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אני . לפתוח בהרמת כוסית לשנה טובה בחודש הרחמים והסליחות :געש. מר ח 18 

 19 בוא , אפרים .מרים כוסית לחיי המושבה הנהדרת הזאת

לכבוד השנה החדשה תכלה שנה וקללותיה וצרותיה , שנה חדשה, רבותי :מעודה. מר א 20 

, ותחל שנה וברכותיה, ובעיותיה הן במישור הארצי לאומי והן במועצתי 21 

 22 . בורא פרי הגפן, אלוהינו מלך העולם' ברוך אתה ה

אני מאחל לחברי המועצה ולבני משפחותיהם ולתושבי המושבה . אמן :זריהן. מר יח 23 

שגשוג ופריחה ואם , בריאות ואריכות ימים, נה טובההנהדרת הזאת ש 24 

 25 . אפשר בלי מלחמות

 26 .ובלי תאונות דרכים :גדרון. כ 'גב

 27 . ובלי תאונות דרכים, יש עוד שנתיים :זריהן. מר יח

 28 .שמעתי אותך בטלפון :גדרון. כ 'גב

על , את ישיבת המועצה שלא מן המניין אני מתכבד לפתוח, ערב טוב :זריהן. מר יח 29 

 30 . דברי הסבר בבקשה, הגזבר, 2011היום עדכון תקציב  סדר

ומאז עבר מספיק  2010בדצמבר  2011אנחנו אישרנו את התקציב של  :גלר. ח ר"רו 31 

 פרוטוקול ישיבת המועצה המקומית פרדס חנה

 א  "ח באלול תשע"כ 22/9/11 -ה' ביום ג
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הסך הכל . זמן וקרו הרבה דברים שאנחנו נצטרך לעשות עדכון לתקציב 1 

אנחנו צריכים לעדכן היות והרבה . שקל 4,095,000-עדכון מסתכם ב 2 

, בה סעיפים השתנו גם בצד ההכנסות וגם בהוצאותמספרים השתנו והר 3 

צריך לעדכן את התקציב על מנת שנוכל להתנהל בצורה מסודרת  4 

 5 . ותקינה עד סוף השנה

 6 ?כמה חובה? מה לחובה :כאכון. מר א

 7 .אין חובה :גלר. ח ר"רו

 8 ?מה המצב של המועצה עכשיו :כאכון. מר א

 9 ?שמה :גלר. ח ר"רו

 10 .מצב שלה :כאכון. מר א

המועצה סיימה , ח החצי שנתי"אנחנו ערכנו עכשיו את הדו? איזה מצב :גלר. ח ר"רו 11 

 12 איזון תקציבי, באיזון

 13 ?כמה מינוס עכשיו המועצה נמצאת :כאכון. מר א

 14 סך הכל , חצי שנה :גלר. ח ר"רו

 15 בוא נעשה, דקה? איזה מינוס אבי :געש. מר ח

 16 הגירעון הנצבר :גלר. ח ר"רו

 17 ... ? נכון, גירעוןאתה הורדת  :כאכון. מר א

 18 .בשוטף אין למועצה גירעון, הגירעון המצטבר :געש. מר ח

 19 במצטבר :כאכון. מר א

 20 רים נכון לחצי שנה הוא "המצטבר כולל תב :געש. מר ח

 21 .כתשעה מיליון שקל :גלר. ח ר"רו

 22 .תשעה מיליון שקל :געש. מר ח

ל אנחנו מגיעים אחרי בסך הכ, 4,000,000אז על כן סך הכל העדכון הוא  :גלר. ח ר"רו 23 

מן הסתם , העדכון, זה העדכון, שקל 141,642,000-זה יסתכם ב, העדכון 24 

אם למישהו יש שאלות לגבי סעיפי , יש בסעיפי הכנסות והוצאות 25 

 26 . העדכון

 27 120? מה היה הקודם :מעודה. מר א

 28 . לא 120, לא :געש. מר ח
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 1 . 4,095, מילון 4-כ. פלוס 137,000,000הקודם היה  :גלר. ח ר"רו

 2 .אני מבקש לעבור סעיף סעיף :זריהן. מר י

 3 בבקשה :געש. מר ח

מיליון שקל  10-בצד ההכנסות מענק האיזון גדל מ, זה בצד ההכנסות :גלר. ח ר"רו 4 

קיבלנו את המספרים , זאת הייתה הערכה שלנו, שהיה בתקציב המקורי 5 

ר פרס הש. זה המספר הסופי 12,858. 12,858,000, המעודכנים הסופיים 6 

אנחנו עוד לא , 2010שהמועצה קיבלה אותו עבור התנהלות של שנת  7 

 8 . אלף שקל 150-מוערך ב, יודעים את הסכום הסופי

 9 ?אז למה רושמים, עוד לא קיבלת :זריהן. מר י

 10 אנחנו מעריכים אותו  :געש. מר ח

 11 נקבל :גלר. ח ר"רו

 12 נקבל  :געש. מר ח

אבל בזהירות רבה  150-הרבה יותר מסביר להניח שהוא היה , פתוח...  :גלר. ח ר"רו 13 

 14 . אלף שקל 150-הערכנו את זה ב

 15 על סמך תקדים  :כחלון. מר ע

הפרס הזה מוענק כבר עשור פלוס ורוב השנים זה , על סמך הרבה שנים :גלר. ח ר"רו 16 

 17 .אלף שקל פלוס מינוס המספרים 200, נע בין רבע מיליון שקל

 18 .את זה אם לא קיבלת את הכסףאני לא מבין איך אתה מכניס  :זריהן. מר י

אנחנו נוהגים לעשות עדכון , 2011לא יהיה יותר עדכון עד סוף , כי אנחנו :גלר. ח ר"רו 19 

 20 .אחד

 21 ... ואם תקבל את זה  :זריהן. מר י

 22 .הכנסנו את הפרס אחרי שכבר היה אישור :גלר. ח ר"רו

כנראה  אז זה 150-עכשיו אם יהיה יותר מ, 2011-נקבל את הכסף ב :געש. מר ח 23 

אתה לפעמים , יעבור לכיסוי הגירעון הנצבר כמו שעשינו בשנים קודמות 24 

בדצמבר או בסוף דצמבר כספי מדינה שבעצם כבר אין מה  31-מקבל ב 25 

 26 .לעשות והולכים לכיסוי גירעון נצבר

 27 .אני לא יודעת אם אמרנו כל הכבוד :גדרון. כ 'גב

 28 .אמרנו את זה בישיבת מועצה קודמת :געש. מר ח
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 1 . לא זכרתי :גדרון. כ 'גב

 2 .נדמה לי שלא היית פה :געש. מר ח

 3 .פעם אחרונה לא הייתי, הייתי :גדרון. כ 'גב

 4 דמי זיכיון שילוט. אלף שקל 80עדכון , מכירת פחי אשפה :גלר. ח ר"רו

 5 .פחי אשפה אתה מוכר אותם... מה זה  :זריהן. מר י

אנחנו , שיו על צד ההכנסותאנחנו מדברים עכ, אנחנו רוכשים ומוכרים :גלר. ח ר"רו 6 

ההכנסה , יותר רכישה, מעריכים שההכנסה היות ויש יותר פעילות 7 

, אלף שקל נוספים 50-הגדלה ב, דמי זיכיון. אלף שקל 80-צפויה לגדול ל 8 

אגרת רישיון בנייה זה מה שאנחנו לוקחים עבור . אלף שקל בשנה 300 9 

אגרות . וספיםאלף שקל נ 20-ההכנסה צפויה לגדול ב, הטיפול בהנדסה 10 

האגרות עוברות אלינו , אלה האגרות שמי שגובה זה הוועדה, בנייה 11 

אחד הדברים שהשפיעו . 2,300,000אלף שקל זה  800כהכנסה ובמקום  12 

היות וסברנו שבמחצית השניה של , בזמנו עשינו תקצוב לחצי שנה, פה 13 

זה היה לחצי  800היות והוועדה לא קמה אז , אנחנו נקים פה ועדה 2011 14 

 15 . לשנה שלמה 2,300,000עכשיו , שנה

 16 ?לא קמה בסוף הוועדה :כאכון. מר א

 17 . לא ברור עוד :געש. מר ח

 18 . לא השנה :גלר. ח ר"רו

ח כספי של רואה חשבון שלקח הממונה שמעיד שאפשר לפרק "יש דו :געש. מר ח 19 

אני , ח אחר"הוועדה בחרה איזה איש ארגון שהביא דו, את הוועדה 20 

דס חנה כרכור ומגיע להם שירות ברמה אחרת ממה חושב שזה נכון לפר 21 

 22 40אין שום היגיון במצב שבו אנחנו מממנים בין , שאנחנו מקבלים היום

 23 .אחוז מעלויות הוועדה ומקבלים שישית מהשירות 60-ל

אבל אם יש לך כל כך הרבה כסף שאתה משקיע בוועדה למה אתה לא  :זריהן. מר י 24 

 25 ?יכול לשנות את השיעור

הרי התהליך התחיל , הם מוגבלים בכמות העובדים שהם יכולים לקחת :געש. מר ח 26 

לפני מספר שנים כשאנחנו הצגנו את המספרים איך אנחנו משפרים את  27 

הרואה חשבון . המספרים האלה התקבלו, השירות וכמה זה עולה לנו 28 
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. החיצוני שלקח הממונה על המחוז הוכיח שהמספרים שלנו נכונים 1 

הם אומרים שהמצב , ם על הרגליים האחוריותזכרון ובנימינה עומדי 2 

 3 סר ופרדיס 'הבא שיהיה אם אנחנו יוצאים הם יצטרכו לסבסד את ג

 4 אני שאלתי , זה לא מה ששאלתי :זריהן. מר י

יכול להיות שעכשיו לא , הם לא מוכנים לשנות את המבנה הפנימי, דקה :געש. מר ח 5 

-וכניות אחת שבאנחנו עם בודקת ת, אני לא יודע, תהיה להם ברירה 6 

המשמעות של זה , יצרה את רוב ההכנסות של הוועדה בזכרון 2010 7 

מאשר  2הייתה שהלוחות זמנים לקבלת היתר בפרדס חנה היו כמעט פי  8 

 9 .כל ישוב אחר

 10 ... זאת אומרת שבמקום שתהיה עובדת אחת :זריהן. מר י

 11 ...יש לנו בעיה  :געש. מר ח

 12 .הם לא רוצים להעסיק :גלר. ח ר"רו

אלף  35-הברירת מחדל שלי שנגיע ל, תראה יוסי... הם לא רוצים :געש. ח מר 13 

היום הם , ר הוועדה ואז אני אהיה יותר גמיש"תושבים אני אהיה יו 14 

היה שם הליך לא , עומדים על הרגליים האחוריות נגד שינויים פנימיים 15 

, היועץ המשפטי הלך, השמאי הלך, פשוט של הקטנת עלויות הוועדה 16 

מי נבחרה להיות . נבחר שמאי חדש, צת משפטית חדשהנבחרה יוע 17 

הייתה בוועדת ערר של מחוז , אולי אתה מכיר אותה? יועצת משפטית 18 

 19 . תמי שפיר, צפון

 20 . היא חיפאית אני חושב :כאכון. מר א

 21 . ר בועז משהו"השמאי זה ד :געש. מר ח

 22 . הבנתי שהם מפצלים שני שמאים :כאכון. מר א

... השכיר של , בטח לא הסכמתי לאיש שהוצע לשמאי שני ,לא הסכמתי :געש. מר ח 23 

יש שמאי במגזר הערבי בלי שום קשר שעובד עם , יש יותר משמאי אחד 24 

 25 .יהיה דיון נוסף, המגזר הערבי

 26 . העברה מקרנות, הסעיף הבא :גלר. ח ר"רו

מזל טוב לאפרים להולדת , מזל טוב לרינה להולדת הנכד, נעשה הפסקה :געש. מר ח 27 

 28 . הנכד
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 1 ...כולל ארבע נשים במניין, היה לה עשרה איש :מעודה. מר א

 2 . לא יפה :דובר

תוסיף את זה לשאלה , אפרים? בברית בין הבתרים היה מניין, תגיד :געש. מר ח 3 

 4 . מהבוקר

 5 .ככה הילדים רצו :זריהן. מר יר

 6 . 3,400,000-ל 3,055,000-הוגדל מ, העברה מקרנות :גלר. ח ר"רו

 7 ?עבר הקרנותלאן  :זריהן. מר י

אחד לכיסוי מלוות לפיתוח והשני , הסכום הזה הולך לשני דברים :גלר. ח ר"רו 8 

 9 כל ההוצאות . לכיסוי הוצאות משרד מהנדס העיר

... גם בתקציב, מתוקצבות, כל ההוצאות של ההנדסה מופיעות... ככה :געש. מר ח 10 

 11 ...הוצאות מהנדס העיר

 12 ?סליחה? מה אמרת :זריהן. מר י

 13 .הלוואות פיתוח והנדסה :רגל. ח ר"רו

 14 .הלוואות ישנות, שעדיין יש למועצה :געש. מר ח

אגרות . כל שנה, פירעון, אלף שקל כל שנה הלוואות פיתוח 400-יש כ :גלר. ח ר"רו 15 

אלה אגרות בנייה שהיינו צריכים . 0-הופחת ל, אלף שקל 800, בנייה 16 

 17 .לגבות כוועדה

 18 ?איפה :זריהן. מר י

 19 צריכים להקים ועדההיינו  :גלר. ח ר"רו

בתקציב לקחנו בחשבון שאנחנו מקימים ועדה וההחלטות האלה יהיו  :געש. מר ח 20 

 21 .אצלנו אז תראה שבתקציב של הוועדה בזכרון זה גדל

גם אותה , הסעיף הבא גם אנחנו נבטל את הסעיף העברה מקרנות ועדה :גלר. ח ר"רו 22 

אלף  60-פחתה מה, ח על גני ילדים"דו... צריך לבטל, אין ועדה, סיבה 23 

-הגדלה מ, העברה ממשרד החינוך, חינוך מיוחד. אלף שקל 42-שקל ל 24 

סייעות . 350-ל 300-הגדלה מ, הכנסות, קיטנות. 10,000-שקל ל 6,000 25 

אלף  30הכנסה של , אושרה לנו סייעת לילד, משרד הבריאות, רפואיות 26 

עבור  160-ל 80-הגדלה מ, זה מתקציב משרד החינוך, מזכירות. שקל 27 

 28 סייעות . מעיינות ובית ספר דמוקרטי ית ספרב
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 1 . זה מוכר ורשמי הדמוקרטי :געש. מר ח

עבור עובדים שלנו שעובדים בבית ספר מעיינות ? מה זה, בית ספר רגיל :גלר. ח ר"רו 2 

 3 .ובית ספר דמוקרטי

 4 .זה בית ספר רגיל לגמרי מלפני שנתיים :געש. מר ח

 5 ?כמו חורב :כאכון. מר א

 6 . לא כמו חורב, לא :גלר. ח ר"רו

 7 .חורב מוכר ולא רשמי, מוכר ורשמי :געש. מר ח

 8 כמו אלונים :גלר. ח ר"רו

 9 .בית ספר רגיל לחלוטין בישוב :געש. מר ח

 10 ? מי קבע שזה ילך לבתי הספר האלה, אבל רגע :קעטבי. מר י

 11 .זה הגדלת הכנסה :גלר. ח ר"רו

 12 ?או שזה כסף מסומן :קעטבי. ימר 

 13 .ממשרד החינוך מסומןזה הכנסה  :געש. מר ח

אבל מי החליט שזה . הכנסה ממשרד החינוך עבור בתי הספר האלה :קעטבי. ימר  14 

 15 ?הולך לבתי ספר האלה

 16 . הגדלה יואב :גלר. ח ר"רו

 17 .זה הגדלה :גדרון. כ 'גב

זה לא , שרתים. אלף שקל 220-ל 260-הקטנה מ, סייעות. הגדלת הכנסה :גלר. ח ר"רו 18 

. מאותה סיבה של שני בתי הספר 450, 200-הגדלה מ, בניהול עצמי 19 

אחזקת בתי ספר . עגול 2-ל 2,100,000-הקטנת הכנסה מ, ניהול עצמי 20 

 21 .300-הוקטן ל, 350הקטנה , בניהול עצמי

 22 ?אתה מוכן להסביר לי מה זה ניהול עצמי ומה זה אחזקה :זריהן. מר י

קרטי בניהול רוב בתי הספר למעט מעיינות ובית ספר דמו, אסביר לך :גלר. ח ר"רו 23 

גם פה רצינו , לא מאשר זה משרד החינוך, מי שמאשר? .קי.או, עצמי 24 

אישרנו לנו , שיאשרו דרך הניהול העצמי וזה שיטת התחשבנות אחרת 25 

, אז בחלק של ניהול עצמי ההכנסה יותר קטנה, את זה בתקצוב רגיל 26 

 27 .בחלק של ניהול לא עצמי הכנסה יותר גדולה

 28 ?נחנו עוקבים אחרי זהאבל איך א, כן :כאכון. מר א
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בית יודעים כל , ח כל חודש ממשרד החינוך"מקבלים דו, אנחנו עוקבים :גלר. ח ר"רו 1 

עוקבים , יש כל מיני מפתחות, פר כיתה, מה ההקצבה לפי פר ילד ספר 2 

 3 .מיליון שקל-ל 850-הגדלה מ, השתתפות משטרה באבטחה. אחרי זה

 4 ? מה זאת אומרת :כאכון. מר א

 5 נחנו מעבירים כסף א :זריהן. מר י

 6 ...גם כן , המשטרה :גלר. ח ר"רו

 7 .מממנת את האבטחה של מוסדות החינוך :געש. מר ח

 8 מעיינות :גלר. ח ר"רו

 9 . גידול בהכנסות מהמשטרה, נוספו מאבטחים, נוספו בתי ספר :געש. מר ח

 10 כ אנחנו נראה "לצד זה אח :גלר. ח ר"רו

 11 .מי שמשלם זה חברות השמירה :כאכון. מר א

 12 .אנחנו משלמים :גלר. ח ר"רו

 13 .הכסף מגיע למשטרה, אנחנו משלמים :געש. מר ח

 14 . אבל השתתפות, לא כל הכסף :גלר. ח ר"רו

 15 ...לא הבנתי :כאכון. מר א

 16 . חברות האבטחה :כחלון. מר ע

 17 .אנחנו מעסיקים את המאבטחים אבי :גלר. ח ר"רו

 18 אני כאילו מעסיק את המאבטחים  :געש. מר ח

 19 .אנחנו עורכים מכרז :רגל. ח ר"רו

, מופיע פה בסעיף הכנסות, חלק גדול מהכסף מגיע למשטרה, הכסף :געש. מר ח 20 

 21 ... כי נוספו מאבטחים לשני בתי ספר שהוכנסו? למה זה גדל

. 100-ל 145-הקטנה מ, השתתפות משרד החינוך ברווחה חינוכית, הלאה :גלר. ח ר"רו 22 

, רגע, סליחה, רגע, אה, נקבל גם לא, סעיף חבורות נוער לא קיבלנו כלום 23 

 24 . העברה מסעיף לסעיף, חבורות נוער, רגע

 25 ?מה זה חבורות נוער :כחלון. מר ע

 26 זה השתתפות ממשרד החינוך בכל מיני :גלר. ח ר"רו

 27 ?מה זה :כחלון. מר ע

 28 . ס"זה מי שמבצע זה המתנ :גלר. ח ר"רו
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 1 .העברה מסעיף לסעיף :מעודה. מר א

 2 .לסעיףהעברה מסעיף  :געש. מר ח

 3 ? מה זה, רן? מה זה :כחלון. מר ע

 4 .כסף שמגיע לכל מיני תוכניות :גלר. ח ר"רו

 5 ?מי אלה :כאכון. מר א

 6 .ס"מי שמבצע את העבודה זה המתנ, מגיע למועצה :גלר. ח ר"רו

 7 ?איזה עבודה :כחלון. מר ע

 8 איזה חבורות ? מה הם עושים :כאכון. מר א

 9 .פעילות לנוער, ניכל מי, ימי עיון, חוגים :גלר. ח ר"רו

 10 .חבורות נוער :כחלון. מר ע

 11 כן :גלר. ח ר"רו

 12 ?חבורות נוער זה חוגים. זה לא רציני :כחלון. מר ע

 13 .פעילות לנוער שהרשות עושה, כל מיני :גלר. ח ר"רו

 14 ?איזה פעולות :כחלון. מר ע

 15 . יש פעילות של חבורות נוער :גדרון. כ 'גב

 16 ?איזו :כחלון. מר ע

 17 .פי תוכניתל :גלר. ח ר"רו

 18 ?פעילות קהילתית? איזה פעילות :כחלון. מר ע

 19 קהילתית :גדרון. כ 'גב

 20 חבורות נוער? איזה פעילות? הצופים, נוער העובד והלומד... פעילות :כחלון. מר ע

תכף ננסה להשיג תשובה , הלאה, אין תשובה טובה, נשאלה שאלה :געש. מר ח 21 

 22 .  דקה, מפורטת

 23 מה שעושים פה מעבירים מסעיף לסעיף . נודברים לא השת :גלר. ח ר"רו

 24 .אני שאלתי מה זה, אין בעיה להעביר :כחלון. מר ע

 25 .ס"תרצה לקבל פירוט נבקש מהמתנ? מה זה :גלר. ח ר"רו

 26 (לא ברור, מדברים ביחד)הלאה  :געש. מר ח

 27 .בסעיף הזה דברים לא השתנו :גלר. ח ר"רו

 28 ?פירוט נקבל בשבוע הבא, רן :דובר
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 1 (קטע לא רלוונטי. )הלאה, כן :געש. מר ח

 2 ... אולי תעשה הפסקה חמש דקות :זריהן. מר י

 3 כן, הלאה :געש. מר ח

 4 ס"כל מה שביקשו במתנ :כאכון. מר א

 5 .70-ל 90-הקטנה מ, קייטנות :גלר. ח ר"רו

 6 . הלכו לברר :געש. מר ח

 7 ?אתה לא יודע מה זה :כחלון. מר ע

 8 לא :געש. מר ח

 9 קטנהמשרד הקליטה ה :גלר. ח ר"רו

 10 הלאה :געש. מר ח

גם פה יש העברה מסעיף לסעיף , אחר כך יש. אלף שקל 12-ל 15-מ :גלר. ח ר"רו 11 

 12 רווחה. נושא טכני, אחד פותחים, סעיף אחד סוגרים. בנושא של ספורט

 13 ?חבורות נוער... כל דבר  :זריהן. מר י

 14 .עניין טכני. כמו החבורות נוער :גלר. ח ר"רו

 15 ?סוגרזה גם אתה  :כאכון. מר א

 16 ?לאן זה הולך, אז מה זה :זריהן. מר י

 17 גם פה מי שאחראי לבצע את הפעולות, זה בנושא של ספורט :גלר. ח ר"רו

 18 .ס"זה גם מתנ :כאכון. מר א

 19 .ס"זה המתנ :גלר. ח ר"רו

 20 .אלף שקל 210 :כאכון. מר א

 21 .סך הכל השינוי זה מיליון שקל על כל סעיפי הרווחה, רווחה, כן :גלר. ח ר"רו

 22 ?מיליון שקל למה :כאכון. א מר

 23 תוספת הכנסות . מיליון שקל :גלר. ח ר"רו

 24 . אנחנו מכסים בהכנסות, תוספת :געש. מר ח

 25 .אנחנו נראה אחר כך בצד של ההוצאות :גלר. ח ר"רו

במהלך השנה , מיליון שקל 18ההערכה התקציבית הייתה בדצמבר  :געש. מר ח 26 

ה שמשרד הרווחה מעביר נכנסנו סכומים נוספים בכל הצד של הרווח 27 

 28 . שקל יותר 1,020,000
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 1 ?מה זה, רגע רן :כאכון. מר א

 2 ?מה זה :געש. מר ח

 3 .'ורג'זה תקציב של ג, חבורות רחוב :געש. מר ח

 4 . זה מה שהוא אמר :גדרון. כ 'גב

 5 כן :געש. מר ח

 6 הצטיידות  :גלר. ח ר"רו

 7 ?הכסף ואתם לא יודעים על מה' ורג'זה של ג :זריהן. מר י

... הלכנו לבדוק עם מי ש, שאלתם', ורג'הפעילות של הקידום נוער של ג :גלר. ח ר"רו 8 

 9 צלצלו לשלום כדי לבדוק את תת הסעיפים , תת הסעיפים

 10 ? מה זה... אלף שקל של ה 60-וה :כאכון. מר א

 11 .תכף נלך לשאול עוד פעם חברים :געש. מר ח

בטח , בתי ספר, יני פעולותכל מ, יום ספורט ישובי, פעילויות ספורט :גלר. ח ר"רו 12 

 13 .שיש

 14 ?למה אתה עושה ככה, רגע :גדרון. כ 'גב

 15 ?איזה יש :כאכון. מר א

 16 .יש יום ספורט :גדרון. כ 'גב

 17 . יש כזה אירוע :גלר. ח ר"רו

 18 ?מי מממן את זה :גדרון. כ 'גב

 19 . שהם מממנים את זה :כאכון. מר א

 20 ? מה אתה אומר :גדרון. כ 'גב

 21 לא, אל, לא? מי :גלר. ח ר"רו

 22 בשנה שעברה מימנו את זה  :כאכון. מר א

 23 אנחנו ? מי מימן :גדרון. כ 'גב

 24 .ס מימן את זה"המתנ :כאכון. מר א

 25 אנחנו מעבירים , ס"לא המתנ :גדרון. כ 'גב

 26 .המועצה מעבירה :גלר. ח ר"רו

 27 . ס אבל"זה המתנ :כאכון. מר א

 28 .הלאה רן :געש. מר ח
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 1 הצטיידות מועדניות :גלר. ח ר"רו

אנחנו החלטנו מלפני שנתיים לעשות ימי . יש תשובה, אני אענה לו :גדרון. כ 'גב 2 

אנחנו מעבירים כסף ... קשר בין בתי הספר היסודיים ... ספורט  3 

 4 ...מנהל הספורט הוא זה , ס מפעיל את זה"המתנ, ס"למתנ

 5 ...הם למעשה, זה מה שאני אומר :כאכון. מר א

 6 .הם מפעילים :גדרון. כ 'גב

 7 .הם משלמים את זה :וןכאכ. מר א

 8 .זה כסף שלנו :גדרון. כ 'גב

 9 .לא לפה, כסף שאנחנו מעבירים לשם למעשה :כאכון. מר א

אם זה קידום , אני מאוד מבקש פירוט, אני רוצה לחזור לחבורות נוער :כחלון. מר ע 10 

 11 . חבורות נוער זה משהו אחר לגמרי, נוער זה קידום נוער ויש לו את כל ה

לנושא של התקציב הנושא  לא , עמוס, אלה יכולה להיות רלוונטיתכש :גלר. ח ר"רו 12 

 13 . רלוונטי

 14 ? למה רן :כאכון. מר א

 15 נבדק  :געש. מר ח

 16 .כי אנחנו לא מגדילים ולא מקטינים את הסעיף :גלר. ח ר"רו

כמה בני נוער , הגיע הזמן אולי שמישהו יעשה בדיקה מה זה קידום נוער :כחלון. מר ע 17 

 18 ויותבגר, מצליחים בכלל

אנחנו נשמח להציג את הפעילות היוצאת , אני שמח להערה ולהתעניינות :געש. מר ח 19 

 20 . 'ורג'מן הכלל של ג

 21 .אני מתאר לעצמי :כחלון. מר ע

כמה , עם מי מלמד, ואנחנו נציג אותה פה בפירוט עם מספרי תלמידים :געש. מר ח 22 

 23 נשמח להציג לכם את זה , מי האוכלוסיה, כיתות

 24 .א צריך להציג ליל :כחלון. מר ע

 25 לכם :געש. מר ח

 26 . כמה הושקע וכמה הצליחו :כחלון. מר ע

 27 .וזה לא רק ציונים :גדרון. כ 'גב

 28 . זה מספיק :כחלון. מר ע
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 1 .קידום נוער הוא לא רק ציונים :גדרון. כ 'גב

 2 . לא ללמד אותי מה זה קידום נוער :כחלון. מר ע

 3 .צה ללמודאו שאתה רוצה ללמוד או שאתה לא רו :געש. מר ח

 4 .אני רוצה לשמוע :כחלון. מר ע

 5 .אז אני מסביר לך :געש. מר ח

 6 עובדות :כחלון. מר ע

 7 .סליחה, אבל קידום נוער הוא לא רק ציונים :גדרון. כ 'גב

 8 .אם אפשר יהיה לעשות :געש. מר ח

 9 .זה מה שאתם מציגים כל הזמן :כחלון. מר ע

 10 ... זה  לגבי היום ספורט ישובי, אגב כוכי :כאכון. מר א

 11 ?מה :גדרון. כ 'גב

 12 .ביטלו אותו עם כל ההסעות אז :כאכון. מר א

 13 ?איזה הסעות :גדרון. כ 'גב

 14 .היום ספורט לא התקיים בסוף. של הסעות... שהיה  :כאכון. מר א

 15 .זה התקציב של השנה, זה עוד השנה, זה לא קשור, מה פתאום :גדרון. כ 'גב

 16 .בשנה שעברה זה לא היה :כאכון. מר א

 17 השנה , שנה שעברה זה היה :גדרון. כ 'גב

 18 .זה לא התקיים, זה לא היה השנה...  :כאכון. מר א

 19 ... אני אזמין אותך באופן אישי , יתקיים :גדרון. כ 'גב

 20 .אלף שקל 50הרשאה של משרד החינוך ,הצטיידות  :כאכון. מר א

 21 ... בשנת הלימודים , זה היה :גדרון. כ 'גב

 22 כוכי :געש. מר ח

הקטנת השתתפות , משרד הקליטה. יש לנו עוד הרבה סעיפים, נמשיך :גלר. רח "רו 23 

תקציב של המשרד , מחזור. אלף שקל 90-ל 150-משרד הקליטה מ 24 

והסעיף , אלף שקל זה בא מהמשרד להגנת הסביבה 54. להגנת הסביבה 25 

 26 סך הכל הכנסות . אלף שקל זה הכנסות עצמיות מהכנס 50, הבא

 27 תפות בכנס החברות שהשת :געש. מר ח

 28 .מהתרומות והשתתפויות :גלר. ח ר"רו
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 1 ? אלף שקל זה היה הכנסות 104 :זריהן. מר י

-את התחזית מ, הכנסות מריבית הקטנו את הסכום. זה היו הכנסות :גלר. ח ר"רו 2 

 3 .אלף שקל 700-שקל ל 1,000,000

 4 .הכנסות מריבית :זריהן. מר י

 5 .הכנסות מריבית :גלר. ח ר"רו

 6 ?אתה לא יודע כמה כסף יש וכמה ריבית צריך להיכנס, מה :זריהן. מר י

 7 .כמה ריבית אי אפשר לדעת :גלר. ח ר"רו

גם , יורד, במשך השנה הכסף עולה, אתה עושה הערכה בתקציב השנתי :געש. מר ח 8 

אלא אם כן אתה שם פיקדון בריבית קבועה מפה ? נכון, אצלך בחשבון 9 

, הוא נשאר, בל סכוםעד שבוע הבא וגם הסכומים משתנים כי אתה מק 10 

 11 . עד שאתה צריך לשלם אותו או לספק או לעבודות פיתוח

 12 .זה לא רק ריבית :כחלון. מר ע

 13 כן :געש. מר ח

 14 .אלף שקל 200-ל 480-הקטנה מ, ס מהרגולציה"חל, סעיף הבא :גלר. ח ר"רו

הגעתם להסכם , ס"מה קורה בחברה בחל, אדוני ראש המועצה...  :זריהן. מר י 15 

 16 ?בוררות

 17 .לצערי לא :געש. ח מר

אלף שקל בחודש לביטוח  180היו צריכים לשלם לנו , מה שדובר בזמנו :זריהן. מר י 18 

 19 ?מה קורה עם הכסף הזה. אלף שקל על הרגולטור 38ועוד 

אלף שקל לא משולמים  180-ה. אז אני אסביר לך מה קורה עם הכסף :געש. מר ח 20 

 21 . זה אחד הנושאים המרכזיים בבוררות, מההתחלה

 22 ?כמה שנים... מה זה  :זריהן. ר ימ

הבוררות נמשכת כבר . 99-מ, אלף שקל 180-תחלה לא שולמו המהה :געש. מר ח 23 

 24 .שנה רביעית

 25 . זה הריבית, אנחנו מנהלים את הכסף על ידי גופים גדולים :גלר. ח ר"רו

 26 הבוררות :געש. מר ח

 27 . ח מדינה"אג, זה לא בבורסה :גלר. ח ר"רו

 28 . שיו היא תקועה כבר חצי שנהעכ :ובראן'ג. ד ג"עו
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המטרה שלנו בבוררות היא להוציא , הבוררות נמשכת שנה רביעית :געש. מר ח 1 

תתקן , במקביל הגשנו כמועצה תביעה נגד משאבי מים. אותם מפה 2 

הגשנו תביעה בשם , מיליון שקל נדמה לי 8,4, אותי אם אני טועה 3 

ות נוספת במקביל מתנהל בורר, וזה נמשךהמועצה על משאבי מים  4 

מכון טיהור חדרה ששמה , ש"על ידי מט, חלק קטן, שאנחנו חלק בה 5 

, מתנהלת בוררות גם כנגד אותה חברה שמפעילה פה את משאבי מים 6 

שמה זה נקרא , זה גלגולים של חברה, מכון הטיהור, הבוררות שמה 7 

אבל זה אותן חברות בנות של שיכון ובנוי , פה זה משאבי מים, ניטרון 8 

שם הבוררות מתנהלת שנה וחצי וגם היא , כן היו של כלללפני , היום 9 

 10 .עדיין לא הסתיימה

 11 ? אז ממה הכסף הזה :זריהן. מר י

אנחנו , מאחר ובחברה. את זה משלמים...  38, את הדמי רגולציה :געש. מר ח 12 

ס אנחנו עושים את הפעולות גם של "למעשה במקום החל, עושים 13 

גם של החיוב של האגרות , הגם של הפיקוח על ידי ההנדס, הרגולציה 14 

 15 וגם את העבודה 

 16 חשבונאות :גלר. ח ר"רו

, ס וגם את הפעילות של מינהל המים"כל הפעילות שמלווה את החל :געש. מר ח 17 

 18 .כי הם לא תאגיד מוכר במתכונת של התאגידים החדשים, רשות המים

 19 ?ההמועצה גוב, אנחנו גובים היום היטלים על אגרות ביוב ומים :זריהן. מר י

 20 לא :געש. מר ח

 21 200-ל 550-הקטנה מ, הכנסות שנים קודמות, סעיף אחרון בהכנסות :גלר. ח ר"רו

 22 .אלף שקל

 23  550איך יש לך הקטנה אם יש לך צפי של  :זריהן. מר י

 24 ...משרד החינוך, היה צפי של כל מיני הכנסות :גלר. ח ר"רו

חלק , יב בדצמבראתה מכין תקצ, אתה עושה, דקה, אתה בונה תקציב :געש. מר ח 25 

ממשרדי הממשלה למרות שתקציב המדינה עבר לשנתיים ולכאורה  26 

חלק ממשרדי , 2012יכולנו לקבל כבר עכשיו את הניירות לתקציב  27 

אתה מעריך שתקבל סכום . הממשלה מעבירים אותם במהלך השנה 28 
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בשביל זה אתה עושה את , הסכום הזה לא נכנס, עוברת השנה, מסוים 1 

 2 . העדכון

 3 .אלף שקל 30-שקל ל 10,000-בצד ההוצאות אירוח מ :לרג. ח ר"רו

 4 ?למה כל כך הרבה? מה זה :זריהן. מר י

 5 .ל"אורחים מחו, בעיקר זה אירוח :גלר. ח ר"רו

שבוע שעבר העיר התאומה אירחה את נציגי פרדס חנה כרכור שנסעו על  :געש. מר ח 6 

לגראץ  תמי בר ששת וענת ברסמן נסעו על חשבונם, חיה בן צבי, חשבונם 7 

, למדו את כל נושא הרווחה, ימים 4שהו שמה , וקיבלו אירוח מהעירייה 8 

אני אומר חיה נסעה , נגישות, ילדים בסיכון, אלכוהול, גמילה מסמים 9 

 10 .תמי נסעה על חשבונה וענת ברסמן נסעה על חשבונה, על חשבונה

 11 ?מי החליט שהם יסעו ומישהו אחר לא :זריהן. מר י

מאחר , הם לא נסעו על חשבוננו, י שנסע לנושא הרווחה נטוצוות מקצוע :געש. מר ח 12 

כל מי שירצה ( לא ברור, מדברים ביחד)והם לא נסעו על חשבוננו   13 

מחברי המועצה לנסוע על חשבונו לגראץ אני מבטיח לך שיקבל אירוח  14 

 15 . על חשבון עיריית גראץ

 16 משנה  זה לא, או לא על חשבונם, אם יוצאת משלחת על חשבונם :כחלון. מר ע

 17 .זה משנה :געש. מר ח

 18 ...אפשר , ה'צריך לומר חבר... לא משנה, אני חושב שצריך :כחלון. מר ע

 19 .לידע את האנשים :זריהן. מר י

 20 ? לא, מה :כחלון. מר ע

 21 . אלף שקל 50-ל 40-מוצאות אחזקת רכב ה, הלאה :גלר. ח ר"רו

 22 ?איזה אוטו זה :זריהן. מר י

 23 . אש המועצהשל ר, ראש המועצה :כאכון. מר א

 24 ?ראש המועצה :זריהן. מר י

 25 .8,000-ל 15-הוצאות טלפון הקטנה מ. כן :גלר. ח ר"רו

 26 ?ושלום להוט :זריהן. מר י

 27 . בין היתר גם ראש המועצה מדבר מעט :גלר. ח ר"רו

 28 .הוא לא עובד :כאכון. מר א



  04-8666313,ישיבת מועצת פרדס חנה שלא מן המניין                                                     חברת איגמי
 27.9.11                                                                                                               ( 41) 9/10' ישיבה מס

 
 

17 

 1 יש לו סגן שמדבר, אין לו עם לדבר :זריהן. מר י

 2 . שלא מדברים עובדיםכ, חשבתי להפך :גלר. ח ר"רו

 3 . מאז שהסגן החדש בא הוא כבר הפסיק לדבר. אז הוא לא מדבר :זריהן. מר י

 4 . אלף שקל 150-ל 50-הגדלה מ, בלניותק :גלר. ח ר"רו

 5 ?מה זה קבלניות :זריהן. מר י

זה כל מיני סקרים ואחסון מסמכים ונושא של בטיחות ונושא של  :גלר. ח ר"רו 6 

 7 .נגישות

 8 . 'ג' ב' קבניות א, מה אתה לא מביא את זה מסודרל :זריהן. מר י

 9 יש דברים  :גלר. ח ר"רו

 10 ?למה כל פעם צריך לשאול אותך את אותן השאלות :זריהן. מר י

זה דברים שזה הסכמים שאפשר להעריך מראש ויש דברים שהם  :גלר. ח ר"רו 11 

 12 .פעולות אד הוק

 13 ?נכון, אבל הפעולות האלה נעשו :זריהן. מר י

גן . אנחנו מדברים עכשיו על הגדלה עד סוף השנה, חלק נעשו וחלק לא :לרג. ח ר"רו 14 

 15 . פעולות שעוד לא עשינו

 16 ?מה זה? מה אתה אומר זה קבלניות :זריהן. מר י

 17 .קבלניות זה יועץ נגישות ויועץ בטיחות וארכיון :גלר. ח ר"רו

 18 ? נכון, אם זה יועצים וכאלה דברים יש חשבוניות :זריהן. מר י

 19 יש :גלר .ח ר"רו

אתה יכול להראות לי את הקבלניות האלה בחשבוניות מס מי האנשים  :זריהן. מר י 20 

 21 ?שמקבלים פה כסף

 22 . 70-ל 50-הגדלה מ, שונות. אני אראה לך :גלר. ח ר"רו

 23 ?מה זה שונות :כאכון. מר א

פה ארון ופה ארונית וכל מיני דברים שצריכים , רכש, כל מיני, שונות :גלר. ח ר"רו 24 

 25 .במהלך השנהלקנות 

אני רוצה לשבת על כל , אני אתאם אתך מראש, צריך לשבת אתך :זריהן. מר י 26 

 27 ...החשבוניות ש

 28 ...פעם רצית לקבל ו, אין בעיה :גלר. ח ר"רו
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 1 .הכנתי לך חוברת :געש. מר ח

 2 ...אתה הבאת אותו למליאה , לא יודע :זריהן. מר י

 3 . וקיבל הכל :גלר. ח ר"רו

 4 לא נכון :געש. מר ח

 5 . אתה קיבלת יוסי :גלר. ח ר"רו

כל , קיבלתה אותה עם כל הפירוט, חוברת כרוכה בכחול, קיבלת אותה :געש. מר ח 6 

 7 .כרטיס עם הפירוט שלו

 8 ...למשל, דרך אגב זה כולל זה שעושה את הבדיקה של מכרזים :מעודה. מר א

 9 .100-ל 70-הגדלה מ, ניקיון. אנחנו נגיע לזה... זה גם , זה סעיף אחר :גלר. ח ר"רו

המספר כרטיס מופיע בכל ? מופיעים המספרים האלה... חשבוניות :זריהן. מר י 10 

 11 ? איך אתה יודע מה מופיע בכל סעיף? חשבונית

 12 . מדפיס לך את הכרטיס :גלר. ח ר"רו

 13 ...כל מיני דברים...  :זריהן. מר י

 14 .אני מדפיס לך את הכרטיס :געש. מר ח

 15 .יסאני אדפיס לך את הכרט :גלר. ח ר"רו

 16 ...שכתוב  :געש. מר ח

 17 ...יש שם פירוט, כל הפעולות שנעשו באותו כרטיס :גלר. ח ר"רו

 18  (לא ברור, מדברים ביחד.  )אני אראה לך במחשב אצלי, חכה :געש. מר ח

 19 חיים :גלר. ח ר"רו

 20 יש לו :גדרון. כ 'גב

 21 ?יש לך, אה :געש. מר ח

 22 . על סוף שנהאתה צריך לא לשכוח שמדובר על עדכון  :גדרון. כ 'גב

 23 ?... אז למעשה מה יש לבר כוכבא :כאכון. מר א

 24 .תשאל אותו :זריהן. מר י

 25 ( לא ברור, מדברים ביחד)... שהוועדה לא אושרה...  :כאכון. מר א

 26 . אלף שקל 130-ל 100-הגדלה מ, פרסומים :גלר. ח ר"רו

 27 .אני רוצה פה להבין משהו על פרסומים, רן, רגע :כחלון. מר ע

 28 כן  :גלר. ח ר"רו
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שטחי הפרסום של , במכרז של השילוט היה מדובר שפרסומי המועצה :כחלון. מר ע 1 

 2 המועצה כולל ההפקה ממומנים על ידי 

 3 .ככה זה עובד :גלר. ח ר"רו

 4 . כולל הגרפיקה, רן :כחלון. מר ע

 5 .לא נכון :גדרון. כ 'גב

 6 .זה נכון, זה נכון, לא :גלר. ח ר"רו

 7 !רן :כחלון. מר ע

 8 הקבלן  :רגל. ח ר"רו

 9 ...בדיוק זאת השאלה שלי :כחלון. מר ע

 10 מפיק על חשבונו ותולה על חשבונו ומסיר על חשבונו :גלר. ח ר"רו

זה מה שיש , זאת בדיוק השאלה שלי, זאת השאלה שלי, רגע, לא, לא :כחלון. מר ע 11 

... את אומרת באמת וזה נכון, נורית, רגע, וכשהיא אומרת לא. במכרז 12 

 13 כון להיום במשרד חיצוניהגרפיקה מבוצעת נ

 14 לא, לא, לא :גלר. ח ר"רו

 15 ?מה לא :כחלון. מר ע

 16 לא :גלר. ח ר"רו

 17 ?מה לא :כחלון. מר ע

 18 .גרפיקה על חשבוננו גם במכרז וגם בפועל :גלר. ח ר"רו

 19 אבל עכשיו אמרת משהו אחר :כחלון. מר ע

 20 הדפסה ותליה, אותוהם מייצרים , לא גרפיקה, לא :גלר. ח ר"רו

 21 זה הפקה , דיברנו הפקה פלוס שטח הפרסום, רן :לוןכח. מר ע

 22 בוא נראה מה, לא :גלר. ח ר"רו

קחו את , למה להתווכח סתם, אפשר לקחת ולקרוא אותו, המכרז :געש. מר ח 23 

 24 .תקראו מה כתוב בו, המכרז

 25 מהיום הראשון גרפיקה על חשבוננו :גלר. ח ר"רו

 26 אבל זה גם הפקה  :כחלון. מר ע

 27 ההדפס :גלר. ח ר"רו

 28 .עד היום לא שמענו כלום... חיים :כחלון. מר ע
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 1 . ותליה על חשבונם :גלר. ח ר"רו

 2 .אני יורד למטה ובודק, תרים לי טלפון :געש. מר ח

 3 .לא צריך להרים לך טלפון :כחלון. מר ע

 4 ?מה, למה אתה לא צריך להרים לי :געש. מר ח

 5 .אני לא אטריד אותך :כחלון. מר ע

 6 ...מה, עמוס :זריהן. מר י

 7 רן, הלאה :כחלון. מר ע

 8 .400-ל 200-הגדלה מ, משפטיות :גלר. ח ר"רו

 9 ?מה זה הפרסומים, רגע :זריהן. מר י

 10 ?הגרפיקה כולל ההפקה וכל זה... זה הפקה על חשבון :כחלון. מר ע

 11 נכון :זריהן. מר י

חבל , חוץ מהגרפיקה, רק ההפקה, הגרפיקה לא, אומר רן לא, לא :געש. מר ח 12 

 13 . להתווכח

 14 אבל יש את המכרז :זריהן. ר ימ

, יש את המכרז, אני אין לי את המכרז בראש, ה'חבר, אז קח את המכרז :געש. מר ח 15 

אם כתוב גרפיקה אני אתן סטירה לרן כי הוא לא שומר על , תקרא 16 

 17 . האינטרסים שלי

 18 ...הוא יתלונן נגדך  :זריהן. מר י

 19 . אההל, מתלוננים כל היום, בסדר, הוא יתלונן :געש. מר ח

 20 .אלף שקל 400-ל 200-הגדלה מ, משפטיות :גלר. ח ר"רו

 21 הופה :זריהן. מר י

 22 ... ובראן'זה ג :מעודה. מר א

 23 . אולי תסביר לנו על מה :זריהן. מר י

 24 .ובראן'לא קשור לג, ובראן'לא קשור לג :גלר. ח ר"רו

 25  .די כבר, תפסיקו כבר, ובראן בכלל'לא קשור לג, ובראן'לא קשור לג :געש. מר ח

 26 . זה לא שכר יועץ משפטי :ובראן'ג. ד ג"עו

 27 . זה לא שכר, מה זה :גלר. ח ר"רו

 28 .אלף גם פה 15... אלף שקל צריך לשלם 15 :זריהן. מר י
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 1 (  לא ברור, מדברים ביחד), קבלניות, הלאה  :גלר. ח ר"רו

 2 .בוא תסביר לנו, מה זה, משפטיות :זריהן. מר י

 3 .ם מה שאנחנו מפסידיםזה ג, זה הוצאות משפט :גלר. ח ר"רו

 4 מה הפסדנו :זריהן. מר י

כל אחד , כל אחד שנופל, יש הרבה הליכים, זה אגרות שאנחנו משלמים :גלר. ח ר"רו 5 

 6 .שמקבל מכה תובע סכומים כאלה ואחרים

 7 ...אני אראה לך סכום כמו כרטיס כזה, הפסדים בתביעות קטנות :געש. מר ח

 8 ?ובראן לא פה בכלל'אז ג :זריהן. מר י

 9 לא :געש. מר ח

 10 . ובראן לא פה בכלל'שכר הטרחה של ג :גלר. ח ר"רו

 11 . אין הגדלה בכלל :ובראן'ג. ד ג"עו

 12 . הלאה. זה לא שכר טרחה :געש. מר ח

 13 קבלניות :גלר. ח ר"רו

 14 רגע, רגע, רגע :זריהן. מר י

 15 .100-ל 50-מ :גלר. ח ר"רו

 16 מעודה אפרים, מעודה, מעודה, רגע בבקשה :זריהן. מר י

 17 כן :מעודה. מר א

 18 קבלניות. תפסיק להפריע, חבר הנהלה :זריהן. מר י

אלף  500-ל 400-הגדלה מ, עמלות בנק, אלף שקל נוספים 50קבלניות  :גלר. ח ר"רו 19 

 20 . שקל

 21 ? אלף שקל עמלות 100עוד  :זריהן. מר י

כל הכנסה שאנחנו , זה לא לבנק, בעיקר זה עמלות מכרטיסי אשראי :גלר. ח ר"רו 22 

 23 .רוב הסכום זה עמלות, כרטיס אשראי משלם אחוז עמלהמקבלים דרך 

 24 ?המועצה קונה בכרטיסי אשראי :זריהן. מר י

 25 .לא קונה :גלר. ח ר"רו

 26 כשאני מקבל כסף, לא :געש. מר ח

 27 ארנונה או היטלים :גלר. ח ר"רו

 28 מי שמשלם בכרטיסי אשראי :געש. מר ח
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קרן , זר הלוואותהח. משלמים עמלות וזה רוב הסכום זה עמלות :גלר. ח ר"רו 1 

אלף  30-הגדלה ב, ע"שפ' ע מח"שכר שפ. וחצי 3-ל 3,880-הקטנה מ 2 

 3 .שקל

 4 ? מה זה? חצי משרה? זה עוד עובד, מה :זריהן. מר י

 5 . אלף שקל זה בעיקר שעות נוספות וכל מיני 30 :גלר. ח ר"רו

 6 ?שעות נוספות של מי :זריהן. מר י

 7 . ע"של עובדי שפ :גלר. ח ר"רו

 8 אחזקת רכב :זריהן. מר י

 9 .אלף שקל 40, סעיף, אחזקת רכב :גלר. ח ר"רו

 10 ?אלף 40מה זה  :זריהן. מר י

יש פה הרבה סעיפים של אחזקת , אנחנו העברנו פה, אלף זה אחזקה 40 :גלר. ח ר"רו 11 

 12 .עשינו רה ארגון, רכב

 13 ?40זה אחזקה  :זריהן. מר י

 14 כל הסעיפים זה אחזקה למעט , כן, אחזקה :גלר. ח ר"רו

 15 ?יש 40, כמה מכוניות יש במועצה :זריהן .מר י

 16 .רכבים פלוס מינוס 25משהו כמו , 40-פחות מ, לא :גלר. ח ר"רו

 17 ?אלף שקל בשנה לכל אוטו 20עוד פחת ... ? רכבים 25 :זריהן. מר י

 18 פחת הוא, אין לנו פחת :גלר. ח ר"רו

 19 ?למה אין פחת :זריהן. מר י

 20 . לא רושמים פחת, וירטואלי :גלר. ח ר"רו

 21 בתקציב :ובראן'ג. ד ג"עו

 22 . 80-מכרת ב, 100-קנית אוטו ב, מה זה, אבל אתה מפסיד אותו :זריהן. מר י

 23 הפער בין רכישה ומכירה  :גלר. ח ר"רו

 24 ... ח כספי של "ח של המועצה הוא לא דו"הדו :געש. מר ח

 25 .רכב טיאוט ישן :גלר. ח ר"רו

 26 ?למה אנחנו לא מוכרים אותו :כאכון. מר א

 27 .העמדנו אותו למכירה :גלר. ח ר"רו

 28 אנחנו נשמיש אותו  :געש. מר ח
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 1 . אלף שקל 40הערכת שמאי  :גלר. ח ר"רו

אנחנו , 7,000ההצעה הכי גבוהה הייתה , אלף שקל 40הערכת שמאי  :געש. מר ח 2 

היום יש . נבדוק אפשרות להשמיש אותו ושיהיה לנו רכב טיאוט שלישי 3 

 4 .לו בעיית שסי

 5 ?בבנימינהזה שהיה  :מעודה. מר א

 6 כן :געש. מר ח

 7 . אלף שקל 40להחליף את השסי זה , לא כדאי לתקן לו את השסי :כאכון. מר א

 8 .שקל 7,000-אבל גם לא כדאי למכור אותו ב :געש. מר ח

, חשבנו שלא נעשה הפעלה השנה, אלף שקל 25? מה זה, רכב טיאוט :גלר. ח ר"רו 9 

בתחילת השנה . אלף שקל 25, בסוף הפעלנו את הרכב מספר חודשים 10 

 11 .הרכב עבד, הוא עבד

 12 .תשאל אותו בטלפון... יש , אני לא מבין את הדברים האלה :כאכון. מר א

שהוא מאפשר לנו לצאת מהוועדה אני אתן לו את , שיודיע שהוא מוותר :געש. מר ח 13 

 14 . זה מתנה

 15 . אחרי שניה תיקח את זה כמו בנימינה בחזרה :זריהן. מר י

 16 .אלף שקל 100 -ל 150-הקטנה מ, טרכב טיאו :גלר. ח ר"רו

 17 ?למה הקטנה, מה זה הקטנה :זריהן. מר י

בחלק מהזמן הפעלנו את הישן אז הגדלנו הוצאה פה והקטנו הוצאה  :גלר. ח ר"רו 18 

 19 .1,300,000 -ל 1,100,000-הגדלת סעיף מ, ניקיון רחובות. שם

 20 ?מה קרה, למה :זריהן. מר י

 21 .את מספר העובדים עשינו מכרז חדש והגדלנו :גלר. ח ר"רו

 22 ... כמה , רק שניה :כאכון. מר א

 23 . ניקיון הרחובות... :גלר. ח ר"רו

אם אני מפעיל שלושה , אני רוצה לתקן את השסי, זה מה שאני אומר :געש. מר ח 24 

 25 . התדירות ברחובות יותר גבוהה

 26 . אם יהיה לך נהג נוסף, יפה :כאכון. מר א

 27 .יהיה לי נהג נוסף :געש. מר ח

 28 . רק מהיום עד סוף השנה, לא כל השנה אבל :כאכון. מר א
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 1 . שקל 10,000-הגדלה ב, ע"הוצאות שונות בשפ :גלר. ח ר"רו

 2 ? ע"שונות בשפ? מה זה :זריהן. מר י

 3 .כל מיני רכישות קטנות שעושים באגף, ע"מחלקת שפ, ע"באגף שפ :גלר. ח ר"רו

 4 ?ע"למה אתה לא רושם שונות בשפ :זריהן. מר י

, הנה, רכב פורד. ע"שונות שפ, ע"זה שפ 17122, ע"כי הסעיף הוא של שפ :רגל. ח ר"רו 5 

 6 .הסעיף הזה מבוטל, פה העברנו פשוט רכבים ממחלקה למחלקה

 7 ? איזה אוטו זה :זריהן. מר י

ברה , ע"מחלקת שפ, חלק מהרכבים עברו ממחלקת תפעול .רכב פורד :גלר. ח ר"רו 8 

פורד עבד חלק מהזמן  ,הרכב הנוסף. ארגון והסדר מחדש של רכבים 9 

 10 40, רכב חדש שנרכש, פיאט. שקל 10,000הוצאה של , ע"במחלקת שפ

 11 .חודשים 4נרכש לפני , אלף שקל בתחילת השנה

 12 ? של מי זה :זריהן. מר י

 13 . פיאט זה לפקח :גלר. ח ר"רו

 14 ?חבורות רחוב מה אמרנו :געש. מר ח

 15 ?זה אחזקה :מעודה. מר א

 16 . זקההכל אח, רק אחזקה :גלר. ח ר"רו

 17 ?ומאיפה היה הרכישה שנה שעברה :מעודה. מר א

 18 .מאושר והכל, ר"פתחנו תב, ר"מהתב :גלר. ח ר"רו

 19 ?זה אוטו קיים או לא, מה? זה האוטו שהכנסת אותו לעבודה 10,000 :זריהן. מר י

 20 .זה רכב חדש :גלר. ח ר"רו

 21 .שקל 10,000-לפני זה הפורד של ה, לא :זריהן. מר י

 22 .זה פורד שעבד מספר חודשים עד שהחלפנו אותו, וד פעםןזה ע :גלר. ח ר"רו

 23 ?מכרתם אותו :זריהן. מר י

 24 . עבר לעובד אחר, עבר, לא מכרנו כלום, לא :גלר. ח ר"רו

 25 ?כל אוטו שעובר למחלקת אחרת נרשם אחרת :זריהן. מר י

 26 . הסעיף משתנה, הוא נרשם אחרת :גלר. ח ר"רו

 27 .הסעיף משתנה :געש. מר ח

 28 ?ע לזה"הוא עבר משפ :זריהן. מר י
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 1 .יש הרבה העברות, נכון, נכון, כן :גלר. ח ר"רו

, המספרים בצד ימין זה מספרים כמעט קבועים של משרד הפנים :געש. מר ח 2 

הכרטיס דוגמה שנתתי לך של הקבלניות אתה רואה שרשום למעלה  3 

המספר של הסעיף ואחר כך למטה יש לך את הספקים ובצד שמאל יש  4 

 5 . זה מספרי חשבוניות או אסמכתאות אחרותלך אסמכתאות ש

 6 .אלף שקל 20הגדלה של , וטרינריה, איגוד ערים :גלר. ח ר"רו

 7 ?למה :כאכון. מר א

 8 .לפי תקציב של האיגוד :גלר. ח ר"רו

העברנו את תקציב המועצה לפני שאיגוד ערים , הנה דוגמה טובה :געש. מר ח 9 

קציב השנתי שיושת עשינו הערכה שהת, וטרינרי אישר את התקציב שלו 10 

 11 .אלף שקל 280עלינו יהיה 

 12 ? אתה קיבלת אישור תקציב :מעודה. מר א

אני יודע מה הוא הוציא לי , היה דיון על התקציב, עזוב רגע דקה :געש. מר ח 13 

 14 .אלף שקל אז אני מעדכן את התקציב 260-הוא הוציא דרישה ל, דרישה

 15 ?תהר או א"בסוף אפרים נשאר יו, רק לדעת :כאכון. מר א

 16 .ר"גם אני לא יו, ר"אפרים לא יו :געש. מר ח

אתה לא , ר עוד מעט"אתה רוצה להיות יו, סליחה, חבר בוועדה, לא :כאכון. מר א 17 

 18 .סתם הולך להתמודד שמה

 19 .ר איגוד ערים וטרינרי"אני לא רוצה להיות יו :געש. מר ח

 20 .הוא לא רוצה להיות גם חבר :מעודה. מר א

 21 ...מסיר אז למה הוא :כאכון. מר א

 22 . 120-ל 50-הגדלה מ, מיגון. 70-ל 100-הקטנה מ, הדברה :גלר. ח ר"רו

 23 הדברה , רגע, רגע, רגע :געש. מר ח

 24 . אלף שקל 70-אלף שקל ל 100-הקטנת הוצאה מ, כן :גלר. ח ר"רו

 25 ?למה הקטנתם :זריהן. מר י

ובד קבלן ע. התאמנו את הנתונים למכרז, כי עשינו מכרז חדש יותר זול :גלר. ח ר"רו 26 

 27 . כבר אחר

 28 כן  :געש. מר ח
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 1 ?הוא הגיש מכתב למשוך את ההצעות נגד רן בישיבה הקודמת, חיים :כאכון. מר א

 2 .הוא הודיע שהוא לא נמצא בישיבה :געש. מר ח

 3 .מכתב...  :כאכון. מר א

כתוב במכתב שבגלל שהוא לא נמצא פה הוא מבקש לא לדון , במכתב :געש. מר ח 4 

 5 .בישיבות

 6 .אלף שקל 120-ל 50-הגדלת הוצאה מ, מיגון :לרג. ח ר"רו

 7 ?מה זה :כאכון. מר א

 8 .מערכות מיגון :גלר. ח ר"רו

 9 ?... מה זה אזעקות, רגע :זריהן. מר י

 10 .אלף שקל 100רכישת רכב . כל האזעקה :גלר. ח ר"רו

 11 ?איזה רכבים :זריהן. מר י

 12 .זה רכישה למנהל מחלקת שירותי חירום ביטחון :גלר. ח ר"רו

 13 ?מכוניות 2 :זריהן. ימר 

 14 . רכב אחד :גלר. ח ר"רו

 15 ?ר"זה לא בתב :כחלון. מר ע

 16 . רכישה, לא :גלר. ח ר"רו

 17 ?רכב חדש :זריהן. מר י

 18 . בן שנה, לא חדש, לא :גלר. ח ר"רו

 19 ...מוציאים מכרזים לקנייה של המכוניות האלה או שאתם  :זריהן. מר י

 20 ...מקבלים הרבה הצעות מחיר, יקהבדיקה מעמ, אנחנו עושים בדיקה :גלר. ח ר"רו

 21 ? מי בודק :כחלון. מר ע

 22 . ועדת רכש :גלר. ח ר"רו

 23 ? איזה סמכות יש לוועדת רכש לבדוק :כחלון. מר ע

 24 ...אני , עם כל הכבוד :כאכון. מר א

 25 ? למה :גלר. ח ר"רו

 26 טכנית :כאכון. מר א

 27 ? למה לא :גלר. ח ר"רו

 28 מרו לךא? בדיקת רכב אתה מבין בזה :זריהן. מר י
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 1 ? שמה? למה אין סמכות. כי יש לי בדיקה מהמכון :גלר. ח ר"רו

 2 ? אתה יכול להראות לי בדיקה של אוטו כזה, באמת, רן :זריהן. מר י

 3 . לכל רכב יש בדיקה, כן :גלר. ח ר"רו

 4 ?אתה רציני. בדיקת קנייה הוא מדבר :כאכון. מר א

 5 דבר :גלר. ח ר"רו

 6 כלי רכב יהיה פה איזה קצין רכב שיבדוק 25אני ציפיתי אחרי  :כחלון. מר ע

 7 יש לנו :גלר. ח ר"רו

 8 ?מי זה :כחלון. מר ע

 9 הוא לא קצין בטיחות, חודשיים, עשינו איתו הסכם לפני חודש :גלר. ח ר"רו

 10 ?מהו :כחלון. מר ע

הכל , אבל הוא מומחה לרכב בכל הנושא של תפעול וטיפולים ותיקונים :גלר. ח ר"רו 11 

 12 .נמצא אצלו

 13 ?למה כל ההתחכמויות האלה, רן :חלוןכ. מר ע

 14 .קצין רכב חייב להיות עם תעודות :כאכון. מר א

תקרא את דיני , קח אותם, דיני תעבורה קובעים במפורש, החוק :כחלון. מר ע 15 

 16 תראה שהם , התעבורה

 17 ?כמה רכבים צריך :כאכון. מר א

שאומרת  6ה תקנ, 6כלי רכב צריך קצין בטיחות בתקנה  12-ל 10בין  :כחלון. מר ע 18 

או נהגתי לא נכון נא לחייב , שבמקרה ועברתי תאונה נא לחייב במספר 19 

 20 במספר 

 21 .רכבים זה ממונה 12 :דובר

 22 .לא ממונה, לא ממונה, 12, 10 :כחלון. מר ע

 23 .ממונה יש לנו :גלר. ח ר"רו

 24 .קצין בטיחות בתחבורה :כחלון. מר ע

 25 ... זה עסק יקר אבל  (לא ברור, מדברים ביחד) . נבדוק את זה :גלר. ח ר"רו

עם כל ...ברגע שנכנסים לתיקונים מתחייבים? מה זה עסק יקר, רן :כחלון. מר ע 26 

 27 ... הרצון טוב

, אני לא בקיא בתקנות, חבל על הויכוח, צריך לבדוק את זה, חברים :געש. מר ח 28 
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צריך , נבדוק את התקנה, חברים, עמוס אני חושב שהוא בקיא כן 1 

 2 . לזה הכ, להיערך לבצע אותה

אתה לא מבין בזה ואתה לא יודע מה תיקנו לך איפה שמתקנים ומה  :זריהן. מר י 3 

 4 החליפו

 5 , לא :געש. מר ח

 6 . אתה מקבל חשבונית כמה חייבו וזהו :זריהן. מר י

 7 היום כל תיקון או טיפול :כחלון. מר ע

 8 ,דקה, דקה :געש. מר ח

 9 עובר אצל המומחה :כחלון. מר ע

 10 ...לרלא היום רן ג :זריהן. מר י

 11 רן, רן, רן :כאכון. מר א

תיתן לי בבקשה את כל המוסכים , אני אשלח לך מכתב? אתה יודע מה :זריהן. מר י 12 

 13 .על כל המכוניות

בטיפולים אפשר לשים פילטר שמן של שישה שקלים ושל שמונים , רן :כחלון. מר ע 14 

 15 .שקלים

 16 צריך לבדוק, חברים :געש. מר ח

פולים כמו שצריך שאורך חיי כלי הרכב יהיו שיעשו טי, אין בעיה :כחלון. מר ע 17 

 18 פחות ביקורים במוסך , פחות תקלות, ארוכים יותר

 19 ?מה? מה זה :געש. מר ח

 20 ...הקמת מסגרת :כחלון. מר ע

, המשכורת שלו היום מרוויחים אותה מהאחזקה של המכוניות, הכסף :זריהן. מר י 21 

 22 .הוא מבין מה צריך ומה לא

 23 דקה, אם מה שעמוס אומר זה נכון ומדויק, הצריך לבחון את ז :געש. מר ח

 24 .בדוק, חיים, בדוק :כחלון. מר ע

 25 .תקשיב רגע, אתה לא נותן לי אותה, אני נותן לך את הקרדיט, עמוס :געש. מר ח

 26 . תשאל אותי, תשאל אותי :כחלון. מר ע

 27 דקה :געש. מר ח

 28 ?דוגמאות פשוטות 2אתה רוצה רק  :כחלון. מר ע



  04-8666313,ישיבת מועצת פרדס חנה שלא מן המניין                                                     חברת איגמי
 27.9.11                                                                                                               ( 41) 9/10' ישיבה מס

 
 

29 

 1 ?רוצה להקשיב לי אתה, דקה :געש. מר ח

 2 . אתה אומר אולי זה נכון, חיים :כחלון. מר ע

? אמרתי אני לא מבין בזה כלום, אתה לא הקשבת, אני לא אמרתי כלום :געש. מר ח 3 

, האלטרנטיבה, ביקשתי לבדוק את זה? מותר לי לא להבין? בסדר 4 

 5 עכשיו אם זה מחייב

 6 .זה מחייב :כחלון. מר ע

יכול להיות שהעלות האלטרנטיבית , יש לזה עלויות אם זה מחייב, דקה :געש. מר ח 7 

 8 .העדיפה היא להעביר את כל ציי הרכב לליסינג ואז גמרת

 9 .אני חושב שזה לא פותר את הבעיה :גלר. ח ר"רו

 10 .אבל הליסינג התפעולי יש לו מחיר, פותר את הבעיה, דקה :געש. מר ח

 11 .לכל דבר יש מחיר :זריהן. מר י

אני לא , יו אם המחיר של הליסינג התפעולי גבוה בהרבהעכש, בוודאי :געש. מר ח 12 

 13 עוד פעם, יודע

 14 ... לא בהרבה, בדקנו, לא בהרבה :כחלון. מר ע

 15 ' צריך לבדוק את הקילומטרז...  :זריהן. מר י

 16 .גבוה בהרבה מעלות האחזקה של קצין הרכב בעצם, לא :געש. מר ח

 17 . ליסינג תפעולי...צריך לבדוק ...  :זריהן. מר י

את , תכניס את זה, שקלים 100-לדוגמה עלות הטיפול שלו לא יותר מ...  :כחלון. ר עמ 18 

 19 . הרכב שלך עלות הטיפול שלך יהיה אלף שקל

 20 .האוטו שלי מטופל במוסך של החברה כל הזמן :געש. מר ח

 21 ...זה סיטורנים חדשים , וזה בסדר Dכי זה סיטורן , נכון :כחלון. מר ע

 22 .סיטורן לא יהיה יותר :געש. מר ח

 23 .זה סתם דוגמה, לא משנה מה זה יהיה :כחלון. מר ע

 24 .סיטורן אוטו טוב מבחינת נוחות, למה :זריהן. מר י

מסוים וממנו ואילך הכרטיס שמטפל בהידראוליקה כמה ' עד קילומטרז :געש. מר ח 25 

 26 .שקל 7,000, 6,000? עלה

 27 ?אתה חושב שכלי הרכב האחרים הם זולים :כחלון. מר ע

 28 .בכלי רכב אחרים אין את ההידראוליקה, לא :געש. מר ח
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 ABS. 1-אבל יש של הגיר ושל ה :כחלון. מר ע

 2 .אני יודע, יש לי גם אוטו פרטי, ה'חבר :געש. מר ח

 3 .השאלה אם האוטו הפרטי הוא באותה טכנולוגיה :כחלון. מר ע

 4 ... עכשיו הוא כבר , אלף טוב 100הוא היה עד  C5-ה :געש. מר ח

 5 אלף שקל זה  50ההשתתפות שלנו , ב"קמת מסגרת מגה :גלר. ח ר"רו

 6 ?ב"מה זה מג :כאכון. מר א

ביוזמה של המתנדבים של פרדס חנה כרכור שעושים פה לא את  :געש. מר ח 7 

בסיכום עם משמר הגבול הוחלט להקים , המתמידים, המשמר האזרחי 8 

 9 .פה תחנת הפעלה של משמר הגבול שנקראת תחנת המושבות

 10 .ב במשטרהשתש :כאכון. מר א

 11 .היא יושבת כבר, היא יושבת במשטרה, יושבת פה :געש. מר ח

שדיברתם ... אני זוכר את הישיבה הקודמת שאמרת שאתם כאילו לא :כאכון. מר א 12 

 13 .א"על מד

 14 ?א"אתה רוצה לדבר על מד, דרך אגב :געש. מר ח

 15 כן :כאכון. מר א

 16 איתנוא פנו פורמלית למשטרת ישראל בהתאם לסיכום "מד :געש. מר ח

 17 .אני יודע :כאכון. מר א

 18 .ומשטרת ישראל נוטה לראות בחיוב להכניס אותם לתחנה :געש. מר ח

 19 .הם דיברו איתי, אני יודע :כאכון. מר א

 20 .פתרון טוב, אז יפה :כחלון. מר ע

מה ( לא ברור, מדברים ביחד.  )אבל זה היה הסיכום אצלי במשרד :געש. מר ח 21 

, עזוב? על מה אתם מדברים... אצלי זה נקרא, זה היה הסיכום, פתאום 22 

, טוב. לא היית בשיחה שאתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, בחייך 23 

 24 . הלאה

 25 . אלף שקל 140-ל 120-מ, א ארצי"הג :גלר. ח ר"רו

 26 ?א ארצי"מה זה הג :זריהן. מר י

א או "א ארצי זה כסף שאנחנו משתתפים באחזקת מערכות הג"הג :גלר. ח ר"רו 27 
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 1 ארציות או 

 2 א הגיע"התקציב של הג, וגם זה על פי החלטה מלמעלה :געש. מר ח

 3 . מחשבון המועצה, זה כסף שנלקח מהחשבון :כאכון. מר א

אז אתה עושה הערכה בתחילת , א הגיע עכשיו"אבל התקציב של הג :געש. מר ח 4 

בסך הכל אם ההבדל של התקציב . אז אתה מדייק, עוד פעם, השנה 5 

חודשים כמעט של ביצוע אנחנו  10 מיליון שקל ואחרי 137המקורי של  6 

 7 .מיליון שקל זה נראה לי ביצוע לא רע 4-מתקנים ב

 8 נראה מה , אתה יכול להמשיך :זריהן. מר י

 9 .925-ל 750-הגדלה מ, איגוד ערים לכיבוי אש :גלר. ח ר"רו

 10 ?למה :זריהן. מר י

 11 השתתפות שלנו :גלר. ח ר"רו

קומיות באיגוד ערים לכבאות העלנו את ההשתתפות של הרשויות המ :געש. מר ח 12 

 13 .בדי הרהב כסף

 14 ?בכל האזור :גלר. ח ר"רו

 15 .הרשויות 17בכל , בכל הרשויות, בכל האזור :געש. מר ח

 16 .לפר נפש :גלר. ח ר"רו

 17 בגלל הגדלת  :געש. מר ח

 18 ...אבל למה זה הלך :כחלון. מר ע

הולך על חלק קטן , איגוד ערים לכבאות רוב הכסף שלו הולך למשכורות :געש. מר ח 19 

עלויות הסולר והטיפולים ברכבים עלו בצורה דרמטית וסעיף , התפעול 20 

 21 9, נוסף שעלה בצורה דרמטית בגלל פערי כוח אדם עצומים בתחנה

חסרה משמרת . הלך לתקציבים של שעות נוספות, אנשים חסרים 22 

 23 .אני לא מגייס את העובדים, בכיבוי אש

 24 .חשבתי שזה הלך לציוד :כחלון. מר ע

 25 .ציוד אין בעיה, ציוד אין לנו בעיה :עשג. מר ח

 26 .אבל אם זה הלך לשעות נוספות וזה :כחלון. מר ע

 27 .ציוד אין בעיה :געש. מר ח

 28 .זה לקנות שקט :כחלון. מר ע



  04-8666313,ישיבת מועצת פרדס חנה שלא מן המניין                                                     חברת איגמי
 27.9.11                                                                                                               ( 41) 9/10' ישיבה מס

 
 

32 

 1 לא :געש. מר ח

 2 ?מה לא :כחלון. מר ע

 3 . אין בעיה של ציוד, לא קונים שקט ולא קונים כלום :געש. מר ח

 4 ה הלך לעובדים שעות נוספות וז :כחלון. מר ע

 5 תגיד לי משהו אחר  :זריהן. מר י

 6 מה פתאום :געש. מר ח

 7 . אם זה לא הלך לציוד חדש זה לקנות שקט :כחלון. מר ע

, לפעמים יש לך ציוד שאין לך אנשים? אתה לא מבין,אין בעיה של ציוד  :געש. מר ח 8 

עכשיו , הנציבותזה , שלא אני מגייס אותם, חסרה לך משמרת שם 9 

, עובדי מדינה', כבאים שהם יהיו בכלל דור ג 350גייסה עכשיו הנציבות  10 

 11 הלאמה, לא הפרטה, במסגרת ההפרטה, לא על החשבון הזה

 12 ? מהלקחים מהכרמל :כחלון. מר ע

יש דוחות שאומרים מה הבעיה של שירותי הכבאות  1955-מ, זה לקחים :געש. מר ח 13 

קות אז היה אז איפה שהיו רשויות חז, זה שהם איגודי ערים, בגדול 14 

איפה שהיו רשויות חלשות לא היה ציוד ולא שילמו , ציוד והיה אנשים 15 

 16 .משכורות

 17 .אני רוצה להציע לך הצעה :כאכון. מר א

הנציבות פרסמה נגיד מכרז לקבל , נגיד שהיית צריך לקנות, דבר נוסף :געש. מר ח 18 

לא , עובדים חדשים בחדרה ועובד מאילת רצה לעבור דירה לחדרה 19 

היית צריך , הוכשר ועשה את הכל, הוא כבר עבר, לוט אותויכולת לק 20 

לצרף אותו למכרז או גידול דורות חדשים של מפקדים או קצינים  21 

בחלק מתחנות הכיבוי היו עושים מכרזים למפקד תחנת כיבוי , בכבאות 22 

ל שהם לא מעורים בעניינים ובעצם לא "והיו לוקחים פורשי צה 23 

א היה גוף שבונה את עצמו בצורה זה ל, מעודדים את התפתחות הפיקוד 24 

אז ככה האיגוד למשל של חיפה שהוא , ארצית אלא כל גוף תפס נפח 25 

עשה טעויות אחרות , האיגוד העשיר ביותר בארץ בנה לעצמו אימפריה 26 

אשקלון שהם איגודי ערים עם רשויות , ואיגודים כמו באר שבע 27 

,  תאם אתם עוקבים אחר החדשו, מקומיות יחסית דלות תקציב אתם 28 
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אנשים לא יוצאים , ציוד ישן, לא יוצאים לשריפות, אין איגודים 1 

בחדרה בגלל אי גיוס עובדים על ידי . לקורסים והציוד לא מתחדש 2 

בכל אופן התקציב של האיגוד אושר , אנשים 9הנציבות נוצר פער של  3 

השנה עכשיו זה על ידי המשרד , בשנים קודמות על ידי משרד הפנים 4 

 5 . לביטחון פנים

 6 ?מה עם מתנדבים :כאכון. א מר

 7 .יש הרבה :געש. מר ח

 8 . עשו פרסום :כאכון. מר א

אבל גם למתנדבים בסוף אתה צריך לתת להם , יש מתנדבים והרבה :געש. מר ח 9 

, אחד הלקחים של השריפה עכשיו, מקום ואתה צריך לקנות להם ציוד 10 

דרך אגב איגוד ערים לכבאות חדרה לא נדרש לתת תשובות למבקר  11 

מפקד השירות כמפקד שהיה בשטח צריך , לא קיבל שום הערה, ינההמד 12 

אחד הלקחים זה שאתה מביא מתנדבים ואתה , להשיב על כמה שאלות 13 

, ימים זה מכפלות של ציוד 5, 4מביא אותם בשטח לשריפה כזאת של  14 

חלק גדול מהמתנדבים בחדרה זה כל הגרמנים של זכרון ובנימינה שהם  15 

בביפר אתה רואה אותם חבל , ה באירופהמתנדבים כמו שעושים את ז 16 

 17 . על הזמן ויש צופי אש ולא חסר מתנדבים

 18 .50-ל 40-הגדלה מ, מהנדס, הוצאות אחזקת רכב :גלר. ח ר"רו

כל העיריות והמועצות שמשתתפות הן בעצם מחזיקים את , רק שניה :זריהן. מר י 19 

 20 ?הכבאות

 21 .בחלקו, זה איגוד ערים :געש. מר ח

 22 ? משתתפים גם משרד הפניםאו ש :זריהן. מר י

 23 .פחות או יותר חצי חצי, בוודאי :געש. מר ח

 24 קבלניות  :גלר. ח ר"רו

רשויות , זה חוזר חזרה לרשויות, עוד פעם, MATCHINGכמו כל דבר זה  :געש. מר ח 25 

רשויות שלא היו חזקות לא יכלו , שהיו חזקות יכלו לקנות ציוד חדש 26 

אני מאוד , שאני מקווהזה חלק מהשינוי , MATCHING-לקבל את ה 27 

 28 . מברך על להפוך את השירות הזה לשירות ארצי
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 1 .מיליון שקל 2-ל 1,600,000-הגדלה מ, קבלניות הנדסה :גלר. ח ר"רו

 2 ?רכב מהנדס מה זה :זריהן. מר י

 3 .גם הטיפולים יקרים, 50-ל 40-רכב מהנדס זה הגדלה מ :גלר. ח ר"רו

 4 . זה המזדה :כאכון. מר א

 5 . דה שלושמז :גלר. ח ר"רו

 6 ?זה פארק טכנולוגיה? מה זה גם נסיעות :זריהן. מר י

 7 אבל, יש :גלר. ח ר"רו

 8 ? מיליון 2-ל 1,600,000פארק טכנולוגיה זה  :זריהן. מר י

 9 .יש חלק מהסעיף זה הבנות שעובדות, לא :גלר. ח ר"רו

 10 . חלק מהסעיף זה עובדות בפארק טכנולוגיה :זריהן. מר י

 11 . התכנוןהשמאות ו :גלר. ח ר"רו

 12 ?זה הכל במכרז :כאכון. מר א

וחלק זה כל מיני , השכר דרך החברה, חלק זה הבנות שעובדות, לא :גלר. ח ר"רו 13 

 14 ... פעולות שעושה ה

 15 מי שמקבל את הכסף זה פארק טכנולוגיה :זריהן. מר י

חלק מהסכום זה , זה לא כל הסכום, יוסי, אבל לא כל הסכום, אני יודע :גלר. ח ר"רו 16 

, כל מיני דברים שעושה האגף, שאנחנו עושים ותכנון והערכותשמאות  17 

 18 .אגף הנדסה

 19 שכל זה פארק טכנולוגיות ...  זה לא יכול להיות :זריהן. מר י

 20 .תרשום לך :גלר. ח ר"רו

 21 ?מיליון שקל בשנה 2 :זריהן. מר י

 22 .למיליון 500-הגדלה מ, הוצאות ועדה :גלר. ח ר"רו

 23 ?איזה ועדה :כאכון. מר א

 24 . וועדה בזכרון :גלר. ח ר"רו

 25 ?אז איך זה גדל, הוועדה לא מגיעה לפה, וועדה לא באה לפה :זריהן. מר י

 26 עוד פעם :געש. מר ח

 27 היה תכנון לחצי שנה , זה הגדלה :גלר. ח ר"רו

 28 תסתכל בהכנסות  :געש. מר ח
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 1 ... עכשיו הגדלה, אלף שקל 500 :גלר. ח ר"רו

אז תכף תראה לפי . נקים את הוועדה תכננו בתקציב שאחרי חצי שנה :געש. מר ח 2 

עכשיו אתה צריך להחזיק כי אתה , הורדנו לאפס, זה בהכנסות, הסעיף 3 

 4 .משלם בוועדה

העתקות וצילומים . נגיד עכשיו לסעיפים של הוועדה, וגם הוצאות :גלר. ח ר"רו 5 

אחר כך יש שורה של סעיפים שהכל זה . אלף שקל 100-ל 50-הגדלה מ 6 

שכר ? .קי.או, ועדה מבטלים את כל הסעיפים לא הקמנו, הקמת ועדה 7 

אחזקת רכב , מכשור, רכישת רכבים, כל אלה, מחלקת אחזקה, אחזקה 8 

 9 וציוד משרדי 

 10 .כל מה שתוכנן סביב הוועדה :געש. מר ח

, שכר באחזקה. מבטלים את הסעיף הזה, כל מה שתוכנן לא התבצע :גלר. ח ר"רו 11 

 12 . אלף שקל 300-הגדלה ב, מחלקת אחזקה

 13 ? אלף שקל 300 :זריהן. מר י

 14 כן :גלר. ח ר"רו

 15 ?עובדים 5זה , מה :זריהן. מר י

 16 . נכון, עובדים חדשים :גלר. ח ר"רו

 17 ?עובדים חדשים של המועצה :זריהן. מר י

 18 .עובדים חדשים 3 :גלר. ח ר"רו

 19 ?כמה עובדים :זריהן. מר י

 20 . עובדים חדשים 3 :גלר. ח ר"רו

 21 ?קל בשנה כל עובדאלף ש 100, עובדים 3 :זריהן. מר י

 22 כן :גלר. ח ר"רו

 23 ?איזה עובדים אלה :זריהן. מר י

... אלף שקל בשנה זה בערך  100עלות עובדה של , אלף שקל 100 :גלר. ח ר"רו 24 

 25 זה עלות( לא ברור, מדברים ביחד)

 26 . הם לא מכסים את הכל, עלות :גדרון. כ 'גב

 27 .ברור שזה עלות :כאכון. מר א

זה לא שכר , לא. נסיעות, ופנסיה של העובד וכל ההוצאות ביטוח לאומי :גלר. ח ר"רו 28 
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אתה מגייס אנשים , לא כל האנשים מקבלים שכר מינימום.  מינימום 1 

 2 .מקצועיים

 3 ...אתה לא, אבל אתה מקבל עובדים חדשים :זריהן. מר י

 4 .עובדים שקיבלנו 3. אני לא זוכר שמות. חשמלאים  והכל :גלר. ח ר"רו

 5 ?עובדיםאיפה הם  :זריהן. מר י

 6 .אצל שולי :גלר. ח ר"רו

 7 ?אצל שולי :זריהן. מר י

, מר כאכון ברקע) אחזקת רכב פורד ואחזקת רכב פיאט. כן, תפעול' מח :גלר. ח ר"רו 8 

 9 (לא ברור

 10 ( לא ברור, מר כאכון ברקע)? מי. לא שומע :געש. מר ח

 11 ...יש עוד עובדים שקיבלת למועצה חוץ :זריהן. מר י

.  ים של המועצה המקומית עושים עבודה יוצאת מן הכללרוב העובד :געש. מר ח 12 

 13 (לא ברור, מדברים ביחד)

 14 חומרים לאחזקה לאותם עובדים :גלר. ח ר"רו

 15 ?מה זה הפיאט :זריהן. מר י

 16 . הפיאט זה גם רכב חדש שנרכש לסגן מנהל מחלקה :גלר. ח ר"רו

 17 תפעול :דובר

 18 תפעול :גלר. ח ר"רו

 19 .25לא , כוניותמ 40יש לך במועצה  :זריהן. מר י

-ל 200-חומרים לאחזקה הגדלה מ. אפשר לקבל אותה, יש רשימה יוסי :גלר. ח ר"רו 20 

 21 אחזקת מחפרון. אלף שקל 250

 22 ?מה זה חומרים לאחזקה :זריהן. מר י

. ואספלט, חומרים לאחזקה זה מלט וכל החומרים בשביל לתחזק :גלר. ח ר"רו 23 

העברת סעיף . שקל הגדלה 20,000-ל 10,000-מ, אחזקה, מחפרון 24 

 25 . העברת סעיפים, ממחפרון אחד לשינ

 26 ...אבל למה זה :זריהן. מר י

ויש  20-ל 10,000-הגדלנו את האחזקה מ, אחד מחפרון ישן, 2יש לנו  :גלר. ח ר"רו 27 

 28 .80-ל 60-מחפרון חדש שהגדלנו מ
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 1 ?כמה נהגי מחפרון יש לנו :כאכון. מר א

, כלים. אלף שקל 20, כמה נגררים רכישה של, נגררים וכלים. שניים :גלר. ח ר"רו 2 

, חומרים לאחזקת מבנים. שקל 10,000מכשירים וציוד הגדלה של  3 

כבישים , יש סעיף של אחזקת מדרכות. אלף שקל 300-ל 200-הגדלה מ 4 

, ברזים, זה סעיף של אחזקת מבנים, מה שדיברנו קודם, ודרכים 5 

גדלה ה, הוצאות אחזקת כבישים. כל מיני סעיפים של אחזקה, אסלות 6 

-חומרים מ, 530-ל 480-הגדלה מ, אחזקת מבנים, שכר. שקל 10,000-ב 7 

 8 .200-ל 10,000

 9 ? איזה מבנים אלה, אחזקת מבנים :זריהן. מר י

 10 . זה שכר :גלר. ח ר"רו

 11 ?פה לקחת עובדים, אז למה זה :זריהן. מר י

 12 .כן, גם פה לקחנו עובד :גלר. ח ר"רו

 13 ?עובדים קבועים של המועצה :זריהן. מר י

 14 כן, כולם עובדים :גלר. ח ר"רו

 15 ? כמה עובדים :זריהן. מר י

 16 ?היום יש כמה :גלר. ח ר"רו

 17 ... כמה יש, לא :זריהן. מר י

 18 רוב העובדים היום . זה עובד אחד אבל לא כל השנה :גלר. ח ר"רו

 19 ...אתה מחזיק אותו חודש  :זריהן. מר י

-בתפעול הגדלנו את הכמות מ, הגדלנו. מקבלים עובד ועובד איתנו, לא :גלר. ח ר"רו 20 

 21 .עובדים 18-ל 14

 22 ?מאיפה לקחת את העובדים האלה :זריהן. מר י

 23 .מכרזים, עושים מכרז :גלר. ח ר"רו

 24 .אלף שקל 530-ל 480-אתה אומר לי שכר אחזקה למבנים עובדים מ :זריהן. מר י

 25 .שכר עובדים שלנו שעובדים אצלנו, זה שכר :גלר. ח ר"רו

 26 של עובדים... ה שכר ז, אה  :זריהן. מר י

 27 . לא קבלן, שכר שאנחנו משלמים, יפה שכתוב שכר :גלר. ח ר"רו

 28 ? תוספת שכר :זריהן. מר י
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, חומרים זה לחשמל.  0-ל 300-הקטנה מ, קבלניות. זה תוספת שכר :גלר. ח ר"רו 1 

 2 . אחזקת חשמל

 3 ? איזה חומרים יש לאחזקת חשמל :זריהן. מר י

 4 .נורות, סטרטרים, וקים'צ, פנסים :גלר. ח ר"רו

 5 ?חומר? חשמל שעושה לנו עבודה רוצה שכר עבודה' חב, למה :זריהן. מר י

 6 מה שאנחנו עושים, חלק מהעבודה אנחנו עושים, לא :גלר. ח ר"רו

 7 .פנסים נמוכים אנחנו עושים לבד :געש. מר ח

 8 .בישיבה הקודמת של התקציב דיברנו על הקבלן שיצא מכרז עליו :כאכון. מר א

המספרים , עושים עכשיו מיפוי של כל עמודי התאורה, בדרך למכרז :עשג. מר ח 9 

 10 . כנראה שחשבנו שיש עמודים הם כנראה לא נכונים אבל בדרך למכרז

 11 .אלף שקל 200מעבר למה שעושה הקבלן חשמל יש לנו חומרים של , מה :זריהן. מר י

 12 נכון :גלר. ח ר"רו

 13 .זה לא הוא מבין, מחליפיםיש מקומות של פנסים ישנים שאנחנו  :געש. מר ח

 14 ? זה המועצה :זריהן. מר י

 15 בוודאי :געש. מר ח

 16 ? יש חשמלאי למועצה :זריהן. מר י

את רוב , את כל הפנסים הנמוכים אנחנו עושים, מוסמך עם מנוף, בטח :געש. מר ח 17 

 18 .הפנסים הנמוכים

 19 זה לא רק פנסים, אלף שקל לפנסים זה המון כסף 200  :זריהן. מר י

 20 ? כמה הגדלה... משאבי מים... אלף שקל 83... אלף שקל  83 :ובראן'ג .ד ג"עו

רשמנו שנעסיק עובדים דרך , 300-קבלניות מ... 300-הגדלה מ, שכר :גלר. ח ר"רו 21 

 22 .בסוף לקחנו אותם כעובדים שלנו, קבלן

 23 ? אז כמה עובדים יש לך :זריהן. מר י

 24  עובדים שתכננו להעסיק דרך קבלן 3אותם  :גלר. ח ר"רו

כמה קיבלנו , עובדים 100-קרוב לפה מאז תוכנית ההבראה פיטרנו  :זריהן. מר י 25 

 26 ?חדשים

 27 .אני יכול להביא לך את המספרים המדויקים :געש. מר ח

 28 .כמה עשרות :גלר. ח ר"רו
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 1 ?מה :זריהן. מר י

 2 קיבלנו כמה עשרות עובדים :געש. מר ח

 3 .כמה עשרות עובדים :גלר. ח ר"רו

אנחנו עדיין ברמת ההוצאה לשכר , להביא לך את המספרים אני יכול :געש. מר ח 4 

 5 . מבחינת תקציב המועצה עומדים בסדר גמור

 6 .כן, מאוד נמוך :גלר. ח ר"רו

לראות איך אנחנו בונים  2012-חלק מהמחשבות ל, להפך, מאוד נמוך :געש. מר ח 7 

, גני ילדים 44אנחנו מפעילים היום . את מערך הארגון הזה אחרת 8 

חקלאי שהוא פעם ראשונה שלנו מזה  בית ספראם , ום כברמפעילים הי 9 

 10 שנתיים 

 11 .מוסדות 12-כ :גלר. ח ר"רו

על פי , המטלות על המחזור הולכות וגדלות, מערך המחזור הולך וגובר :געש. מר ח 12 

חוק נצטרך להיערך לזה של הפרדה במקור ויש דברים נוספים  13 

יש בודקת , תחשוב על זה שרק ההנדסה צריכה להתעסק. שמתווספים 14 

 15  200-תוכניות אחת פה על כל ה

תן להם , מיליון שקל בשנה 2לוקחים , יש לך את פארק טכנולוגיה :זריהן. מר י 16 

 17 .שיבדקו גם

 18 . 5ומכניסים  :געש. מר ח

 19 אם היית מחזיק עובדים שכירים :זריהן. מר י

 20 . אבל זה יגמר יום אחד :געש. מר ח

 21 אחזקת רכב עם מנוף :גלר. ח ר"רו

 22 ?זה יגמר יום אחד :זריהן. מר י

 23 בטח :געש. מר ח

 24 ?זה יגמר אבל חצי מהכסף הם לוקחים אז מה זה יגמר :זריהן. מר י

 25 . יאללה רן :גדרון. כ 'גב

 26 קבלניות חשמל. אלף 50-ל 40-הגדלה מ, אחזקת רכב :גלר. ח ר"רו

 27 .אלף 800-ל 500-הגדלה מ,  :גלר. ח ר"רו

 28 ?800-ל 500-מ :זריהן. מר י
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 1 . 800-ל 500-מ :רגל. ח ר"רו

 2 ?זה העבודות בלי מכרז, זה הקבלן חשמל :זריהן. מר י

 3 רוב העבודה שהתווספה  :גלר. ח ר"רו

אני די חרד מתוצאות , קודם כל זה הצעות מחיר בדרך למכרז ,לא :געש. מר ח 4 

 5 .אני מוכרח להודות, המכרז

 6 ?ממה, מה אתה חרד :זריהן. מר י

 7 .ם אנחנו מכינים את המכרז עכשיומניסיון של מקומות אחרי :געש. מר ח

 8 אתה לא יכול להחזיק כאן קבלן, אבל זה לא עסק פרטי שלך :זריהן. מר י

 9 .אני מסכים אתך :געש. מר ח

 10 .גם אצלך :זריהן. מר י

 11 .בוודאי שלא :געש. מר ח

 12 ... יותר אם יעלה :זריהן. מר י

לפי הצעה אנשים אחרים יהיו  אז אם יציע, זיכרוןאת ההצעה שלו זה ... :כאכון. מר א 13 

 14 ... יותר יקרים הוא ימשיך

 15 .אם המועצה הייתה עסק פרטי שלך תיקח את מי שאתה רוצה :זריהן. מר י

 16 קבלניות  –עובדי קבלן  :גלר. ח ר"רו

 17 ?כמה שנים שמואל :זריהן. מר י

גם רצינו ( מדברים ביחד, לא ברור). עובדיםלא לקחנו , אלף שקל 80 :גלר. ח ר"רו 18 

הגענו למסקנה שעדיף , לקחנו אותו לעבודה, חת עובד דרך קבלןלק 19 

 20 .להעסיק עובדים ישירות

 21 ?כמה זמן העסקת אותו :זריהן. מר י

שכר . 0-ל 80-הורדנו את הסעיף במינוס מ, לא העסקנו אותו בכלל, לא :גלר. ח ר"רו 22 

 23 .120 -ל 100-לפיקוח וגינון הגדלה מ

 24 ?פיקוח בגינון :כאכון. מר א

 25 .גינון, כן :לרג. ח ר"רו

 26 ?יש מפקח על הגינון :זריהן. מר י

 27 .מפקח על הגינון :גלר. ח ר"רו

 28 על הרכבים לא צריך קצין בטיחות :זריהן. מר י
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 1 .מפקח על גינון :גלר. ח ר"רו

 2 ?שיסתכל על השבילים, שמה :זריהן. מר י

 3 .על הגינון :גלר. ח ר"רו

 4 ?מה עושה מפקח גינון :כאכון. מר א

 5 ? שמוליק צמח לא מפקח, מפקח על הגינון... :זריהן. מר י

 6 .ממש לא :געש. מר ח

 7 ?מי זה המפקח הזה :זריהן. מר י

 8 ?איך קוראים לו :כאכון. מר א

 9 .ולדימיר זכרוב :גלר. ח ר"רו

 10 הוא מקבל , מה :כאכון. מר א

 11 זה אב בית  :מצליח. מר ע

 12 .היה אב בית של יפה נוף :געש. מר ח

 13 ?קח גינוןאז הפך להיות מפ :כחלון. מר ע

 14 . ע הרבה שנים"לפני שהיה אב בית הוא עבד בשפ. חודשים 5או  4 :גלר. ח ר"רו

 15 ... יש לו ? שקל בחודש 10,000, אלף שקל 120 :זריהן. מר י

 16 שקל 10,000 :גלר. ח ר"רו

 17 ?יש לו גם אוטו :זריהן. מר י

 18 ...הוא עבד הרבה שנים, הוא עבד קודם, זה לא מינוי חדש :כחלון. מר ע

 19 . אלף שקל 170זה  50ועוד אוטו  120... בבית ספר...  :זריהן. ימר 

 20 .השכר שלו הוא לא השתנה :גלר. ח ר"רו

 21 ...אלף שקל  200-הגיע ל :זריהן. מר י

הוא עובד מועצה , הוא קיבל את אותו שכר, השכר שלו לא השתנה :געש. מר ח 22 

 23 .הרבה שנים

 24 ... תוספת, איך לא השתנה :זריהן. מר י

מאב בית במורשה הפך , מהתפעול הפך לאב בית במורשה, עבד בתפעול :געש. מר ח 25 

כדי לוודא , יש צורך, להיות אב בית של אולם הספורט ביפה נוף ונתגלה 26 

ע לא יכול לעשות "שקבלן הגינון עושה את העבודות ומנהל מחלקת שפ 27 

 28 .עושה גם דברים אחרים ויש בזה צורך, גם את זה, רק
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דברים יש צורך ולאנשים שאין להם כסף לעשות חג אין תסתכל כמה  :זריהן. מר י 1 

 2 ? אתה מבין, צורך

 3 . אני יודע, כן :געש. מר ח

 4 . זה הבעיה :זריהן. מר י

אחד הרכבים , העברנו רכבים ממחלקה למחלקה, מה שאמרתי, רכבים :גלר. ח ר"רו 5 

מכשירים . 10,000-ל 5,000-הגדלה מ, תקשורת. זה הרכב של הפיקוח 6 

 7 .מיליון שקל 2-ל 1,400,000-הוצאה לגינון מ. 50-ל 30-וכלים מ

 8 ? מה זה כלים ומכשירים :זריהן. מר י

כל מיני כלים לגינון שאנחנו , לא יודע, מגזמת, כלים ומכשירים :גלר. ח ר"רו 9 

 10 . משתמשים

 11 .יש לנו קבלן גינון שלנו, אנחנו, רגע :כאכון. מר א

ש גם עבודות שאנחנו עושים עם י, רוב העבודה מתבצעת על ידי קבלן :גלר. ח ר"רו 12 

 13 ... אז בשביל לצייד אותם בכלים. עובדים שלנו

 14 1,400,000וגינון  :כאכון. מר א

 15 . מיליון שקל 2-ל 1,400,000גינון  :גלר. ח ר"רו

 16 ?היה מכרז :כאכון. מר א

 17 .הכל מכרז, מכרז :גלר. ח ר"רו

 18 ?השטחים גדלו, מה זה :זריהן. מר י

 19 . ים גדלו בעיקרהשטח? מה זה :גלר. ח ר"רו

 20 אלף שקל זה הרבה מאוד 600 :זריהן. מר י

 21 .עוד פארק ועוד פארק ועוד שטח :גלר. ח ר"רו

 22 ?מתי המכרז הזה היה :כאכון. מר א

 23 .חודשים 4המכרז היה לפני  :גלר. ח ר"רו

כמה שטחים ? אתה לא יודע את זה, ממה שהיה לך קודם 2זה כמעט פי  :זריהן. מר י 24 

 25 ?אתה יכול להגיד לי, ים להם אחזקה בגינוןיש בפרדס חנה שעוש

 26 ?.קי.או, יש גם כסף מפיתוח, רוב הכספים זה אחזקה, רוב השטחים :גלר. ח ר"רו

 27 ? גינון זה אחזקה, אבל פה כתוב גינון :זריהן. מר י

 28 .גינון בעיקר זה אחזקה :גלר. ח ר"רו
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 1 ...אני חושב שרמת האחזקה שלהם די נמוכה :כאכון. מר א

 2 . כל השטחים הנוספים שאנחנו עושים עכשיו זה עשינו :לרג. ח ר"רו

 3 . אני לא יכול לשמוע סטריאו :געש. מר ח

 4 .לא הכפילו את עצמם...  :זריהן. מר י

 5 ?מה זה :גלר. ח ר"רו

 6 .אתה לא הכפלת את כמות השטחים :זריהן. מר י

אנחנו מיליון שקל זה בדיוק הכפלה של השטחים ש 2-ה, אין פה הכפלה :גלר. ח ר"רו 7 

 8 .מתחזקים כפול מחיר לכל דונם לפי המכרז

 9 ...כמה  :זריהן. מר י

 10 .דונם 400אנחנו מתחזקים משהו כמו  :גלר. ח ר"רו

 11 ?וכמה עולה דונם? דונם 400 :זריהן. מר י

 12 .ועוד עצים בודדים :גלר. ח ר"רו

 13 ?כמה עולה דונם :זריהן. מר י

 14 .ודששקל לדונם לח 300אני חושב משהו כמו  :גלר. ח ר"רו

 15 ? שקל לדונם בחודש 300 :זריהן. מר י

 16 ? כשאני מעסיק גנן בבית אצלי כמה אני משלם לו, כמה אני משלם :געש. מר ח

 17 .מישהו מטפל בהם בפועל... אין סיכוי ש, חיים :כאכון. מר א

 18 … דונם ל 400מה אתה משווה  :זריהן. מר י

 19 … נראה לך ש… עזוב :כאכון. מר א

 20 . כן, הלאה :געש. מר ח

 21 ?מה זה יאללה :כחלון. מר ע

 22 יש פה :גלר. ח ר"רו

 23 ? אני לא תושב פה, מספיק עם הפופליזם, גם אני תושב פה :געש. מר ח

 24 .הרשימה מסודרת של כל השטחים, יש, אבי :גלר. ח ר"רו

כמו , כמו שעשו בחדרה השכנים שלנו, כמו שעשו בזיכרון… אני מציע :כאכון. מר א 25 

, מזרח… למשל מערב פרדס חנה, אזוריםיש מכרזים על , בנתניה… ש 26 

אותו ', ב, זה יוזיל את המחירים בהרבה מאוד כסף', א… איפה שעושים 27 

תא למשל ברחוב של סב, גנן לא יפספס הרבה דברים כמו שהוא מפספס 28 
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היא לא פעם … אתה יודע איפה היא גרה , רחוב אחוזה שמה, של אשתי 1 

, י את הגנן שם למטהוגם ראית… ולא פעמיים וגם אני באתי ודיברתי 2 

דברים , זה רחוב של המועצה, תבוא ותראה שם את האדניות… אמרתי 3 

למה כי הם עמוסים בהרבה , הם לא מטפלים בהם, של המועצה 4 

ואז גם , לכמה חברות, אולי אפשר לחלק את זה לכמה גננים… דברים 5 

 6 . אלף שקל את העלויות האלה 300, 200-אנחנו עושים את זה ב

 7 .הלאה, דקיב :געש. מר ח

אנחנו , 1,200,000זה , שקל לדונם 300דונם כפול  400זה לא הסתדר לי  :זריהן. מר י 8 

 9 .600הוספת עוד , 1,400,000פה על 

 10 ?איך עשית חשבון, עוד פעם :גלר. ח ר"רו

 11 ? שקל לדונם כמה זה 300דונם כפול  400 :זריהן. מר י

 12 .1,200,000 :כחלון. מר ע

 13 .1,200,000 :זריהן. מר י

 14 .אלף 120? כמה זה :גלר. ח ר"ור

 15 ?120מה  :כאכון. מר א

 16 .אלף שקל בחודש 120 :זריהן. מר י

 17 .12כפול  :גלר. ח ר"רו

 18 .1,200,000זה  12כפול  :זריהן. מר י

 19 .זה יותר :גלר. ח ר"רו

 20 . אלף שקל 600-איפה ה…זה לא , לא :כאכון. מר א

 21 ?על כל הסכום… אז מה  :זריהן. מר י

 22 .הכל, דשא סינטטי, רכישת שתילים, הכשרת שטחים, התוספתזה  :גלר. ח ר"רו

אתה , 200אלף שקל ונשאר לך עוד  400זה הצהרונים ? אתה יודע מה זה :זריהן. מר י 23 

 24 .הסיפורים שלכם? יודע את זה

 25 .אלף שקל 400-ל 200-הגדלה מ, גיזום :גלר. ח ר"רו

 26 ?גיזום כמה :זריהן. מר י

 27 .400-ל 200-הכפלת ציר מ :גלר. ח ר"רו

 28 ?עצים? מה זה גיזום :זריהן. מר י
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 1 . גוזם עצים :גלר. ח ר"רו

 2 ...אלף שקל 400-איך הגעתם ל :זריהן. מר י

 3 .יש המון המון עצים שמסוכנים והכל :גלר. ח ר"רו

אחוז  20, אחוז יותר 10? איך הוא מכפיל את עצמו, 200תקציב …  :זריהן. מר י 4 

 5 ?2אבל פי , יותר

 6 אנחנו עושים, ורך הרבה יותרהצ, יוסי :גלר. ח ר"רו

 7 אבל מה  :זריהן. מר י

 8 .איזון לפי התקציב :גלר. ח ר"רו

 9 …אחוז  20, 10איזון תקציב … בתקציב… :זריהן. מר י

 10 אנחנו, אין פה טעות :גלר. ח ר"רו

 11 …זה לא הגיוני מה שאתם :זריהן. מר י

 12 .מבקשים להקפיא את הסעיף הזה :כאכון. מר א

 13 ?תה מקשיב יוסיא, הצורך :גלר. ח ר"רו

 14 כן :זריהן. מר י

 15 . של הגינון :כאכון. מר א

אבל , זה הרבה יותר, 400או  200זה לא , הצורך בגיזום הרבה יותר גדול :גלר. ח ר"רו 16 

 17 אנחנו 

 18 כמה זכה הזכיין של המכרז  :זריהן. מר י

 19 .מגבירים את העבודה לפי התקציב :גלר. ח ר"רו

 20  …הזכיין של המכרז זכה :גדרון. כ 'גב

זה , לא… זה גיזום? 400-ל 200-איך זה עלה מ, לכל גיזום 2,600? במה :זריהן. מר י 21 

 22 .משהו אחר

 23 ?מה השאלה :גלר. ח ר"רו

 24 הראשונים ' רח :מעודה. מר א

 25 .זה משהו אחר, ר"הראשון זה תב' רח :גלר. ח ר"רו

 26 … אם אפשר לבקש את הסעיף של הגינון ושל ה, חיים :כאכון. מר א

 27 כן :געש. מר ח

 28 .לעשות את זה בישיבה הבאה :כאכון. מר א
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 1 תרכזו  :גלר. ח ר"רו

 2 .כמה מלים… שנקבל מה , לא :כאכון. מר א

 3 .יש לך הוצאות משפטיות פה, יוסי :געש. מר ח

 4 מלחמה פה  :גלר. ח ר"רו

 5 …יש לך את הכרטיס :געש. מר ח

 6 . אלף שקל 200אנפיות בקר  :גלר. ח ר"רו

 7 ? ז על האנפיותאנפיות היה מכר :זריהן. מר י 

רשות הטבע והגנים , בתהליך של בדיקה כולל המשרד להגנת הסביבה :געש. מר ח 8 

 9 מאחר ומדובר , ובדיקה עם היועץ המשפטוי

 10 . זה לא מינהל תקין, יש מינהל תקין :זריהן. מר י

 11 אני יודע שאתה  :געש. מר ח

נפות פה כבר הא. אלף שקל זה לא נראה לי תקין 800-ב… לתת עבודות :זריהן. מר י 12 

, היה לכם זמן להוציא מכרזים ולבדוק ומה שאתה לא רוצה, שנים 4 13 

 14 …הכל מהבטן

 15 אחזקת מתקני משחקים  :גלר. ח ר"רו

 16 …המועצה הדתית :כאכון. מר א

 17 ?מה? מה :געש. מר ח

 18 המקווה :כאכון. מר א

 19 .שמה קטסטרופה :מעודה. מר א

 20 …אה לי מה אתה מר, אני לא יודע על מה אתה מדבר :געש. מר ח

 21 .אלף 250-ל 150-אחזקת מתקני משחקים הגדלה מ :גלר. ח ר"רו

 22 ?מתקני משחקים :זריהן. מר י

 23 . זה עבר התקן ואישורים של מכון התקנים :גלר. ח ר"רו

 24 ?גני משחקים אתה משלם מאגרות פיתוח :זריהן. מר י

 25 איך לך היטל שאתה יכול לקחת אותו מגני, על חשבון המועצה, לא :געש. מר ח

 26 .משחקים

 27 מפה לפה... :זריהן. מר י

מההיטלי ההשבחה או , קודם כל זה פיתוח כן וזה מאגרות, לא, לא :געש. מר ח 28 
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אין , אתה לא יכול להטיל היום. מכספים אם אני צריך להביא מבחוץ 1 

 2 .פ ואתה לא יכול לדרוש מקבלנים"לך היטל שצ

 3 . גרות פיתוחזה לא בא מכספי א… מתקינ משחקים אתה צריך  :זריהן. מר י

 4 .אין אגרה כזאת, בוודאי שלא :געש. מר ח

 5 ?זה גני שעשועים חדשים, מה :כחלון. מר ע

 6 . זה תחזוקה, לא חדשים, לא :גלר. ח ר"רו

 7 ?מה זה מתקן למשחקים :זריהן. מר י

 8 .וגני שעשועים בית ספרכל , כל גן ילדים :גלר. ח ר"רו

אישור , היום התקנה לפי תקן כל מקום שיש בו מתקן משחקים מחייב :געש. מר ח 9 

 10 .מכון התקנים

 11 …החדשים הם בהתאם לתקן :כחלון. מר ע

 12 לחדש , אבל מחר משהו נשבר או ונדליזם או נגנב אנחנו צריכים לקנות :גלר. ח ר"רו

 13 …אתה , אז מה זה :זריהן. מר י

 14 . להביא את זה לאישור :גלר. ח ר"רו

 15 ? דשיםמתקנים ח, תיקון מתקנים קיימים :זריהן. מר י

 16 . אחזקת קיימים :גלר. ח ר"רו

 17 .אחזקת קיימים :געש. מר ח

 18 .זה לא פה, רים"הרכש של חדשים זה מתב :גלר. ח ר"רו

 19 אז למה קשה לך לכתוב אחזקת  :זריהן. מר י

 20 . כי ככה זה :גדרון. כ 'גב

 21 ?מה אתה רוצה, כי ככה רשום בסעיף :געש. מר ח

 22 .שנה אותו סעיף 40 :גלר. ח ר"רו

 23 .הראיתי לך את זה כבר פעמים :עשג. מר ח

 24 אתה לא יכול לכתוב , מה, אבל אתה כותב את זה :זריהן. מר י

 25 .אני לא כותב את זה, לא :געש. מר ח

 26 . זה לא הוא כותב, לא :גדרון. כ 'גב

 27 .ממערכת הנהלת חשבונותזה מועתק השם  :גלר. ח ר"רו

 28 . השם לא שלנו :גדרון. כ 'גב
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, הלך לגמלאים, אלף שקל זה הלך 46, אלף שקל 46-טנה מהק, אירועים :גלר. ח ר"רו 1 

היו . הסעיף התבטל, דרך האומן. אירועים לגמלאים זה סעיף אחר 2 

 3 . אירועים לגמלאים  שהעברנו לסעיף אחר שקשור לגמלאים

הוועדה החליטה שהיא מעבירה את האירועים לגמלאים למי שמטפל  :גדרון. כ 'גב 4 

 5 באירועים וזה 

 6 ?יזה ועדהא :זריהן. מר י

 7 .ועדת אירועים :גלר. ח ר"רו

 8 . אלף לוועדת הגמלאים 40ועדת האירועים העבירה  :מעודה. מר א

 9 ? ועדת אירועים יכולה להחליט להעביר כסף או ש :זריהן. מר י

לטובת … עשו בפנים את החלוקה והחליטו , אלף שקל 700קיבלו  :געש. מר ח 10 

 11 . הלאה? לא בסדר מה, האירועים של הגמלאים לוועדת הגמלאים

 12 ?אפשר לקבל את כרטיס האירועים :כאכון. מר א

 13 . הכל אפשר :גלר. ח ר"רו

 14 כן  :געש. מר ח

 15 דרך האומן זה לא ירד  :זריהן. מר י

 16 ...ירד או שזה, מה :כחלון. מר ע

 17 ירד :געש. מר ח

 18 ? אז איך הפרסום על שטחי המועצה היה :כחלון. מר ע

 19 (לא ברור, מדברים ביחד.  )שתה את זההמועצה ע, זה חינם :זריהן. מר י

 20 ?מה השאלה :גלר. ח ר"רו

אני יודע , לפני שבועים, דרך האומן והמתחרים שהיה בשבוע שעבר :כחלון. מר ע 21 

מי ביצע את , ופורסמו על שטחי פרסום של המועצה, לא, ואמרתי 22 

 23 ההפקה ומה הייתה עלות 

 24 .זה לא שלנו, אנחנו, על חשבונם :גלר. ח ר"רו

 25 ?מה הייתה העלות שהם שילמו במועצה עבור הפרסום :כחלון. מר ע

 26 .למועצה לא שילמו :גלר. ח ר"רו

 27 ?למה :כחלון. מר ע

 28 .כי המועצה לא שילמה כלום :גלר. ח ר"רו
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 1 .לאירועים האלה… הרי המועצה הזאת  :כחלון. מר ע

כל מיני אירועים , אנחנו מפרסמים הרבה דברים על השטחים שלנו :גלר. ח ר"רו 2 

לא , לא הייתה עלות למועצה( לא ברור, מדברים ביחד. )רים גםאח 3 

לא שילמנו ( לא ברור, מדברים ביחד.  )לא פרסום, לא תליה, הפקה 4 

( מלה לא ברורה)המוני קהילתי אנחנו כל אירוע שהוא אירוע , כסף 5 

 6 פיקוח שכר רבותי, שכר( לא ברור, מדברים ביחד. )שילוט

ישלח לחיוב אישי גם הפרסום של בריכות השחיה  תדע לך שזה, רן גלר :זריהן. מר י 7 

זה לא יתכן , אותו דבר לגבי דרך האומן, על שטחי שילוט של המועצה 8 

 9 … שהמועצה תיתן שטחי שילוט שלה 

 10 .תן לו לדבר :גדרון. כ 'גב

 11 .תסתכל עלי בבקשה, ובראן'ג, יש יועץ משפטי, הוא אומר לא נכון, רגע :כאכון. מר א

 12 ?קי או לא חוקיזה חו :זריהן. מר י

זה חוקי או לא חוקי שהמועצה נותנת בחינם ללא תשלום שטחי פרסום  :כאכון. מר א 13 

 14 … ל

 15 .לבריכת השחיה :זריהן. מר י

 16 .לבריכת השחיה :כאכון. מר א

 17 יש אירועים שהמועצה נותנת  :ובראן'ג. ד ג"עו

 18 .זה לא אירועים, זה לא אירועים :כאכון. מר א

 19  יש פה זכיין :זריהן. מר י

, זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר שהמועצה תיתן, ובראן'ג, אבי, דקה, אבי :כחלון. מר ע 20 

 21 .רק השאלה אם היא תומכת בזה או לא תומכת

 22 .אם היא נותנת היא תומכת :כאכון. מר א

 23 .היא תומכת :כחלון. מר ע

 24 ( לא ברור, מדברים ביחד. )לא נותנת לא תומכת :כאכון. מר א

 25 ( לא ברור, מדברים ביחד)… אומרים לך, גדיל תמיכהרוצה לה :גדרון. כ 'גב

 26 חברים יקרים  :געש. מר ח

, ןהאם השלטים של דרך האומ, ובראן בנושא השלטים'שאלתי את ג :כאכון. מר א 27 

האם זה חוקי שפורסם בשלטים של דרך האומן ועל הקטע של הבריכת  28 
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 1 …האם זה חוקי ש, שחיה

 2 . פרסום של המועצה :זריהן. מר י

 3 .הלאה, היועץ המשפטי יבדוק וידווח :געש. מר ח

 4 ?איזה תשובה זו חיים :כאכון. מר א

 5 מה אתה עכשיו , הוא צריך לבדוק :געש. מר ח

 6 .אנחנו צריכים להצביע על זה היום :כאכון. מר א

 7 . כן, אתה רוצה שהוא ישלוף מהשרוול :געש. מר ח

 8 רגע, סליחה, סליחה :כאכון. מר א

 9 כן :געש. מר ח

 10 . לא תמיד זה תמיכה :ובראן'ג. ד ג"עו

 11 ( לא ברור, מדברים ביחד)זאת תמיכה   :זריהן. מר י

 12 . הוא אמר שהוא יבדוק :גדרון. כ 'גב

 13 ובראן 'ג, ובראן'ג :כחלון. מר ע

 14 …אני אראה לך את התמונות :זריהן. מר י

 15 ה הלאה,הלא :געש. מר ח

י לדעת אם זה מותר אני בכל המקרים מבקש לראות מה מפרסמים כד :ובראן'ג. ד ג"עו 16 

 17 לא תמיד אם יש פרסום , או לא

 18 ועדת הביקורת  :זריהן. מר י

 19 ( לא ברור, מדברים ביחד, צוחקים)לא , לא :ובראן'ג. ד ג"עו

 20 .אלף שקל 380-ל 600-הקטנה מ, פיקוח שכר :גלר. ח ר"רו

 21 ?זה הפיקוח, מה :זריהן. מר י

 22 כן, הקטנת שכר :גלר. ח ר"רו

 23 ?ובדים היום בפיקוחכמה יש ע :זריהן. מר י

 24 אני מבקש להוסיף צילה , אז רגע :כאכון. מר א

זה רכב אחד ( לא ברור, מדברים ביחד.  )היום יש שני עובדים ומזכירה :גלר. ח ר"רו 25 

 26 . וקטנוע

 27 . רכב וקטנוע ומזכירה אחת :געש. מר ח

 28 ?מה זה פיקוח :מעודה. מר א
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, לא מצליחים לגייס אנשים, ררצינו להעסיק יות, שכר עבודה של פיקוח :געש. מר ח 1 

 2 מי שבא 

אז אתה פה רוצה לשלם להם שכר מינימום והעובדים שהבאת לשם  :זריהן. מר י 3 

ניתן גם לפיקוח יותר משכר , אתה משלם להם יותר משכר מינימום 4 

 5 . מינימום יבואו אחרים

 6 ?למה? למה זה שכר מינימום יוסי :גלר. ח ר"רו

מה זה , דים חדשים זה שכר מינימום בכל מקוםכשאתה מקבל עוב? מה :זריהן. מר י 7 

 8 ?אתה ראית מישהו שמשלם יותר משכר מינימום לעובד חדש? למה

 9 …אני, לא נכון :כאכון. מר א

 10 . זה תלוי בעובד :גלר. ח ר"רו

רק אתה (  לא ברור, מדברים ביחד. )תלוי לאיזה תפקיד, תלוי בעובד :געש. מר ח 11 

 12 כן , יודע

, משפטיות. אלף שקל 15-צאות אחזקת קטנוע גדל בהו, קטנוע :גלר. ח ר"רו 13 

 14 .10-ל 50-משפטיות הוקטנן מ

 15 ?מה זה המשפטיות :זריהן. מר י

 16 . כל הסעיפים זה פיקוח, רק פיקוח, בפיקוח :גלר. ח ר"רו

 17 ?הם עדיין לא רשאים לתת דוחות :כאכון. מר א

 18 . נותנים כן, נותנים דוחות כבר, לא :געש. מר ח

 19 .ת רכביםגריר :גלר. ח ר"רו

 20 ?על מה מוציאים דוחות, סליחה :כחלון. מר ע

 21 אתה יכול לראות , הפרעה לפעילות, הוצאת אשפה לא בזמן, גיזום :געש. מר ח

 22 שילוט :גלר. ח ר"רו

 23 .נותנים דוחות, שילוט פיראטי :געש. מר ח

 24 ?נותנים דוחות לרכבים גם :זריהן. מר י

 25 אין לנו חוק עזר , רכבים לא :געש. מר ח

 26 . על חניה לא :גלר. ר ח"רו

 27 ח "נתנו לו דו, בדקו שאין לו טסט… :זריהן. מר י

 28 רכב , לא על חניה אבל :גלר. ח ר"רו
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אני לא , לא חניה, מפגע סביבתי, על רכב במפגע תברואתי, לא על חניה :געש. מר ח 1 

 2 . אני לא יכול לתת על חניה, לא, יכול לתת

 3 אם אין לו טסט והוא יושב על  :גלר. ח ר"רו

 4 .מפריע, יושב :געש. מר ח

 5 אם זה בשטח ציבורי :ובראן'ג. ד ג"עו

 6 ?כל הרכבים שחונים פה מה קורה איתם…  :זריהן. מר י

 7 אתה רואה את המדבקות ששמים שם , מדביקים :געש. מר ח

 8 זה קטנוע, רכישת רכב. על חלק מהרכבים יש שם :גלר. ח ר"רו

 9 רגע, רגע, רגע :זריהן. מר י

 10 .גרירת רכבים, ערג :כאכון. מר א

 11 .אלף שקל 100-ל 50-גרירת רכבים אמרתי הגדלה מ :גלר. ח ר"רו

 12 ?גרירת רכבים :כאכון. מר א

 13 גרירה :גלר. ח ר"רו

 14 .אתה לא גורר, חכה שניה? נכון, אתה לא גורר :זריהן. מר י

 15 ?איזה גרירה אתה גורר :כאכון. מר א

 16 מע את התשובהאני בוא נש, אתם אמרתם שאתם לא גוררים :זריהן. מר י

 17 ?איזה גרירה :כאכון. מר א

 18 אתם הוצאתם הזמנה  :זריהן. מר י

 19 גרירת רכבים שהושארו בלי בעלים :גלר. ח ר"רו

 20 אלף שקל  30אתם הוצאתם הזמנה על  :זריהן. מר י

 21 .בלי ביטוח, לפעמים בלי טסט :גלר. ח ר"רו

 22 ? יש גרירת רכבים היום במועצה :כאכון. מר א

 23 …לא :געש. מר ח

 24 . נעשה, נאשר תקציב נוסף :גלר. ח ר"רו

 25 ?אז מה זה זה :כאכון. מר א

 26 .זה עד דצמבר :גדרון. כ 'גב

 27 ?מה הקשר :כאכון. מר א

 28 ?מה הקשר :גדרון. כ 'גב
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 1 ? אני שואל אם יש גרירת רכבים עד דצמבר :כאכון. מר א

 2 עשינו  :גלר. ח ר"רו

 3 עשיתם גרירת רכבים :זריהן. מר י

 4 .  נו גרירהבעבר עשי :גלר. ח ר"רו

אלף שקל ולא מעבר לזה והיום זה נמצא  30אבל הוצאת הזמנה על  :זריהן. מר י 5 

 6 בבית המשפט  ויש תביעה 

 7 נכון :געש. מר ח

 8 . הכל נכון :גלר. ח ר"רו

 9 של חצי מיליון שקל נגד המועצה :זריהן. מר י

 10 נכון :גלר. ח ר"רו

 11 .בנושא הגרירה :זריהן. מר י

 12 נכון :געש. מר ח

אלף שקל  100-אבל איך זה אתה מגדיל את זה ל. אני יודע שהכל נכון :יהןזר. מר י 13 

 14 .מעבר להזמנה שהוצאת אין הזמנות חדשות, 30כשהוצאת הזמנה על 

 15 .אין הזמנות חדשות שאני אוכל להוציא עכשיו הזמנות חדשות :געש. מר ח

 16 .צריך להגדיל את הסעיף… :גלר. ח ר"רו

 17 ? ך אתה מגדילאז אי 30הזמנה של … :זריהן. מר י

 18 שיהיה לנו כסף אז :גלר. ח ר"רו

 19 .אמרת שאתה לא גורר יותר :זריהן. מר י

 20 ?כסף למה חיים :כאכון. מר א

 21 בשביל לבצע  :גלר. ח ר"רו

 22 לגרור אוטו מהרחוב  :געש. מר ח

 23 .ולאחסן אותו :ובראן'ג. ד ג"עו

 24 .ולאחסן אותו עולה לי כסף :געש. מר ח

 25 ? זה עכשיו אנחנו עושים את :כאכון. מר א

 26 נעשה :גלר. ח ר"רו

 27 עד עכשיו לא עושים :געש. מר ח

 28 . כשיהיה כסף נעשה  :גלר. ח ר"רו
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אם נאשר את העדכון של התקציב אני אעשה את זה כי המפגעים  :געש. מר ח 1 

 2 …זה שאני אדביק . קיימים

 3 ?לאיפה תגרור אותם :כאכון. מר א

 4 ?איפה תאחסן אותם :זריהן. מר י

 5 את השגיאה שעשינו בעבר , יע לזהכשנג :געש. מר ח

 6 (לא ברור, מדברים ביחד)… מה זה, חיים :כאכון. מר א

 7 .אנחנו לא נחזור על אותה שגיאה פעמיים :געש. מר ח

לאיפה אתה , לאן זה הולך עכשיו, חיים, והוצאות מטורפות… פדיחות :כאכון. מר א 8 

 9 ?רוצה לגרור

 10 ?לאיפה אתה גורר :זריהן. מר י

 11 . אחסנה הרי גם כן תעלהה :כחלון. מר ע

 12 ?לאן אתה לוקח את האוטו... אתה לוקח עכשיו :כאכון. מר א

קודם , אבל עושים הפוך, אבי( לא ברור, מדברים ביחד)הסדר  , הסדר :גלר. ח ר"רו 13 

 14 . לא הפוך, כל מאשרים תקציב ואז מתארגנים

 15 ?מאיפה אתה יודע כמה כסף אחסון, באמת, אוי רן :כאכון. מר א

אנחנו , ברוב הסעיפים מאשרים את המסגרת התקציבית, אנחנו תמיד :גלר. ח ר"רו 16 

זה כולל את ( לא ברור, מדברים ביחד. )עושים פעולות בתוך המסגרת 17 

לא , מדברים ביחד. )גם את השטח וגם את זה עד שהכסף יגמר, הכל 18 

 19 ( ברור

 20 . אני מבקש שלא תתערבי, את לא מבינה, כוכי :כאכון. מר א

 21 .אני לא מבינה :גדרון. כ 'גב

 22 . בהחלט לא, לא :כאכון. מר א

 23 נקבעת מסגרת  :געש. מר ח

 24 . בהחלט לא :כאכון. מר א

 25 .אתה מבין פה הרבה דברים :גדרון. כ 'גב

 26 אני רוצה תשובה, סליחה, אני רוצה, חיים :כאכון. מר א

אתה לא רוצה , אתה רוצה רק לדבר, אתה לא רוצה, אז אני מסביר לך :געש. מר ח 27 

 28 .לשמוע
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 1 …אני, אני שומע מצוין :כאכון. מר א

נקבעת מסגרת תקציבית ועכשיו יוודאו שהמסגרת התקציבית הזאת  :געש. מר ח 2 

 3 .נשמרת לכלל הפעולות

 4 יגררו את האוטו שלי עכשיו , אבל אני שואל שאלה לאן האוטו ילך :כאכון. מר א

 5 נבדוק :גלר. ח ר"רו

 6 …בלי טסט :כאכון. מר א

 7 לך עוד פעםאני מסביר  :געש. מר ח

 8 .נבדוק, נעשה מכרז :גלר. ח ר"רו

לא חוזרים על . כל מה שיעשה עכשיו יעשה במסגרת התקציבית הזאת :געש. מר ח 9 

כל , אלף שקל 150עכשיו אני מאשר מסגרת של . אותה שגיאה פעמיים 10 

 11 כולל, הפעילויות כולן כולל השטח

 12 .לשנה, סליחה, רגע :גלר. ח ר"רו

 13 . עד סוף השנה ,כל הפעילויות :געש. מר ח

 14 . עד שזה יתחיל זה אולי חודש,חודשיים ... עד סוף השנה :גלר. ח ר"רו

 15 ...אתה אומר שאני לא מבינה, אבי :גדרון. כ 'גב

 16 .זה ישאר בעודף בסעיף התקציבי... אז  :געש. מר ח

 17 ...סליחה, אבל חיים :כאכון. מר א

 18 .מה, עוד לא יצא הכסף, אז לא יצא הכסף :געש. מר ח

 19 .זה עדכון תקציב, אבי :גדרון. כ 'גב

 20 .אלף שקל 150בגלל שזה רק חודשיים זה  :געש. מר ח

 21 .אין גרירות בכלל כאן :כאכון. מר א

 22 .אני לא מבינה :גדרון. כ 'גב

 23 .בסוף 150זה , 100פלוס  50זה  :געש. מר ח

 24 . אבל אין גרירות כוכי :כאכון. מר א

 25 100, 100, לא :גלר. ח ר"רו

 26 ( לא ברור, מדברים ביחד.  )הוא ענה לך? ה זה משנהמ :גדרון. כ 'גב

לא ? נכון, זה כסף לשים בצד כי עד דצמבר אתה לא תיגע בזה, זה בדיוק :קעטבי. מר י 27 

 28 .150-תיגע ב
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 1 .אולי כן :געש. מר ח

 2 .אתה לא תספיק, מה :קעטבי. מר י

 3 .מה שנספיק, מה שנספיק :געש. מר ח

 4 ? איך תספיקו :כאכון. מר א

סעיף תקציבי שלא , יואב? מה זה מה יעשו עם הכסף הזה, ישאר בקופה :געש. מר ח 5 

 6 . באמת, מנוצל הכסף נשאר בקופה

 7 ...אבל למה לא לנווט את זה למשל כמו צהרונים :קעטבי. מר י

אתם רוצים , בלי פופוליזם, אתה חוזר לדיון אחר, כי הצהרונים, טוב :געש. מר ח 8 

 9 לעשות דיון ענייני

 10 אמיתי, לא, לא, לא ,לא :קעטבי. מר י

 11 ( לא ברור, מדברים ביחד)אמיתי , אז אני אסביר לך, אמיתי :געש. מר ח

 12 ...זה כסף ש :קעטבי. מר י

 13 צהרונים :כאכון. מר א

 14 נו, די :גדרון. כ 'גב

 15 .עוד פעם עם הפופוליזם הזה הצהרונים :געש. מר ח

 16 .לא לקחו את הכסף :גדרון. כ 'גב

 17 ?ה לסבסד רק את המיוחסיםלמ, תסבסד את כולם :געש. מר ח

 18 ? למה לא, כן :כאכון. מר א

 19 תסבסד את כולם אז , אה :געש. מר ח

 20 ...אני אתמוך...  :כאכון. מר א

 21 בסדר, בוודאי :געש. מר ח

 22 .אני וחבריי לאופוזיציה :כאכון. מר א

,  גם הם מציעים שכר לימוד מדורג, גראית אתמול את ועדת טרכטנבר :געש. מר ח 23 

לפי מבחן הכנסה חצי , שנה אחורה לפי מבחן הכנסה 50לחזור חזרה  24 

מהאנשים האלה בכלל לא מגיע להם את הסבסוד שקיבלו בשבע שנים  25 

 26 . הלאה, ההערות נרשמו, הלאה. האחרונות

 27 . אלף שקל 30-ל 20-רכישת רכב קטנוע מ :גלר. ח ר"רו

 28 הלאה :געש. מר ח
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 1 .שקל 2,000-ל 12-הקטנה מ, שני סעיפים, אחזקת קטנוע :גלר. ח ר"רו

 2 ...אז משאירים, רגע :כאכון. מר א

 3 כן, נשאר ככה :געש. מר ח

 4 שמירה חקלאית  :גלר. ח ר"רו

 5 .ח על כך"אז אני מבקש לקבל דו :כאכון. מר א

 6 בסדר :געש. מר ח

 7 .הכל רשום :גלר. ח ר"רו

 8 .ח"כשיהיה ביצוע תקבל דו :געש. מר ח

 9  .350-ל 330-הגדלה מ, שמירה חקלאית :גלר. ח ר"רו

 10 ?קטנועים, איזה רכב רכשו פה :קעטבי. מר י

 11 .קטנוע אחד :גלר. ח ר"רו

 12  30-ל 20-מ :קעטבי. מר י

 13 . 350-ל 330-הגדלה מ, שמירה. זה הקטנוע וזה האחזקה :גלר. ח ר"רו

 14 ?איזה שמירה :זריהן. מר י

 15 (לא ברור, מדברים ביחד.  )סייר חקלאי, שמירה חקלאית :גלר. ח ר"רו

 16 ...פקחים עם רכב שני :קעטבי. מר י

.  עובדעבר תאונה ואחד שהוא , אחד מושבת, קטנוע אחד עומד :גלר. ח ר"רו 17 

 18 (לא ברור, מדברים ביחד)

 19 כבר לא צריך, זה ברכב, אחד עם בשיטור המשולב, יש שני פקחים :קעטבי. מר י

גם צריכה חלק מהזמן לעבוד על , הפקחית השניה סיימה עכשיו קורס :גלר. ח ר"רו 20 

 21 חלק מהזמן, קטנוע

 22 .אז למה שלושה :קעטבי. מר י

 23 ?יש לה רישיון לקטנוע :כאכון. מר א

 24 כן, היא עשתה קורס :גלר. ח ר"רו

 25 ?יש לה רישיון :כאכון. מר א

 26 היא אמורה , אני לא יודע אם יש לה רישיון :גלר. ח ר"רו

 27 .אין לה רישיון בכלל :כאכון. מר א

 28 תוכנית מחשב לכל ילד . ני לא יודעאם הוציאה רישיון א, היא למדה :גלר. ח ר"רו
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 1 .השני בקטנוע, אז אחד ברכב :קעטבי. מר י

 2 (לא ברור, מדברים ביחד...  )אז הוא אמר לך שהסטטוס עכשיו :כחלון. מר ע

 3 ( לא ברור, מדברים ביחד.  )אלף שקל 50 –תוכנית מחשב לכל ילד  :גלר. ח ר"רו

 4 ...היא לא עשתה כלום :כאכון. מר א

 5 ... נכשלה , היא עשתה :קעטבי. מר י

 6 . ₪ 10,000שונות , שקל 2,000הגדלה , כיבוד. לומדת, היא לומדת אבי :גלר. ח ר"רו

 7 ?מה זה שונות עוד פעם :זריהן. מר י

- שונות זה ב :גלר. ח ר"רו 8 

 9 ?מה זה תוכנית מחשב לכל ילד :כאכון. מר א

 10 .ש מחשבתוכנית מחשב לכל ילד זה משפחות שלא יכולות לרכו :גלר. ח ר"רו

 11 ...אני סוף סוף שמח מעודה :כאכון. מר א

, אפילו חילקנו.  לא בהקלטה, אני אספר לך משהו על מחשב לכל ילד :זריהן. מר י 12 

( לא ברור, מדברים ביחד.  )חלק מהמחשבים נשארו בבית בקופסאות 13 

את , בחרו את המשפחות, היה פרויקט עם ועדת הרווחה עם נחמיה, לא 14 

רס גם להורים ושילמו להם שנה לחיבור עשו להם קו, הסכומים 15 

חלק מהמשפחות השאירו את , חלק לא גדול, לאינטרנט והכל 16 

 17 .ההורים לא רצו שזה יתקלקל, המכשירים בקופסאות

 18 . איזה מסכנים :כאכון. מר א

... אלף שקל לכל האנשים שהרווחה הגיעה 50תאמין לי אם היית נותן  :זריהן. מר י 19 

 20 (לא ברור, חדמדברים בי...  )היה , לחג

 21 .אלף שקל 100-הגדלה ב, שכר לסייעות :גלר. ח ר"רו

 22 ?זה עוד סייעות, מה :זריהן. מר י

 23 .5,000הקטנה , סל תרבות –הסעות . עוד סייעות לגנים החדשים :גלר. ח ר"רו

 24 ?כמה סייעות יש :זריהן. מר י

 25 ?כמה סייעות יש :געש. מר ח

 26 . סייעות יש סך הכל 50 :גלר. ח ר"רו

 27 .אלף שקל שלך אתה אומר זה שכר לסייעות 100-אבל ה :זריהן. מר י

 28 .זה תוספת :געש. מר ח
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 1 .חדשות 2 :גלר. ח ר"רו

 2 ?אלף שקל כל אחד 50, כמה הם מקבלים :געש. מר ח

 3 . זה מספטמבר, זה לא כל השנה אבל :גלר. ח ר"רו

ספטמבר -שנת הלימודים ספטמבר, לדצמבר 1לספטמבר עד  1-זה מ :געש. מר ח 4 

פתחנו גנים חדשים עכשיו בספטמבר , ינואר –שנת התקציב ינואר  אבל 5 

 6 אז אתה לא עושה 

 7 . כל אחת 50זה ? שתיים? אלף שקל 100אז שתי סייעות  :כאכון. מר א

 8 .גנים 4-ב, חודשים 3-ל :געש. מר ח

 9 .הפרשים אחרים :גלר. ח ר"רו

 10 ? זה לשלושה חודשים :זריהן. מר י

 11 פנימיות יום :גלר. ח ר"רו

 12 .ארבעה חודשים, אוקטובר, ספטמבר :געש. חמר 

 13 ?זה כמה יוצא 50, חודשים 4 :זריהן. מר י

 14 . ועוד היום החופשי 2זה , לא :גלר. ח ר"רו

 15 ? אתם יודעים מה זה עלות מעביד, תגידו לי :כאכון. מר א

 16 ( מדברים ביחד)אבי  , אבי :גלר. ח ר"רו

 17 .זה לא שניים :גדרון. כ 'גב

 18 ?על מה אתה מדבר, ברוטו 11זה  :כאכון. מר א

 19 .4אבל זה  :גדרון. כ 'גב

 20 .גני ילדים 4 :געש. מר ח

 21 .זה אנשים שעובדים ומקבלים משכורת :זריהן. מר י

 22 . גנים 4זה  :גדרון. כ 'גב

 23 .סייעות 4 :גלר. ח ר"רו

ראיתם קודם בהכנסות שגדלו ההכנסות של , גם פה צריך להבין, חברים :געש. מר ח 24 

, עוד פעם, זה לא, ל על זה כסף ממשרד החינוךהסייעות כי אתה מקב 25 

מעביר ונותן כמה , זה לא שאתה לוקח, שהוא קבוע על פי הסכם עבודה 26 

 27 . הלאה, כן. שאתה רוצה

 28 ? מה השכר הממוצע של סייעת :כאכון. מר א
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 1 . אלף שקל בערך 80 :גלר. ח ר"רו

 2 .בחודש, לא :כאכון. מר א

 3 . בשנה :גלר. ח ר"רו

 4 . שקל לשנה אלף 80 :געש. מר ח

 5 . תעשה חלוקה :גלר. ח ר"רו

 6 .ממוצע. אלף שקל לשנה עלות מעביד של סייעת 80 :געש. מר ח

 7 . אלף זה לא סביר 11, אלף שקל סביר 6.5 :זריהן. מר י

 8 .סייעות 4זה , לא :גלר. ח ר"רו

 9 4, סתוונית, חצב, מרגנית, גנים חדשים 4פתחנו , הלו, לא, 4, סייעות 4 :געש. מר ח

 10 .תסייעו

ביטלנו את , קייטנות שכר. אלף שקל 15הקטנה , שכר, פנימיות יום :גלר. ח ר"רו 11 

 12 ואלף שקל נוספ 50, ניקיון מוסדות חינוך.  אלף שקל 75, הסעיף

 13 ...מה זה  :כאכון. מר א

 14 ניקיון מוסדות חינוך  :געש. מר ח

 15 . 18172 :גלר. ח ר"רו

 16 ?מה זה הסעות סל תרבות :כאכון. מר א

 17 .ס למופעים"בדרך כלל זה למתנ, הסעות סל תרבות זה הסעות ילדים :גלר. ח ר"רו

ס אז תקצבנו את ההסעות "ילדים נוסעים לסל תרבות למתנ, ס"למתנ :געש. מר ח 18 

 19 . 25עולה לנו , אלף 30-ב

 20 ? מה זה :גלר. ח ר"רו

 21 .לגני ילדים :געש. מר ח

, יעות בית ספריותשכר סי. אלף שקל נוספים 50, ניקיון מוסדות חינוך :גלר. ח ר"רו 22 

 23 .אלף 130-הקטנה ב

 24 ?למה ההקטנה :כאכון. מר א

, עבודות קבלניות. ילד פחות, יש ילד יותר, כי זה לפי הילדים שיש צורך :גלר. ח ר"רו 25 

 26 . תלמידי חוץ. אלף שקל נוספים 50, סייעות צמודות

 27 . הן עובדות בהסכם, יש סייעות צמודות הן לא עובדות מועצה :  ג

 28 .עובדות בחשבונית, קבלניות :גלר. ח ר"רו
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 1 ?...יש ילדים :כאכון. מר א

כל אחד לפי , ילדים עם צרכים מיוחדים, יש ילדים כל אחד, בוודאי :געש. מר ח 2 

 3 . בעייתו ויש כאלה עם סייעות צמודות ויש כאלה לפי שעות

 4 . אלף שקל 400, אגרות תלמידי חוץ :ר  

 5 ?למה זה גדל :זריהן. מר י

 6 יש יותר ילדים שלומדים, ולגיד :גלר. ח ר"רו

 7 ? שעוזבים את פרדס חנה והולכים ללמוד בחוץ :זריהן. מר י

 8 .מחוץ לישוב :גלר. ח ר"רו

 9 ...בגלל שהחינוך פה ברמה ? למה :זריהן. מר י

 10 . חינוך מיוחד :גלר. ח ר"רו

אתם רוצים , לא, הלו, הלו... החינוך פה יוצא מן הכלל ואני לא  :געש. מר ח 11 

 12 ?וצים פופוליזםלהקשיב או ר

 13 ?למה אתה מתעצבן עלי, רוצים להקשיב :זריהן. מר י

 14 כי אתה  :געש. מר ח

 15 .אני יכול להגיד מה שאני רוצה :זריהן. מר י

כל הממלכתי דתי יוצא , אז אני מסביר לך, אבל אתה לא רוצה להקשיב :געש. מר ח 16 

 17 .אין לך פה אפשרות, החוצה

 18 ?למה אתה לא מקים :כאכון. מר א

 19 .כי לא נותנים להקים :געש. מר ח

 20 ... ? למה אתה אומר שלא נותנים להקים :כאכון. מר א

 21 ... סע, הלאה :געש. מר ח

 22 ...אין בעיה, אבי. זה לא הדיון :גדרון. כ 'גב

 23 .סע הלאה :געש. מר ח

 24 ... ע"שפ( לא ברור, מדברים ביחד)תקשורת  :גלר. ח ר"רו

 25 .כי זה לא לעניין :גדרון. כ 'גב

 26 . תסביר למה החינוך הדתי עוזב א פרדס חנה :קעטבי. מר י

 27 הנושא , חיים :גדרון. כ 'גב

 28 .אני רוצה לשמוע :קעטבי. מר י
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 1 .אנחנו נעשה ישיבה :גדרון. כ 'גב

 2 .אני רוצה לשמוע עכשיו, לא ישיבה :קעטבי. מר י

 3 ?מה זה אתה רוצה לשמוע עכשיו :גדרון. כ 'גב

 4 ... :קעטבי. מר י

 5 . הזה על, מה :כאכון. מר א

 6 .אל תבלמי, הוא רצה להסביר,  אל תבלמי אותו :קעטבי. מר י

 7 .אין בעיה :גדרון. כ 'גב

 8 . אני רוצה להבין, אז תסבירי :קעטבי. מר י

משרד החינוך מתנגד להקמת חטיבת ביניים ותיכון , בעברית פשוטה :געש. מר ח 9 

יש סיכומי דיון החל מיוסי שריד כשר חינוך . בפרדס חנה כרכור נקודה 10 

לאחרונה היה פה , כל שרי החינוך, 1999-שאיתו נפגשתי לראשונה ב 11 

הממונה , לפני מספר חודשים יחד עם הרב מרגלית ואנשים נוספים 12 

, הוצעו הצעות שונות, החדש של החינוך הממלכתי דתי במשרד החינוך 13 

 14 בית ספר, לא מוכנים בשום פנים ואופן, בית ספרביקשנו לבנות פה 

, בית ספרעל אזורי והוא ה בית ספרדור הוקם כבית ספר , באור עקיבא 15 

אם מחר משרד החינוך החליט לבנות פה חטיבת ביניים , אין שום בעיה 16 

ממלכתי דתי כי הם כולם בתי ספר  בית ספרגם לא במחיר של סגירת  17 

 18 . קטנים מאוד

 19 ?אני יכול לענות :קעטבי. מר י

 20 .תן לו להסביר, נו, תן לו לגמור לדבר, רגע :זריהן. מר י

 21 הוא לא  :קעטבי. מר י

 22 .תן לשמוע :זריהן. מר י

 23 . הוא לא אומר את האמת והוא יודע :קעטבי. מר י

 24 נו, אוי :גדרון. כ 'גב

 25 ? מה זה משנה :זריהן. מר י

 26 .אז חבל על הזמן :געש. מר ח

 27 ... סמל מוסד. הוא לא עונה לעניין :קעטבי. מר י

 28 תמשיך, תמשיך :גדרון. כ 'גב
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 1 .געש ביטל את זה חיים :קעטבי. מר י

 2 רווחה חינוכית :גלר. ח ר"רו

 3 יש , יש עובדות, חיים, לא, לא, לא :קעטבי. מר י

 4 .אין בעיה, נעשה על זה דיון, בסדר :גדרון. כ 'גב

 5 .הוא גם שיקר, הוא לא אמר את האמת :קעטבי. מר י

 6 סע, הלאה, טוב :געש. מר ח

 7 לא, לא, אני רוצה לענות, עכשיו רגע :קעטבי. מר י

 8 . סע הלאה :געש. ר חמ

 9 משרד החינוך אישר  :קעטבי. מר י

 10 .זה לא הדיון :גדרון. כ 'גב

הוא היה ליד מועדון , דתי עם סמל  מוסד ואתה יודע את זה בית ספר :קעטבי. מר י 11 

פ אלי "זה היה שטח שצ? כן, כשנבחרת בקדנציה הראשונה, בני ברית 12 

 13 .אושר סמל מוסד, אתה מכיר את זה יופי, ואתה איתי

 14 ...אין בעיה :גדרון. כ 'גב

 15 .חיים בישיבה הראשונה איך שהוא נבחר :קעטבי. מר י

 16 .זה לא הדיון :גדרון. כ 'גב

חיים שלח , הוועדה המחוזית ישבה לאשר את השטח, איך שהוא נבחר :קעטבי. מר י 17 

בכל אופן . ואז לא דנו בזה, לא לדון בזה, רבותי, מכתב שהוא אצלי 18 

התגלגל וקיבלנו כבר אישור לסמל  בית ספרה, אורי נכנס, חיים עזב 19 

 20 קיבלנו אישור לסמל מוסד , מוסד

 21 .אותו אז בוא נפעיל :גדרון. כ 'גב

 22 .אני אחראי על מה שאני אומר :קעטבי. מר י

 23 בוא נפעיל אותו, קעטבי :גדרון. כ 'גב

יותר לא תהיה פה חטיבה , חיים עצר את זה ואז זה נבנה באור עקיבא :קעטבי. מר י 24 

 25 ...לא תהיה, זאת האמת, דתית

 26 ?כולם בתי ספר דתיים :זריהן. מר י

 27 ? זה נכון או לא נכון, עכשיו :קעטבי. מר י

 28 . לא רק, לא :געש. מר ח
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 1 ?זה נכון או לא נכון, חיים :קעטבי. מר י

 2 .לא נכון :געש. מר ח

 3 ?מה כן נכון :קעטבי. מר י

 4 .סליחה, אבל זה לא הדיון :גדרון. כ 'גב

 5 ?ה כן נכוןמ :קעטבי. מר י

 6 .סמל מוסד עוד לא מביא איתו כסף :געש. מר ח

 7 .אבל זה מביא בניין :קעטבי. מר י

 8 .לא מביא בניין :געש. מר ח

- וזה באישור ש :קעטבי. מר י 9 

 10 .לא מביא בניין ולא מביא כסף :געש. מר ח

 11 ? מי מביא סמל מוסד :קעטבי. מר י

 12 .הלאה, סמל מוסד לא מביא כלום :געש. מר ח

 13 ?מי מאשר סמל מוסד :עטביק. מר י

 14 .בנווה פרדסים בית ספריש סמל מוסד גם ל... יש סמל מוסד :געש. מר ח

 15 .בית ספרברגע שיש סמל מוסד יש אישור ל, הוא יוקם :קעטבי. מר י

 16 .אתה טועה :געש. מר ח

 17 .אני לא טועה :קעטבי. מר י

 18 ? אפשר להמשיך בתקציב, רן :גדרון. כ 'גב

מידי חוץ אנחנו משלמים גם על הילדים של החינוך המיוחד אגרת תל...  :געש. מר ח 19 

 20 שיוצאים 

 21 .רוב הכסף, לא גם, זה רוב הכסף :זריהן. מר י

, ועדת השמה, גם כל ילד של חינוך מיוחד שהוקם על ידי ועדת שיבוץ :געש. מר ח 22 

יוצא מפרדס חנה כרכור והם נוסעים לצערי בקו הסעות , ועדת שיבוץ 23 

ים בדרום ועד נוה איתן במזרח וצרכים של מרכסים בצפון ועד בת  24 

 25 ! זה הכל, ליקויי למידה ברמות שונות

 26 זה אגרת  :גדרון. כ 'גב

 27 אתה משלם , זה אגרת תלמידי חוץ :געש. מר ח

 28 אגרת תלמידי חוץ זה ילדים שלומדים :זריהן. מר י
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 1 ( לא ברור, מדברים ביחד.  )גם חינוך מיוחד לומד בחוץ, אתה טועה, לא :געש. מר ח

 2 ?הילדים שלומדים בחוץ צריכים לשלם :זריהן. מר י

 3 . החינוך המיוחד לא משלם, לא החינוך המיוחד :גדרון. כ 'גב

 4 .אנחנו משלמים את האגרה :גלר. ח ר"רו

אנחנו משלמים אגרת , אני, די! הלו, הלו, אני משלם אגרת תלמידי חוץ :געש. מר ח 5 

 6 תלמידי חוץ

 7 ...אז זה מה שהוא :גדרון. כ 'גב

אנחנו משלמים אגרת תלמידי חוץ על כל ילד שיוצא , בבקשה, כוכי :געש. מר ח 8 

 9 שאין לו  בית ספרשמוכר כעל אזורי או  בית ספרמפרדס חנה ל

 10 אין פה פתרון  :קעטבי. מר י

יש כאן הסעות כל בוקר לילדים עם צרכים , לא שאין פה פתרון :געש. מר ח 11 

 12 מיוחדים וילדים נוספים שלומדים 

החינוך המיוחד הוא משולם אגרת חוץ כי אין פה פתרון לצערנו וזה  :עטביק. מר י 13 

 14 .בסדר

, שקל בשנה 9,000-ויש ילדים שעולים לנו באגרת תלמידי חוץ למעלה מ :געש. מר ח 15 

גם . יש ילדים שעולים פחות, זה תלוי ברמת הלקות או רמת המיוחדות 16 

משל אם ל, יסודי בית ספרילדים שלומדים במוסדות על אזוריים ב 17 

היסודי אז  בית ספרתורני שמפריד בין בנים לבנות ב בית ספרבהכירו  18 

 19 .תלמידי חוץאתה משלם את אגרת 

 20 אלה שיוצאים ביוזמתם, נורא פשוט, בוא נעשה סדר, חיים :קעטבי. מר י

 21 למי שנמצא פתרון בישוב( לא ברור, מדברים ביחד. )לא משלמים :געש. מר ח

 22 ( לא ברור, מדברים ביחד... )אני מיוזמתי יצאתי , חייםשאלתי מיוזמתו  :קעטבי. מר י

 23 לא :געש. מר ח

 24 100הקטנה של , פסיכולוגים בשכר אמרנו, הגדלה של, רווחה חינוכית :גלר. ח ר"רו

, זה סעיפים של הפסיכולוגים, ע"שפ, ציוד משרדי, תקשורת, אלף שקל 25 

 26 .אלף שקל הגדלה 40רווחה חינוכית . סעיפי ההוצאות

 27 ?מה זה :יהןזר. מר י

, אלף שקל 100רווחה חינוכית קבלניות הגדלה של . המרכז לגיל הרך  :גלר. ח ר"רו 28 
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 1 ...זה כל זה 

 2 ?המרכז לגיל הרך :זריהן. מר י

 3 . כן, המרכז לגיל הרך :גלר. ח ר"רו

 4 ?אין שמה זכות :קעטבי. מר י

זה אוכל , זה גם מרכז לגיל הרך, שונות. זה רק הוצאות, יש בהכנסות :גלר. ח ר"רו 5 

 6 .אלף שקל נוספים 40, לגן ילדים, לפעוטון שיש, לגן ילדים

 7 ?איזה גן :כאכון. מר א

 8 ? 10,000, מה זה :זריהן. מר י

 9 צמוד  :גלר. ח ר"רו

 10 צמוד למרכז לגיל הרך יש  :געש. מר ח

 11 זה גן ילדים של , יש גן ילדים :גלר. ח ר"רו

 12 ?איזה :כאכון. מר א

 13 .שיקום שכונות :גלר. ח ר"רו

 14 ... 10,000אבל הם משלמים  :זריהן. ר ימ

 15 .אין ילדים בכלל, אין ילדים אבל :כאכון. מר א

 16 ?היית שם פעם, יש גן ילדים :געש. מר ח

 17 . אני שואל איזה? איזה, לא :כאכון. מר א

 18 .יש גן ילדים, יש צמוד למרכז לגיל הרך :געש. מר ח

 19 .עכשיו מתקצבים, יכול להיות ששכחנו לתקצב, שכחנו לתקצב :גלר. ח ר"רו

, שקל 10,000-הערכנו ב, התקצוב היה בחסר שתקצבנו בדצמבר :געש. מר ח 20 

 21 . אלף שקל 40-ההוצאות בפועל יגיעו ל

 22 ?אבל אתה לא יודע כמה עולה האוכל :זריהן. מר י

 23 . עשינו הערכה לא נכונה :געש. מר ח

 24 .אלף שקל 400ברהוני מקבל ...  :זריהן. מר י

 25 ? מי? מי :געש. מר ח

 26 . טעינו בהערכה :גלר. ח ר"ור

 27 ברהוני, ברהוני :זריהן. מר י

 28 . אני לא יודע מי זה :געש. מר ח
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 1 ? קוראים לו ברהוני, מאוכל למפתן :זריהן. מר י

 2 ...לא זוכר בדיוק, משהו כזה :גלר. ח ר"רו

 3 .כאן למעלה :כחלון. מר ע

 4 ?איפה זה בדיוק, חיים :כאכון. מר א

יש מרכז , מול הבית שהיה לשעבר של יואב, שורוןי בית ספרבגב של  :געש. מר ח 5 

 6 ... טיפולי לגיל הרך ויש שם 

 7 ? אנחנו משלמים עליה אוכל :כאכון. מר א

 8 . כל הזמן :גלר. ח ר"רו

 9 הערכנו, יש שם גן ילדים, לא :געש. מר ח

 10 .כן, כל הזמן :גלר. ח ר"רו

 11 . מאז שנבנה המרכז הטיפולי, לא :געש. מר ח

 12 ? מה זה :גלר. ח ר"רו

איפה שתמר שבח יושבת יש שם גן , מול הבית שלך, לא בצד של ישורון :געש. מר ח 13 

 14 ...הערכנו את עלות המזון בתקציב של שנה שעברה, ילדים

 15 ?אפשר להמשיך, רן :גדרון. כ 'גב

 16 .תראה מולך בחוץ את המשחקים שם...  במרכז הטיפולי לגיל הרך :געש. מר ח

אלף שקל ושמה זה  400-כל לסדנאות במביאים אוזה לא יכול להיות ש :זריהן. מר י 17 

זה נראה לך , אלף 50-זה עולה ל 10,000-מ ופה 400זה ויודעים ש...לא 18 

 19 ?הגיוני

 20 לא נראה לי :געש. מר ח

 21 ?אתה לא יודע כמה הם אוכלים? אתה לא יודע כמה ילדים יש בגן :זריהן. מר י

 22 .ת חסרנראה לי הגיוני שעושים טעויות ועושים הערכ :געש. מר ח

 23 ?טעויות :זריהן. מר י

 24 . עושים טעויות, כן, דקה :געש. מר ח

 25 אלף  50-ל 10-מ :זריהן. מר י

 26 .זה טעות, אלף 50-ל 10-מ :געש. מר ח

 27 .זה מראה שפה אנשים לא מקצוענים בכלל :זריהן. מר י

 28 . יכול להיות :געש. מר ח
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, חינוך מיוחד הסעות. אלף שקל 600-ל 500-הגדלה מ, מעונות יום :גלר. ח ר"רו 1 

 2 מעונות יום, הקטנה

 3 ...יש קבוצה של ילדים שלפי החלטת הרווחה  :געש. מר ח

 4 .יום לימודים ארוך :גלר. ח ר"רו

 5 שתי מסגרות, נמצאים בפנימיות יום :געש. מר ח

 6 .בתוך בתי הספר :כאכון. מר א

 7 שתי מסגרות, לא :געש. מר ח

 8 .גני ילדים 8 ,בתי ספר 12, בשמונה מסגרות בתי ס :זריהן. מר י

- כמו שיש ב :כאכון. מר א 9 

- יש לך שתיים ב :געש. מר ח 10 

 11 ?כן, בשילה :כאכון. מר א

 12 לא :געש. מר ח

 13 ?זה כמו בשילה, חיים :כאכון. מר א

חינוך רגיל  –הסעות , אלף שקל 600-הקטנה ב, חינוך מיוחד -הסעות  :גלר. ח ר"רו 14 

 15 .400-הקטנה ב

חד שאתם אומרים שיש עוד ילדים שצריך איך פה ירד החינוך מיו :זריהן. מר י 16 

 17 .להסיע אותם החוצה

 18 . קו שהתווסף, יש קו שיורד, עשינו מכרזים. מכרזים, מכרזים :גלר. ח ר"רו

 19 .מקודם אמרתם שזה גדל ויש הרבה ילדים שצריך להוציא החוצה :זריהן. מר י

 20 אגרת תלמידי חוץ, תקשיב, עוד פעם, באגרת תלמידי חוץ :געש. מר ח

 21 .שם זה עולה, פעם זה יורד ההסעות, אני לא מבין :זריהן .מר י

 22 . כל שנה עושים בדיקה ועושים מכרז,כל שנה  :גלר. ח ר"רו

 23 . מה שעלה זה אגרת תלמידי חוץ, לא :געש. מר ח

 24 אם אגרת תלמידי חוץ עלה אז יש לנו  :זריהן. מר י

 25 לא , לא :געש. מר ח

 26 .לא תמיד :גלר. ח ר"רו

היות שיש לך פחות ילדים עם לקות יותר חמורה שהאגרת יכול ל :געש. מר ח 27 

אם אני זוכר  9,260נדמה לי שהכי יקר זה , תלמידי חוץ שלהם עולה 28 
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 1 .נכון

 2 .שקל 10,000, כן :גלר. ח ר"רו

 3 ?מה לעשות, עובדתית ההוצאה קטנה, 10,000אולי , זה האגרה :געש. מר ח

באגרת תלמידי חוץ אמרתם אבל קודם לכן אמרת ש? מה זה עובדתית :זריהן. מר י 4 

מצד , שיש אנשים של חינוך מיוחד וצריך להסיע אותם ולקחת אותם 5 

 6 .600-מצד שני פה זה קטן ב, 400-אחד אתה אומר שזה גדל שם ב

 7 .אין בזה פרופורציה :גלר. ח ר"רו

 8 .יוסי בית ספראבל שני ילדים יכולים לבוא לאותו  :גדרון. כ 'גב

 9 לפעמים יש :גלר. ח ר"רו

 10 .אז כבר חסכת לך ברכב :גדרון. כ 'גב

 11 .אלף שקל 600זה  בית ספרשני ילדים שהולכים ל :זריהן. מר י

 12 ...בסדר, אבל שאלת, לא :גדרון. כ 'גב

 13 ...אתם מדברים פה, ה'חבר :זריהן. מר י

 14 .הוא אמר שהוא הוציא מכרז :גדרון. כ 'גב

 15 . פה הפחתנו הוצאה :געש. מר ח

 16 ...ה אומר בסעיף הקודם הדבר הזה היה צריך להיותלפי מה שאת? איך :זריהן. מר י

 17 .לא בהכרח :געש. מר ח

 18 ...הוא רוצה לחסוך את הכסף :גדרון. כ 'גב

דרך אגב חלק מהכסף אתה מקבל כסף , אני מסביר לך שלא בהכרח :געש. מר ח 19 

 20 ?לא, בהחזר ממשרד החינוך

 21 ?מה זה :גלר. ח ר"רו

 22 לא יכול להיות שהחינוך  :זריהן. מר י

 23 . קודם כל יכול להיות :השמשוני. נ ר"ד

 24 חלק מהכסף מקבל בחזרה  :געש. מר ח

 25 . מחצית מהסכום, כן :גלר. ח ר"רו

 26 . הלאה, מסיע וזה עולה לך פחות אז יכול להיות... אם אתה  :השמשוני. ר נ"ד

 27 שכר ספריות  :גלר. ח ר"רו

 28 ...זאת אומרת שיש יותר, 400-אגרות תלמידי חוץ גדל ב :זריהן. מר י
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 1 ...לא, למה :השמשוני. ר נ"ד

 2 .כל מי שזכאי מוסע, זכאים :גלר. ח ר"רו

 3 ?צריך זכאות לזה :כאכון. מר א

 4 כן :גלר. ח ר"רו

 5 ?למה :כאכון. מר א

 6 .כי זה החוק במדינת ישראל :גלר. ח ר"רו

זה ', מטר אחרי כיתה ה 3,000', מטר עד כיתה ד 2,000, יש חוק המרחק :געש. מר ח 7 

 8 .ראלהחוק במדינת יש

 9 ?מה המרחק בין נוה פרדסים לישורון :כאכון. מר א

 10 ?השכר ירד :גדרון. כ 'גב

 11 . כן, השכר ירד :גלר. ח ר"רו

 12 . לא זוכר את המספרים :געש. מר ח

 13 10,000-עדכון ב, ספריה -חשמל  . אלף שקל 670השכר ירד , ספריות :גלר. ח ר"רו

 14 .12-ל 24-מ –ניקיון , שקל

 15 ? שקל על חשמל 10,000ירד , מה :זריהן. מר י

 16 כן :גלר. ח ר"רו

 17 ?למה :זריהן. מר י

 18 מה, ירד :כאכון. מר א

 19 . ניקיון אותו דבר. ההוצאות חשמל יותר  נמוכות, הספריה עברה מקום  :גלר. ח ר"רו

 20 ?השכר של מי זה, רגע :זריהן. מר י

. 1,100,000-ל 1,000,000-הגדלה מ, הקצבה –ס "מתנ. ספרניות, ספריות :גלר. ח ר"רו 21 

 22 ... הורדנו, מה שהיה אשתקד גם

 23 ...כל הזמן 1,100,000היה ? מה הקשר :דובר

 24 מחזירים, אלף שקל 100הורדנו , 1,100כל השנים היה  :גלר. ח ר"רו

ס משלם את הפרסום של דרך האומן או לא "המתנ, שאלה אחרת :זריהן. מר י 25 

 26 ? משלם

 27 .אין לי מושג :געש. מר ח

 28 . מפריע פהכל רגע מישהו  :זריהן. מר י
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 1 ! דבר נו, נו :כאכון. מר א

 2 . בשבוע הבא תקבל תשובה :דובר

 3 הלאה :גלר. ח ר"רו

זה כמו שהיה עם ? אתם לא בודקים אותו, מה? נכון, זה גוף נתמך :זריהן. מר י 4 

אף אחד ? מי לוקח את הכסף, השלט על המגרש כדורגל בפינה המערבית 5 

מי לקח את , אלף 25צה אמר אדוני ראש המוע, אלף 50אמרתי , לא יודע 6 

יכול להיות שאנחנו מפרסמים על שטח של מועצה . הכדורגל? הכסף 7 

ומגרש הכדורגל לוקח את הכסף לשחקנים במקום שיבוא לפה ויקבלו  8 

ס "אתה מעלה כסף למתנ, אותו דבר גם פה? זה נראה לך הגיוני, תמיכה 9 

 10 .תן להם, קח כסף מהכיס שלך, בשביל לפרסם

 11 היועץ המשפטיאדוני  :כאכון. מר א

 12 ...ס זה לפי הסכם"העברה למתנ, ס"המתנ :גלר. ח ר"רו

 13 ?...דרך האומן... אתה יכול לתת לי תשובה אם זה  :זריהן. מר י

 14 .אני אבדוק :גלר. ח ר"רו

 15 ?...כמה כסף אנחנו נותנים בתמיכה של המועצה :זריהן. מר י

 16 .1,100,000ס "המתנ :גלר. ח ר"רו

 17 .אחוז 10-פחות מ :געש. מר ח

 18 . אחוז 10בערך . מיליון שקל בערך 10מתקציב של  :גלר. ח ר"רו

 19 ? לפתוח את הגוףאנחנו יכולים  :זריהן. מר י

 20 . לדעתי לא :געש. מר ח

 21 אחוז זה 10 :גלר. ח ר"רו

 22 .  אתה נותן לו כסף ואתה לא יכול לבדוק אותו :זריהן. מר י

סף לפי הסכם שנחתם ס כ"אתה נותן למתנ, דקה, אתה נותן לו כסף :גלר. ח ר"רו 23 

 24 .ס בין המועצה לסוכנות"בעת הקמת המתנ

 25 אתה כתבת לי בזמנו מכתב  :זריהן. מר י

 26 ?לפני כמה שנים זה היה, אלי :כאכון. מר א

, אולי יואב זוכר? ס"מתי הקימו את המתנ, אם אני זוכר, ההסכם היה :געש. מר ח 27 

 28 .אני לא זוכר
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 1 .שנות השבעים :קעטבי. מר י

 2 .אז עבר הרבה גלגוליםמ :כאכון. מר א

עכשיו גם הקטינו ,הסוכנות ממשיכה למנות את הדירקטוריון שלו , לא :געש. מר ח 3 

 4 .את השטח

 5 ?כמה שנים ההסכם הזה :כאכון. מר א

 6 כי המשפחה תורמת FOR EVERההסכם הוא  :געש. מר ח

 7 ?כמה צריך להעביר...  :קעטבי. מר י

 8 .על הפעילות השוטפת, הביטוח על, על האחזקה, כתוב על מה הכסף :געש. מר ח

 9 .אז יש לזה מחיר :קעטבי. מר י

 10 זה סיכום, להפך, כתוב, אין מחיר, לא :געש. מר ח

 11 . נותנים ביטוח יודעים כמה :קעטבי. מר י

 12 .הסכום הוא בחסר אפילו :גלר. ח ר"רו

 13 בכסף לא כתוב :געש. מר ח

 14 . בחסר אני אומר :גלר. ח ר"רו

, המועצה חתמה עליו, אפשר לראות אותו, הסכםה, תקשיב, ההסכם :געש. מר ח 15 

או משהו כזה המשפחה תרמה כסף לבניית  1983-הוא נדמה לי ב 16 

תרמו את , אני לא יודע למה עשו את ההסכם כפי שעשו אותו, ס"המתנ 17 

, הכסף דרך הסוכנות וההסכם הוא בין הסוכנות לבין המועצה לתחזוקה 18 

 19 . יש שם פירוט בסעיפים

 20 .ביטוח, אחזקה, ותמזכיר :גלר. ח ר"רו

 21 .זה גם עובדת יכולה להיות, מזכירות זה לא רק כסף :קעטבי. מר י

 22 נכון :גלר. ח ר"רו

לדעתי הסכום שהמועצה מעבירה אם ירצו לכמת את , לדעתי ההעברה :געש. מר ח 23 

 24 . זה בכסף הוא מועבר בחסר

ביר זאת אומרת שכל מה שאתה לא יכול להעביר דרך המליאה אתה מע :זריהן. מר י 25 

 26 .ס ומשם זה עובר לאן שאתה רוצה"המתנ... דרך 

 27 .זה דיון על התקציב, סליחה, ס"זה לא דיון על המתנ :גדרון. כ 'גב

 28 .אבל זה שייך :קעטבי. מר י
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 1 . אז הוא ענה לך :גדרון. כ 'גב

 2 .תמיכות תרבות :גלר. ח ר"רו

 3 ...מה ששאלת :גדרון. כ 'גב

לא , מדברים ביחד.  )ס"ב של המתנאחוז מהתקצי 10-אנחנו פחות מ :געש. מר ח 4 

יש . ס"הוא חבר הנהלת המתנ, יש חברי מועצה כולל דוד פרץ( ברור 5 

 6 .פרוטוקול

 7 ...אפשר לקבל פירוט :כאכון. מר א

יש לו דוחות כספיים של , ס"יש לו דוחות כספיים של המתנ, יש לו הכל :געש. מר ח 8 

יש לו , ס"יואב היה חבר הנהלת המתנ. הוא מאשר אותם, ס"המתנ 9 

דוד פרץ חבר הנהלת , הוא מאשר את הדוחות הכספיים, דוחות כספיים 10 

 11 .הוא מאשר אותם, יש לו דוחות כספיים, ס"המתנ

 12 ?אם אנחנו יכולים לקבל את זה אנחנו :כאכון. מר א

 13 .אתה אומר שנחתם הסכם בין המועצה לבין הסוכנות :קעטבי. מר י

 14 נכון :געש. מר ח

 15 ? על מה כן :קעטבי. מר י

הוא כזה רחב , לא צבוע, אפשר לתרגם את זה בכסף... על סעיפים :געש. ח מר 16 

 17 ולדעתי אנחנו 

 18 ...עכשיו , אין בעיה שתהיה שאילתה על זה, זה דיון תקציבי :גדרון. כ 'גב

 19 ( לא ברור, מדברים ביחד. )הלאה חברים :גלר. ח ר"רו

 20 ?אפשר להמשיך, רן :גדרון. כ 'גב

 21 .אלף שקל 20-הגדלה ב, ות בתרבותתמיכ. הלאה, כן :גלר. ח ר"רו

 22 ?מה זה תרבות :זריהן. מר י

מוצע להגדיל , אלף שקל וחילקנו את זה 100-תרבות אנחנו תקצבנו ב  :גלר. ח ר"רו 23 

תתכנס ועדת תמיכות ותחליט לאן זה , אלף שקל נוספים 100-את זה ב 24 

 25 אלף שקל 20ילך 

 26 .אל תגזימו... יב תמיכותזה תקצ, לא...תרבות זה ? אתם לא יודעים :כאכון. מר א

 27 כשהיה תק ציב הספורט יוסי, סליחה, אבי, סליחה :כחלון. מר ע

 28 .לספורט אנחנו נגיע :גלר. ח ר"רו
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נאמר התקציב , גלי' אני אומר את זה בר, לא שמעניינים אותי כל כך :כחלון. מר ע 1 

למה שעכשיו אפשר ,אי אפשר להגיש , התמיכות הן סגורות, הוא סגור 2 

 3 ?להגיש

הכסף הזה יחולק לפי ( לא ברור, מדברים ביחד. )אי אפשר להגיש :גלר. ח ר"רו 4 

 5 .אי אפשר יותר להגיש, הבקשות הקיימות

 6 ...זה נסגר, זה נגמר, למה :כחלון. מר ע

 7 .עוד לא הגענו לספורט, הספורט אנחנו עכשיו נגיע :גלר. ח ר"רו

 8 ?עם תמיכות :כחלון. מר ע

 9 .עוד מעט, כן :גלר. ח ר"רו

 10 ... אני רוצה, בוא נראה :כחלון .מר ע

 11 הגדלה , בית הראשונים :גלר. ח ר"רו

 12 ?התמיכות האלה מה זה הולך... מתי אנחנו  :כאכון. מר א

 13 ?מה זה :גלר. ח ר"רו

 14 .עוד שאלה, אחרי שזה מאושר, רגע :כאכון. מר א

 15 הגדלה לפעילות, בית הראשונים. יבוא לאישור. זה יבוא לפה, עוד פעם :גלר. ח ר"רו

 16 .מן הסתם התמיכה בהם תגדל, שקיבלו...  :ובראן'ג. ד ג"עו

לילדים , בית הראשונים זה מוזיאון בית הראשונים לפעילות עם נוער :גלר. ח ר"רו 17 

 18 .שבאים לפעילות

יש שם , אתם מוזמנים ללכת לראות, כרכור –ותיעוד קורות פרדס חנה  :געש. מר ח 19 

יקים ותמונות של פעם אפשר לשבת שם לפתוח סתם ת, דברים מעניינים 20 

 21 .ומכתבים מעניינים של פעם

ניקיון בית , מים בבית הראשונים, חשמל, הסעיפים של טלפון :גלר. ח ר"רו 22 

, כל המבנים, זה הכל יד לבנים, חשמל, יש פה סעיפי מים, הראשונים 23 

אלף שקל לפי מה  110-ל 150-הקטנת הוצאות מ –קייטנה . שכר גם 24 

-ל 100-הגדלה מ, עמוס, תמיכות ספורט. מה שעשינו בקיץ, שהיה בפועל 25 

 26 מים , אלף שקל 150

 27 ?למה אתה מגדיל :זריהן. מר י

 28 למגרש ספורט  :גלר. ח ר"רו
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 1 ...כי רוצים להגדיל :גדרון. כ 'גב

- מים הגדלה מ. יש ועדה :גלר. ח ר"רו 2 

 3 אני שואל חיים :זריהן. מר י

 4 .100-ל 80-מ :גלר. ח ר"רו

כל החלטה של ועדת תמיכות תובא לאישור , שור המועצהזה יובא לאי :ובראן'ג. ד ג"עו 5 

 6 .המועצה

 7 ?למה אתה לא עונה :זריהן. מר י

אני לא עונה כי מה שאתה עושה עכשיו הוא בלתי סביר בעליל כי אתה  :געש. מר ח 8 

אני נותן לוועדת התמיכות , מכתיב מראש מה תחליט ועדת התמיכות 9 

 10 . לעבוד ויבוא לאישור ההנהלה והמליאה

 11 הוצאות מים למגרש כדורגל, מים :גלר. ר ח"רו

 12 .הרי זה כבר עבר, בנושא של קייטנות שהוקטן סכום, רן :מצליח. מר ע

 13 עבר, עבר :געש. מר ח

 14 לא מספיק היו , עשינו קייטנות :מצליח. מר ע

 15 .היו הוצאות פחותות ממה שתכננו :געש. מר ח

, אלף שקל פחות 110 ההוצאות בפועל היו, לא הגבלנו את הפעילות :גלר. ח ר"רו 16 

אנחנו מתאימים את הסעיף בדיוק למה , לא יודע מה היה, פחות ילדים 17 

 18 .שבוצע בפועל

השנה הייתה השנה הטובה ביותר בתולדות הקייטנות אי פעם בכל  :געש. מר ח 19 

 20 . המסגרות של המועצה

 21 זה מה שאבי :גדרון. כ 'גב

 22 חברים. כל הקייטנות, ברמה העקרונית, לא :געש. מר ח

 23 .מי שרצה נכנס, לא :גדרון. כ 'גב

גני , היקף הקייטנות השנה היה הגדול ביותר אי פעם בשלוש מסגרות :געש. מר ח 24 

ילדים השנה  2,000-היו קרוב ל, ס ורווחה חינוכית"מתנ, ילדים 25 

 26 . בקיטנות של כל הפעילויות

 27 .שונות זה גם מגרש. אלף שקל לפי המכרז 140-ל 130-אחזקת מגרש מ :גלר. ח ר"רו

 28 שכר דירה 
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 1 ? גם מגרש :זריהן. מר י

הצטיידות . 1,582,000-סעיפי רווחה הגדלה ב. 27-ל 7-טיפת חלב מ :גלר. ח ר"רו 2 

 3 מועדונים 

 4 ?מה זה, רגע :זריהן. מר י

 5 .סעיפי רווחה :גלר. ח ר"רו

 6 ?מה זה הרווחה :זריהן. מר י

 7 משרד הרווחה הגדיל , כל הנושא של, רווחה :גלר. ח ר"רו

 8 .שקל 1,000,000-הראיתי לך בהכנסה ב :געש. מר ח

הצטיידות ראינו את זה . אחוז ואנחנו מוסיפים את החלק שלנו 75 :גלר. ח ר"רו 9 

 10 שכר . אלף שקל 50-בהכנסות הרשאה של משרד החינוך ב

 11 ?של מי זה השכר :זריהן. מר י

 12 .הגיעו להסכם חדש, אלף שקל לפי הסכם חדש 400הגדלה של , רווחה :גלר. ח ר"רו

 13 .העובדים הסוציאליים בכל המדינה. הסכם של העובדים הסוציאליים :געש. ח מר

 14 הייתה שביתה, העובדים הסוציאליים :גלר. ח ר"רו

 15 ?אלף שקל ההסכם שלהם 400-ה :זריהן. מר י

 16 . אלף 400עלה לנו  :גלר. ח ר"רו

 17 ? זה חד פעמי או כל הזמן :זריהן. מר י

 18 .זה יעלה 2012בשנת , 2011זה לשנת  :גלר. ח ר"רו

 19 ?אלף זה תוספת לשכר שגם בשנה באה הוא יהיה 400-הכוונה אם ה, לא :זריהן. מר י

. והלאה 2012-היה שם חלק חד פעמי אבל יש חלקים שיהיו גם ב, כמובן :גלר. ח ר"רו 20 

בעיקר זה עובדים , שכר על חשבון רשות מקומית זה גם עובדי רווחה 21 

ועדת . 450-ל, ף שקלאל 450 400-הגדלה ב, מועדוניות, גמלאים 22 

 23 ראינו את זה , אלף שקל 46תוספת , גמלאים

 24 באירועים :גדרון. כ 'גב

 25 .אלף שקל 44-מפתן הגדלה ב, בדיוק :גלר. ח ר"רו

 26 ?מה זה מפתן :זריהן. מר י

 27 . זה סדנאות :געש. מר ח

 28 .כן, מפתן זה סדנאות  :גלר. ח ר"רו
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 1 ?למה הגדלה :זריהן. מר י

 2 .סדנת צילום, ספנו שם צילוםהגדלה כי הו :גלר. ח ר"רו

 3 ?סדנת צילום :זריהן. מר י

 4 . 25-ל 50-חומרים הקטנה מ, כן :גלר. ח ר"רו

 5 ?צילום אין שם, מה :כאכון. מר א

נגרות , לעומת זאת חומרים הוקטן. עכשיו הוא הגדיל שעות, היה שם :גלר. ח ר"רו 6 

רד מפתן חיצוני זה סעיף של מש. אין שם אז הקטנו את עלות החומרים 7 

 8 .התאמה לתקציב שאושר על ידי משרד הדתות, מועצה דתית. הרווחה

 9 ?כמה :זריהן. מר י

 10 . בדיוק מה שרשום זה האישור, 1,102,000 :גלר. ח ר"רו

 11 ?םיש מכתב של האישור ש :זריהן. מר י

 12 כן, כמובן, יש מכתב :גלר. ח ר"רו

 13 ?550כל אחד משלם  :זריהן. מר י

 14 .חצי המדינה וחצי אנחנו ,כל אחד משלם חצי :גלר. ח ר"רו

 15 חינוך תורני :גדרון. כ 'גב

 16 .אלף שקל 100-ל 50-חינוך תורני מוצע להגדיל מ :גלר. ח ר"רו

 17 ?למה זה הולך :זריהן. מר י

 18 הולך להוצאות :גלר. ח ר"רו

 19 ? מה בדיוק :קעטבי. מר י

 20 .אני לא יודע :גלר. ח ר"רו

 21 ?מה אתה לא יודע, מה :קעטבי. מר י

 22 .מה זה ילךל :גלר. ח ר"רו

 23 ?אלף שקל 100-למה ילך ה :קעטבי. מר י

 24 מועצה דתית :גלר. ח ר"רו

 25 !רן, 100-ל 50 :קעטבי. מר י

 26 ...כל מיני פעולות, מועצה דתית :גלר. ח ר"רו

 27 .אני לא סתם שואל :קעטבי. מר י

 28 אני לא יודע, הייתה ועדה :גלר. ח ר"רו
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 1 ?איזה ועדה :קעטבי. מר י

 2 ...אז הייתה ועדה. כן ,איזה החלטה :גלר. ח ר"רו

- הוועדה זה מעודה ו :געש. מר ח 3 

 4 ?הכסף הזה מגיע למישהו :מצליח. מר ע

 5 ?נכון, חברים 6מינינו בזמנו ועדה של  :געש. מר ח

 6 ...לא :כאכון. מר א

, מינינו בזמנו ועדה, אפרים, אבל היא לא התכנסה אף פעם, דקה, דקה :געש. מר ח 7 

 8 .לעניין של החינוך התורני? לא

 9 .אמרנו שאנחנו מבקשים שיהיה כסף מותנה היה כתוב :מעודה. ר אמ

 10 ?אבל מי היה צריך להיות :געש. מר ח

 11 ... תוקם ועדה, אמרנו שאנחנו :מעודה. מר א

 12 ...אבל קבענו  :געש. מר ח

 13 אם נסכים... נחמיה... הוועדה הזאת אמרנו שיהיה  :מעודה. מר א

 14 (לא ברור, מדברים ביחד. )דילים עכשיואז אנחנו מג, אז הסכמנו עכשיו :געש. מר ח

 15 ( לא ברור, מדברים ביחד.  )שיחליטו, יש הגדלה :גלר. ח ר"רו

 16 .הוא אומר שבגלל שלא רצו אותו אז התפרק הכל :געש. מר ח

 17 .לא בנושא הזה :מעודה. מר א

 18 ( לא ברור, מדברים ביחד)? לא בנושא הזה :געש. מר ח

 19 . הלאה :גלר. ח ר"רו

 20 . סע, יאללה( לא ברור, מדברים ביחד)תהיה ועדה , בסדר :גדרון. כ 'גב

 21 .או להכין תוכנית שנסכים עליה :מעודה. מר א

 22 .כדי להבטיח שכל האוכלוסיה נהנית ממנה, ההצעה הזאת :געש. מר ח

 23 .זה המטרה, בדיוק :מעודה. מר א

ישבו , זריהן וכאכון, מעודה, הוועדה זה נחמיה, הוד יכין תוכנית :געש. מר ח 24 

 25 .אבל לפי התוכנית של הוד תחליטו סדרי עדיפויות, חליטו מהות

 26 .אלף שקל 40הגדלה של , קליטת עליה –שכר  :גלר. ח ר"רו

 27 ?...למה ירד מהתקציב :מעודה. מר א

 28 אחוז רשות מקומית  60היה פעם ? איפה :גלר. ח ר"רו
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 1 .50:50עכשיו  :געש. מר ח

 2 .המדינה 40 :גלר. ח ר"רו

 3 ?הדתות משלים משרד... :מעודה. מר א

 4 כן, נכון, משלים :גלר. ח ר"רו

 5 ?מה זה, קליטת עליה :מעודה. מר א

 6 . אנחנו מוצאים אותם אחד לאחד, זה הכספים שמעביר משרד הקליטה :גלר. ח ר"רו

 7 ? מה אנחנו עושים עם זה :כאכון. מר א

 8 .פעילויות לעדה האתיופית, קורסים, השתלמויות, כל מיני פעילויות :גלר. ח ר"רו

 9 ?למה לא לקווקזים גם :כאכון. מר א

 10 126כנס איכות הסביבה . כי הכסף מוקצב היום רק לעדה האתיופית :גלר. ח ר"רו

 11 .אלף שקל הוצאה

 12 ?126הוצאה  :זריהן. מר י

 13 לעומת הכנסה , כן :גלר. ח ר"רו

 14 . 104הכנסה  :געש. מר ח

 15 ?איכות הסביבה שילמו את זה? מי שילם את זה :זריהן. מר י

 16 104 :געש .מר ח

 17  104 :גלר. ח ר"רו

 18 משרד איכות הסביבה , הקראנו בהכנסות :געש. מר ח

 19 .22חסר לנו  :זריהן. מר י

 20 .חשבנו שנתקצב את זה לבד, 104והצלחנו להביא  126אנחנו תקצבנו  :געש. מר ח

 21 ?ואת ההפרש אנחנו נשלם :זריהן. מר י

 22 .השתתפות שלנו, כן :געש. מר ח

אני מבקש לקבל את מה , חיים, שאתה מעלה את זה להצבעה לפני, רגע :כאכון. מר א 23 

 24 ...שביקשתי

 25 כן, רשמנו :געש. מר ח

 26 ...אם פה , זה צריך להיות מאוזן :זריהן. מר י

 27 לא, לא, לא :געש. מר ח

 28 .ההוצאות מול ההכנסות :זריהן. מר י
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 1 . מה פתאום, לא :געש. מר ח

 2 .אלף שקל אנחנו נממן 20 :גלר. ח ר"רו

 3 .ומשהו 20-אנחנו מממנים ב :געש. מר ח

 4 . אז מימנת יותר 50איכות הסביבה נתן לך  :כחלון. מר ע

 5 . זה מתרומות :גלר. ח ר"רו

 6 הכנס  :געש. מר ח

 7 ...הם שילמו את ה :זריהן. מר י

אלף שקל קיבלת ממשרד לאיכות  50,  אלף שקלים 126הכנס עלה  :געש. מר ח 8 

מדברים ...  )היתרה את, 104סך הכל , מהגופים שתרמו 54, הסביבה 9 

 10 .אני מבקש לאשר את עדכון התקציב( לא ברור, ביחד

 11 ...יש פה עניין שהרבה דברים פה רן צריך, חופש הצבעה, חיים :זריהן. מר י

, הנה הכרטיס, תעבירי לו את זה כבר, יש לך את ההוצאות המשפטיות :געש. מר ח 12 

 13 . את ההוצאות הקבלניות העברתי לך

 14 . את הדברים האחריםתן ... :זריהן. מר י

 15 ?מי בעד, 2011אני מבקש לאשר את העדכון תקציב לשנת  :געש. מר ח

 16 הסעיפים...  :זריהן. מר י

 17 ...אז תגיד :מעודה. מר א

 18 .תן לי לראות, רגע :זריהן. מר י

 19 ? מי בעד לאשר את העדכון :געש. מר ח

 20 .מי נגד, מי בעד :זריהן. מר י

 21 ? מי נגד :געש. מר ח

 22 . 8? 7למה , 8 :דובר

 23 .יש 8 :גדרון. כ 'גב

אני מקווה שכל מי שמצביע נגד מבין את המשמעות של ? מי נגד :געש. מר ח 24 

 25 . ההצבעה

 26 ...שתיתן הסבר מפורט :קעטבי. מר י

 27 ...חלק מהסעיפים :זריהן. מר י

 28 ?נגד 5? נגד 4 :געש. מר ח
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 1 . נגד 5 :גלר. ח ר"רו

 2 ...בת מועצהכשיש ישי, חיים... יש סעיפים, חיים :כאכון. מר א

 3 .אני מבקש לרשום את השמות :געש. מר ח

 4 תרשום :מעודה. מר א

 5 ... עדכון תקציב . מי בעד ומי נגד :געש. מר ח

 6 .גם אני מבקש, אתה מבקש :קעטבי. מר י

 7 . לא קיבלנו פירוט :כחלון. מר ע

 8 .מתנגדים בכפוף להסברים שינתנו על הסעיפים, תצייני בכפוף :קעטבי. מר י

 9 .שינתנו לנו :ןכחלו. מר ע

 10 בדיוק :כאכון. מר א

 11 . שנה טובה וחג שמח, תודה רבה, אושר 2011-העדכון תקציב ל :געש. מר ח

- ישיבה נעולה- 12 


