדם שלמד ועושה עבודות מחשבים, הוא לא בן אדם שנותן יעוץ, זה  מר י. זריהן:

 4שיותר נוח לך להגיד שהוא נותן יעוץ כדי שלא יהיה מכרז, בסדר, אין 

 5 בעיה. 

 6יא ברובה עבודת יעוץ, יש אחזקה, אין ספק, העבודה שאתה מקבל ממנו ה ובראן:'ד ג"עו

 7אבל יש גם עבודת יעוץ, מה לשים ואיך להיערך ואיך לשדרג ותוכנית לכל 

 8 זה... 

 9שרתים עם גיבויים ותוכנות...  5עבודת מחשוב היום... במועצה יש איזה  ח ר. גלר:"רו

 10 הוחלט שנצא למכרז... 

 11אני לא מבין פה משהו, ד, לא ברור( כבר לפני חמש שנים... )מדברים ביח מר א. כאכון:

 12ג'ובראן, אני לא מבין משהו, אנחנו חמש שנים, חמש שנים, פתאום אחרי 

 13ארבע שנים החלטנו יותר להשתדרג אבל בחמש שנים לא עשינו שום 

 14 אלף שקל בניגוד לחוק  511מכרז ושילמנו כל חודש מעל 

 15ה לא אותם סכומים בכלל. קודם כל זה לא אותם סכומים. אבי, אבי, ז ובראן:'ד ג"עו

 16 בשלוש שנים הראשונות הסכומים היו הרבה יותר קטנים.

 17 ... אני אומר לך  מר א. כאכון:

 18 ... החשבוניות מס של האיש הזה, כל החשבוניות שלו יעוץ.  מר י. זריהן:

 19 לא ראיתי את החשבוניות.  ובראן:'ד ג"עו

 20 יעוץ בחשבוניות...  אה, לא ראית את החשבוניות?... לא כתוב מר י. זריהן:

 21 כל שנה אנחנו...  )מדברים ביחד, לא ברור( מר א. כאכון:

 22 לא ביצוע...  מר י. זריהן:

 23 הנה, עבודות חשמל יצא מכרז, מה אתה רוצה, הנהלת חשבונות במקום...  מר ח. געש:

 24 אבל מה עם... )מדברים ביחד, לא ברור( מר א. כאכון:

 25 זה יהיה במכרז.  3100-אם זה יהיה תלוי בי ב מר ח. געש:

 26קח בן אדם שלמד והוא מהנדס מחשבים הוא ייעץ לך, אתה לוקח )מלה  מר י. זריהן:

 27 לא ברורה( שייעץ לך?

 28 כשמאשרים דבר כזה זה לא חוקי. מר א. כאכון:
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 1 ... נותן לך הצעות? ...  מר י. זריהן:

 2 חברים מר ח. געש:

 3 חבר'ה, זה  מר א. כאכון:

 4 וד עם האיש הזה, הוא עושה עבודה טובה, הוא בסדר גמור נוח לך לעב מר י. זריהן:

 5 תגיש מכרז...  מר א. כאכון:

 6 ... של אף אחד במועצה הזאת. מר י. זריהן:

 7 יוצא מכרז לקראת ובראן:'ד ג"עו

 8 מתי ג'ובראן? מר א. כאכון:

 9 3102בסוף  ובראן:'ד ג"עו

 10 בקדנציה הבאה בעזרת השם יהיה מכרז. מר י. זריהן:

 11 למה לא היום? ן:מר א. כאכו

 12 כי אנחנו משלימים את הפרויקט של השדרוג. ובראן:'ד ג"עו

 13 מתארגנים, מתארגנים  ח ר. גלר:"רו

 14 מה הקשר למכרז? מר א. כאכון:

 15 בדיוק כמו ש...  מר ח. געש:

 16 תקשיבו חבר'ה, אין קשר למכרז לביצוע...  מר א. כאכון:

 17יצא מכרז יצא גם לזה מכרז, חברים, חיה, בדיוק כמו שלעבודות חשמל  מר ח. געש:

 18 הלאה.

 19 יד ימין מבצעת, יד שמאל מר א. כאכון:

 20 לא הבאנו מהקבלן, מינינו... על אף ש... אתה רואה שבהנהלת חשבונות מר ח. געש:

 21הבאתם בן אדם שנתיים לפני כן שילמד את העבודה קצת עד שהוא ילך,  מר י. זריהן:

 22של בית המשפט מה כתב  אותו בן אדם, אם אני אראה לך את הפרוטוקול

 23בית המשפט על הנקודה הזאת אני לא יודע אם... אתה יודע את זה? אתה 

 24 פתחת עכשיו את ה... נכון? 

 25 לא יודע.  מר ח. געש:

 26 מה כתוב בפרוטוקול, תגיד לו ג'ובראן. מר י. זריהן:

 27 אני לא יודע. מר ח. געש:

 28 מה כתוב בפרוטוקול.  מר י. זריהן:
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 1 ט?איזה משפ מר ח. געש:

 2 אתה תראה תצהירים מהפרוטוקול שלה...  מר י. זריהן:

 3 הפרוטוקול לא רלוונטי  מר ח. געש:

 4אבל אני אומר לך, אני אומר לך שאם עד סוף הקדנציה הזאתי לא תישאר  מר י. זריהן:

 5 פה.

 6 טוב מר ח. געש:

 7 ונחיה ונראה. מר י. זריהן:

 8 טוב מר ח. געש:

 9 תזכור מה אני אומר לך.  מר י. זריהן:

 10 אני לא יודע על מה אתה מדבר, בסדר, אני לא יודע על מה אתה מדבר. מר ח. געש:

 11 תגיד לי, היה משפט על גרירת רכבים, נכון? מר י. זריהן:

 12 נו? מר ח. געש:

 13 אתה קראת את הפסק דין? מר י. זריהן:

 14 לא מר ח. געש:

 15 מהכיס שלך.אלף שקל, זה לא  051זה לא מעניין, נכון? המועצה שילמה  מר י. זריהן:

 16 מהכיס שלי. תאמין לי מהכיס שלי מר ח. געש:

 17 אני מבקש שתקרא את הפרוטוקול... מהכיס של המועצה, כספי ציבור. מר י. זריהן:

 18הצורה שמתנהלת המועצה מעידה שכנראה אכפת לי קצת יותר ממה  מר ח. געש:

 19 שאתה חושב.

 20 לא מהכיס שלך. אלף שקל מהכיס של המועצה, 05בגלל זה שילמת  מר י. זריהן:

 21 בסדר מר ח. געש:

 22 אבל אני מבקש ממך, תקרא את הפסק דין. מר י. זריהן:

 23 הוא כתוב במלואו...  ובראן:'ד ג"עו

 24 תחזור לתקציב, כן. מר ח. געש:

 25 מה מפרסמים בעיתונות מר י. זריהן:

 26זה   3100שניה, אני רק לגבי המחשבים אומרים שבשנת התקציב של  מר א. כאכון:

 27 מלא, כאילו יהיה מכרז

 28 למה, למחשבים?  מר ח. געש:
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 1 כן מר א. כאכון:

 2 מחשבים זה מכרז גם? מר י. זריהן:

 3אנחנו עושים, עוד פעם הצעות מחיר, כל פעם זה מחירים שונים. מחשבים  ח ר. גלר:"רו

 4 כאלה, מחשבים אחרים, חיווט. 

 5 כי זה מחולק אני רואה למחשבים ותוכנות  מר א. כאכון:

 6 וא גם מוכר מחשבים למועצה הבחור הזה?ה מר י. זריהן:

 7 מה זה? ח ר. גלר:"רו

 8 הוא גם מוכר מחשבים למועצה? מר י. זריהן:

 9 לא ח ר. גלר:"רו

 10 אני שואל  מר י. זריהן:

 11 התשובה היא לא יוסי. ח ר. גלר:"רו

 12 אתה ישבת בוועדת מכרזים ברכש של מחשבים. מר ח. געש:

 13 א.הוא לא מוכר, התשובה היא ל ח ר. גלר:"רו

 14 היה רכש של מחשבים? מר ח. געש:

 15 מזמן היה.  ר נ. השמשוני:"ד

 16 ישבת בוועדת מכרזים. מר ח. געש:

 17 ניידים, היה לנו, כן. ובראן:'ד ג"עו

 18 לא עכשיו.  ח ר. גלר:"רו

 19 לא עכשיו. מר י. זריהן:

 20 מתי?  מר א. כאכון:

 21 היה לפני חצי שנה אולי. ר נ. השמשוני:"ד

 22 ו למועצה הבחור הזה? הוא מוכר משה מר י. זריהן:

 23 לא מר ח. געש:

 24 כלום כלום  מר י. זריהן:

 25 יש הצעות מחיר  ח ר. גלר:"רו

 26 רק שירותים. מר י. זריהן:

 27 יוסי, יש הצעות מחיר ומי שזוכה  מר א. אטיאס:

 28אבל הוא אומר לך נותן שירותים, כרגע אמר הגזבר נותן שירותים, עזוב,  מר י. זריהן:
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 1 גמרנו.

 2 הוא מדבר אתך רק על המחשבים, מה אתה רוצה. לא,  מר ח. געש:

 3 בסדר, הוא נותן שירותים, בסדר. מר י. זריהן:

 4 שירותי יעוץ, לא?  מר א. אטיאס:

 5 )צוחק( בסדר מר י. זריהן:

 6 שירותים להבדיל ממוצרים.  ח ר. גלר:"רו

 7 מלגות לסטודנטים. מר א. כאכון:

 8 01,111ופה לשיקום שכונות, מלגות לסטודנטים זה משרד השיכון, תנ ח ר. גלר:"רו

 9 שקל. 

 10 שקל? 01,111 מר א. כאכון:

 11 משרד השיכון לשיקום שכונות. מר ח. געש:

 12 הבנתי, הבנתי, זה סטודנטים שמבקשים מלגה מי שגר בשיקום שכונות?  מר א. כאכון:

 13 שיקום שכונות.  ח ר. גלר:"רו

 14 -המועצה עולה בהוצאת שכר של עובדי לשכת ראש  3102-אני רואה שב מר א. כאכון:

 15 אלף שקל. 61 ח ר. גלר:"רו

 16 אלף שקל, למה, מי הכנסנו? 61 מר א. כאכון:

 17ובדים, זה יותר העלאות שכר של דרגות וותק והסכמים לא, זה לא ע ח ר. גלר:"רו

 18 קיבוציים.

 19 לשכת ראש המועצה זה לא רק ...  מר ח. געש:

 20 שש משרות. ח ר. גלר:"רו

 21 שש משרות  מר ח. געש:

 22 -כולל משאבי אנוש ואם הבית ו גלר:ח ר. "רו

 23 זה שכר בכירים, אתה הגדרת פה לבכירים כסף? מר י. זריהן:

 24 אני לא יכול להגדיר מר ח. געש:

 25 אני שואל  מר י. זריהן:

 26 שכר בכירים  מר ח. געש:

 27 אני יודע, זה חייב לבוא למליאה.  מר י. זריהן:

 28 לא, השכר בכירים ...  מר ח. געש:
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 1 . 3102-מתוכנן... בלא  ח ר. גלר:"רו

 2 איזה ועדה מחליטה על עובדים מצטיינים? מר א. כאכון:

 3 שאני יו"ר הוועדה ויש בה עוד ארבעה חברים הוועדה  ח ר. גלר:"רו

 4 נציגי ציבור? מר א. כאכון:

 5 נציג ציבור יש ח ר. גלר:"רו

 6 מי? מר א. כאכון:

 7 זה עמיקם הרפז. ח ר. גלר:"רו

 8 -ציג ציבור לזה שבחרנו אותו כנ מר ח. געש:

 9 חיצוני  ח ר. גלר:"רו

 10 חיצוני, תת ניצב בדימוס. מר ח. געש:

 11 אה, נכון.   מר א. כאכון:

 12 ...  מר י. זריהן:

 13 מה, מבקש  מר א. כאכון:

 14 יחסי ציבור. מר י. זריהן:

 15 לא, חוקר רשות...  מר א. כאכון:

 16 )צוחק( הוא יעלה שם, מה אתה רוצה, עשה עבודה חבל על הזמן. מה? מר י. זריהן:

 17 כיף לכם. ר נ. השמשוני:"ד

 18 ג'ובראן, אמרתי לך, אפשר ללכת הביתה.  מר י. זריהן:

 19 אבל למה...  ר נ. השמשוני:"ד

 20 זה, זה... לדון בה.  מר א. כאכון:

 21 אפשר... אבל, לא?  ר נ. השמשוני:"ד

 22 מי אמר ש... רשות? מר א. כאכון:

 23 לא יודעת, חשבתי... ר נ. השמשוני:"ד

 24 לא, לא מר א. כאכון:

 25 המשכורת של הסגן... ובראן:'ד ג"עו

 26)צוחק, מדברים ביחד, לא ברור( הוא אומר אם הסגן מרוויח כמו הראש  מר י. זריהן:

 27 מועצה ...

 28 ... עם חיים.  מר א. כאכון:
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 1עדיף להיות סגן. עדיף להיות סגן, לא לעשות כלום ולקבל כסף, מה זה  מר י. זריהן:

 2 רע? 

 3 אתה הולך ל... צריך ...  אבל אם ר נ. השמשוני:"ד

 4הוא לא רוצה, הוא רוצה סגן, לא לעשות כלום ולקחת כסף... לקחת  מר י. זריהן:

 5 משכורת, מה זה רע? 

 6 את זה הוא כבר יכול להעלות, את זה הוא...  ר נ. השמשוני:"ד

 7 לא, שיעלה הצעה לסדר.  )קטע לא ברור(  דובר:

 8 בית אב?כמה עולה למועצה ארנונה זה כאילו מינהל, כן,  מר א. כאכון:

 9 מי? מר י. זריהן:

 10 כמה עולה למועצה כל בית אב?  מר א. כאכון:

 11 מיתר? מיתר? מר י. זריהן:

 12 בית אב.  מר א. כאכון:

 13 מה זאת אומרת כמה זה עולה? מר ח. געש:

 14 הרי המועצה משלמת על כל בית אב יותר כסף. מר א. כאכון:

 15 לאן, למי?  ח ר. גלר:"רו

 16 איך הגענו לזה פתאום? י:ר נ. השמשונ"ד

 17 לא הבנתי מה אתה רוצה עכשיו. מר ח. געש:

 18 כל בית ובית בפרדס חנה כרכור, לא מדבר אתך  מר א. כאכון:

 19 מקבל כסף מהמועצה.  ח ר. גלר:"רו

 20 בטח, איזו שאלה. עולה כסף למועצה.  מר א. כאכון:

 21 ההכנסה מארנונה לא מכסה את ההוצאות. ר נ. השמשוני:"ד

 22 כמה כל בית אב עולה?  כון:מר א. כא

 23 תחלק, תחלק סך הכל...  ח ר. גלר:"רו

 24 בערך מר א. כאכון:

 25 מיליון שקל לאחד עשרה אלף בתי אב.  071 ח ר. גלר:"רו

 26 מיליון? 011 מר א. כאכון:

 27עשרה אלף בתי אב, תקבל כמה עולה בית  00-מיליון שקל תחלק ב 071 מר ח. געש:

 28 ה מעניינת שלך, אבל לא חשוב.אב. תעשה את החשבון. יש לי הקלט
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 1 אני אשמח לשמוע.  מר א. כאכון:

 2 אלף שקל בשנה.  05זה  ח ר. גלר:"רו

 3 אלף שקל בשנה? 05כמה,  מר א. כאכון:

 4זה התקציב של המועצה אתה מחלק לכל בית אב, עכשיו כמה מביא כל  מר ח. געש:

 5 בית אב.

 6 יפה, השאלה מר א. כאכון:

 7 וחצי אולי. 0בממוצע,  5,111 ח ר. גלר:"רו

 8 בתים משותפים זה  מר א. כאכון:

 9לא שייך בכלל לכלום. בממוצע, הממוצע אומר ששמים את כל המטרים  מר ח. געש:

 10 ומחלקים. 

 11 זה נתונים של ראש המועצה... מה אתה רוצה? ...  דובר:

 12 לא, למה מר א. כאכון:

 13 באיזה עמוד אנחנו? ר נ. השמשוני:"ד

 14 .1עמוד  מר י. זריהן:

 15 באיזה ישיבות יש לך הקלטה שלי?  כאכון:מר א. 

 16 פגישה עם תושבים.  מר ח. געש:

 17 . מה מפרסמים בעיתונות הארצית והמקומית?1אני עמוד  מר י. זריהן:

 18 פרסום ח ר. גלר:"רו

 19 פרסומים בעיתונות הארצית המקומית  מר י. זריהן:

 20 דרושים בעיקר...  ח ר. גלר:"רו

 21 אם זה כולל הדובר או לא. אלף שקל תתקן אותי 051 מר ח. געש:

 22 לא, לא, לא ח ר. גלר:"רו

 23 אלף שקל פרסומים? 051 מר ח. געש:

 24 פרסומים ח ר. גלר:"רו

 25 רק פרסומים.  מר י. זריהן:

 26 הרוב זה מכרזים, הרבה דרושים... הודעות.  ח ר. גלר:"רו

 27 מודעות.  מר י. זריהן:

 28 אלף שקל. 21יחסי ציבור, הפקת חומר הסברתי  מר י. זריהן:
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 1 כן ח ר. גלר:"רו

 2 איזה חומר? מר י. זריהן:

 3 זה יכול להיות עלונים, זה יכול להיות ח ר. גלר:"רו

 4 שעשה ראש המועצה.  מר י. זריהן:

 5 חוברת שעשינו. ח ר. גלר:"רו

 6 עשית חוברת. 3100-החוברת, איזה חוברת, בנובמבר. ב מר י. זריהן:

 7 הוא שואל מה נכנס לתוך הסעיף. ח ר. גלר:"רו

 8אלף שקל, שירותי דוברות ויחסי  031אלף שקל,  51יחסי ציבור ודוברות  זריהן: מר י.

 9 ציבור. בשנת בחירות פי שתיים וחצי. 

 10לא, הדוברת התחילה לעבוד לדעתי בחודש יולי, או אוגוסט, היא עבדה  ח ר. גלר:"רו

 11עובדת... בגלל זה גם התקציב הוא בהתאם, אבל היא  3102-חצי שנה, ב

 12 . 3102-היא מקבלת גם ב 3103-שהיה במקבלת... מה 

 13 תגיד לי, בחצי שנה הקרובה אמורים לצאת עלונים? מר א. כאכון:

 14 לא מר ח. געש:

 15אין, יש מגבלות של היועץ המשפטי של משרד הפנים, כל פרסום, הודעת  ובראן:'ד ג"עו

 16דוברות, כל דבר עוברת אישורים, אין שום פיפס שיוצא מהמועצה כלפי 

 17 ובר...הציבור שלא ע

 18 אישורך, אתה יודע... מר א. כאכון:

 19 כל ... היועץ המשפטי לממשלה.  ובראן:'ד ג"עו

 20 אפילו הלכו עם ספריי ...  מר ח. געש:

 21 אלף שקל, לעומת שנה שעברה  011הנה הדף הבא, המכרז של ג'ובראן  מר י. זריהן:

 22 בגלל שנת בחירות. ובראן:'ד ג"עו

 23)צוחקים(  בגלל ששואלים אותך כל דבר קיבלת  בגלל שכל דבר שואלים  מר י. זריהן:

 24 אלף שקל, מה לעשות?  011

 25 זה לא בהכרח שכר טרחה. ובראן:'ד ג"עו

 26 ג'ובראן, אתה התחלת לעבוד ...  מר י. זריהן:

 27 יש פה כמה יועצים. ח ר. גלר:"רו

 28 שנים? 0, 2לפני כמה זמן,  מר י. זריהן:
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 1 זה כל היעוץ המשפטי.  מר ח. געש:

 2 לא רק. אן:ובר'ד ג"עו

 3 יש פה יעוץ של יחסי עבודה, יש פה ...  ח ר. גלר:"רו

 4שמייצגים את אני יועץ משפטי גם בתחומים אחרים, יש גם עורכי דין  ובראן:'ד ג"עו

 5 המועצה. הורדתם בארנונה 

 6 אלף שקל זה כולל גם תביעות? הגשת גם תביעות? 711, 611...  מר י. זריהן:

 7 ת, מה פתאום.לא, יש לו תוספ מר א. כאכון:

 8 ההסכם בנוי מריטיינר חודשי פלוס תוספות לפי ...  ובראן:'ד ג"עו

 9 הריטיינר החודשי?כמה  מר י. זריהן:

 10 דולר פלוס מע"מ.  7,111היום  ובראן:'ד ג"עו

 11 אולי אני לא אהיה סגן.  מר א. כאכון:

 12 עדיף לך מאשר סגן.  ר נ. השמשוני:"ד

 13 אלף דולר. 30דולר בשנה זה  7,111 מר י. זריהן:

 14אז אמרתי, זה מורכב גם מריטיינר פלוס תוספות לפי סוגי תיקים, תיקים  ובראן:'ד ג"עו

 15בשלום אני לא מקבל שום תוספת, גם... יש תעריף נפרד. זה ... )מדברים 

 16 ביחד, לא ברור(

 17 לא, אתה טועה.  מר ח. געש:

 18 השתתפות הממשלה בשכר ... מוניציפאליות?  מר י. זריהן:

 19 אני יכול להזמין אתכם לבית שלי. ון:מר א. כאכ

 20 באיזה עמוד אתה יוסי ח ר. גלר:"רו

 21 .02 מר י. זריהן:

 22 אלף שקל זה השתתפות המועצה בבחירות. 001ההשתתפות שלנו  ח ר. גלר:"רו

 23 אלף שקל? 001 מר י. זריהן:

 24 שנים.  5כן, זה מה שהיה פלוס מינוס לפני  ח ר. גלר:"רו

 25לף שקל. הוצאות שכר נוספות בגין בחירות מוניציפאליות, א 311מזכירות  מר י. זריהן:

 26 זה רשות, מה זה?

 27 זה רשות, צריכים  ח ר. גלר:"רו

 28 לא, לא, זה המזכירים בטח. מר י. זריהן:
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 1 לא, עובדי מועצה שצריכים  ח ר. גלר:"רו

 2 באיזה עמוד אתה?  ר נ. השמשוני:"ד

 3 ון.להשקיע זמן בהרכבת לוחות ופינוי וניקי ח ר. גלר:"רו

 4אבל עובדי מועצה לא משתתפים בנושאי הבחירות, צריכים להוציא  מר י. זריהן:

 5 מכתב כמו שהוצאנו 

 6 יצא מכתב.  מר ח. געש:

 7 הוציאו כבר.  בן צבי: 'גב

 8 בסדר גמור, ככה צריך להיות, אין בעיה. מה שעל פי חוק על פי חוק. מר י. זריהן:

 9 , נדמה לי גם לחברי המועצה. הוראות היועץ המשפטי הופצו לכולם מר ח. געש:

 10 לא מר א. כאכון:

 11 שכר טרחה ...  מר ח. געש:

 12 מי שמתכוונים לרוץ אבי.  ובראן:'ד ג"עו

 13 )מדברים ביחד, לא ברור(  אני אשמח לקבל.  מר א. כאכון:

 14 . 55,021שכר טרחת יועץ בטיחות בתחבורה  מר י. זריהן:

 15 עוד פעם? ח ר. גלר:"רו

 16 . 05ה, עמוד יועץ תחבור מר י. זריהן:

 17 יש יועץ. ח ר. גלר:"רו

 18 תגיד לי, זה יועץ תחבורה שהיה מכרז ... בשבילו? תוספת על ההפרש? מר י. זריהן:

 19 קודם כל יכול להיות שהיה יותר יקר, יכול להיות.  ח ר. גלר:"רו

 20עזוב, אני אומר לך דברים בדוקים... היו שניים שהשתתפו, הוא היה יותר  מר י. זריהן:

 21אבל אני שמעתי, עוד פעם, לא יודע אם זה נכון או לא, תאשר לי יקר... 

 22 אתה

 23 כן ח ר. גלר:"רו

 24שאותו אחד שעבד פה, הקצין בטיחות בעצם היה אבא שלו, הוא לא היה  מר י. זריהן:

 25 לו רישיון בכלל, לא היה לו 

 26קודם כל היה הרבה יותר משניים שהשתתפו ולא היינו צריכים לקבל  ח ר. גלר:"רו

 27 ישור מיוחד. שום א

 28 לא, לא, לא, היו ... נשארו בסוף שניים.  מר י. זריהן:
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 1 כשראיינו בסוף היו שניים ח ר. גלר:"רו

 2נכון, לא יודע, לא משנה, אחד, זה שרציתם בסופו של דבר לקחתם את  מר י. זריהן:

 3 היותר יקר, בקיצור ולעניין.

 4 נכון, כן ח ר. גלר:"רו

 5 , אבל אותו אחד שהוא מינה פה במשרד למטה לקחתם את היותר יקר מר י. זריהן:

 6 כן ח ר. גלר:"רו

 7הוא לא היה מבחינת בעל מקצוע קצין בטיחות, לא היה לו תעודה בכלל  מר י. זריהן:

 8של קצין בטיחות. זה כמו שאני אבוא, אבא שלי קצין בטיחות, אני אבוא, 

 9זה אשב פה, קצין בטיחות, זה נראה לך הגיוני? מה אתה עושה לי ככה? 

 10 נכון או 

 11 אני מוכן לבדוק את זה. ח ר. גלר:"רו

 12אה, אתה מוכן לבדוק. היה עוד איזה סיפור... עם איזה קניה של רכב,  מר י. זריהן:

 13 הוא השתתף באיזה קניה של רכב. 

 14 הוא גם ... ח ר. גלר:"רו

 15 הוא רכש רכבים גם? מר י. זריהן:

 16 רכב, הוא הספיק לקבל ח ר. גלר:"רו

 17 י יודע... אנ מר י. זריהן:

 18 מי זה היועץ?  מר א. כאכון:

 19 איך השם שלו? קוראים לו אמיר חסון ואבא שלו זה בנימין חסון.  ח ר. גלר:"רו

 20 מי הכניס אותו לעבודה?מה אתה אומר.  מר א. כאכון:

 21 מה זה חשוב עכשיו? דובר:

 22 או אה מר א. כאכון:

 23 אתה מכיר אותו? מר י. זריהן:

 24 או אה מר א. כאכון:

 25 יאללה, בוא נדבר על זה.  שמשוני:ר נ. ה"ד

 26 יש לי גם כן מה להגיד. יש לי גם מה להגיד בנושא.  מר י. זריהן:

 27 שים כוכבית.  ח ר. גלר:"רו

 28 יש פה בלשים גששים בתוך הבניין. מר י. זריהן:
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 1 אני מנוע לדבר בפרוטוקול אבל אני ... מר א. כאכון:

 2 ת.מה לעשות. שכר עבודה עובדי גזברו מר י. זריהן:

 3 אלף  021-אלף ל 55-רק שניה, לא הבנתי דבר אחד למה זה עולה מ מר א. כאכון:

 4 . 3103-הוא התחיל לעבוד בחצי ... רק התחיל לעבוד ב 3103-כי ב ח ר. גלר:"רו

 5 אלף שקל?  021המכרז שלו היה זה?  מר י. זריהן:

 6 כן ח ר. גלר:"רו

 7 לא העלתם לו משהו מאז המכרז. מר י. זריהן:

 8 . 3כפול  55קצת, למה,  כון:מר א. כא

 9 זה מכסה את העלות. מה שהוא התקבל לעבוד ח ר. גלר:"רו

 10 אותו סכום. ובראן:'ד ג"עו

 11 זה הסכום.   ח ר. גלר:"רו

 12 שקל...  0,511זה  מר א. כאכון:

 13 זה המכרז, זה ההצעות מחיר? מר י. זריהן:

 14 כן ח ר. גלר:"רו

 15 זה ההצעת מחיר שלו?  מר י. זריהן:

 16 כן אן:ובר'ד ג"עו

 17 יפה, וכמה חודשים אתה אומר הוא עבד קודם? מר י. זריהן:

 18 חודשים. 6חודשים,  5לא זוכר,  ח ר. גלר:"רו

 19 . 001,705, 06עובדים, עמוד  0. תקן של 0הבנתי, משכורות ... תקן של  מר י. זריהן:

 20 כן ח ר. גלר:"רו

 21 זה עוד עובדים, מה זה?  מר י. זריהן:

 22 זכותם  בן צבי: 'גב

 23 אלה זה שכר והנהלת חשבונות.  ר. גלר:ח "רו

 24 ... 02-ו 3103בשנת  001בסדר, למה זה  מר י. זריהן:

 25-יש פה את אורלי שהיא חשבת המועצה שהיא עבדה, השכר שלה בכי  ח ר. גלר:"רו

 26 היה בגזברות והשנה  3103

 27  בגזברות? 3103-היה ב כמה השכר שלה מר י. זריהן:

 28 ן הסתם השכר שלה היום יותר גבוה. אני לא זוכר אבל מ ח ר. גלר:"רו
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 1 כמה יותר גבוה?  מר י. זריהן:

 2 אחוז  01אתם אישרתם ...  ח ר. גלר:"רו

 3 אחוז משכר בכירים. 01 מר ח. געש:

 4 אחרי שהיא עברה לשם?  מר י. זריהן:

 5 כן מר ח. געש:

 6 מה המשכורת שלה היום? מר י. זריהן:

 7 אחוז שכר בכירים. 01 ח ר. גלר:"רו

 8 -אחוז מ 01כמה זה  ן:מר י. זריה

 9 אלף שקל. 23-אחוז מ 01תעשה  ח ר. גלר:"רו

 10 אלף שקל ברוטו. 31-, מגיעה ל03, נכון?  23 מר י. זריהן:

 11 היא לא מגיעה.  ח ר. גלר:"רו

 12 אלף. 00איך היא מגיעה... בסביבות  מר ח. געש:

 13 יש לה גם רכב?  מר י. זריהן:

 14 מה? ח ר. גלר:"רו

 15 )מדברים ביחד, לא ברור( ם? )קטיעה( יש לה רכב ג מר י. זריהן:

 16 מה זה, את מצביעה על זה כוכי. מר ח. געש:

 17 אחוז...  01אחוז, שהסכום הוא  01לא זוכרת שזה  כ. גדרון: 'גב

 18 זה מה יש.  ח ר. גלר:"רו

 19 ? בבקשה תשאל.07עמוד  מר י. זריהן:

 20 עוד פעם, אנחנו נכנסים פה להוצאות אכיפה. מר א. כאכון:

 21 אכיפה? :ח ר. גלר"רו

 22 .07כן, אכיפה, בעמוד  מר א. כאכון:

 23 כן ח ר. גלר:"רו

 24 איך זה גדל ... הוצאות אכיפה. מר א. כאכון:

 25זה הוצאות אכיפה, זאת הכנסה. אנחנו עושים פעולות אכיפה המחייבים  ח ר. גלר:"רו

 26 את החייבים ומהגביה אנחנו מחזירים... 

 27 של מישהו? זה כסף של הציבור...  כי אני רוצה להבין. זה כסף פרטי מר י. זריהן:

 28 במכרז הקבלן מקבל עמלות על גביה? מר א. כאכון:
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 1תראה מה זה, ארטן כולם נבחרי ציבור, כל אחד יש את הכבוד שלו...  מר י. זריהן:

 2עובד, בקושי עובד, לוקח חצי ממך, איך אתה מסכים ג'ובראן. יועצים 

 3 משפטיים ...הכנסות עצמיות, זה ארטן, לא?

 4 כן  . געש:מר ח

 5 , איך אתה מסכים?  בקושי 211,351 מר י. זריהן:

 6מה זה בקושי, יוסי? אני לא יודע אם אתה יודע אבל יש יועץ משפטי  ח ר. גלר:"רו

 7 שיושב כל הזמן במחלקה, ארבעה ימים בשבוע, בוודאי.

 8  אתה צריך את זה? מר י. זריהן:

 9וגם ארטן מגיע יום  ל העבודהבוודאי, וגם הוא לא מספיק לעשות את כ ח ר. גלר:"רו

 10 אחד בשבוע... 

 11 , איזה עובדת זאת? 065מה זה למטה  מר ח. געש:

 12 זה מנהלת הנושא של הנחות.  ח ר. גלר:"רו

 13 הלאה מר ח. געש:

 14 . 01עמוד  מר א. כאכון:

 15 לא מעניין.  01עמוד  גב' בן צבי:

 16 ממש משעמם.  01עמוד  כ. גדרון: 'גב

 17צריך  ועצה יש לה הלוואות לשמחתי הולכות ויורדות,פירעון מלוות, המ מר ח. געש:

 18 להחזיר אותן, זה פירעון מלוות. 

 19 דו ככה יהיה לנו למענקים.ככל שיר מר י. זריהן:

 20זאת נקודה מעניינת שיכול להיות שתשתנה, דקה, תחשוב טוב אבל. אתה  מר ח. געש:

 21 מוכן להקשיב? 

 22 אני מוכן מר י. זריהן:

 23אבל אם אני לא מחזיר הלוואות אז אני לא צריך מענק אתה לא מוכן,  מר ח. געש:

 24וחצי שנים  2שנים, עוד  2מיליון שקל פה. בעוד  5-איזון, יהיה לי את ה

 25פחות או יותר המועצה גמרה לשלם את ההלוואות שלך, אז יש לך את 

 26הסכום שהיום אתה משלם מתוך השוטף, מתוך הארנונה שלך, מתוך 

 27מיליון שקל בשנה, אם לא יהיה לך  5-ההכנסות העצמיות אתה מחזיר כ

 28להחזיר הלוואות לא תצטרך לא את זה ולא את המענק איזון אולי. אני 
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 1יכול להגיד לך במאמר מוסגר, זה יגיע גם בקדנציה הבאה, משרד הפנים 

 2דורש מאיתנו להגיע לארנונה נורמטיבית של נפת חדרה, זה היה פה דיון 

 3 עם הממונה על המחוז השבוע. 

 4 למה לא הוזמן? כאכון:מר א. 

 5כי זה ביקור עבודה שהוא מזמין, זה לא אני הזמנתי אותו, הוא עושה  מר ח. געש:

 6סיבוב בכל מקום וקובע את הפורום שהוא משתתף, זה פעם רביעית או 

 7 חמישית.

 8מן הראוי ראש המועצה היה צריך ... את נבחרי הציבור... מה, קשה לך  מר י. זריהן:

 9 להגיד?

 10 אני  מר ח. געש:

 11 ... שממונה המחוז מגיע? מר י. זריהן:

 12כן, אפשר לחשוב, יש פה הרבה אנשים שבאים לביקורי עבודה, אם זה  מר ח. געש:

 13 היה תלוי בי היה אפשר לדחות את זה... 

 14הממונה על המחוז זה לא הרבה אנשים, הממונה על המחוז זה משהו  מר י. זריהן:

 15 אחר.

 16ירעון מלוות זה החזר המלוות, אני מקווה שבעוד טוב, יאללה, בקיצור פ מר ח. געש:

 17 שלוש וחצי שנים המועצה... 

 18 ... שי פירון שר החינוך ...  מר א. כאכון:

 19 מה?  מר ח. געש:

 20  הסיור של שר החינוך השבוע או שבוע הבא קשור אלינו? מר א. כאכון:

 21 מה זאת אומרת קשור אלינו? למי קשור? קשור אלי.  מר ח. געש:

 22 אליך? ון:מר א. כאכ

 23 כן מר ח. געש:

 24 לא אלינו חברי המועצה? מר א. כאכון:

 25 לא, לא מר ח. געש:

 26אחוז  5מחושב לפי אומדן של הכנסות ריבית מהשקעות המועצה  מר י. זריהן:

 27 תשואה... 

 28 קודם כל בשביל לסבר את האוזן  ח ר. גלר:"רו
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 1 אתה רוצה לקבל אחוז וחצי  מר י. זריהן:

 2  1בלנו קי 3103-ב ח ר. גלר:"רו

 3 במה השקעת את הכסף?  מר י. זריהן:

 4 ... עזוב רגע מר ח. געש:

 5 אחוז  75יש  ח ר. גלר:"רו

 6תראה את ועדת ההשקעות שאישרנו אותה, הם משקיעים את הכסף לפי  מר ח. געש:

 7ההוראות של המדינה, משקיעים את הכסף בהוראות של המדינה ומה 

 8 מותר וזהו. 

 9 ... ח ר. גלר:"רו

 10 ועדת השקעות...  מר ח. געש:

 11 ...למה אתה לא נותן לו לדבר? מר א. כאכון:

 12 ...לגמור את התקציב.  מר ח. געש:

 13 מה זה... זה גם מעניין. מר א. כאכון:

 14 לא מר ח. געש:

 15 אחוז.  2עד סוף מאי קיבלנו כבר  ח ר. גלר:"רו

 16 עד סוף מאי. מר י. זריהן:

 17 כאילו עד סוף החודש שעבר.  ח ר. גלר:"רו

 18 ... אתה יודע? הן:מר י. זרי

 19 ... 35-אחוז אג"ח של מדינה ו 75 ח ר. גלר:"רו

 20 מוחתם. ות מדינה. מוחתם במשרד הפנים, לא עצמי מר ח. געש:

 21 אני שואל, מה קרה, מה אתה מתעצבן?  מר י. זריהן:

 22 תיתן לי לגמור את התקציב. מר ח. געש:

 23 מה קרה?  מר י. זריהן:

 24 יתן לך.קורס השקעות אחר כך הוא  מר ח. געש:

 25לא, אני רוצה לשמוע, מעניין אותי איך המועצה מרוויחה כל כך הרבה  מר י. זריהן:

 26 כסף.

 27 כל הכבוד לו, מה אתה רוצה... מר א. כאכון:

 28 ... מה, לא מגיע לנו? מה קרה? אפשר לפרגן למישהו פה. מר י. זריהן:
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 1 כל הכבוד למועצה שבחרה ועדת השקעות נכונה. מר ח. געש:

 2 לא, כל הכבוד לרן גלר.  :מר י. זריהן

 3 מפרגן לו חיים, מה. מר א. כאכון:

 4 רן גלר... כל הבית פה...  מר י. זריהן:

 5 רן עושה עבודה ... מר א. כאכון:

 6 ימי ביאת המשיח הגיעו.  דובר:

 7 לא...  מר א. כאכון:

 8 לשמוע מיוסי זה באמת, כן מר ח. געש:

 9 יחד, לא ברור( יוסי פרגן לך סוף סוף... )מדברים ב מר א. כאכון:

 10 ביטחון ביטחון, ביטחון, איך זה הביטחון ירד? אה, רן?... 00 מר י. זריהן:

 11 בוא נראה, הביטחון...  ח ר. גלר:"רו

 12 . 0,130,111 -ל 3,011,111-מ מר י. זריהן:

 13 . 32זה בעמוד  ר נ. השמשוני:"ד

 14ה איגוד ערים, ביטחון ירד, הסעיף העיקרי זה כיבוי אש, כיבוי אש פעם הי ח ר. גלר:"רו

 15 בפברואר זה עבר למדינה ואז  ההשתתפות שלנו היום 

 16 אני ניהלתי את המו"מ מר ח. געש:

 17 אחוז 61 ח ר. גלר:"רו

 18 אלף שקל השתתפות?  71היה  מר י. זריהן:

 19 .111היה  ח ר. גלר:"רו

 20 אלף שקל בשנה. 111 מר ח. געש:

 21 זה ירד  ח ר. גלר:"רו

 22כז לשלטון המקומי, עם משרד הביטחון ועם אני ניהלתי מו"מ עם המר מר ח. געש:

 23האוצר, הרשויות המקומיות מקבלות את המענק משלמות מחירים 

 24שנים, הרשויות שמקבלות, נטולות מענק העשירות  5-מופחתים ל

 25לפברואר אין יותר איגודי  3-שנים, מה 5-אחוז ל 11ממשיכות לשלם 

 26 ת קטן.ערים, הכל משרד לביטחון פנים, אז החלק שלנו בהשתתפו

 27 , כמה?111אבל כמה,  מר י. זריהן:

 28 אלף לשנה.  111היה  מר ח. געש:
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 1 אלף שקל לשנה? 111 מר י. זריהן:

 2 היה מר ח. געש:

 3 משהו.  לי , פה חסר0,130,111-, מ3,011,111-, מאבל איך זה מר י. זריהן:

 4 כמה? 3-מ מר ח. געש:

 5 זה ירד ח ר. גלר:"רו

 6 211-השתתפות באיגוד ערים לכבאות ירד באלף שקל רק ה 211-ירד ב מר ח. געש:

 7 . 611-ל 111-אלף. מ

 8 אני בעמוד  מר א. כאכון:

 9 אתה רואה, אם אין את זה מאיפה אני יודע? עכשיו אני יודע. מר י. זריהן:

 10 דיווחתי לכם בישיבת מועצה על ה, דיווחתי לכם בישיבת מועצה. מר ח. געש:

 11 מה פתאום. מר י. זריהן:

 12 כיבוי אש?על ה מר א. כאכון:

 13 אתה מדבר כמה שפחות מר י. זריהן:

 14 זו הייתה הוועדה האחרונה שהשתתפתי בה דרך אגב.  מר ח. געש:

 15רן,  37אתה לא יו"ר ועדת הרווחה משהו? ... ככה, ציוד למקלטים, עמוד  מר א. כאכון:

 16 שקל, עכשיו אנחנו ...  02,111

 17אלף  051, 011משהו כמו הנושא הזה עכשיו מוסדר בתב"ר, יש תב"ר  ח ר. גלר:"רו

 18 שקל לכל מיני ציוד, התב"ר... תקציב הרגיל.

 19 התב"ר מיועד לכל המקלטים?  מר י. זריהן:

 20 לפי העבודה של  מר ח. געש:

 21 כל מיני מכשירי קשר, לכל הציוד.  ח ר. גלר:"רו

 22 והשיפוץ? מר י. זריהן:

 23 לשיפוץ יש עוד תב"ר של מיליון שקל.  ח ר. גלר:"רו

 24 . 133,615פה רואים אותך עכשיו... כיבוי אש,  מר י. זריהן:

 25 יש ריכוז של כל ה... ואחר כך יש פירוט של כל אחד. מר ח. געש:

 26אלף  21אבל אני רואה פה מה שלא היה קודם, רכישת אביזרי כיבוי אש  מר י. זריהן:

 27אלף שקל פעולות כיבוי אש, תחזוקה, כל הדברים האלה  31שקל, ועוד 

 28 היו קודם? 
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 1 זה לא היה, יש היום חוק, אתה חייב...  גלר: ח ר."רו

 2 .051, מצד אחד שמת 211מצד אחד חסכת  מר י. זריהן:

 3 אתה חייב להכניס לגני ילדים מערכות לכיבוי אש. ח ר. גלר:"רו

 4נציבות כבאות ארצית במכה אחת שינתה את התקנים של גני ילדים  מר ח. געש:

 5עוד ישתנו כי בין היתר עוד למטפים בגודל כפול, יכול להיות שהמחירים 

 6לא ברור לגמרי, חיה, בכיבוי אש יכול להיות שישתנו דברים כי לא ברור 

 7לגמרי אם יהיה צורך להמשיך לשלם ביקורות שעד עכשיו שילמו לאיגודי 

 8יצטרכו להמשיך לשלם, אז יכול להיות שעוד יהיה פה שינוי  האם ערים

 9 .כן גם

 10 ביקורת אתה חייב.  מר י. זריהן:

 11 לא, עד היום שילמנו על הביקורות. ח. געש: מר

 12 גם היום אתה משלם. מר י. זריהן:

 13 יכול להיות שלא. מר ח. געש:

 14 לא יכול להיות, מה פתאום אתה צריך עוד שנה ל... כל שנה ... כיבוי אש...  מר י. זריהן:

 15 ביקורת של הכבאות. ח ר. גלר:"רו

 16במבני ציבור עד עכשיו שילמנו, יכול ביקורת של הכבאות במוסדות חינוך,  מר ח. געש:

 17  להיות שזה נפסיק לשלם גם כן.

 18 שהם לוקחים?  611-בגלל ה מר י. זריהן:

 19 לא, בגלל שזה עכשיו שירות של המדינה.  מר ח. געש:

 20 אלף שקל ...  31זה  ח ר. גלר:"רו

 21 הוצאות השתלמויות, ירד. תכנון ...  מר י. זריהן:

 22 . 37-י כבר הגעתי ללא קראת את זה בבית? אנ דוברת:

 23 מי זה שני הכלי רכב שנמצאים בהנדסה, של מהנדס המועצה ושל יוסי? מר י. זריהן:

 24 שלושה, כן. ח ר. גלר:"רו

 25 שלושה? מר י. זריהן:

 26 של המהנדס ושני עוזריו.  ח ר. גלר:"רו

 27 אלף שקל. 311השתתפות בהוצאות ועדה... אבל היה שם משהו  מר י. זריהן:

 28 נו עושים את זה לחלק מהשנה, כנראה כבר... אנח ח ר. גלר:"רו
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 1יש שני דברים שונים, אחד ההשתתפות בוועדה שצריך לאשר אותה... שני  מר ח. געש:

 2תקציבים, אחד השתתפות בוועדה ואחד תקציב שאנחנו יעדנו להקמת 

 3 ועדה פה. לזה עוד לא הוצאנו כלום, והשתתפות ועדה אני משלם.

 4 -ה להמיליון שקל ז מר י. זריהן:

 5 זה השתתפות.  ח ר. גלר:"רו

 6 השתתפות.  מר ח. געש:

 7 לא יודעת, באיזה עמוד אנחנו יוסי?  ר נ. השמשוני:"ד

 8 .23 מר י. זריהן:

 9 . 07מה פתאום,  ר נ. השמשוני:"ד

 10 אלף שקל? הוצאות רכישה... פיקוח? ...  311מה זה רכישת כלי רכב  מר י. זריהן:

 11 דסה.זה החלפת הרכבים להנ ח ר. גלר:"רו

 12 למה? מר י. זריהן:

 13 החלפה, החלפת רכבים, רכבים ישנים כבר.  ח ר. גלר:"רו

 14 של מה, של איזה מחלקה? מר י. זריהן:

 15 הנדסה ח ר. גלר:"רו

 16 אז למה כתוב פיקוח? מר י. זריהן:

 17 זה לפיקוח? ח ר. גלר:"רו

 18 אלף ...  311רכישת כלי רכב  מר י. זריהן:

 19 ברגע שיהיה פיקוח של הוועדה.אה, לא, זה לוועדה,  ח ר. גלר:"רו

 20 אה, ברגע שיהיה פיקוח אז זה יהיה. מר י. זריהן:

 21 שנקים את הוועדה. ח ר. גלר:"רו

 22 אז איפה ראית החלפה של שתי מכוניות? מר י. זריהן:

 23 או שזה יהיה או שזה ח ר. גלר:"רו

 24 התשת אותו. מר ח. געש:

 25 ני לא רואה... למה התשתי? הוא אמר שהמכוניות חדשות, א מר א. כאכון:

 26 מה פתאום חדשות? ח ר. גלר:"רו

 27 אז מה, ישן, יד שניה? מר י. זריהן:

 28 יוסי.  21עמוד  ח ר. גלר:"רו
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 1 קודם קונים רק יד שניה.  דובר:

 2 אלף שקל.  311, רכישת רכב 21עמוד  ח ר. גלר:"רו

 3 ... בתקציב הקודם אישרתם מר א. כאכון:

 4  311אני רואה  ח ר. גלר:"רו

 5 תקציבים לבניית, לוועדת תכנון ובנייה, נכון? ן:מר א. כאכו

 6 ... אוטו חדש? מר י. זריהן:

 7 לא אישרנו את זה? מר א. כאכון:

 8 על מה אתה מדבר? בסדר. מר י. זריהן:

 9אמרתי לכם שזה יעבוד במרכז הפעלה בחירום.אמרתי לכם שזה אמור  מר ח. געש:

 10ירום מתוך לעבוד בשלב הראשון במרתף למטה שנבנה כמרכז הפעלה לח

 11 הנחה שבחירום לא )מלה לא ברורה(

 12 אלף שקל אחזקה ועוד ...  05... האוטו לאחזקה, מה,  מר י. זריהן:

 13 לא, זה בלי אחזקה, זה רק ...  ח ר. גלר:"רו

 14אלף שקל זה קניית רכב זה כולל אחזקה? לא? אם האוטו חדש ...  011 -ה מר י. זריהן:

 15 מה לקנות יד שניה? אלף שקל קונים אוטו חדש? בשביל  011

 16 , איזה רכב רוכשים לשפע? 27עמוד  מר א. כאכון:

 17 מה זה אגף מוניציפאלי, יש לנו אגף מוניציפאלי? מר י. זריהן:

 18אגף מוניציפאלי זה אגף שכולל שפע, טכני, רישוי עסקים, בטיחות,  ח ר. גלר:"רו

 19 חשמל.

 20 יש פה מהנדס...  מר י. זריהן:

 21 ... לשכר  ח ר. גלר:"רו

 22 שמוליק, זה לא שמוליק? א. כאכון:מר 

 23 ... לא, לא שמוליק.  ח ר. גלר:"רו

 24 מי זה? מר י. זריהן:

 25 ... קדישי? ...קדישי, יושבת פה מר א. כאכון:

 26 היא עובדת לפי שכר בכירים או לפי משרה?  מר י. זריהן:

 27 לא, לא, שכר ח ר. גלר:"רו

 28 מה? מר י. זריהן:
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 1 כר. שכר רגיל... זה עלות ש ח ר. גלר:"רו

 2 ברוטו. 3עלות שכר זה בערך  מר ח. געש:

 3 ברוטו. 3 ח ר. גלר:"רו

 4 אולי מר ח. געש:

 5 ... 3 מר א. כאכון:

 6 לא, אבל ... עלות שכר! תראה, הוא חושב מטומטם. מר א. כאכון:

 7 אני לא חושב ...  מר י. זריהן:

 8 אלף שקל...  3 מר א. כאכון:

 9 ונים עוד שתי מכוניות?אלף שקל, בשפע ק 311רכישת רכב  מר י. זריהן:

 10מחליפים, מחליפים, הרכבים ישנים כבר. התחזוקה יקרה מאוד,  ח ר. גלר:"רו

 11 מתקלקלים. 

 12 הפסדים בפחת פה של הרכבים האלה, כבר עדיף לקנות אוטו חדש. מר י. זריהן:

 13 מה זה משנה? אוטו חדש זה ...  ח ר. גלר:"רו

 14 אתה מפסיד עליו...  מר י. זריהן:

 15 לא, אם אנחנו רוכשים רכב בן שנה שנתיים ...  ח ר. גלר:"רו

 16 ... בעוד שנתיים לא שווה כלום. )מדברים ביחד, לא ברור(  מר י. זריהן:

 17 . 000, 031 ח ר. גלר:"רו

 18 מכוניות... בכמה אתם מוכרים את המכוניות? מר י. זריהן:

 19 בכלום, זה ערך גרט, כן.  ח ר. גלר:"רו

 20 נתיים האחרונות.בשאלף שקל הפסד  51 מר י. זריהן:

 21אז אני אומר עדיף לקנות אוטו חדש, אתה קונה חדש, ההפסד הוא יותר  ח ר. גלר:"רו

 22 גדול.

 23שקל כולל ביטוח כולל  0,611בליסינג? אתה משלם למה אתה לא לוקח  מר י. זריהן:

 24 .3הכל, מזדה 

 25 עשינו בדיקה, זה כמעט אותו דבר.  מר ח. געש:

 26 איך? מר י. זריהן:

 27 ש לי פה חוברת של בדיקה.י מר ח. געש:

 28 תיקח רק את הפחת של האוטו  מר י. זריהן:
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 1 יוסי  מר ח. געש:

 2 את ההפסד של האוטו  מר י. זריהן:

 3 יש לי פה חוברת של בדיקה וצי רכב בגודל כזה יוצא לך כמעט אותו דבר. מר ח. געש:

 4לך אלף  שקל כולל ביטוח, כולל טסט, כולל הכל, יוצא 0,611אתה משלם  מר י. זריהן:

 5 אלף שקל. 30שקל לחודש לאוטו, אלף שקל בשנתיים 

 6 תוסיף על זה את הדלק. מר ח. געש:

 7 תעזוב את הדלק, דלק זה בכל אוטו. מר י. זריהן:

 8 בסדר, אז יש פה חוברת  מר ח. געש:

 9 הליסינג לא משלם לך דלק. מר י. זריהן:

 10  עשינו פה בדיקה, זה פחות או יותר על ציר רכב... מר ח. געש:

 11 זה השתנה, אני אומר לך זה השתנה. מר י. זריהן:

 12 אנחנו יכולים לעשות את הבדיקה. מר ח. געש:

 13 בסדר, בדוק את זה.  מר י. זריהן:

 14 אין לי בעיה לבדוק, יש לנו פה ... יוסי מר ח. געש:

 15 יוצא לו אלף שקל בחודש. מר י. זריהן:

 16 זה רכב  3מזדה  ח ר. גלר:"רו

 17י, עשינו בדיקה פעם אחת, נעשה בדיקה פעם נוספת, יש חוברת נבדוק, יוס מר י. זריהן:

 18 שבודקת על צי רכב כזה יוצא כמעט אותו דבר, יותר נוח אולי.

 19  311מול  211שכר ניקוי רחובות עלה במאה אלף שקל, מה זה? ...  מר י. זריהן:

 20  -כן, זה ה ח ר. גלר:"רו

 21 עוד אוטו? מר י. זריהן:

 22 שנקרא.זחילת שכר מה  ח ר. גלר:"רו

 23 מה זה? מר י. זריהן:

 24 דרגות  ח ר. גלר:"רו

 25 תוספות? מר י. זריהן:

 26 ותק, השכר עלה...  ח ר. גלר:"רו

 27 רכב תברואה...  מר י. זריהן:

 28 רגע, מה זה צמ"ה? מר א. כאכון:
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 1 צמ"ה זה ציוד מכני הנדסי.  מר ח. געש:

 2 כן, זה טרקטור? מר א. כאכון:

 3 טרקטור חדש. ח ר. גלר:"רו

 4 קונים או קנו. ון:מר א. כאכ

 5 ... מטאטא רחובות.  בן צבי: 'גב

 6 כבר הזמנו, צריך עוד מעט להגיע, עוד לא הגיע.  ח ר. גלר:"רו

 7 אלף?  01למה... וטרינרי  מר י. זריהן:

 8 כי זה התקציב של ...  ח ר. גלר:"רו

 9אלף... )מדברים ביחד, לא  031אלף,  31הלוואה, אז זה היה ...  זאת  מר י. זריהן:

 10 ור( בר

 11 פסולת גזם מכרז.   מר ח. געש:

 12טויוטה קורולה, מנהל מחלקת תפעול. משכורות מינהל אחזקה גם כן  מר י. זריהן:

 13  עלה?

 14הכל עלה, אמרתי, כל השכר עלה, ההסכמים, ההסכם החדש לא בהרבה,  ח ר. גלר:"רו

 15 זה בכמה אחוזים אבל כל השכר עלה. 

 16 איפה, עברנו?  מר י. זריהן:

 17 איפה הרכב של התברואה מופיע?  מר א. כאכון:

 18 הפיאט? מאיר ...  ח ר. גלר:"רו

 19 משהו רציני, כדאי לך להסתכל.  013יוסי, ראיתי בעמוד  בן צבי: 'גב

 20 ... 3זכרתי ששכחתי משהו בעמוד , נ3אני ראיתי בעמוד  מר י. זריהן:

 21  זה מנהל מחלקת תפעול?מי  מר א. כאכון:

 22 שורי מר ח. געש:

 23 ישור ח ר. גלר:"רו

 24 שכר עובדים, מדור אחזקת מבנים... איך כל זה יורד? מר י. זריהן:

 25 באיזה עמוד אתה?  מר ח. געש:

 26 . 00עמוד  מר י. זריהן:

 27כי אנחנו העברנו את המנהל להיות אחראי על נושא אחר ואז השכר שלו  ח ר. גלר:"רו

 28 עבר ל... 



  10-3666202חברת איגמי,                                                                   כרכור-ישיבת מועצת פרדס חנה
6.6.02 

 
 

31 

 1נגישות והוא  פבל עבר מאחזקת מבנים לנגישות, העברנו אותו קורס מר ח. געש:

 2 אחראי נגישות.

 3 מה זה נגישות? מר י. זריהן:

 4 היום ה...  מר ח. געש:

 5 עושה הרבה דברים...  ח ר. גלר:"רו

 6יש לו עוד דברים, בטיחות בעבודה, אבל הנגישות הפך להיות, אתם  מר ח. געש:

 7 -רואים בנושא של התשתיות, הנגישות הפך להיות נושא מרכזי ו

 8שש, ארבעים ושבע, מה קורה עם הפיקוח? משלמים, משלמים, ארבעים ו מר א. כאכון:

 9 משלמים

 10 כל הזמן, מה.  מר י. זריהן:

 11 והפיקוח  מר א. כאכון:

 12 ... הפיקוח הזה...  מר י. זריהן:

 13 אם נשנה, קודם כל כן, אם נשנה את החוק עזר אולי יכנס יותר. מר ח. געש:

 14אם משנה היית משנה, למה בר. אבל עוד פעם, פיקוח והחוק עזר אותו ד מר י. זריהן:

 15 אם משנה?

 16לא, אני לא יודע הכל מראש, אנחנו עם הפיקוח לא מצליחים לאייש את  מר ח. געש:

 17משרת מנהל הפיקוח, האחרון התפטר, מה? גדיר התפטר, בינתיים 

 18ביקשנו מאייל מנהל היחידה הסביבתית שיקח על עצמו את הארגון, שני 

 19יסינו להפעיל גם את השיטור עם הפקחים שנשארו עם דוד וזוהר, נ

 20המשטרה, עם אחד הפקחים, גם שמה זה לא כל כך הולך בגלל כנראה 

 21קצב עם יחסי אנוש עם השוטר שהמשטרה נתנה, צריך להתעמת 

 22 ולהשתפר בנושא של הפיקוח. 

 23 כמה כסף גבתה המועצה בפיקוח? מר י. זריהן:

 24 אלף שקל. 35השנה משהו כמו  ח ר. גלר:"רו

 25 אלף שקל? 35 :מר י. זריהן

 26 זה הרבה יותר ממה שהיה... ח ר. גלר:"רו

 27 בלות, מדפיסים קבלות, מדפיסיםלפני שנה שנתיים אמרת לי אין ק מר י. זריהן:

 28 שנים, אתה לא מצליח לייצר יחידת פיקוח... 0לא, לפני  מר ח. געש:



  10-3666202חברת איגמי,                                                                   כרכור-ישיבת מועצת פרדס חנה
6.6.02 

 
 

11 

 1 דוחות על חניות  )מדברים ביחד, לא ברור(  מר י. זריהן:

 2דה...צריך פקח שירצה לעבוד בשכר מינימום.  )מדברים ביחד, לא איזה וע מר ח. געש:

 3 ברור( אתה טועה

 4 מה אני טועה? מר א. כאכון:

 5כי אתה לא יושב שם, אתה שומע צד אחד ומעצבן אותי, אתה שומע צד  מר ח. געש:

 6 אחד ומחליט.

 7 ... שאלתי אותך. מר א. כאכון:

 8ישבה, שמעה אותם, בתוך ועדת  כי זה לא רלוונטי, יש ועדת מינויים, מר ח. געש:

 9המינויים גם יושב תת ניצב במשטרה, אז מה, ככה. הוא יושב שואל את 

 10השאלות הנכונות ומי שבא מהמשטרה הוא יודע לשאול יותר טוב ממני, 

 11מה, אני לא רוצה להביא? מה, עשיתי מכרז סתם? אני עושה מכרז כי אני 

 12בוד בשכר מינימום וגם רוצה לקבל אנשים. אנשים לא מתלהבים לבוא לע

 13 לקבל קללות ויריקות.

 14 אבל יש פה שכר טוב.  מר י. זריהן:

 15 לא, שכר מינימום. הפקחים שכר מינימום. מר ח. געש:

 16 תעלה להם כמו שאתה מעלה  מר י. זריהן:

 17 אתה לא יכול!  מר ח. געש:

 18 אבל איך לכולם אתה מעלה? מר י. זריהן:

 19, מה, אני מעלה מה שאני רוצה? באמת, די אתה מעלה לפי הסכמי עבודה מר ח. געש:

 20כבר. נגמרו הימים שראש המועצה שולח פתק או סגן ראש המועצה שולח 

 21 פתק להנהלת חשבונות נא להעלות לנ"ל בשבעה אחוזים. 

 22 זה לא היה אף פעם. מר י. זריהן:

 23 לא היה אף פעם? אני אראה לך את הפתקאות, לא היה אף פעם. מר ח. געש:

 24 שנים? 0מעניין אותי, תראה לי. כמה הפיקוח כבר ישנו אצלך,  מר י. זריהן:

 25 שנים. עוד לא הצלחנו לבנות פיקוח כמו שצריך.  0 מר ח. געש:

 26 שנים יכולת לשנות את חוק העזר ואז היית יכול היום לגבות. 0אבל לפני  מר י. זריהן:

 27י שיגיש את אבל זה בכלל לא משנה... אין מי שיעשה את העבודה, אין מ מר ח. געש:

 28הדוחות בכלל, מה זה משנה? מה אתה חושב שאני לא רוצה להקים 
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 1שנים לשנות ... התחלנו לנסות  5יחידת פיקוח? הרי מהשנה ש... לקח לי 

 2 לבנות, לא מצליחים...

 3 מה הנימוק ש...  מר א. כאכון:

 4 לא מצליחים לשנות חוק עזר? מר י. זריהן:

 5 עבר לעבוד? מה הנימוק... שוטרים לש מר א. כאכון:

 6 ככה החליטה הוועדה.  מר ח. געש:

 7 שאתה היית שותף בה. מר א. כאכון:

 8 אני חבר בוועדה, מה לעשות? אני לא עציץ שמה.  מר ח. געש:

 9 שאלת שאלה לא במקום בתוך הוועדה. מר א. כאכון:

 10לא שאלתי כלום. הקשבתי וראיתי איך בן אדם בוועדת מינויים שבא  מר ח. געש:

 11איך הוא מתנהג. כשבן אדם, ממש לא נכון, אתה יודע, בסוף לחפש עבודה 

 12אתה תביא אותי למשהו שאני לא רוצה לעשות, ממש לא נכון. שמעת 

 13 אחד, אני לא יודע ממי שמעת, ממש לא נכון.

 14 ...  מר א. כאכון:

 15 ...בנימוס מר ח. געש:

 16 ... כתבתי לך את המכתב הזה.  מר א. כאכון:

 17 דתיים במועצה. כתבת לא מקבלים מר ח. געש:

 18 כן מר א. כאכון:

 19 מה אתה אומר? אין עובדים דתיים במועצה? מר ח. געש:

 20 הוא טען מר א. כאכון:

 21 הוא טען? אז מה אם הוא טען? אני פעם ...  מר ח. געש:

 22 אז אני שאלתי אם זה נכון.  מר א. כאכון:

 23 לא שאלת, כתבת אני לא מקבל עובדים דתיים במועצה. מר ח. געש:

 24 אני עדיין אומר. אכון:מר א. כ

 25 אתה צודק, אני לא קיבלתי אותו, הוא יכול לטעון מה שהוא רוצה. מר ח. געש:

 26 ואז שאלתי אותו שאלה  מר א. כאכון:

 27אני, אני מצנעת הפרט לא אסביר ולא אנמק כלום, יושבת ועדה, יודעים  מר ח. געש:

 28לכולם, בדיוק כמו שאתה יודע, כמו שיוסי יודע, יודעים כולם... פנו 
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 1 האימא שלו פנתה לכולם. 

 2 לא, אני לא יודע ... מר י. זריהן:

 3 במקרה לא הגיע אליך, אתה לא היית באותו יום. מר ח. געש:

 4 הנה, נחמיה לא יודע. מר א. כאכון:

 5יודע, היה אצל נחמיה גם כן. לא חשוב, בקיצור יושבת ועדת מינויים ובין  מר ח. געש:

 6קת את ההתנהגות של הבן אדם בוועדה, היתר היא בודקת, בין היתר בוד

 7בן אדם בא לחפש עבודה, בא לחפש עבודה, צריך להיראות שהוא רוצה 

 8 לעבוד, נכון?

 9 נכון מר א. כאכון:

 10מי שמחפש עבודה, בא אליך מישהו לראיון עבודה אתה רוצה שהוא יעשה  מר ח. געש:

 11ן סימנים שהוא רוצה לעבוד. אבל אם הוא עושה לך סימנים שהוא מבי

 12 שהוא בא לנוח אז מה אתה עושה? 

 13 אז למה הוא הגיש ...  מר א. כאכון:

 14 אני שאלתי אותו שאלה, כי הוא חשב שזה הכל בסדר.  מר ח. געש:

 15 אלף? 201שכר עבודה של עובדי בטיחות ונגישות, שני עובדים  מר י. זריהן:

 16 כן ח ר. גלר:"רו

 17 מי זה?  הבחורצ'יק ועוד אחד...  מר י. זריהן:

 18 זה יהודה עמר ופרנשטיין.  ר. גלר: ח"רו

 19 בוא נתקדם בן צבי: 'גב

 20 זאת משכורת אחת?  מר א. כאכון:

 21 איפה אתה קורא? מר ח. געש:

 22 01 מר א. כאכון:

 23 כן מר ח. געש:

 24 זה שלמה? מר א. כאכון:

 25 זה שלמה, כן ח ר. גלר:"רו

 26 זה שכר מינימום, זה מגיע לו תוספת, הוא עובד קשה. מר י. זריהן:

 27 כן געש:מר ח. 

 28 אירועי יום העצמאות, שכר  מר י. זריהן:



  10-3666202חברת איגמי,                                                                   כרכור-ישיבת מועצת פרדס חנה
6.6.02 

 
 

12 

 1 זה לא שכר מינימום  כ. גדרון: 'גב

 2 זה עובדים שעושים כל מיני דברים  מר י. זריהן:

 3 לא יום העצמאות, זה חגיגות ואירועים בכלל.  מר א. כאכון:

 4 עובדי מועצה.  מר ח. געש:

 5 אלף שקל. 011 –אירועים  3עושים עבודה. הפעלת פרויקט שישי בוואדי,  מר י. זריהן:

 6 כן מר ח. געש:

 7 חודשיים מר י. זריהן:

 8 יותר מחודשיים? ר נ. השמשוני:"ד

 9אלף, כמה עלה האירועים  311אירועי מאה שנה לכרכור ויום העצמאות  מר י. זריהן:

 10 של כרכור או כמה עלה יום העצמאות?

 11 אלף שקל. 311הסך הכל  מר ח. געש:

 12 ?כמה כרכור עלה מר י. זריהן:

 13 לא יודע, אני יכול לפרט לך את זה.  מר ח. געש:

 14 יכול להסתכל להגיד לך, עוד לא הסתיימו האירועים. יש עוד אירועים. ן :

 15 אז כמה עלה יום העצמאות, אז תדע מה נשאר.  מר י. זריהן:

 16 יום העצמאות משהו, חצי מיליון לפחות. ח ר. גלר:"רו

 17 אלף, נכון?  511, 011 מר א. כאכון:

 18אלף שקל אירועי יום העצמאות, זה לא רק יום העצמאות, זה  551, 511 געש: מר ח.

 19 יום הזיכרון לשואה, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. כל האירועים 

 20 שנה לכרכור.  011אלף שקל  211יום העצמאות,  מר י. זריהן:

 21 סדר גודל. מר ח. געש:

 22 יש עוד אירועים. ח ר. גלר:"רו

 23 ה לכרכור עוד לא נגמר.שנ 011-ה מר ח. געש:

 24 הכסף נגמר? יש כסף או שתוסיף עוד מאתיים? לא חשוב, הלאה. מר י. זריהן:

 25 הלוואי שיכולנו. ר נ. השמשוני:"ד

 26 הלאה. מיליון...  311הלוואי שיתנו  מר י. זריהן:

 27 .70עמוד  דוברת:

 28 7-ל 5,211,111שמירת שטחים חקלאיים, הלאה. משכורות, סייעות, גננים  מר י. זריהן:
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 1 מיליון זה הגנים החדשים?

 2 הגנים החדשים ובית ספר חדש מספטמבר. מר ח. געש:

 3 גם בפנים? מר י. זריהן:

 4 כן מר ח. געש:

 5 אשתך התקשרה.  דוברת:

 6 . 000מה זה הוצאות שכר קט גן לא תמצאי פה את אשתי.  מר י. זריהן:

 7 קט גן ח ר. גלר:"רו

 8 משהו חדש? מר י. זריהן:

 9רבה מאוד שנים כבר. זה במרכז לגיל הרך יש שם גם אחד, זה השכר זה ה ח ר. גלר:"רו

 10 של הגננת.

 11 זה לא מופיע בכלל. 3103-אתה אומר לי המון שנים, אני רואה ב מר י. זריהן:

 12יכול להיות שזה היה במקום אחר אבל ... עובדת הרבה שנים כבר, גם  ח ר. גלר:"רו

 13 עובדת וגם... 

 14 יתה?איפה היא הי 3103 מר י. זריהן:

 15 השכר ...  ח ר. גלר:"רו

 16 53תסתכל בחייך, עמוד  מר ח. געש:

 17 כן ח ר. גלר:"רו

 18 , השתתפות הורים בקט גן, מופיע לך? 3103תסתכל תקציב  מר ח. געש:

 19 מה? מר י. זריהן:

 20 יש... מר א. כאכון:

 21 .53תסתכל בעמוד  מר ח. געש:

 22 .021, 031אני רואה, יש השתתפות,  מר י. זריהן:

 23 קט גן.  3103-דקה, אז היה ב מר ח. געש:

 24 השכר במקום אחר. ח ר. גלר:"רו

 25ההוצאות יכול להיות שהיה במקום אחר, אבל המרכז הטיפולי לגיל הרך  מר ח. געש:

 26 קיים הרבה שנים 

 27 אז למה לא רשמו את זה גם פה? מר י. זריהן:

 28 אז יכול להיות שמשינוי סיווג, אבל הדבר נשאר אותו דבר.  מר ח. געש:
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 1 אבל צריך לשאול, לא?  . זריהן:מר י

 2 לא, לא מר ח. געש:

 3 מה זה הקצאות לבתי ספר?  מר א. כאכון:

 4שקל עבור כל ילד לבית  611זה ניהול עצמי, ניהול עצמי, אנחנו מעבירים  ח ר. גלר:"רו

 5 ספר. 

 6 זה בית ספר שהם לא בישוב?  מר א. כאכון:

 7ה כרכור, כל בית ספר יסודי לא שייך, כל ילד בכל בית ספר בפרדס חנ מר ח. געש:

 8 אחוז.  31שקל, בתי ספר קטנים מקבלים עוד  611מקבל 

 9 אה, זה משרד החינוך. מר י. זריהן:

 10 לא, זה אנחנו, זה הארנונה. מר ח. געש:

 11 כמה  מר י. זריהן:

 12 משרד החינוך, תן ניחוש, דקה מר ח. געש:

 13 ...  מר י. זריהן:

 14 פחות, עכשיו אני יודע...  מר ח. געש:

 15 070 ר י. זריהן:מ

 16 ברוטו, לא ...  60 מר ח. געש:

 17  070 מר י. זריהן:

 18 שקל ברוטו.  71 , 6אנחנו סוציו אקונומי  מר ח. געש:

 19 ... 0,311,11... הוצאות שכר עבודה בבית ספר יסודי, 71אמרת  מר י. זריהן:

 20 יהיה בית ספר חדש.  ח ר. גלר:"רו

 21 חינוך רגיל אגרות תלמידי חוץ מר א. כאכון:

 22 כן ח ר. גלר:"רו

 23 אלף ... ילדים שעוזבים את הישוב שלנו...  011-ל 21-גדל מ מר א. כאכון:

 24 מחדרה בעיקר, זה ה...  ח ר. גלר:"רו

 25הממלכתי דתי בעיקר, אבל לא רק ... חטיבת ביניים ותיכון. אנחנו נורא  מר ח. געש:

 26 פה. רוצים, משרד החינוך מתנגד בינתיים כי אין מספיק ילדים בוגרי ו' 

 27 אין מספיק תלמידים מר א. כאכון:

 28 אין מספיק תלמידים להקים חטיבת ביניים ותיכון. מר ח. געש:
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 1 דתי מר א. כאכון:

 2 כן מר ח. געש:

 3ואם אנחנו עושים את זה בתוך בית ספר קיים כמו ישורון, כאילו...  מר א. כאכון:

 4 כיתות, זה אפשרי?

 5 עשות העלינו את הסיפור למשרד החינוך ל מר ח. געש:

 6 לא צריך סמל בית ספר, נכון? מר א. כאכון:

 7 מה? מר ח. געש:

 8 לא צריך סמל בית ספר  מר א. כאכון:

 9ביקשנו לעשות שלושה, שני בתי ספר במקום שלושה, באחד מהבניינים  מר ח. געש:

 10 לייחד חטיבת ביניים צומחת, לא מוכנים.

 11 זה מהתקופה של גדעון סער ביקשתם? מר א. כאכון:

 12 03-גם גדעון סער, גם יוסי שריד, גם אהוד ברק, כל מי שהיה שר חינוך ב ש:מר ח. גע

 13 שנים האחרונות?

 14 מה הנימוק שלהם היה? מר א. כאכון:

 15אין ילדים. המדינה בנתה בית ספר בשביל הילדים האלה, לפי המיפוי  מר ח. געש:

 16שהיא עושה והיא בודקת כל פעם כמה ילדים... בגן דתי ואחר כך כמה עלו 

 17טיבת ביניים. חלק גדול מהילדים בפרדס חנה שהולכים לחטיבה, לגן לח

 18דתי, ההורים שלהם רוצים שילמדו קצת מסורת ובית ספר יסודי מסורת 

 19 ובכיתה ז' שולחים אותם לחינוך החילוני.

 20 -אז אתה אומר אלה שלומדים ב מר א. כאכון:

 21 בדרור מר ח. געש:

 22 בדרור?  מר א. כאכון:

 23 ובית שמואל  בתחכמוני מר ח. געש:

 24 לא מצדיקים  מר א. כאכון:

 25 כל הכמות, אם אתה מסתכל לכל הכמות מז' עד י"ב ... מר ח. געש:

 26 למה ...  ח ר. גלר:"רו

 27שנה להקים פה בית ספר, המדינה  05אני יכול לתת לך... אני מנסה כבר  מר ח. געש:

 28 בנתה בית ספר על אזורי באור עקיבא. 
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 1 יה אמור להיות פה.אני זוכר, זה ה ח ר. גלר:"רו

 2היה פה סגן שר החינוך, אנחנו עושים כל שנה חידון משניות, פרויקט  מר ח. געש:

 3יפהפה שנחמיה עושה כבר כמה שנים, היה פה סגן שר החינוך החדש, על 

 4הבמה, ביקשתי ממנו שוב פעם, יהיה פה שר החינוך נעלה את זה שוב 

 5אין תלמידים. לפני פעם, כי בשילה למשל שנה הבאה אין כיתה א' כי 

 6כיתות ובשילה אין. זה  3שלוש שנים בישורון לא היה, עכשיו בישורון יש 

 7 אותו דבר, כלים שלובים. 

 8 , מיליון?051אלישבע, מה השתתפות, ... השתתפות במוסדות מר ח. געש:

 9 לילד.₪  711זה גם, זה בערך  ח ר. גלר:"רו

 10 השוטף של שני בתי הספר. זה החלק שלנו, ההשתתפות שלנו בתקציב מר ח. געש:

 11 שקל . 711 ח ר. גלר:"רו

 12 לילד מר ח. געש:

 13 דרך משרד החינוך או דרך ...  מר י. זריהן:

 14 אנחנו החלטנו פה.  מר ח. געש:

 15 -זה חוסר גידול של צעירים או ש מר א. כאכון:

 16 אין אוכלוסיה דתית. מר ח. געש:

 17 או שנוהרים... מר א. כאכון:

 18 שה ירד המספר כי פתחו את היסודי ... אין, גם במור מר ח. געש:

 19 אם יהיה פה בי"ס דתי... מר י. זריהן:

 20עד היום, זה  0111-אני, אין ויכוח, אני אומר את אותו מיוסי שריד מ מר ח. געש:

 21הביצה והתרנגולת... מרגלית היה איתי עם הממונה על החינוך הממלכתי 

 22ם את אותו דבר. דתי במשרד החינוך, כל שר חינוך שמגיע אנחנו אומרי

 23 יח' דיור למגזר הדתי, אולי יהיה איזשהו שינוי.  30עכשיו בונים פה 

 24 קב"ט מוסדות חינוך, מי זה? מר י. זריהן:

 25 סלבין.  מר ח. געש:

 26 למה קב"ט מוסדות חינוך, הוא קב"ט של המועצה. מר י. זריהן:

 27 הוא קב"ט מוסדות חינוך מר ח. געש:

 28 הוא מחולק הוא גם ח ר. גלר:"רו
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 1 -כי חלק מ מר ח. געש:

 2 גם מוסדות חינוך וגם קב"ט ח ר. גלר:"רו

 3 כחלק ...  מר ח. געש:

 4... )מדברים ביחד, לא ברור(  60רגע, שניה, אני חייב משהו פה, אני בעמוד  מר א. כאכון:

 5 מה זה השתתפות כל ההורים פה, זה ... 

 6צה עם ההורים זה רבע מהעלות, מחצית ממשרד החינוך, מחצית המוע ח ר. גלר:"רו

 7 כשהחלק של ההורים זה רבע והמועצה זה רבע.

 8 שזה ממתי? כל הזמן זה היה ככה?  מר א. כאכון:

 9שהם נותנים את כל הזמן היה ככה, רק הם הקטינו את מספר הכיתות  מר ח. געש:

 10 , בגלל העליה בסוציואקונומי של הישוב."בליהמ

 11 זה מה שאני שואל. מה יורד פה? מר א. כאכון:

 12 אני חושב ירד.  3101-מזמן ירד, בכבר  . געש:מר ח

 13 בשנים האלה זה לא יורד עכשיו, בשנתיים האלה  מר א. כאכון:

 14 עכשיו לא אמור, אני יודע? לך תדע...  מר ח. געש:

 15 מספטמבר, אי אפשר לדעת. ח ר. גלר:"רו

 16 יש קיצוץ בתקציבי החינוך, מה יהיה, לאיזה סעיפים זה ילך בעוד עשרה מר ח. געש:

 17 ימים כשיעבירו בכנסת את התקציב אני לא יודע, אף אחד לא יודע. 

 18 -אנחנו מאשרים את זה למעשה ו ח ר. גלר:"רו

 19כל המדינה אישרה תקציב ומחכים כולם, אמרתי מההתחלה, רמת אי  מר ח. געש:

 20הוודאות קטנה אבל בתוכה אני עוד לא יודע, אז אני צריך לעשות עדכון 

 21 כמו שעושים ... 

 22 , עובד אחד הלך הביתה? 231, 007, שכר עבודה... מה זה 66עמוד  זריהן:מר י. 

 23 עובדת אחת הקטינה את אחוזי משרתה.  ח ר. גלר:"רו

 24 . 66-אנחנו ב כ. גדרון: 'גב

 25 . 66, לא 61 ובראן:'ד ג"עו

 26 מי זה הקב"סים?  מר י. זריהן:

 27 קב"סים, קציני ביקור סדיר. מר ח. געש:

 28 .שאלתי מי זה מר י. זריהן:
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 1 נירית, הבחור הזה, איך קוראים לו? גיל  מר ח. געש:

 2 -אדלשטיין ו מר א. כאכון:

 3 .ונירית, לא, וריקי מר ח. געש:

 4 כמה עובדים יש? מר י. זריהן:

 5 שלושה ח ר. גלר:"רו

 6 שלושה קב"סים.   מר ח. געש:

 7 ... מר י. זריהן:

 8 מה?  מר ח. געש:

 9 שקל... אלף  011הסעות חינוך רגיל עלות  מר י. זריהן:

 10 יש יותר ילדים, יותר...  ח ר. גלר:"רו

 11 אחוז מה. יותר ילדים 21-יותר ילדים ב מר י. זריהן:

 12 העסק גדל. ח ר. גלר:"רו

 13 אחוז? 21-מה, העסק גדל ב מר י. זריהן:

 14 גם חינוך מיוחד כל הזמן גדל.  ח ר. גלר:"רו

 15 חינוך בלתי פורמלי.  מר י. זריהן:

 16 קרה, הדלק, הכל יותר. גם עלות יותר י ח ר. גלר:"רו

 17 השתתפות תורנית... פה עכשיו זה....  מר א. כאכון:

 18 אה, כן, או.קי. איפה אתה?  ח ר. גלר:"רו

 19מה זה תשלום , או.קי... תרבות תורניתהשתתפות משרד החינוך ב מר א. כאכון:

 20 לארגונים מייצגי אומנים?

 21ה? ... )מדברים ביחד, לא ? נחמיה, מה קר11-ל 51-זה הכסף של נחמיה? מ מר י. זריהן:

 22 ברור( 

 23 מה זה השתתפות ארגוני אומנים? מר א. כאכון:

 24 אנחנו משלמים  ח ר. גלר:"רו

 25 אתה חייב לשלם זכויות לאמ"י ולעמותה של השירים המזרחיים.  מר ח. געש:

 26 יש כמה כאלה.  ח ר. גלר:"רו

 27 אנחנו משמיעים מוזיקה? מר י. זריהן:

 28 כן מר ח. געש:
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 1 איפה? מר י. זריהן:

 2 בבתי ספר, בגני ילדים, במתנ"ס... מר ח. געש:

 3 בבתי הספר עצמם משלמים? מר י. זריהן:

 4 לא, לא, אנחנו משלמים תשלום, המרכז ... המרכז לשלטון המקומי הגיע  מר ח. געש:

 5 להסדר ובראן:'ד ג"עו

 6המרכז לשלטון המקומי הגיע להסדר עם הארגונים וקבעו לפי נדמה לי  מר ח. געש:

 7 פר ראש. מפתח

 8 אגב, אני ניצחתי את אקו"ם.  מר א. כאכון:

 9 טוב מר ח. געש:

 10 . 73ספרניות, עמוד  מר י. זריהן:

 11 . 75 בן צבי: 'גב

 12 שכר עובדת יחידת נוער, מי זאת יחידת נוער? מי זאת העובדת? מר י. זריהן:

 13 מרלן... ח ר. גלר:"רו

 14 היחידה לקידום נוער זה של ג'ורג'?   מר י. זריהן:

 15ג'ורג'טאון, אוניברסיטת ג'ורג'. הייתם שם? הלכתם לראות מה עשינו  געש: מר ח.

 16 שם?

 17 כן  מר א. כאכון:

 18 ... מה? 030תנועת נוער, לא ראיתי. תקציב  מר י. זריהן:

 19 אותו תקציב מה שהיה קודם. ח ר. גלר:"רו

 20 אלף שקל. 031מה שהיה קודם, מה זה  מר י. זריהן:

 21כול, תגידו, אתם חושבים שאתם, שאני לא רוצה ... זה התמיכה. אני לא י מר ח. געש:

 22 לא יכול. 

 23 לא יודע מה... חייבים קידום נוער וזה...  מר י. זריהן:

 24תסכימו להעלות את הארנונה למחיר שלה בזכרון, ואללה, תאמינו לי  ח ר. גלר:"רו

 25 ניתן שירות יותר טוב מזכרון.

 26 ה?זה מה שבראש שלך, להעלות את הארנונ מר י. זריהן:

 27 לא, בראש שלי לתת שירות יותר טוב... מר ח. געש:

 28 ... תעשה אזור תעשיה...  מר י. זריהן:
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 1 כמה שנים לקח ביג?  מר ח. געש:

 2 ...עושה שם אזור תעשיה.  מר י. זריהן:

 3 נכון, שמעתי. מר ח. געש:

 4 מה, מה שמעת? מר י. זריהן:

 5 שנים בדיוק. 3הביג לקח  מר ח. געש:

 6 תה לא עשית כלום, הם הריצו תוכנית לבד, מה אתה עשית?הביג א מר י. זריהן:

 7 מה אתה אומר? מר ח. געש:

 8 כנית, הראש מועצה לא עשה פה כלום.מה שאתה שומע...תו מר י. זריהן:

 9 אתה צודק. מר ח. געש:

 10 הוא אמר לי...  מר י. זריהן:

 11 טוב מר ח. געש:

 12 הלאה. מה זה שכר עבודה...  מר י. זריהן:

 13 י? אבות בית.שמ ח ר. גלר:"רו

 14 אבות בית של... מר י. זריהן:

 15הבן דוד שלך, יוסי, הבן דוד שלך מקבל, זה פה, הוא אב בית. אתה לא  מר ח. געש:

 16 יכול להצביע על הסעיף כי הוא בן דוד שלך, זה ניגוד עניינים.

 17 אני לא מצביע. מר י. זריהן:

 18 כן, נו, יאללה, סע כבר.  מר ח. געש:

 19 , הוא אומר לי סע. הוא מדבר מר י. זריהן:

 20 אתה לא יודע מי זה אבות בית?  מר ח. געש:

 21 אלף?  31-ל 5,111-מאחזקת מגרשי ספורט פתוחים,  מר י. זריהן:

 22 כן ח ר. גלר:"רו

 23 מה האחזקה שם? החשמל, מה זה? מר י. זריהן:

 24 יש יותר מגרשים. תיקונים, סלים, שערים, רשתות, גדרות.  ח ר. גלר:"רו

 25 לגבי ה... עם מד"א  ם, מה קורה עם מד"א, יש משהו חדש? מד"א, חיי מר א. כאכון:

 26 לא, לא מר ח. געש:

 27 טיפות חלב. שכר הדוברות. מר י. זריהן:

 28 רווחה אני מציע לדלג.  ח ר. גלר:"רו
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 1 משפחות במצוקה.  לדלג דילגתי.  מר י. זריהן:

 2 אנחנו גומרים, לא? ח ר. גלר:"רו

 3השתתפות המועצה בתוכנית חיים מנות, מה זה... , ילדים במשפחות או10 מר י. זריהן:

 4 הם לא היו, לא עזרתם להם? 3103-בגיל, למה ב

 5 איזה תוכנית? חיים בגיל... ח ר. גלר:"רו

 6 עם המשרד לגמלאים.  מר ח. געש:

 MATCHING 7, זה MATCHINGזה  ח ר. גלר:"רו

 8 . 311, סליחה 351אלף שקל, המשרד  51אנחנו  מר ח. געש:

 9 אלף? 51-אלף ל 21-מה  נוספו קשישים, מ מר י. זריהן:

 10 זה הכל רווחה. ח ר. גלר:"רו

 11 אני רואה רווחה...  מר י. זריהן:

 12 אלף שקל.   23רווחה זה הרבה מאוד כסף,  ח ר. גלר:"רו

 13בקדנציה הקודמת חיים הגה את הנושא של הרווחה על השולחן פה... ולא  ח ר. גלר:"רו

 14 הייתה היענות. 

 15 , נו.013ללה, נו יא בן צבי: 'גב

 16 דפים נשאר, זהו. 0רגע, מותק, מה קרה?  מר י. זריהן:

 17 זה דפים סתם, לא כתוב בהם כלום. ר נ. השמשוני:"ד

 18 אתה לא רואה שהם ריקים?  בן צבי: 'גב

 19 זה רווחה הכל.  מר י. זריהן:

 20 ... 12תקציב... עמוד  מר א. כאכון:

 21 חיה מר ח. געש:

 22 סעיפים... תסביר לי פה רק את ה מר א. כאכון:

 23 שכר דירה לבתי כנסת...  מר ח. געש:

 24 בית כנסת, אין יותר, לא משלמים, או.קי? זה היה...  ח ר. גלר:"רו

 25שילמנו, המועצה שילמה שנים לעמידר על בית כנסת, נגמר, עכשיו ...  מר ח. געש:

 26 החינם.

 27 051מים בהתאם לסבסוד שאנחנו נותנים  ח ר. גלר:"רו

 28עבור שינוי ובחינה, יצטרך לעבור ועדת תמיכות, אי אפשר זה יצטרך ל מר ח. געש:
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 1שקל לבית כנסת כי  051-לעשות את זה יותר, גם לא, את המים הזה של ה

 2הן לא עמותות ולא אגודות ואם אנחנו רוצים להעביר את הכסף צריך 

 3 למצוא דרך להעביר אותו כתמיכה.

 4 אז איך עושים את זה? מר א. כאכון:

 5, אני הרגע אמרתי, אנחנו ממשיכים לעשות את זה, זאת תמיכה לא יודע מר ח. געש:

 6 שצריך למצוא דרך לאשר אותה.

 7 כמו שאתה מאשר תמיכות אתה יכול לאשר גם את זה. מר י. זריהן:

 8 לא, אין לזה תמיכה.  ח ר. גלר:"רו

 9 בגלל זה אמרתי, זה לא עמותה, אין עמותות. מר ח. געש:

 10 ...  חינוך תורני זה אתה? מר א. כאכון:

 11 חינוך תורני זה יעקב, לא? מר ח. געש:

 12 זה חינוך, זה ח ר. גלר:"רו

 13אלף שקל חינוך תורני? בגלל זה הוא  011אלף שקל?   011חינוך תורני  מר י. זריהן:

 14 מצביע אתך? 

 15 ...הוא מצביע איתי. מר ח. געש:

 16 ...תראה מה זה, את כולם אתה קונה פה, מה יהיה הסוף? מר י. זריהן:

 17 לא קונה אף אחד. עש:מר ח. ג

 18 אלף שקל. הלאה.  011... מה עם בתי כנסת אמרנו, פעילות חינוך תורני  מר י. זריהן:

 19 הקווקזים והאתיופים  מר א. כאכון:

 20אלף שקל, זה  311חוגגים. שכר עבודה, מוקד קליטה אתיופית, כמה הוא,  מר י. זריהן:

 21 עובד, עובד וחצי, שני עובדים?

 22 צי עובדים, רשום שם.אחד וח ח ר. גלר:"רו

 23 אלף שקל? 031-וזה של מצליח ה מר י. זריהן:

 24 זה של עובד, כן.  ח ר. גלר:"רו

 25 עובד של מצליח. משרד הקליטה מעביר את הכסף בסוף או לא מעביר? מר י. זריהן:

 26 מעביר, כן. מר ח. געש:

 27 כי אז אמרתם שלא בטוח שהוא יעביר. מר י. זריהן:

 28בגלל שאין תקציב מדינה  3102לא הייתה בעיה,  3103-ב לא, הוא העביר, מר ח. געש:
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 1 הם מעבירים לנו מקדמות.

 2אה, יפה. לפחות מישהו מממן... מחלקת איכות הסביבה, איכות הסביבה,  מר י. זריהן:

 3 אלף שקל? 331שכר 

 4 מה, אייל, אייל? מר א. כאכון:

 5 ייס. לא, זה שני עובדים. אחד עובד ואחד אנחנו צריכים לג ח ר. גלר:"רו

 6 למה צריך...? מר י. זריהן:

 7כי אנחנו הולכים עכשיו לחוק האריזות, להפרדה במקור, חיסכון אנרגטי,  מר ח. געש:

 8 כל הפרויקטים של איכות הסביבה, אייל לא יוכל לעשות אותם לבד.

 9 מה עושה אייל היום? מר י. זריהן:

 10היה בעל הבית, אייל עכשיו גם את איכות הסביבה וגם את הפיקוח שי מר ח. געש:

 11אמרנו לכם קודם, ביקשנו ממנו שיהיה מי שיטפל בשני הג'וקרים האלה 

 12 ומישהו שיהיה בקשר עם משטרה הירוקה.

 13 אלף שקל?  001אה, אז הוא גם, זה השכר שלו  מר י. זריהן:

 14 קצת יותר.  ח ר. גלר:"רו

 15 , חבר'ה, זה לא צחוק. 001עלות  מר א. אטיאס:

 16אלף שקל זה  001עלות מעביד, מה, זה שכר מינימום...  זהאני שואל, מה  מר ח. געש:

 17 אלף שקל בחודש... )מדברים ביחד, לא ברור( 05

 18 זה עלות...  מר א. אטיאס:

 19 את מסתכלת על נטו?  מר י. זריהן:

 20 לא נטו.  )מדברים ביחד, לא ברור(  ר נ. השמשוני:"ד

 21 זה ברוטו ... )מדברים ביחד, לא ברור( מר א. אטיאס:

 22 תגיד לי, תרבות הדיור חזר? זריהן:מר י. 

 23 כן מר ח. געש:

 24 מאז שיוסי מלכה חזר הבאת עוד משהו? מר י. זריהן:

 25 סמיר שמה, כבר הרבה זמן.  מר ח. געש:

 26 אה, הוא  שם? מר י. זריהן:

 27 כבר שנה.  מר ח. געש:

 28 והוא עובד, עושה משהו? מר י. זריהן:
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 1 עושה, יש פעילות, כן.  מר ח. געש:

 2יותר מיוסי מלכה?... מה זה השתתפות משרד החינוך בעיקר בפעילות  :מר י. זריהן

 3 גנים, מה זה? 

 4 איפה אתה רואה? ח ר. גלר:"רו

 5 .3103-אלף ב 311אלף,  151 מר י. זריהן:

 6 באיזה עמוד? מר ח. געש:

 7 . 010עמוד  מר א. כאכון:

 8 . 3103-שהיא שייכת ל 3102-זה הכנסה שקיבלנו כבר ב 151 ח ר. גלר:"רו

 9 על מה? על מה? א. כאכון: מר

 10זה לגבי ילדים חדשים שלקח זמן להכשיר אותם לקבל תקן והכל וקיבלנו  ח ר. גלר:"רו

 11 עכשיו את הכסף.

 12 הנחות מימון ארנונה, זה הנחות... זה של מעודה?  מר י. זריהן:

 13 זה הנחות מימון, זה הוראות קבע, דברים כאלה.  ח ר. גלר:"רו

 14 ת קבע יש לו הנחה. מי שמשלם הורא מר ח. געש:

 15 הנחות ביצוע פרויקט רגולציה משק המים.  מר י. זריהן:

 16 אני מקבל את הכסף של החל"ז. מר ח. געש:

 17 זה מהחל"ז.  ח ר. גלר:"רו

 18 אלף שקל בחודש, לא? 331אבל היה הסכם עם ריסט על  מר י. זריהן:

 19 זה הבוררות שאנחנו  מר ח. געש:

 20 זה ... בוררות? מר י. זריהן:

 21 זה הרגולציה שאנחנו מקבלים געש: מר ח.

 22 עכשיו בפועל. ובראן:'ד ג"עו

 23 לפעילות שאני והמהנדס עושים עבור הרגולציה. מר ח. געש:

 24 על ריסט? מר י. זריהן:

 25על ריסט, אז הוא משלם את הרגולציה לחל"ז, אבל אין חל"ז, הרי חל"ז  מר ח. געש:

 26כלום... במט"ש  אלף שקל אתה לא מחזיק 01-זה המהנדס, הגזבר ואני, ב

 27 בחדרה הפסדנו בבוררות.

 28 הנחות בארנונה זה... ועדה? מר י. זריהן:
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 1 זה גם ועדה וגם הנחות על פי חוק.  ח ר. גלר:"רו

 2 מי בעד? מר ח. געש:

 3 רגע מר י. זריהן:

 4 יאללה, מי בעד?  מר ח. געש:

 5 חיים, אני מבקש רק משהו לגבי המכרז של המחשבים לציין את זה. מר א. כאכון:

 6 נרשם ח ר. גלר:"רו

 7 הכל רשום, הפרוטוקול בהקלטה.  מר ח. געש:

 8 לא ש...  מר א. כאכון:

 9יוצאים למכרז על המחשבים. אני מבקש מהמועצה, אני מבקש  3100 מר ח. געש:

 10ואת תוכנית העבודה כפי שהוצגה לכם, מי בעד?  3102לאשר את תקציב 

 11רבה, לילה טוב, מי נגד? תקציב המועצה ותוכנית עבודה אושרו, תודה 

 12 הישיבה נעולה. 

 13 ישיבה נעולה

 14 

  15 


