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 2 .אין לך :יוסי זריהן

 3 

 4 .קשהבב, כן אלדד? מי הבא בתור שמבקש לדבר. אוקי :חיים געש

 5 

נראה שאתם , לא ידעתי מהם, שקיבלתי הבוקר, פי ההנחיות שאני מקבלל :כוכבא-אלדד בר 6 

. שלא בהתאם להנחיות משרד הפנים, הספר, הכנתם את הכנת התקציב 7 

באמת שאלתי מה היה , בישיבה המקדימה שדיברנו עם החברים, לנואין  8 
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 14 .מה המתוכנן 2009שנת 

ואני . משרד הפנים צריך לקייםוראות אני חושב שה. 'עכשיו זה נספח א  15 

יודגש כי לא יאושר ". באמת כך צריך לעבוד, כרגע מסיבותעכשיו לא אומר  16 

י המשרד תקציב רשות מקומית במידה ולא יוגש במתכונת המלאה "ע 17 

זאת אומרת ההנחיות  ".כנאמר בהנחיות ובצירוף ההסברים המפורטים 18 

 19 .כך צריך לעבוד, האלו הן ברורות

אין מקום לקיים את הישיבה כמו , נחיות האלה לא מולאומאחר שהה  20 

ולכן אין טעם . יש להכין את ספר התקציב בהתאם למה שכתוב. שהיא 21 

 22  .לקיים את הישיבה היום ויש לדחות אותה במספר ימים עד שתהיה מוכנה

 23 

 24 .בבקשה, כן? מי עוד מבקש את רשות הדיבור. כן :חיים געש

 25 

לאותה , אני שוב חוזר על אותו משפט, ברות המועצהחברי המועצה וח :מצליח עמנואל 26 

המועצה אישרה את ההעלאה , בקשה שביקשתי באותה ישיבה שאישרנו 27 

אחוזים כי  2-אמרתי אין אישור ושנעלה אולי בין אחוז ל. של הארנונה 28 

הם נציגים . גם בצד אחר, הרבה אנשים שיושבים כאן הם לא רק בצד הזה 29 

ואתם גם נשלחתם  .אפילו לא בינוניות, של אוכלוסיות לא כל כך חזקות 30 

 31 . כמונו למועצה על מנת להגן על זכויותיהם

דורש שיעלה את לא שמשרד הפנים לא , את הארנונהאחוז  4.57-להעלות ב  32 

של , ואנחנו פשוט מכניסים את היד לכיס של העובד. אין החלטה כזו, זה 33 

קשים ושנים חודשים , וחוץ מזה אנחנו עוברים ימים קשים. התושב שלנו 34 

. יהיו לנו עוד כמה שנים של פיטורים וירידה בכלכלה? למהכי , קשות 35 

אבל אנחנו נציגי , המועצה גם צריכה לדאוג לקופה שלה, נכון, ואנשים 36 

 37 . הציבור צריכים לדאוג לכיסם גם כן של התושבים שלנו

לפחות חלב , אנחנו צריכים לחשוב על זה שהם יוכלו לקנות לחם מחר  38 
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עוד יש . תחשבו על זה, כל חברי המועצה, תחשבו גם על. תודה. ולחם אחיד 1 

 2 .תודה. הזאת זמן לבטל את ההחלטה

 3 

 4 .בבקשה. יואב, כן? עוד מישהו מבקש את רשות הדיבור. כן :חיים געש

 5 

להצעת , לעיון בספר התקציבהיות ואני רואה שהיום קיבלנו השלמה  :יואב קעטבי 6 

אני , אני גם רוצה ללמוד את זההחוק אומר לי ו, ואני רוצה, התקציב 7 

על מנת שנלמד את מה , מבקש לדחות את הישיבה במספר ימים שנחליט 8 

זו הבקשה ואני מבקש . שקיבלנו ונוכל לדון ולהצביע בצורה עניינית 9 

אני לא אוכל לשבת ולדון ולהצביע על  .כהצעת החלטהאת זה להעביר  10 

 11 . תקציב שלא למדתי אותו ושקיבלתי אותו ברגע זה

 12 

 13 .משה, כן :יים געשח

 14 

שקשה לנו , האמת היא שאני רציתי להגיד בגדול את מה שהוא אמר, טוב :דוד-משה בן 15 

אני , אני באמת הסתכלתי. להיות מוכנים לישיבה הזאת במתכונת הזאת 16 

אנחנו מבקשים באמת לדחות את הישיבה . עוד לא נכנס לתקציב עצמו 17 

 18 . ונים של שנה קודמתהזאת בכדי שנוכל להיות מוכנים וכשנקבל את הנת

 19 

 20 4.57-לגבי ה. אני מבקש לענות לחלק מהאנשים ואחר כך נעשה סיבוב. טוב :חיים געש

י "מתעדכן עפ 2008בסיס הארנונה של . אני רוצה שהמנגנון יהיה ברור 21 

תלוש הארנונה של מי שיבדוק  2008-ב. עליית המדד כל תקופת ארנונה 22 

 23 . 2009ש של ינואר פברואר הוא גבוה מהתלו, 11-12חודשים , 6תקופה 

ש כזה או "הוא יהיה בבימ, והויכוח הוא לא פה, הסיבה שהעדכון אוטומטי  24 

מבטיח שאתה  4.57-כי ה, לרשות בכלל תביעהאם תינתן , אינני יודע, אחר 25 

 26 .נשאר באותה רמת ארנונה של שנה קודם

 27 

 28 .4.57לא . זה כן 1.7 :יוסי זריהן

 29 

 30 .ךאני לא הפרעתי ל, יוסי :חיים געש

 31 

 32 . סליחה. נכון. לא הפרעת לי. סליחה :יוסי זריהן

 33 

 34 . אני לא אדבר? אתה לא רוצה שאני אדבר. נתתי לך לדבר :חיים געש

 35 

 36 .אני מצטער. סליחה, לא, לא :יוסי זריהן

 37 

שיו מרץ כמו שנראה עכ. בקיצור ינואר פברואר נמוכים מנובמבר דצמבר :חיים געש 38 
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. 4.57-וזאת הסיבה שהעלו ב. צמבראפריל גם הוא יהיה נמוך מנובמבר ד 1 

אני מוכן לעשות דיון פתוח ביום , אם אתם רוצים לעשות דיון על ארנונה 2 

עיון מה צריכה להיות הארנונה האמיתית שתושבי פרדס חנה כרכור  3 

 4 .צריכים לשלם

מי ששם לב . להערה של מצליח על התושבים מסוגלים או לא מסוגלים  5 

ות שלכם על התקציב וצורת ההגשה ותיכף אני אתייחס להער, בתקציב 6 

ואחד . זה נכנס גם כהכנסה וגם כהוצאה. בתקציב יש הנחות בארנונה, שלו 7 

י "מי שזכאי להנחה מוגדר עפ. הסעיפים הגדולים זה הנחות אוטומטיות 8 

נכות כזאת או , הבטחת הכנסה .יש שמה כמות עצומה של הנחות. חוק 9 

 10 .נרדפי נאצים, גמלאים, חד הוריות, אחרת

אני , לא עלינו, לכן אם חלילה וחס מישהו יגיע למצב שהוא צריך להזדקקו  11 

אז יש להבטחת הכנסה , אומר עוד פעם חלילה וחס ודופק על השולחן 12 

 13 .זו תשובה אחת. שנותן לו לזה מענה מנגנון אוטומטי

האינטרנט מתייחס . כולם מציגים את האינטרנט, לגבי הצגת התקציב  14 

בין הרשויות המקומיות למשרד הפנים , הלמערכת היחסים שבין המועצ 15 

בדפים  בספר התקציב שלכםאם תעיינו היטב . ואיננו מתייחס להצגה 16 

בראשי הפרקים  2009-ל 2008מופיעה לכם השוואה בין , הראשונים 17 

 18 .לא ברמת פירוט. הגדולים

אחד נוגע  . שני מכתבים או שלושה, לפני שלושה ימים קיבלתי מכתב  19 

וזאת הסיבה , שני מכתבים שמבקשים פירוט. אדון בו לעניין אישי ואני לא 20 

-במקרה הזה מאחר והיו בחירות ב. שהתקציב הופץ לכם עשרה ימים לפני 21 

 22 . יום לפני 11אז התקציב הופץ  10.11

הכנו , לקח לנו זמן. משני חברי מועצהקיבלתי לפני שלושה ימים מכתב   23 

הבאנו אותה התייחסנו אליה כאילו הם הגישו שאילתא ו, את הניירת 24 

הם ביקשו פירוט בנושא המשרות , הם ביקשו פירוט בנושא הרכבים. להנה 25 

 26 .אחרי שלושה ימים הבאנו אותם לישיבה, וקיבלו אותה

אני לא . לדחות את הישיבה אני יודע שחבר מועצה פנה לממונה על המחוז  27 

אני חושב שאם מקבלים את . לעניין תום לב או לא תום לברוצה להתייחס  28 

אפשר היה לעשות את זה אחרת ולא לשלוח לי , יום 11תקציב לפני ספר ה 29 

. שעות לפני 24בלילה פקס למכשיר הפקס במועצה ולהגיד קיבלת את זה  30 

וגם הממונה על המחוז נתן את תשובתו לדעתי . שעות 24זה אפילו לא היה  31 

 32 . שהזימון תקין והישיבה תקינה

 33 

 34 .זה לא נכון :יואב קעטבי

 35 

 36 בכל אופן. דע מה אני יודעאני יו :חיים געש

 37 

אבל מה שלא הוגש בתום לב . עיינתי בספר רק אתמול. זה הוגש בתום לב :יואב קעטבי 38 
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 1 .זה הדבר הזה

 2 

 3 .לא הפרעתי לך, יואב :חיים געש

 4 

 5 . זה לא הוגש בתום לב :יואב קעטבי

 6 

 7 התקציב הזה הוצג בדיוק כפי שהוא הוצג, יואב :חיים געש

 8 

לא  .חבר מועצה זה יואב קעטבי פנה, חיים תראה. על תום לבאז לא לדבר  :יואב קעטבי 9 

אמרתי יש היום . אנחנו אנשים עסוקים, אני בתום לב. לדבר על תום לב 10 

 11 .לא ראיתי כלום, עיינתי בזה אתמול וראיתי, ישיבת מועצה

 12 

 13 . אוקי, אה :חיים געש

 14 

 15 .אז זה לא הוגש בתום לב :יואב קעטבי

 16 

 17 .אוקי. טוב :חיים געש

 18 

 19 .לא הפניה שלי :קעטבייואב 

 20 

 21 .מצליח, כן? עוד מישהו רוצה להתייחס :חיים געש

 22 

נכון שיש ועדת . מה שהדגשת, אני רוצה להתייחס כאן לנושא של הארנונה :מצליח עמנואל 23 

 24 הנחות

 25 

 26 .הנחות אוטומטיות. לא ועדת הנחות :חיים געש

 27 

י חמש שנים הייתי ואנ .לא כל אחד מגיע לשם. אפילו הנחות אוטומטיות :מצליח עמנואל 28 

אני לא אפילו להגיע להנחות אוטומטיות צריך לעבור , ר ועדה וראיתי"יו 29 

לא כל . כל כך הרבה רשתות על מנת אישורים וכל מיני דברים. יודע מה 30 

. הוא יכול להוכיח שהוא באמת אין לו, להגיע לזה אחד שהוא מוגבל יכול 31 

יגים חדשים לרכב וכל אין לך צמ, פה צריך להוכיח שאין לך נעליים חדשות 32 

כל בן אדם שזקוק , ואני חושב שלא יגיע. ואנשים סובלים. מיני שטויות 33 

צריך . לפי דעתי זה מיותר. לא כל אחד יכול להגיע לזה, הוא לא יוכל 34 

ואחר כך לתת ולא צריך להגיד בנושא של  בן אדם לא לקחתממראש  35 

למנו הארנונה מה שאנחנו משלמים עכשיו הוא הרבה פחות ממה ששי 36 

 37 להכניסזה כאילו . בנובמבר דצמבר

 38 
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 1 .אמרתי פחות. לא אמרתי הרבה פחות :חיים געש

 2 

אחר כך נוציא . אז זאת אומרת בוא נכניס עוד כמה עיזים. אמרת שפחות :מצליח עמנואל 3 

 4 .תודה. רעננים ומרוצים, אנחנו פשוט נהיה מסודרים. את העיזים

 5 

המייל הזה ? נכון. תחלה שזה האישוראתה אמרת בה. שאלה קטנה, חיים :יוסי זריהן 6 

 7 .זה האישור

 8 

 9 . לא, לא, לא :חיים געש 

 10 

 11 ?מה לא :יוסי זריהן

 12 

 13 אני לא אמרתי שזה :חיים געש

 14 

 15 . אתה אומר לא. חיים אמר זה האישור, צילה קראה לי ואמרה לי יוסי :יוסי זריהן

 16 

באתם עם , לדון בנושא הארנונהכשבאנו . אני אסביר לך מה היה התהליך :חיים געש 17 

 18 .מייל

 19 

 20 ?אנחנו באנו :יוסי זריהן

 21 

תקשיב טוב מה שאני . הגיע חבר מועצה עם מייל. תקשיב. תקשיב רגע :חיים געש 22 

 23 הגיע חבר מועצה עם מייל .אומר לך

 24 

אתה אומר לי חבר מועצה . כתוב פה תיק משרד הפנים אצלך במשרד :יוסי זריהן 25 

 26 ?הגיע

 27 

אתה לא . חבל שאני אענה לך, עזוב? ב ליאתה רוצה להקשי. תקשיב רגע :חיים געש 28 

אתה רוצה . שאלת שאלה. לא להקשיב, באת לדבר? נכון, רוצה לשמוע 29 

 30 ?תשובה

 31 

 32 ?נו :יוסי זריהן

 33 

 34 ?אתה רוצה תשובה או לא :חיים געש

 35 

 36 .דבר :יוסי זריהן

 37 

 38 . חבל על הזמן. אני לא אדבר, אם אתה לא רוצה תגיד, לא :חיים געש
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 1 

 2 .לך קרדיט ניתן. דבר :יוסי זריהן

 3 

. לא זוכר אפילו מי זה היה. כשעלה הנושא של הארנונה הגיע חבר מועצה :חיים געש 4 

 5 .עם מייל

 6 

 7 .כן :יוסי זריהן

 8 

שכאילו יש בו הנחיה ליועצים המשפטיים , עם מייל פנימי של משרד הפנים :חיים געש 9 

הגיע  .לעכב את הנושא, בגלל הגשת הבקשה לתביעה ייצוגית גזבריםלו 10 

ההנחיה של משרד הפנים כתובה באינטרנט וההנחיות שהם נתנו . במייל 11 

, כמו שאתם הקראתם פה את ההנחיות האלה של הגשת תקציב, למועצות 12 

הוא אומר פה , והוא לוקח בחשבון, אוטומטי 4.57ההנחיות מדברות על  13 

העברנו את הארנונה ואמרנו מותנה באישור  .'ג', ב', בהנחיות שיש סיפור א 14 

 15 .משרד הפנים

, ל משרד הפנים"פניתי למנכ. ל משרד הפנים"משרד הפנים בשבילי זה מנכ  16 

אחרי , ובראן'העברת את התרשומת לג. יש תרשומת של שיחה טלפונית 17 

על האגף המוניציפאלי במשרד  ופניתי למי שממונה. ובראן'הפניה שלך לג 18 

 19 .רן פינצי. לא זוכר את שם המשפחה שלו, הפנים שנקרא פינצי

הגיע רן פינצי במקרה אישית ? אין נייר כזה, יש נייר כזה, דואמרתי לו תגי  20 

. הפוך, כמו התכתובת הפנימית של לעשות ככה, עם תכתובת פנימית להנה 21 

היא חד , ל משרד הפנים שעשיתי ממנה תרשומת"מבחינתי השיחה עם מנכ 22 

 23 .זה הסיפור. של ההנחיה של הכנת התקציב בתוקף 4.57משמעית 

איננו עונה על העלייה האמיתית  4.57-ה, עוד פעםעכשיו אני מסביר לכם   24 

 25 הוא מבטיח. של שנה שעברה של המדד

 26 

מה זה  .אם הוא חוקי או לא חוקי. זה לא משנה אם הוא עונה או לא עונה :יוסי זריהן 27 

 28 ? לא עונה, משנה עונה

 29 

 30 אז יש מקום. אוקי :חיים געש

 31 

 32 . לא חוקי, חוקי :יוסי זריהן

 33 

 34 . חוקי לחלוטיןמבחינתי הוא  :חיים געש

 35 

אתה . עכשיו בוא אני אשאל אותך שאלה אחרת. מבחינתך הוא חוקי :יוסי זריהן 36 

אתה אמרת . את התקציב? כן, אמרת שבאינטרנט מאיפה שהוצאנו את זה 37 

משרד התקציב שלך לא מלא כמו שכתב . 4.57שם יש את האישור של  38 
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 1 .הפנים

 2 

 3 אז אני מסביר ך :חיים געש

 4 

 5 ? טוב לך וזה טוב לך אז זה לא :יוסי זריהן

 6 

 7 אני אחזור :חיים געש

 8 

 9 אז אם אתה הולך לפי :יוסי זריהן

 10 

ההנחיה של משרד הפנים לגבי מה שאתם אומרים איך . אני אחזור שוב :חיים געש 11 

 12 . זה במערכת היחסים שבין הרשות המקומית למשרד הפנים, מוגש תקציב

 13 

על . שזה לא יאושר בכלל, אבל תראה מה הוא כתב פה? מה זאת אומרת :יוסי זריהן 14 

 15 ?מה אתה מדבר

 16 

 17 .טוב :חיים געש

 18 

 19 את זה היועץ המשפטי אמר :יואב קעטבי

 20 

 21 המחוזשל , של משרד הפנים דיבר איתי היועץ המשפטי. טוב :חיים געש

 22 

 23 .גם ככה אתם עושים מה שאתם רוצים, עזוב :יוסי זריהן

 24 

 25 .אוקי :חיים געש

 26 

 27 .תצביעו מה שאתם רוצים :יוסי זריהן

 28 

אני מבקש לדחות את הישיבה עד שנלמד את . אני רוצה להעלות הצעה :יואב קעטבי 29 

 30 . אני כעת קיבלתי חומר שאני רוצה ללמוד אותו .החומר החדש שהגיע

 31 

 32 .טוב :חיים געש

 33 

 34 .ואני מבקש להצביע. אותו אני לא יכול עכשיו ללמוד :יואב קעטבי

 35 

 36 ואב לדחות את הישיבהאני מעמיד להצבעה את ההצעה של י. אוקי :חיים געש

 37 

 38 ?איזה חומר הביאו עכשיו, לפני ההצבעה :אפרים מעודה
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 1 

 2 . זה, הנה :יואב קעטבי

 3 

 4 . אפרים תקשיב :חיים געש

 5 

 6 . צריכה להיות סיבה לדחות, לא :אפרים מעודה

 7 

 8 יואב ביקש להעלות לסדר , חברים. טוב :חיים געש 

 9 

 10 .ממולא נכון ח התקציב לא"דו. ח התקציב לא נכון"דו :יוסי זריהן

 11 

אני מבקש להבהיר שהתוספת שנשלחה עכשיו אליכם היא כתגובה . דקה :חיים געש 12 

ערכנו את החומר , של שני חברי מועצה שהגיעה לפני שלושה ימיםלבקשה  13 

אני מעמיד להצבעה את ההצעה של יואב לדחות את . ונתנו לכם אותו 14 

 15 הישיבה על התקציב 

 16 

 17 .מו שצריךמאחר וזה לא ממולא כ :אפרים מעודה

 18 

 19 .בהתאם להנחיות. ח לא ממולא כמו שצריך"הדו :יוסי זריהן

 20 

 21 ? מי נגד. 5? מי בעד דחיית הישיבה :חיים געש

 22 

 23 . תודה רבה. להתראות :יוסי זריהן

 24 

 25 .כל טוב :חיים געש

 26 

מה . נטפל בזה אחרי זה, כל הישיבה לא חוקית. תעבירו מה שאתם רוצים :יוסי זריהן 27 

מעניין מה תגיד לאנשים שלך בבית כנסת . השבוע יש לנו זמן כל. לעשות 28 

אתה דוד פרץ אתה המשגיח כשרות של כל . 4.57אחר כך למה הצבעת על  29 

 30 . אתה נותן הכשר לכל מה שקורה פה, המועצה

 31 

לפי פסיקה  4.57-בכל אופן גם אם יש ויכוח לגבי ה. אני רוצה להגיד משהו :אלי אטיאס 32 

העביר הצעה שהתקציב הזה יאושר אנחנו הולכים ל, קביעה אחרת, אחרת 33 

נייחד לזה הצעה לגבי אנחנו , ובמידה ותהיה הצעה כזאת, כמו שהוא 34 

 35  .ויהיה עדכון מסוים. השינוי

 36 

שאינן מיוצגות בהנהלה עזבו קודם כל צר לי שחברי הסיעות . חברים, דקה :חיים געש 37 

צר לי שהם . צר לי שהם לא שלחו עד היום נציגים לועדות. את הישיבה 38 
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זה התחיל . על אי שיתוף פעולה עם ראש המועצהרכו הסכם שלא נחתם ע 1 

זה לא עושה טוב לא להם ולא , עוד במערכת הבחירות ואני מצטער על זה 2 

 3 .אבל זו הדרך שהם בחרו, לתושבים ובטח לא לי

. אני לא יודע מי השקיע זמן לקרוא אותו, התקציב יש לכם בפתיחלגבי   4 

. דרך עם תקציב כי חייבים שתהיה מסגרתנאמר במפורש שאנחנו יוצאים ל 5 

מקיצוץ תקציבי ויכול להיות שיחולו שינויים במהלך השנה כתוצאה  6 

כתוצאה מהחלטה משפטית כזאת או אחרת שקשה לי להאמין , המדינה 7 

-אלא ל, 2009-לא רק ל, של ביטול העלאות הארנונהשתתקבל תוך שנה  8 

, נגד תל אביבגית בקשת הרשות להגשת תביעה ייצוכי ב, 2007-ו 2008 9 

 10 .2009-עוד לא מתייחסת בכלל ל. 2008-ו 2007-ירושלים וחיפה מתייחסת ל

ולכן יכול להיות שבשנה הזאת שרמת אי הוודאות בה הולכת להיות   11 

שלא נעשה אני מאוד מקווה . יכול להיות שיידרשו שינויים בתקציב, גבוהה 12 

ההנחיות את עדכון התקציב כפי שקורה בדרך כלל בסוף שנה אלא ש 13 

 14 .תהיינה ברורות

אינני יודע מתי היא , נרקמת ממשלה. נכון לרגע זה אין תקציב מדינה  15 

לא יודע מה יהיה היקף , לא יודע מתי יאושר תקציב המדינה. תקום 16 

. אבל מוכרחים כארגון מסודר לצאת לדרך עם מסגרת ברורה. הקיצוצים 17 

 18 . ועם יד על הדופק ועין פקוחה לראות כל שינוי שיחול

החוברת חולקה במועד אבל . אני לא רוצה להגיב אישית, אנשים יצאו  19 

יכול , להעיר ולהאיר, להתייחס ולקרוא את התקציבובזמן וכל מי שרצה  20 

 21 . יום עד היום של הישיבה 11-היה לעשות את זה במהלך ה

ולמרות , העובדה היא שרק חבר מועצה אחד מצא לנכון לעשות את זה  22 

ולא כפי , תקין שעליו הם מדברים כל הזמןשלא עשה את זה בנוהל ה 23 

אז . את החומר טרחנו והכנו, עמלנו, שנדרש במסגרת הכנה לישיבת מועצה 24 

בהמעטה אני לבוא עכשיו ולהגיד שרק עכשיו הם קיבלו את החומר זה  25 

 26 . אגיד לא רציני

 27 

כפי שכרגע שמעתם מפי חבר המועצה יוסי זריהן על הנושא הזה , רבותי :דוד פרץ 28 

נאמר , גם לחברי הקואליציה, וכפי שלכולנו ידוע, את הארנונהשל העל 29 

יש דרישה כזאת ממשרד . י חוק"שלמעשה נוכל לקבל אישור כזה שהוא עפ 30 

 31 .4.57-בהפנים להעלות 

, אין ספק שהדבר הזה מעמיד אותנו בנקודה בהחלט הייתי אומר רגישה  32 

שבחרו תושבים  זה לא סוד לומר שאותם חברים או אותם? ואיך אומרים 33 

בנו בעיקר זה תושבים שלנו שמצבם לא בכי טוב הייתי אומר מבחינה  34 

שאיתו ניתן  ואין ספק שאנחנו רוצים לתת יד שיהיה תקציב. כלכלית 35 

 36 . בהחלט לענות על הצרכים של הישוב

אז זה מאוד . אבל יחד עם זאת הדבר הזה נאמר שהאישור הזה התקבל  37 

הזה מתמהמה משהו האישור . יועיל לכולנו שאנחנו למעשה מקיימים חוק 38 
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אבל . או להראות שיש פה איזה נקודה שלא צריך להיות אישור כזה 1 

 2 . הדברים נשמעו שאכן אנחנו מקבלים אישור כזה

יש , זה שחור לבן, אז אני לא מבין אפשר להגיד למשרד הפנים חד משמעית  3 

 4 למרות. זה כבר שלב שניאז , במידה ואין. אין הוראה כזאת, הוראה כזאת

אף על פי כן אנחנו מוצאים לנכון ', וכו' וכואישור ומצבנו כזה קשה שאין  5 

אבל  .4האם יהיה , 3ואז נדון האם יהיה . בכל זאת לעשות מאמץ ולהוסיף 6 

 7 . צריך להיות מסמך כזה 4.57אם החוק מחייב 

 8 

 9 .יש לנו :חיים געש

 10 

ברית ומתחיל ללכלך בע הוא הולך לבתי כנסת, שמעת מה הוא אומר :דוד פרץ 11 

זה יעזור לכולנו אם יש אישור  .פשוטה מאוד ולהגיד תראה מה עושים לנו 12 

 13 .כזה

 14 

יש אישור . אני לא רוצה לדון, י לא רוצה לעשות פה מערכת בחירותאנ :חיים געש 15 

אני אומר עוד פעם אם מחר תהיה החלטה של  .אישור תקף, מבחינתי 16 

. פנים ינחה הפוךייצוגית ומשרד ה ש מחוזי שהוא ייתן רשות לתובענה"בימ 17 

 18 .נכון לעכשיו אני רוצה שתבינו את האבסורד

אחוז בארנונה אל מול הארנונה של נובמבר  4.57למרות העלייה של   19 

וינואר פברואר הכנסות המועצה מארנונה קטנו לעומת  2008דצמבר  20 

גם מרץ אפריל , וכמו שנראה עכשיו בגלל המדד שלא עולה. נובמבר דצמבר 21 

ההיקף . ת נובמבר דצמבר וספטמבר אוקטובר קטנוהכנסות המועצה לעומ 22 

של הקיטון של ההכנסות לעומת החודשים האחרונים של שנה שעברה  23 

 24 . קיטון .חודשבאלף שקל  60-ותחילת השנה הזאת הוא כ

אמרתי אני מוכן לעשות דיון פתוח . אז צריך לראות את התמונה הכוללת  25 

גם הנתון הזה . רכורבכלל מה צריך להיות גובה הארנונה בפרדס חנה כ 26 

 27 . כנראה אנשים שוכחים אותו

עד גיל  0משלם בממוצע מגיל  ,תושב פרדס חנה כרכור, כל אחד מאיתנו  28 

אל תתפסו אותי פלוס מינוס . שקל בשנה ארנונה סדר גודל 1,650, 120 29 

 30 . זה לא סביר. 4,000-ומקבל שירותים בקרוב ל

המשמעות . נה כרכורזה לא סביר שיש תעריף ארנונה אחיד בכל פרדס ח  31 

בעצם במתכונת , דיירי הבלוקים, של תעריף אחיד שדיירי הבניה הרוויה 32 

 33 .הזאת מסבסדים את דיירי הבתים צמודי הקרקע

לא במסגרת פוליטית ולא , על ארנונהאז אם רוצים לעשות דיון אמיתי   34 

. כדאי לעשות אותו .שווה לעשות את הדיון, בהתלהטות אל מול העיתונות 35 

, יח הבטחות בחירות שיורידו את הארנונה ויתנו יותר שירותיםכי להבט 36 

 37 . את זה עוד לא למדתי. אני מוכן ללמוד גם את זה

ממשלה שהיא מקבלת החלטות ולא , לכולנו שותף, במיוחד שיש לי שותף  38 
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זה . אני אתן לכם דוגמאות. מאפשרת לנו להגדיל את מקורות ההכנסה 1 

שהממשלה החליטה שהרשויות . וםחוויות שאנחנו עוברים אותם ביום י 2 

שרתים  ,שכר המזכירותבאחוז  13-ישתתפו ב, אחוז 13-המקומיות יממנו ב 3 

בפרדס חנה כרכור זה . זה בא על חשבון הרשות המקומית, ועובדי ניקיון 4 

 5 . אלף שקל בשנה 400

 6 18על כל טון אשפה בגובה של כשהממשלה החליטה להטיל היטל הטמנה  

יא לא אמרה תיקח עכשיו מהתושב עוד כסף כדי ה ,שקלים 20שקלים או  7 

 8  .אלף שקל בשנה 300-גם זה קרוב ל. לפזר את האשפה

הרי הייתה החלטת ממשלה לפני מבצע עופרת יצוקה להפסיק את   9 

האבטחה במוסדות חינוך ושהאבטחה תהיה על חשבון הרשויות  10 

האם זה . לשמחתי זה נעצר. מיליון שקל בשנהזה עלות של . המקומיות 11 

 12 .אינני יודע? ייעצר גם עכשיו לקראת התקציב הבא

איך היא צריכה , משמעותה, ולכן אם רוצים לעשות דיון על הארנונה  13 

. אני מוכן לעשות דיון ענייני, על סל השירותים שהיא צריכה לספק, להיות 14 

יש לנו עכשיו חמש שנים  .נגמרו, הבחירות מאחורינו, די. לא דיון בחירות 15 

 16  .שה להם משהושאנשים מצפים שנע

שמה שעשה חיים געש לצורך תוצאות הבחירות הראו ? עכשיו מה לעשות  17 

י "בבחינת ברירת מחדל עפלא . העניין בחמש השנים שחלפו נראה להם 18 

יש כאלה , ביקשנו לשתף פעולה. את זה צריך להבין ולהפנים. התוצאות 19 

אים אני כל פעם שהם לא ב. צר לי? מה לעשות. שלא מוכנים לשתף פעולה 20 

, ואני לא מציין דברים אחרים. אני מקווה שאין להם איזו בעיית בריאות 21 

 22 .גם אני חי פה

אבל רק , יום 11עכשיו כשאומר לי חבר המועצה קיבלתי את החוברת לפני   23 

 24 .אז עם כל הכבוד הוא פספס את כוונת המחוקק, אתמול קראתי אותה

 25 

דצמבר וביחס לספטמבר באמת אתה אומר שביחס לנובמבר . יש לי שאלה :אפרים מעודה 26 

אבל הסיבה היא פשוטה מכיוון שכשאתה  .אנחנו פה משלמים פחות 27 

הרי כל , החלטת על ינואר פברואר שנה שעברה להעלות את הארנונה 28 

וחודשיים לאחר מכן היה מדד וריבית על . חודשיים היה מדד וריבית 29 

 30 החודשיים

 31 

 32 .אפרים, רק מדד. אין ריבית :חיים געש

 33 

 34 .מדד :האפרים מעוד

 35 

 36 . לא משקף את עליית המדד של השנה הקודמת 4.57-ה :חיים געש

 37 

לסריה השלישית לשלם כשאתה מגיע . אני אומר החישוב הוא פשוט :אפרים מעודה 38 
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אז המדד כולל את המדד של החודשיים לפני כן ואת החודשיים , ארנונה 1 

, קודםהאתה חוזר לינואר  4.57ולכן כשאתה עושה עכשיו . שלפני לפני כן 2 

כי שמה זה מדד , זה לא אותו דבר כמו שהיה שנה שעברה 4.57-אז ברור ש 3 

 4 .אבל לא זו הנקודה. על מדד

את . אבל משפחה מסודרת מצמצמת בהוצאות. יש לנו הכנסה נמוכה, נכון  5 

צריך , מה שצריכים להוציא. את האפשרות של צמצום, זה לא העלית 6 

ך לחשוב גם אין לי הכנסות צרי. ואתה אומר אני אגדיל הכנסות. להוציא 7 

 8 .פה לא ראיתי. אז בוא נצמצם, גדולות

 9 

הצמיחה הזאת עכשיו אני אומר לך עוד פעם . ישבת בועדת כספים, אפרים :חיים געש 10 

שקל שתושב משלם אל מול  1,650-ה. והסברתי לך למה, היא כל כך קצרה 11 

שהוא מקבל מחייבת את המערכת המקצועית לרוץ כמו  4,000-קרוב ל 12 

 13 .וזה הדיון. כדי להישאר במקום ולרוץ יותר מהר ,ליזה בארץ הפלאותבע

כדי לתת סל שירותים יותר טוב . הרי כולם רוצים סל שירותים יותר טוב  14 

לא ארנונה כדי לייצר הכנסות נוספות שהן . להחליט מאיפה זה באצריך  15 

 16 . שנים לשנות יעוד 5-ל 3.5במקרה הטוב בין זה תהליך שלוקח 

השנים  5-ב. שנים שחלפו נוספו מספר מקומות 5-ול להגיד שבאז אני יכ  17 

אנחנו מושפעים , ודבריםהבאות אם הכול ילך טוב ולא יהיה מיתון בארץ  18 

 19 . אלף מטראז אני מניח שנגדל בעוד כמה עשרות , מכמה דברים

המרכז המסחרי שאושר באגד התוכנית בתוקף . אני כבר רואה את המיתון  20 

ולכן לא נבנה . לא מצליח לקבל הלוואה בבנקים היזם, כבר למעלה משנה 21 

שבה אני רואה הצלחה גדולה , לעומת זאת תוכנית חדשה הופקדה. שמה 22 

מרכז מסחרי מאוד גדול מול מלבן בסדר גודל של , של המועצה הקודמת 23 

והיזמים שמה . התנגדויות, התוכנית פורסמה להפקדה, אלף מטר 17 24 

אלף מטר  17. מצב המיתוני הזהכנראה יכולים להרים את הפרויקט גם ב 25 

 26 . שלא לדבר על מקומות עבודה, מיליון שקל בשנה 2-זה כמסחרי 

ע מאוד ישנה בשלבים של היתר בניה בשכונת "י תב"מרכז מסחרי נוסף עפ  27 

כל צפון כרכור זה . גם לשיכון עובדיםשייתן מענה , כרכור פוןבצ, יובלים 28 

 29 . מטר 4500זה . יחידות דיור בתהליך של בניה 2000-קרוב ל

תנו , נבנה פה בית אריזה לגזר שהתבכבסו איתנו שלוש שנים הלוך וחזור  30 

, לא ישוב עליה, לא קו תפר, נו לא ישוב קו עימותאמרנו אנח. לנו הנחות 31 

את הבית בסוף בנו אותו פה . לא יכולים לתת לכם הנחות, לא נגב, לא גליל 32 

 33 מקומות עבודה 15כן  אז זו תוספת של גם. הכי גדול בארץ, אריזה לגזר

 34 .ועוד כמה אלפי מטר של ארנונה

יש לפרדס חנה , פארק התעשייה בקיסריה שהוא הבעיה המרכזית שלנו  35 

בתוך הפארק שבגלל סכסוכים בין המועצה הזאת לחברה דונם  360כרכור  36 

החברה לא פיתחה שמה מפעלים כי , לפיתוח קיסריה במשך עשרות שנים 37 

 38 . ווחיםהיא לא רצתה לשתף אותנו בר
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. בחמש השנים האחרונות נוצרה מערכת יחסים שנוספו שמה שטחים  1 

אנחנו מדברים פה . זה לא נפתר ביום אחד. אפשר לתת לכם את השטחים 2 

על כלכלה גם בחשיבה , לא רק בתשתיות. שניםעל פערים של עשרות  3 

 4 .עורבנית

יש . יש פה שתי מושבות חקלאיות שעברו תהליך עיור מואץ ולא מתוכנן  5 

גם לא ביומיים וגם לא בקדנציה , לא ביום אחד זה יקרה. לזה מחירים 6 

 7 . אחת

 8 

 9 , עם כל הכבוד, צריך איזה ועדת היגוי :אפרים מעודה

 10 

 11 .דקה. דקה :חיים געש

 12 

 13 צריך ועדת היגוי :אפרים מעודה

 14 

 15 ,אפרים. דקה. אפרים, אתה לא מקשיב כי אתה רק מדבר, ישבת בהנהלה :חיים געש

אז אל תפריע לי , אני לא הפרעתי לך לדבר מילה אחת כשאתה דיברת 16 

 17 .בבקשה

 18 

 19 ?אני או אתה, מי מדבר עד עכשיו, רגע :אפרים מעודה

 20 

תכם בישיבת הנהלה עדכנתי א. אני מסביר לך עוד פעם. אבל תקשיב רגע :חיים געש 21 

. בהכנת תוכנית מתאר לפרדס חנה כרכורשמשרד הפנים הכריז על זוכה  22 

שכשיחתמו חשב משרד האוצר על ההסכם יהיה צוות היגוי  ואמרתי 23 

 24 . שילווה את התוכנית

 25 

 26 .אז אתה לא הבנת מה שאמרתי :אפרים מעודה

 27 

 28 .יכול להיות :חיים געש

 29 

 30 .שבמשך הרבה שנים זה שני כפרים ושתי מושבות ולא תכננואתה סיפרת  :אפרים מעודה

 31 15, 10מה שתכננו לפני אני אומר לצורך זה היה צריך וועדת היגוי מכיוון ש

צוות מומחים של כמה אנשים זה החליט ללכת לכיוון הזה , שנה 20-ו 32 

 33 . לכיוון הזההחליט וראש מועצה 

בקדנציה הראשונה שלך כשאתה באת אלי ואמרת אתה מתכוון , ואם אז  34 

להקים צוות היגוי ועוד אמרת לי שבוע אחרי שנבחרת פעם ראשונה ואני  35 

 36 עד היום לא. ירוצה אותך בצוות ההיגו

 37 

. תקשיב. אבל לא אישית, בצוות ההיגוי יכול להיות ששכחתי אותך, טוב :חיים געש 38 
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לתוכנית מרכז היה צוות היגוי , היה צוות היגוי לתוכנית האב. תקשיב טוב 1 

אימץ אותה והיה צוות היגוי אני שמח שראש המועצה אחרי . המושבה 2 

אב של פרדס חנה כרכור תוכנית ה. לתוכנית אב לאזור תעסוקה מול מלבן 3 

. לציבור תוכנית האב של מרכז המושבה הוצגה. הוצגה בקדנציה הקודמת 4 

י הועדה "ואומצה כמסמך מדיניות ע. ם'י אורי מנג"גם על ידי וגם ע 5 

 6 . המחוזית

. י המליאה הקודמת"תוכנית האב של אזור התעסוקה הוצגה ואושרה ע  7 

ית המתאר הוצגה תוכנית האב של המושבה שהיא תהיה הבסיס לתוכנ 8 

צוות . במליאה הקודמת פה יחד עם תוכנית האב לתחבורה בצוות רחב 9 

המתכונת של הכנת תוכנית המתאר היא שונה . ההיגוי שלה היה יותר קטן 10 

המתכננים להגיד איך הם בתוך תיק מכרז לתוכנית מתאר נדרשו . ואחרת 11 

שעות יש שם פרק שלם עם הקצאת  .רוצים לעשות את הליך שיתוף הציבור 12 

 13 .ונגיע לזה. והקצאת כסף

אני . טוב. אין חותמת של משרד האוצר על החתימה. בינתיים יש זוכה  14 

 15 .כן. בבקשה, אלי. רוצה לחזור חזרה לנושא הדיון היום

 16 

את התקציב הזה אנחנו הגשנו , בקשר לתקציב אני מבקש להעלות פה :אלי אטיאס 17 

בשבוע . למועצה לאישורההנהלה מעבירה . להנהלה, אותו בועדת כספים 18 

אני . הגדלה בתקציב שלהםהאחרון הייתה איזו פניה של המועצה הדתית ל 19 

עם כל . עם חברי ועדת הכספים עשיתי מחוסר זמן איזו שיחת טלפון 20 

אלף  100-החברים וברוב קולות הייתה הסכמה להגדיל פה את התקציב ב 21 

ותהיה  במידה. במידה ויהיה, אנחנו לא נוגעים בתקציב אלא ברזרבה. שקל 22 

 23 . אלף שקל 100אז אנחנו נוסיף עוד , לנו אפשרות לתת

 24 

 25 ?יש לעוד מישהו משהו להעיר על התקציב. טוב :חיים געש

 26 

אבל אני הבנתי בגדול שרוצים . אני כמעט ולא שמעתי שום מילה, סליחה :אפרים מעודה 27 

 28 הוא לא מצא את ועדת כספים והוא לא, לא היה ועדת כספים, להוסיף

 29 

 30 אל תגיד, לא :אלי אטיאס

 31 

 32  .אפרים, הוא לא אמר את זה. לא :חיים געש

 33 

ברבע לשבע שאמרת שישנה  אני שמעתי רק שיחת טלפון. אני לא שמעתי :אפרים מעודה 34 

 35 לא יכולת להגיד לי לפני שבוע? את זה לא ידעת, מה. איזו החלטה

 36 

 37 ?אתה רוצה להקשיב עוד פעם :אלי אטיאס

 38 
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 1 . עצה דתיתולא הייתה פניה ממו :אפרים מעודה

 2 

 3 ?לא הייתה פניה :אלי אטיאס

 4 

שהמועצה האמת . לפחות תגיד את האמת. אני יודע את ההשתלשלות. לא :אפרים מעודה 5 

ומה הוא  2008-ובדקתי מה היה ב ישבתי עם הגזבר. הדתית הגישה תקציב 6 

מיליון  1,6אז במקום  .2009-אלף שקל האלה יצא מ 300-ה. 2009-עשה ב 7 

פעם כדי  20, 10, 5וישבתי עם הגזבר הזה . מיליון 1,4התקציב עמד על  8 

 9 . ללמוד את הנושא

חזרתי אל הגזבר תסביר לי האם , של המועצה הדתיתלקחתי את התקציב   10 

אני לקחתי את . ארבע, שלוש, פעמיים, הסביר לי פעם. הדברים ברורים 11 

כי , לא הבנתי. 388התקציב של המועצה הדתית וראיתי שמה עוד סעיף  12 

אומר לי מהמועצה הדתית . ככה הסביר לי הגזבר, מיליון 2,3י אני ראית 13 

אז עכשיו . אלף 300. וזה אמרתי לחיים גם. אלף 300שנה שעברה היה לנו  14 

 15 .החלטנו להכניס את זה בתוך התקציב

אבל להבין תקציב ומה  .יינינלא ע? רוצים להכניס לתוך התקציב, טוב  16 

עדת כספים שהוקמה כל ו, מה שכתוב מועצה דתית, שכתוב בתקציב 17 

 18 . זה אחד האלמנטים, ושרציתי להיות בתוכה

 19 100חן אני רוצה להוסיף עוד ולכן אתה יכול לבוא ולהגיד את זה על השול 

, תגיד לי רזרבהאל . תגיד את זה ישר. לתרבות זה, אלף לתרבות תורנית 20 

 21 100אתה רוצה להוסיף , תבוא לפה לדיון. רזרבה שאתה מיד תכשיר אותה

אבל תגיד . אולי אני לא אתנגד? ל לתרבות תורנית בראשות פרץאלף שק 22 

. אל תעשה לי את זה עקום, אל תעשה לי את זה הפוך, את זה ברחל בתך 23 

. או שאתה מאשר תקציב כמו שאני אישרתי את זה וחתמתי כמו שהוא 24 

או . אני מצטער מאוד. תביא את זה לדיון עוד פעם? אתה רוצה להוסיף 25 

 26  .אלף לפרץ 100קש תוספת של שתגיד שאתה רוצה לב

 27 

 28 . אז אמרת :אלי אטיאס

 29 

 30 .זו דעתי :אפרים מעודה

 31 

 32 ?אני יכול להגיב :אלי אטיאס

 33 

 34 .כי אתה רק בטלפון רבע שעה לפני הישיבה,  ולא ישבנו על זה. בוודאי :אפרים מעודה

 35 

אני אגיד עוד פעם את הדברים על , אז אתה אומר את הדברים. אוקי :אלי אטיאס 36 

אני אגיד לך מה אני יודע שהיה ולא . כמו שאתה רוצהשלא ישמעו השולחן  37 

לא רק תה , והנה יש פה חברי ועדת כספים יושבים פה חמישה אנשים. היה 38 
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 1  .אתה אפילו לא רצית להקשיב לי. לבד

 2 

 3 . חמש דקות הפסקה, חברים :חיים געש

 4 

 5 (הפסקה)

 6 

. יר מה שלא היה ברורהאז אני רוצה להב, מאחר ופנו אלי תוך כדי הפסקה :חיים געש 7 

במידה ויחול שינוי בתקציבי המדינה בהקצאה למועצה או לרשויות  8 

או יחול שינוי בהנחיה של משרד הפנים לגבי , לא רק למועצה, המקומיות 9 

 10 ואולי יוריד ,אולי יעלו אותה, הארנונה

 11 

 12 אם יגידו להעלות, אם יחול שינוי :אפרים מעודה

 13 

 14 ה שיחולו שינויים מהותייםאני אומר בכל מקר. לא :חיים געש

 15 

 16 ?למשל :אפרים מעודה

 17 

 18 . למשל קיצוץ תקציב המדינה :חיים געש

 19 

 20 .מיליון פחות 3אבל אנחנו פה מתוכננים עם  :אפרים מעודה

 21 

-מיליון קיצוץ הוא על בסיס החלטת ממשלה שבמסגרת ל 3-אבל ה. כן :חיים געש 22 

עור מסוים של אמרו קיצוץ בשי, לפני עופרת יצוקה ולפני המשבר, 2009 23 

 24 .אחוזים

 25 

 26 .אוקי :אפרים מעודה

 27 

יכול . יש משבר כלכלי. היה מבצע עופרת יצוקה, עכשיו אין תקציב מדינה :חיים געש 28 

. לעדכן ולשנותשיחייב אותנו , להיות שהממשלה תקבל תקציב אחר ושונה 29 

או לחילופין תהיה החלטה אחרת של משרד הפנים בנושא הארנונה  30 

, ואמרתי את זה. גם אז זה יחייב שינוי, ה או אחרבעקבות דיון משפטי כז 31 

 32 .אולי לא הסברתי

כי בסוף שנה מצטבר לך , בסוף שנהאנחנו בדרך כלל עושים עדכון תקציב   33 

, כי קיבלת עוד מענק או קיבלת עוד סכום כסף או קיצצו עוד סכום כסף 34 

 35 .זה עדכון בדרך כלל כמעט בדיעבד. אתה מעדכן אותו

. תצא הנחיה רוחבית, במאי שיהיה תקציב מדינהיבוא פה יכול להיות שזה   36 

אבל יכול להיות שזה , נתנו לכם דוגמאות שאנחנו שומעים מהמשרדים 37 

, שירות פסיכולוגי, רווחה, סיות"קבבשעות . יהיה ויכול להיות שלא 38 
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או הקפדה יתרה על זה שכל בית . אלף ואחד דברים, לא יודע. עוזרות גננות 1 

 2 . גם את המזכירה וגם שרת, בלים פר תלמידהיום בתי הספר מק, ספר

והיום חלק מבתי הספר  יש להם בעצם משרה מלאה שאנחנו מממנים את   3 

אם משרד החינוך יתעקש על העניין הזה של התקנים אל מול . ההפרש 4 

כל נדבך כזה נצטרך , דבר כזהכל . אז עוד פעם זה דוגמא, מספר תלמידים 5 

 6 .לכן אני לא רואה את הרעש הגדול. לשבת ולדון ולעשות עדכון בתקציב

 7 

 8 .עכשיו ברור :אפרים מעודה

 9 

 10 לפעמים , לפעמים לך לא ברור. אבל לחלק מהאנשים לא היה ברור. אוקי :חיים געש

 11 

 12 ?מה זה חלק מהאנשים :אפרים מעודה

 13 

 14 .שלחו לי פתק, פנו אלי אנשים :חיים געש

 15 

 16 ?עכשיו :אפרים מעודה

 17 

אין ספק שאם יהיה שינוי . אז הבהרתי. לא ברור, אמרו לי תשמע. עכשיו :חיים געש 18 

בתקציב המדינה שישפיע עלינו או החלטות בנושא הארנונה או נושאים  19 

להיות וכמו שאמרתי . נצטרך לעשות תיקון תקציב ולחיות לפיו, אחרים 20 

 21 . עם יד על הדופק והעין פקוחה

 22 

רק אל תפריע , םאני אגיד עוד פעם מה שאמרתי קוד, אפרים, עכשיו. טוב :אלי אטיאס 23 

הייתה פניה של המועצה הדתית  אחרי שאנחנו ישבנו על התקציב. אוקי. לי 24 

כי רציתי גם לדבר איתך . אתה לא היית אז תשמע, ואני השתתפתי בישיבה 25 

 26 . הייתה ישיבה גם עם תנעמי ואיתי. על זה היום

 27 

 28 ?היום :אפרים מעודה

 29 

גיש בקשות לגבי הצרכים של הוא ה. גם היום. לפני יומיים. לא היום :אלי אטיאס 30 

 31 .המועצה הדתית

 32 

 33 . הוא הגיש את זה כבר אז. לא היום הוא הגיש :אפרים מעודה

 34 

שהוא לא העביר אותם בהתחלה , שהוא צריך אותםוהוא הגיש צרכים  :אלי אטיאס 35 

מעבר  250, 280-ביקש להגדיל את זה בוהוא . בדרישות שלו לתקציב שלו 36 

שאפשרות ברים האלה דיברנו ואמרנו במהלך הד. למה שהקצבנו לו שמה 37 

 38 .אלף שקל 100-אם כן זה רק יהיה ברזרבה ב
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 1 

ואני מבקש . שכל המליאה תשמע אתה יכול להגיד את זה במספרים פה :אפרים מעודה 2 

אל . שתגיד את זה במספרים כדי שאני אוכל לבוא ולתקוף את המספרים 3 

 4 ?מה הוא הגיש. אל תדבר בערטילאי, בבקשה? מה הוא הגיש. תגיד בעל פה

 5 

 6 . אין לי את זה פה עכשיו מול העיניים :אלי אטיאס

 7 

 8 .אז אני אגיד לך? אין :אפרים מעודה

 9 

 10 אתה לא ישבת  ?אז מה תגיד לי, אתה לא ישבת איתי. אתה לא תגיד לי, לא :אלי אטיאס

 11 

 12 אבל אני חבר ועדת כספים, לא :אפרים מעודה

 13 

 14 .אתה לא ישבת איתי :אלי אטיאס

 15 

זה , זה לא איתך, אני יושב בועדת כספים .אני לא צריך לשבת איתך :האפרים מעוד 16 

אחר כך אני אגיד לך מה . אז אתה לא בדקת. ויושבים כולם. בוועדה 17 

 18 .בדקת

 19 

 20 .אתה לא ישבת איתי אבל, לא, לא :אלי אטיאס

 21 

 22 . אני לא חייב לשבת איתך :אפרים מעודה

 23 

 24 .בוא נפסיק עם זה. אוקי. טוב :אלי אטיאס

 25 

 26 תגיד . לא :מעודהאפרים 

 27 

, בה עם ועדת כספיםעשיתי ישי. אני מדבר למליאה. אני לא רוצה לענות לך :אלי אטיאס 28 

 29 .ישיבה טלפונית עם כל החברים

 30 

 31 ?עשית :אפרים מעודה

 32 

 33 . משיךאני רוצה לה. סליחה. סליחה :אלי אטיאס

 34 

 35 ?עשית ישיבה. לא שמעתי :אפרים מעודה

 36 

 37 . כן :אלי אטיאס

 38 



 40-3666868, חברת איגמי                                                  כרכור שלא מן המניין     -מועצת עיר פרדס חנה

61.2.41 

22 

 1 ?מי עם :אפרים מעודה

 2 

 3 . דיון עם חברי ועדת כספים, עשיתי ישיבה טלפונית :אלי אטיאס

 4 

 5 ?זה ישיבה :אפרים מעודה

 6 

ויש החלטה . תגיד מה שאתה רוצה. תן לי לגמור לדבר. הצעתי את ההצעה :אלי אטיאס 7 

להוסיף בתקציב הזה  של האנשים להסכים להעלות עכשיו את ההצעה 8 

. הדתית לצרכים שהם הגישו אלף שקל ברזרבה לטובת המועצה 100שלנו  9 

אני . יותר נכוןלא רצית לשמוע אותי , אתה התנגדת .הייתה החלטה 10 

אתה יכול . אני מעלה את זה עכשיו פה לדיון ולהצעה. דיברתי עם החברים 11 

אני מעלה את זה עכשיו . מה שהם רוצים, אנשים יוכלו להתנגד, להתנגד 12 

יכול להגיד מה שאתה  עכשיו אתה. זה הכול. לשינוי בסעיף הזה ספציפית 13 

 14 .רוצה

 15 

ברבע לעשות ישיבת ועדת כספים טלפונית ' א. אני אגיד מה שאני רוצה :אפרים מעודה 16 

אולי ראש ממשלה שצריך . אף אחד לא עושה את זה, עם כל הכבוד, לשבע 17 

 18 .להחזיר את גלעד שליט

 19 

 20 . אתה יכול להתנגד. אוקי :אלי אטיאס

 21 

 22 .יאל תענה ל. אל תענה לי :אפרים מעודה

 23 

 24  .אני כן אענה לך :אלי אטיאס

 25 

לא , לא לבוא ולהגיד אני אישרתי. זאת ועדת רשות והמטרה היא לשבת :אפרים מעודה 26 

 27 ? עין אופוזיציהמאז אני יושב שמה כ, אז מה. אישרתי

 28 

 29 .אתה מתנהג כאופוזיציה :אלי אטיאס

 30 

 31  (מדברים ביחד)

 32 

 33 .בבקשה. דבר. כן :חיים געש

 34 

 35 . מבקש ממר אלי אטיאס לא להפריע לי ואני. יפה :אפרים מעודה

 36 

 37 .בבקשה, כן :חיים געש

 38 
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זאת ועדת וועדת הכספים . ועדת הכספים הוקמה על מנת לפשט את ההליך :אפרים מעודה 1 

וכל השאלות וכל הבירורים . רשות שהמטרה הייתה להגיע שמה להסכמה 2 

ואז , בהסכמה, יתנקזו לתוך ועדת כספים כדי שהיא תעבור פה אחד 3 

אם ראש המועצה אומר . כך שמגיעים למליאה. ם את זה למליאהמביאי 4 

 5 . אנחנו לא שואלים שאלות כיוון שעברנו על זה, מי בעד התקציב

טוב שהויכוח פה לא מתנהל כשהאופוזיציה פה . עכשיו האופוזיציה הלכה  6 

, ישבנו בועדת כספים. מכיוון שהיא הייתה מוציאה את הדברים מהקשרם 7 

כדי  2008אבל תן לי גם , 2009-אני רוצה לדון בלו  פניתי לגזבר ואמרתי 8 

 9 . שאני אוכל לעשות השוואות

, כל ועדת הכספים גאונים. היחידי מכל ועדת הכספים, אכן נתן ליהגזבר   10 

אוטומטית ידעו ? הם. רוצה לעשות השוואה, אני פשוט. לא היו צריכים 11 

 12 .תםזכו? אני יודע, הם גאונים. זכותם. לבריאות. מבינים. הכול

מה היה . לעשות השוואה? מה הקריטריון שלי. ישבתי ועשיתי השוואה  13 

, אם אני רואה שינויים מזעריים שזה כתוצאה ממדד. 2009-מה יש ב, 2008 14 

ביקשתי מהגזבר אני , אם אני רואה חריגים. בסדר, משהוכתוצאה מ 15 

וכל מה שהוא . תגיד לי בבקשה למה זה פה והגזבר הסביר לי. הסבר 16 

 17 .זה התנהל יפה וגם ישבתי איתו בנפרד כדי לקבל הסבריםהסביר לי 

היה  2008במועצה הדתית היה כתוב שבשנת . הגיע הנושא מועצה דתית  18 

לא של מועצה . תורני של מועצה מקומיתאלף שקל  300תקציב ולידו כתוב  19 

 20 . זה מה שהוא מסר לי והוא יעיד והכול נכון. דתית

פעם . הוא אומר לא? האלה לא פהאלף  300-למה ה, ואמרתי לו מה קרה  21 

והשנה לא עושים . כולנו יודעים למה זה הלך. שעברה זה היה משהו חריג 22 

ביקשתי ממנו , התקציב שביקשה המועצה הדתית והכינה תקציב. את זה 23 

 24 .תן לי את התקציב שביקשה המועצה הדתית

 25 941דרך משרד הדתות  אז הוא מראה לי שהמועצה הדתית ביקשה תקציב 

. מיליון 1,4, אחוז מהמועצה המקומית 60וביקשה כנגדה . יקשהאלף ב 26 

קיבלתי מכתב ממשרד הדתות , אמר אני מצטער, הראה לי רן הגזבר 27 

 28 .אחוז 60מיליון ביחס של  1,3נותנים רק ולכן  914שכתוב רק 

של המועצה , בשנה שעברה התקציב היה של משרד הדתות, בואו ונראה  29 

אלף  300-הוכחה שה. מיליון 1,414רק  והשנה. מיליון שקל 1,6הדתית  30 

כבר , אמרתי אני עוד לא באתי לדבר ולא כלום .שקל האלה לא נכנסו 31 

בכל זאת רציתי להבין מה קרה עם התקציב של המועצה . התקציב מוכן 32 

 33 . הדתית

מיליון של  2,4, ואני מסתכל שם. שיהיה בריא, רן נתן לי. ביקשתי מרן  34 

. מיליון 2,280זה . הורידו, רן אומר לא. המועצה המקומית ומשרד הדתות 35 

היא . הוא אומר דרישות של המועצה הדתית ?מה זה בהמשך. זה התקציב 36 

 37 .וזה לא ענייננוזה תקבולים יש לה מזה ומזה היא אומרת . מבקשת זה

יש שמה הכנסה . אלף 300אנחנו נותנים להם . נרצה לאשר נאשר  38 
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. הסתכלתי ולא הבנתי. 388ועוד . הכנסה מזה, הכנסה ממקווה, ממשגיחים 1 

לא . שזה מועצה דתית כותבת 2008-אני רואה מ. באתי אליו עוד פעם 2 

 3  2009-וגם ב 388קיבלת  2008-כתוב ב. אמרתי למועצה הדתית. הבנתי

שאני , אלף 300שנה שעברה היה אז הוא אומר לי בפירוש ? איפה זה. 388 4 

 5 . קים'לי צ קים אחרי שהמועצה המקומית הביאה'הייתי צריך לתת צ

אני מכניס אותם ? אלף 300אתם נותנים לי . הפעם אמרתי רבותי לא  6 

אבל . לא זקוק לזה. אל תביאו, לא תרצו. תביאו, תרצו להביא. בתקציב 7 

אמרתי אם זו הדרישה והמועצה . שזה יהיה בתוך המסגרת התקבולים 8 

וב שהמועצה הדתית קיבלה עוד במסגרת תקציב יהיה כת. אין בעיה, תיתן 9 

אבל הבסיס . הכול בסדר. זה לא משנה, והוא יוציא אותה איך שירצה 300 10 

 11 . מיליון 1,4, מיליון 1,6נשאר 

בגלל  אומר לי אני יש לי פגישה עכשיו עם הוד, אני ניגש השבוע לגזבר  12 

מיליון  2,3אמרתי לו לפי מה שאני הבנתי שהוד מקבל . שהוא הכניס כסף 13 

ם הוא יקבל מהמקווה את הסכום א. ההמשך זה תקבולים. אחוז 60-ו 40 14 

אם , אם הוא יקבל מהמשגיחים את הכסף הזה. אם לא פחות. קיבל, הזה 15 

זה לא . לא יקבל, אם לא יקבל. מהמועצה 380אם הוא יקבל  .לא פחות 16 

 17  .אבל רואים את זה בחשבון, מחייב

ביקשו לדבר עם הוד . אז אמר לי ראש המועצה שהוא רוצה לדבר איתו  18 

היום בבוקר התקיימה  .התקיימה אולי פגישה לפני כן. ועם שלמה אבני 19 

הוא אומר צריכים ? מה זה. אני ראיתי את ראש המועצה הדתית. פגישה 20 

. אני אומר לו מה זה, ראיתי את שלמה אבני. לאשר לי פה על הסעיף הזה 21 

 22 .מה, אישרו. זה לא מעניין אותי. הלכתי הביתה. זה לסעיף הזה

 23 ? מתי ישבה. ישבה ועדת הכספים ברבע לשבע אני מקבל טלפון 

 24 

 25 .אל תצטט אותי לא נכון :אלי אטיאס

 26 

 27 .אל תפריע לי :אפרים מעודה

 28 

 29 .אל תצטט אותי לא נכון :אלי אטיאס

 30 

 31 .עכשיו אמרת :אפרים מעודה

 32 

 33 . גם עכשיו לא אמרתי ככה :אלי אטיאס

 34 

 35 ?בטלפון :אפרים מעודה

 36 

 37 . אתה אפילו לא מקשיב. אתה לא מקשיב :אלי אטיאס

 38 
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 1 (מדברים ביחד)

 2 

ואנחנו . יש לנו פה בעיה, תראה. ברבע לשבע קיבלתי טלפון מאטיאס :אפרים מעודה 3 

אמרתי לו אני יודע שהמועצה . צריכים להוסיף עוד משהו למועצה הדתית 4 

מה , מה. אבל זה יהיה מהרזרבה? אתם נותנים. הדתית לא ביקשה 5 

ואם אתה רוצה  .אמרתי לו אני מתנגד? לא רזרבה, המשחק הזה מהרזרבה 6 

תכניס את זה בגוף התקציב ועם כל הכבוד אני רוצה שזה יהיה , לבוא 7 

, ואם צריכים פיקוח גם מהמועצה המקומית. כתוב שזה למועצה הדתית 8 

וזה מה . זה מה שאני אומר. אז אני אציע שניים או שלושה חברי מועצה 9 

 10 . שאני מתכוון לומר פה וזה מה שאני מקווה שיהיה

 11 

לי התברר שיש בעיה עם התקציב של . הקשבתי בשים לב, אפרים. ובט :חיים געש 12 

שהפרשנות של הוד לתוספת נראה , במובן הזה שהתוספתהמועצה הדתית  13 

 14 ?נכון. אחוז בשנה 30-לי לא סביר שהמועצה הדתית מגדילה את תקציבה ב

 15 

 16 .כן. אחוז בערך 20 :רן גלר

 17 

לא נכנסתי , יודע איך זה קרה לא, הסתבר לי פתאום. לא נכנסתי לפירוט :חיים געש 18 

, פעם ראשונה נודע לי. זה היה המהלך. ואז דיברתי איתך למטה. לפירוט 19 

לא . לא התערבתי בועדת הכספים בכלום, אתה עדי כמו האחרים 20 

יעיד גם הגזבר שאין לי איזה שגעונות . בעקרונות שלי ולא ביתרונות שלי 21 

 22 .תבהיר את התמונה, בבקשה, רן. מיוחדים

 23 

למרות . מיליון 1,6 המועצה הדתית הגישה תקציב, זה נכון, אפרים. כן :רן גלר 24 

עכשיו בתקציב עצמו הם הגישו . מיליון 1,250ששנה קודמת התקציב היה  25 

אנחנו קיבלנו נייר ממשרד הדתות שיש חלוקה . 2009מיליון לשנת  1,6-כ 26 

 27 . אחוז של הרשות המקומית 60-אחוז של המדינה ו 40בין 

מיליון  1,372-ות הנחה אותנו לתקצב את מועצה דתית בששם משרד הדת  28 

ר ומר שלמה "עכשיו הגיעו מהמועצה הדתית היו. זה מה שעשינו. שקל 29 

ר ועדת "וישבנו פעם אחת עם יו. אבני והצביעו על הקשיים ועל הבעיות 30 

הכספים ופעם שנייה ישבתי איתם הבוקר והם ביקשו להגדיל את התקציב  31 

 32 . אלף שקל 100-ב

אבל היות ואי אפשר בינתיים לפרוץ את המסגרת של , שעשינו זה מה  33 

שסך הכול התקציב , אלף שקל 100התקציב הסכמנו לשים את זה ברזרבה  34 

 35  .מיליון 1,472יהיה 

 36 

אם עוד גוף מאלה המתוקצבים היה בא אליך . אני מבקש שאלה אחת :אפרים מעודה 37 

 38 ?זרבהאלף ר 100היית נותן לו עוד , היום ואומר יש לי קשיים
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 1 

 2 .אני לא יודע :רן גלר

 3 

היה לו שנה . מר פרץ ריכז את התקציבידידי . אז בוא נקרא לילד בשמו :אפרים מעודה 4 

 5 .אז אתה מוריד לו קצת, אז משא ומתן. הוא רוצה גם השנה, שעברה

, ומר אטיאס יודע שאני אמרתי בגדול אין לי התנגדות. זו הסיבה. בסדר 6 

שלושה מחברי המועצה , שיהיו שניים, דלא אדם אח. אלא אם יהיה פיקוח 7 

מכיוון שיש אוכלוסיה פה . אלף 300אלף ולא  100לא . ותיתן גם חצי מיליון 8 

אפשר לעשות , ואם רוצים לעשות מסיבה בסגנון זה. גם מזה וגם מזה 9 

 10 . 300אין לי התנגדות עקרונית להוסיף להם גם  .מסיבה בסגנון אחר

על מנת . כמו שהיה בשנה שעברה, דתיתלא לבוא להגיד זה מועצה , ובתנאי  11 

אלף שקל  300שנה שעברה הוקצב , חברי המועצה, לסבר לכם את האוזן 12 

 13 . וזה היה כתוב המועצה המקומית

 14 

 15 .אפרים. טוב :חיים געש

 16 

 17 .לא, לא :אפרים מעודה

 18 

 19 .כוכי בבקשה. אפרים :חיים געש

 20 

. ו כחברי ועדת הכספיםשהוטח בנאז קודם כל אני רוצה למחות על הזלזול  :כוכי גדרון 21 

. זה עניין שלך הפרטי, או לא גאוןואם אתה רצית לכנות את אלי גאון או  22 

 23 . אתה לא צריך להכניס פה את חברי הועדה האחרים

לי היה חמש שנים , ולדעתי ידעת לפני עשר שנים, מה שאתה למדת השנה  24 

ל לכן כשאני באה לתוך ועדת הכספים אני יודעת ע. בשביל ללמוד את זה 25 

ולמשל אבי כאכון שהיה בפעם הראשונה אני חושבת עשה . מה מדובר 26 

 27 .עבודה מאוד יפה

וזה . בגלל שזו הפעם הראשונה אז הוא באמת התעמק והלך ושאל והתייעץ  28 

אבל לבוא ולזלזל בחברי ועדת . כל אחד לוקח בצד שלו. בסדר גמור 29 

 30 .זה דבר אחד. סליחה, הכספים כי

מהעניין שאתה כן מקבל או לא מקבל ץ באמת באמת באמת חו, דבר שני  31 

ממש קשה לי להבין את ההתנגדות שלך לתקציב , פעולה כזאת או אחרת 32 

אני לא יודעת , שאני רואה בפעולות שנעשו בחמש שנים, למועצה הדתית 33 

אבל , ואני לא עם כיפה על הראש וגם לא עם שביס? .אוקי ,מה היה לפני כן 34 

 35 .יבור זה או אחראני מעריכה כל פעולה שנעשית למען צ

', מקליטה וכווכמו שנעשית פעולה למען העולים שיש לה תקצוב מסוים   36 

. כל פעולה שנעשית לציבור הדתי או לציבור אחר היא מבחינתי לגיטימית 37 

 38 . אבל זה ממש לא משנה. האופי שזה נעשה אולי לא מצא חן בעיניגם אם 
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ודם כל אני אז ק, ואם מישהו בא בטענה על איזושהי מסיבה שנעשתה  1 

שלפעמים , כאלה" למסיבות"שמחה מאוד שהייתי שותפה לא אחת  2 

אנשים שהגיעו לשם זאת הייתה הפעם היחידה שלהם בשנה שהם יכלו  3 

ולשמוע דברי חכמים מאנשים מאוד  .והם גם שילמו עליו, ליהנות ממשהו 4 

ואני , אני באמת באמת מתפלאה שכאדם שכן מקורב לעניין הזהחכמים ו 5 

 6 . וד משהואגיד לך ע

אז . ס"לא רק לשמישהו פה שאל אותי בהפסקה אז למה לא עושים את זה   7 

ויש למשל אירוע ביום העצמאות . אני רוצה להגיד לך שכן עושים את זה 8 

, שנעשה לחלק אחר שהוא חלק דתישיוצא מתקציב אירועי יום העצמאות  9 

נשים י "את הריקודים ומה שנערך עמכיוון שהם לא יכולים לבוא ולראות  10 

 11 .יש גם תקציבים כאלה .'או בנות וכו

ואני מודה לך שאתה שאני מורידה את הכובע , דוד, ואני רוצה להגיד לך  12 

דואג לאוכלוסיה שאתה מייצג אותה וגם לשיעורי הדת ולמרות כל  13 

 Y 14-ו Xהכעסים ובנימה אחת כמו שאמר חבר המועצה יתקפו אותך על 

ילטפו ויגידו תודה רבה על  אבל בנימה אחרת גם, שום תשתיתשאין לזה  15 

אני לא בבתי כנסת אבל אני מצטרפת , אז אני מצטרפת. מה שאתה עושה 16 

 17 .תודה. דווקא בתור אדם חילונילתודה 

 18 

שעשית פה זה חילול שם קודם כל אני חושב שמה . לי אולי תקשיב, אפרים :דוד פרץ 19 

 20 . שמים גדול

 21 

 22 . אל דבר חילול שמים. דבר לעניין :אפרים מעודה

 23 

 24 .אני אומר מה אני חושב :וד פרץד

 25 

 26  ,אם תדבר עלי על האישי :אפרים מעודה

 27 

 28 תשמע :דוד פרץ

 29 

 30 .תדבר לעניין, לא :אפרים מעודה

 31 

הולך עם כיפה על הראש ומשום כך אני אתה . תשמע מה שאני אומר לך :דוד פרץ 32 

 33 . אומר לך וחוזר על המשפט אתה חיללת שם שמים פה ברבים

 34 

אתה מלמד . אתה עם ארץ. מה זה חילול שם שמיםכדי להגיד לי  אתה קטן :אפרים מעודה 35 

 36 ?אותי מה זה הלכות

 37 

 38 . אני סיימתי להגיד, טוב :דוד פרץ
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 1 

 2 . אני מבקש להעמיד את התקציב להצבעה, חברים יקרים :חיים געש

 3 

שמבלי להתייחס לשאלת התקציב אבל אני חושבת , אני הקשבתי בסבלנות :נורית השמשוני 4 

באותה  אני חושבת שמה שקורה כאן הוא לא תקין, תיתשל המועצה הד 5 

 6 . מידה שלא תקין בעיניי שהאופוזיציה יוצאת כשלא מוצא חן בעיניה

ועדת הכספים לא באו חברי . והלא תקין הוא שהייתה ישיבת הנהלה  7 

לישיבת ההנהלה כדי להסביר מה היה בישיבת ועדת הכספים ולהסביר  8 

 9 .מה היה, םאלה שאינם חברי ועדת הכספי, לנו

 10 

 11 . לא הייתה ישיבת הנהלה. דקה, לא, לא :חיים געש

 12 

 13 .הייתה ישיבת הנהלה לפני שבועיים :נורית השמשוני

 14 

 15 .לא על התקציב, לא, לא :חיים געש

 16 

אבל מה שאני מבקשת להגיד זה כן נוגע לעניין . אני מבלבלת. בסדר. אוקי :נורית השמשוני 17 

שהתקציב מגיע הנה אחרי שהמחשבה הברורה שלנו אני חושבת . הזה 18 

אז למה , אם הוא לא נסגר בועדת הכספים. שנסגר הדיון בועדת הכספים 19 

 20 ? למה זה עולה עכשיו? זה עולה עכשיו

 21 

לפני  .מיליון שקל 119-יש פה תקציב של קרוב ל. בואי נעשה סדר, נורית :חיים געש 22 

ף אל 300או  287-יומיים לי נודע פעם ראשונה שיש בעיה עם סכום של כ 23 

עם  לא התערבתי, לא נכנסתי לזה? בסדר. פעם ראשונה שנודע לי. שקל 24 

 25 .אמרתי תבררו .לא כלום, תנעמי הודלא דיברתי עם , הגזבר

 26 30-שתקציב המועצה הדתית עלה פתאום במה שהסתבר לי זה שנראה  

ר "ביקשתי מאלי יו, ביקשתי מהגזבר. נראה לי משהו לא הגיוני. אחוז 27 

מבקשים להעביר  119-באו אמרו לי עכשיו על ה. רתעשו סד, ועדת הכספים 28 

 29 .לא הבנתי אפילו איך זה עובר. אלף שקל למועצה הדתית מהרזרבה 100

נראה לי ממש לא לעניין לנהל . לא נראה לי מהותי, לא נראה לי משמעותי 30 

 31 .את הדיון הזה

, באמת. לא יודע, לו מישהו היה אומר לי עכשיו שעל זה יפול ויקום דבר  32 

הייתי שמח אם הסוגיה הזו הייתה . כול להבין את הכעס של כולםאני י 33 

 34 . מתבררת לפני כן

 35 

לא מתנגד לכל . אלף 300גם אם יתנו אני רוצה להגיד אני לא מתנגד  :אפרים מעודה 36 

שכמה אני רוצה אבל שהחלוקה לא תהיה בידי איש אחד אלא . פעילות 37 

זה נקרא כסף  כי, אנשים או שראש מועצה דתית שהוא יחליט עם פיקוח 38 
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יש , יש הרבה דתים, עם כל הכבוד .שמיועד לנושאים דתיים ותורניים 1 

 2 .ואני רוצה שיהיה פיקוח, הרבה חברי מועצה דתים פה

זה מה . אני מעדיף לקחת חלק מהכסף לצרכים אחרים ואחר מעדיף ככה  3 

. תתנו חצי מיליון ואני אמרתי פה, אני חס ושלום לא מתנגד. שאני אמרתי 4 

יהיה מצב שאדם יחליט לעשות מה הוא רוצה ויהיה טוב כמה  אבל שלא 5 

. עם כל הכבוד יש בזה ריח לא טוב, שיהיה טוב ויהיה הכי נפלא בעולם 6 

, שאם מביאים אז שיהיה גוף שיפקח ולא לעשות מעשה, ואני מבקש פיקוח 7 

 8 . ק'ללכת למועצה דתית תנו לי צ

 9 

 10 .טוב :חיים געש

 11 

 12 מרולכן אני או, ולכן :אפרים מעודה

 13 

 14 . אי אפשר, ה'חבר :חיים געש

 15 

 16 (מדברים ביחד)

 17 

 18 119אני מסביר לך עוד פעם על , ה'חבר. הבנו. לא טלפון, טלפון, עזוב רגע :חיים געש

שהייתה פה כנראה איזושהי אי , אלף שקל 100מיליון שקל יש פה ויכוח על  19 

 20 .את זהתן לרן לגמור את המספרים ונגמור . הבנה או טעות

 21 

. עה פה טענה לפני זה שהמועצה מכינה את התקציב לא לפי הנחיותהושמ :רן גלר 22 

אז קודם כל המתכונת הזו של התקציב המועצה מכינה לפחות בחמש  23 

י משרד הפנים וקיבל "וזה תמיד אושר ע. באותה מתכונת, שנים האחרונות 24 

 25 .י משרד הפנים"שבחים ע

 26 

 27 .רק אנשים עברו מהקואליציה לאופוזיציה :כוכי גדרון

 28 

, רבותי, אז מה שאמרו פה שאנחנו צריכים להגיש את התקציב על דף אחד :לררן ג 29 

. עם כל ההסברים, דפים הכי מפורט שיש 42אנחנו מגישים תקציב על  30 

זה , והדף הזה שאנחנו צריכים לרכז את החומר ולהגיש למשרד הפנים 31 

 32 .המתכונת של משרד הפנים וזה מוגש מן הסתם במתכונת הזאת

יש הסכמה מקיר  4.57לגבי העלאה של . גבי הארנונהועוד מילה אחת ל  33 

ברוב הרשויות . י מרכז השלטון המקומי וגם משרד הפנים"גם ע ,לקיר 34 

זה גם נמצא בתוך הנחיות משרד . 4.57-המקומיות העלו את הארנונה ב 35 

 36 . 2009הפנים לתקציב 

לרוב  2008-יותר נמוכה מ 2009-מה שהעלית נושא שארנונה ב, ואפרים  37 

וההעלאה היא . אחוז התייעלות של רשות מקומית 20של יש מקדם בגלל ש 38 
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אז , אחוז מה שאמרת לקצץ בהוצאות והכול 20אז . אוקי. אחוז 80-רק ב 1 

 2 .אחוז התייעלות שאנחנו עושים 20זה בדיוק 

 3 

 4 100-אני מבקש לאשר את התקציב עם התיקון של ה, חברים יקרים. טוב :חיים געש

 5 . תאלף שקל לטובת המועצה הדתי

 6 

 7 .אני רוצה להפריד את ההצעה של התיקון מהצעת התקציב. אני מבקש :אפרים מעודה

 8 

אנחנו נצביע על התקציב כפי שהוא . אני מקבל את ההצעה שלך. אוקי :חיים געש 9 

 10 . אלף שקל תוספת למועצה הדתית 100-והסעיף השני זה אישור ה. הוגש

 11 

 12 .טוב :אפרים מעודה

 13 

אני מבקש לאשר תוספת . אין? מי נגד? כפי שהוא הוגש אז מי בעד התקציב :חיים געש 14 

. מתוך הרזרבה, לא להגדיל, שזה עתה אישרנולהגדיל את מסגרת התקציב  15 

מי . אלף שקל 100-להגדיל את תקציב המועצה הדתית מתוך הרזרבה ב 16 

 17 . תודה רבה? מי נמנע? מי נגד ?בעד

 18 

 19 .מי שנמנע יש לו זכות דיבור :אפרים מעודה

 20 

 21 .תנמק בבקשה. טוב :חיים געש

 22 

גם אם הייתה פה . אנחנו לא מתמודדים פה בהצבעה, אין ספק, תראה :אפרים מעודה 23 

מה שאני רוצה להבהיר ואני . הצבעת רוב היא מובטחת, האופוזיציה 24 

 25 2אין לי התנגדות לתת תקציב פי , מבהיר עוד פעם וזה יירשם בפרוטוקול

 26 . לנושאים דתיים 3ופי 

על , אני רוצה לדעת מי אחראיעל הכספים האלה אני הבקשה שלי היא ש  27 

מה שהיה בשנה שעברה לא מקובל , עם כל הכבוד, איזה דברים הם יוצאים 28 

-והצעתי אפילו להגדיל בתנאי שאני רוצה לדעת הרזרבה הזאת של ה. עלי 29 

מי מוציא , אלף איך היא עוברת למועצה הדתית ומי מפעיל אותה 100 30 

 31 . אוכל לבוא ולשנות את דעתי אז אני, אני אקבל תשובה. אותה

 32 

. תודה רבה. הישיבה נעולה. נסביר וננמק, בישיבת ההנהלה הבאה נפרט :חיים געש 33 

 34 .תודה רבה לוועדת הכספים, תודה רבה לגזבר

 35 

 36 סוף הישיבה


