
 

 

 
 1   22/12/11תאריך                                                                     

 2 ב"טבת תשע' ג                                    

 3 מועצה מקומית פרדס חנה

 4 

 5 

 6 (45) 1113/' ישיבת מועצה שלא מן המניין מס

 7          :השתתפו

 8 ראש המועצה, מר חיים געש

 9 מ וסגן ראש המועצה"מ, אמר אלדד בר כוכב

 10 גזבר ומזכיר המועצה, ח רן גלר"רו

 11 מנהלת הלשכה, צילה כהן' גב

 12 היועץ המשפטי למועצה, ובראן'ובראן ג'ד ג"עו

 13 חשב המועצה, מר שלום סגל

 14 סגן מהנדס המועצה, מר יוסי ימיני

 15 

 16  :חברי המועצה 

 17 מר אפרים מעודה,  מר יוסי זריהן, מר אבי כאכון, מר אלי אטיאס, מר עמנואל מצליח

 18 ,חיה בן צבי' גב, ר נורית השמשוני"ד, מר עמוס כחלון, מר נחמיה מנצור, רינה רונן' גב

 19   כוכי גדרון' גב

                          20 

 21 

 22 פ ר ו ט ו ק ו ל

 23 

 24 (.ב"מצ) 2012אישור תקציב המועצה לשנת הכספים 

אני , נושא הדיון, ןאני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה שלא מן המניי :געש. מר ח 25 

סדר , 2012נושא הדיון תקציב . אשמח אם העיתונות לא תפריע לי 26 

דקות  10לאחר מכן יש לכל חבר מועצה , הגזבר יתן הסבר קצר, הדיון 27 

יהיו הסתייגויות וירצו להצביע הסתייגויות נקיים הצבעות על . לדבר 28 

 29 .ההסתייגויות

 30 .בוראנחנו רוצים לע? איזה הסתייגויות :זריהן. מר י

אחרי שחזרתי ולמדתי את לקחי העבר ישיבת המועצה , אני מסביר שוב :געש. מר ח 31 

דקות להביע  10כל חבר מועצה יש לו , יש פתיחה, מתנהלת בסדר הבא 32 

 פרוטוקול ישיבת המועצה המקומית פרדס חנה

   22.12.11ב  "בטבת תשע' ג' ביום ה
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 1 .את עמדתו

 2 .על כל נושא :זריהן. מר י

 3 .על כל נושא :כאכון. מר א

 4 .דקות לדבר 10יש לך , לא :געש. מר ח

 5 ? על מה? התקציב על כל? על מה :זריהן. מר י

 6 .דקות 10על כל התקציב אתה יכול לדבר  :כאכון. מר א

 7 . דקות 10אתה יכול לדבר  :געש. מר ח

 8 . סליחה, יש לי שאלות, לא :כאכון. מר א

 9 .טוב חברים...  :געש. מר ח

 10 ?מה זה חברים, סליחה :כאכון. מר א

 11 ...אני אבקש מהגזבר לפתוח  :געש. מר ח

 12 .ני אבקש מהיועץ המשפטי לאשר את מה שאתה אומרא, סליחה :כאכון. מר א

 13 .תפתח בבקשה, היועץ המשפטי  :געש. מר ח

 14 האם על כל הספר הזה, ובראן'ג :כאכון. מר א

 15 .אל תרים את הקול :געש. מר ח

 16 .אני אעשה מה אני רוצה :כאכון. מר א

אתה לא ( לא ברור, מדברים ביחד. )אתה לא תעשה מה שאתה רוצה :געש. מר ח 17 

 18 ?ביקשתם חוות דעת של היועץ המשפטי. ה מה שאתה רוצהתעש

 19 כן :זריהן. מר י

 20 .אז תנו לו לדבר :געש. מר ח

 21 .קי.או :זריהן. מר י

 22 .אני יכול להרים את הקול יותר ממכם, ואל תרימו את הקול :געש. מר ח

 23 .תרים כמה שאתה רוצה :זריהן. מר י

 24 ... גיבור גדול :כאכון. מר א

בין אם זה דיון , ו המועצות כתוב ואין החרגה בין אם זה תקציבבצ :ובראן'ג. ד ג"עו 25 

דקות ולכן יש אפשרות להעביר מחבר  10לכל חבר מועצה יש , אחר 26 

 27 . דקות שלו אבל כעיקרון על זה הדיון 10-את ה, דקות 10לחבר 

 28 אין בעיה :כאכון. מר א
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? כמה זה דקות 10חברי מועצה כפול  10לפי מה שאתה אומר אם יש  :זריהן. מר י 1 

 2 ?שעה וחצי

 3 אם רוצים  :ובראן'ג. ד ג"עו

 4 ... איך, הישיבה היא שש שעות :זריהן. מר י

 5 .לא חייב שש שעות :ובראן'ג. ד ג"עו

 6 (מדברים ביחד לא ברור. )היא לא חייבת להיות שש שעות :געש. מר ח

 7 ?אם אני רוצה לשאול שאלות :כאכון. מר א

 8 .דקות 10על כל נושא  :זריהן. מר י

 9 .אני רוצה לשאול שאלה :כאכון. אמר 

 10 . על התקציב :ובראן'ג. ד ג"עו

אתה לא יכול להגיד על כל הספר הזה , דקות 10כל נושא בתקציב , לא :זריהן. מר י 11 

 12 .דקות 10אני אדבר 

 13 ...כל נושא על סדר היום :ובראן'ג. ד ג"עו

 14 ... נשמע לך הגיוני שאנחנו רוצים להעביר תקציב שלם  :כאכון. מר א

אתה , מה? יש לך מה להסתיר? אתה רוצה להעביר את זה ככה, מה :זריהן. ר ימ 15 

 16 ... מפחד

 17 . אין לי מה להסתיר :געש. מר ח

 18 .אם לא היה לך מה להסתיר לא היית עושה את זה ככה :זריהן. מר י

 19 .תתחיל מההסבר בבקשה, בבקשה רן, אין לי מה להסתיר :געש. מר ח

יש , 2-כמו כל שנה מחולק ל 2012ל המועצה לשנת התקציב ש, ערב טוב :גלר. ח ר"רו 20 

מיליון שקל שזה גידול ניכר  150-את התקציב הרגיל שהשנה הוא גדל ל 21 

הגידול התאפשר . 2011מיליון שקל לעומת התקציב של  7.7מאוד של  22 

הודות למאמצי הגביה של הארנונה בעיקר ויש גם מעט הכנסות  23 

החלק השני . יליון שקלמ 7.7סך הכל התוספת של , ממשרדי הממשלה 24 

הנוסף של התקציב זה תקציב הפיתוח של המועצה שמחולק למקורות  25 

סך הכל ההיקף . התקציביים של המועצה ומוסדות ומשרדי הממשלה 26 

מיליון  63-מיליון שקל שזה מחולק ל 84-הכולל של עבודות פיתוח כ 27 

 28 20-היטלי פיתוח ו, שקל השקעות של המועצה והכספים של הקרנות
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 1 .זה התקציב הזה. ן שקל של מוסדות ומשרדי ממשלהמיליו

מה , מה זה רחוב לבונה, אתה יכול להסביר לנו לגבי תוכנית עבודה :זריהן. מר י 2 

 3 ?עושים פה

רוב הדברים שמופיעים פה כבר , אנחנו מציגים בתוכנית עבודה בעצם :געש. מר ח 4 

 5 ? מה, רחוב לבונה זה סלילה מלאה, רים"אושרו בתב

בצד ימין של התוכנית יש פה מספר , רים"פה בתוכנית הכל מוסדר בתב :גלר. ח ר"רו 6 

ר עם הסבר "הנושא נדון במליאת המועצה עם אישור התב, ר"תב 7 

לעבודה אנחנו רצינו לגבש את כל העבודה בשביל לצאת , מפורט 8 

 9 .מסודרת

 10 ?אלה אנחנו אישרנו אותם :כאכון. מר א

 11 כן :געש. מר ח

 12 .ר"ש מספר תברים י"לכל התב :גלר. ח ר"רו

מעון יום אישרנו כספי . 805/לבונה זה הרחוב במשקי עזר של ש' רח :געש. מר ח 13 

 14 . ת"תמ

 15 .הכל אושר :גלר. ח ר"רו

 16 ?מה זה פה פרויקט לב המושבה :כאכון. מר א

בין אבן גבירול לדקלים והצפירה ... פרויקט של , א"הצגתי לכם על התצ :געש. מר ח 17 

 18 . רים שאושרו"זה תב... אבן גבירול, יםדקל, הצפירה? ומה עוד יש שמה

 19 ?רים האלה אושרו בשנה הזו"כל התב? מתי הם אושרו :זריהן. מר י

 20 כן :געש. מר ח

 21 .2011, 2010, אישרתם 2011-רובם ב :גלר. ח ר"רו

 22 ?שלא בוצעו 2010 :זריהן. מר י

 23 .רים שלא בוצעו"תב, כן :געש. מר ח

 24 ?י"שבז' מתי יסלל רח :כאכון. מר א

 25 ר פה"י אישרנו את התב"שבז :געש. מר ח

 26 מזמן :כאכון. מר א

נמצא עכשיו בהליכים של גמר תכנון ואני מקווה שיצא בקרוב , מזמן :געש. מר ח 27 

 28 .למכרז
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 1 ?החניה? ס ממלכתי"והבי :כאכון. מר א

 2 ?איזה חניה :געש. מר ח

 3 אחד מהם עברתי בבית :כאכון. מר א

 4 .כרכור, אה :געש. מר ח

 5 כן :כאכון. מר א

אישרנו את זה פה יחד עם , אז בדרך גם כן זה מכספי משרד התחבורה :געש. חמר  6 

, ס שרת סיימנו כמעט לגמרי"בי, ס שרת"היה יחד עם בי, שביל התלמיד 7 

גם זה , החניה גמורה, צריך עוד לגמור שם את התמרורים והתאורה 8 

 9 .בתהליך של גמר תכנון משרד

 10 ?הספר בקרובאתה סוגר את אחד מבתי , אפרופו :כאכון. מר א

 11 ?מה אני סוגר :געש. מר ח

 12 ?ס בקרוב"אנחנו סוגרים בי :כאכון. מר א

 13 לא :געש. מר ח

 14 ? שרת ושילה :כאכון. מר א

 15 לא :געש. מר ח

 16 . המושב נמצא בביצוע -סלילת אחוזה  :זריהן. מר י

 17 אחוזה  :געש. מר ח

 18 .המושב נמצא בביצוע –אחוזה  :זריהן. מר י

 19 .עוד לא נגמר, יצוענמצא עכשיו בב :געש. מר ח

 20 ?ר לא נגמר"התב :זריהן. מר י

לגבי ישורון אישרנו כניסה של , להפך(  לא ברור, מדברים ביחד)לא  :געש. מר ח 21 

איך קוראים , אוכלוסיה נוספת מזרם אחר שהפך גם הוא מוכר ורשמי 22 

 23 אורתו, כוכי? לזה

 24 . אנתרופוסופים :השמשוני. ר נ"ד

שישים ילדים שמגדילה את שטח , קבוצת ילדים יש שם, אנתרופוסופים :געש. מר ח 25 

ויש ... התחלף הפיקוח הדתי, אנחנו בודקים יחד עם הפיקוח, ס"הבי 26 

 27 שיתוף פעולה יוצא מן הכלל עם המפקחת 

 28 המפקח :כאכון. מר א
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ס ישורון "זאת שנה שניה כבר שהזרם הזה נמצא בבי. המפקח החדש :געש. מר ח 1 

 2 .שזה ימשיך אני מקווה, ס"ועכשיו הוא חלק מהבי

 3 . ס בלי שום קשר"את הבי... :כאכון. מר א

 4 כן :געש. מר ח

 5 ? אפשר להתחיל לשאול :כחלון. מר ע

 6 ( לא ברור, מדברים ביחד. )דקות 10אפשר לקבל  :געש. מר ח

 7 ?מה זה אומר, תסביר רגע על התפלגות התקבולים, רן :כאכון. מר א

יש פה השוואה של הרכב תקציב  ,יש פה סך הכל, התפלגות התקבולים :גלר. ח ר"רו 8 

 9 . 2012-עם הצעה ל, 2012עם  2011

 10 ?החמש מינוס זה חמש שהמועצה מוציאה או מכניסה, לא :כאכון. מר א

אז כל , פלוס זה הוצאה, קודם כל כל דבר שמינוס זה כאילו הכנסה :גלר. ח ר"רו 11 

, 2012, 2011יש פה השוואה של , הכל במינוס, הנושא של ההכנסות 12 

 13 .איפה יש קיטון, ש גידולאיפה י

 14 .זה מהארנונה :כאכון. מר א

מיליון  5הגדלה של , איפה שכתוב ארנונה זה הכנסה עצמית מארנונה :גלר. ח ר"רו 15 

יש הגדלה , הכנסות עצמיות יש גם גידול מינורי. 2012, 2011שקל משנת  16 

מיליון  2.5שזה בערך ... משרד החינוך, ממשרד הרווחה של תקציבים 17 

 18 .שקל

להגדיל עוד ? הגדלה של הרווחה, בעקבות החלטה של השר כחלון :כאכון. מר א 19 

 20 ? עובדים סוציאליים

המערכת הזאת של הרפורמה ברווחה , המערכת הזאת עוד לא נכנסה :געש. מר ח 21 

יש קרבות בתוך משרד , אני חבר צוות ההיגוי הארצי, עוד לא נכנסה 22 

 23 350-מתוך ההמפקחים המחוזיים מתנגדים לרפורמה ולכן , הרווחה

 24 .תקנים שאושרו ברפורמה עוד אף תקן לא התקבל

 25 ?מהמשרדים, ההכנסה הגדולה הזאת, אז מאיפה הרווחה :כאכון. מר א

כמות של , הישוב הולך וגדל.. כל שנה יש הגדלה ב, יםזה לא משרד, לא :גלר. ח ר"רו 26 

 27 אז , ילדים וזקנים וחולים

 28 הגדלה ? ההכנסה היא מאיפה, לא :כאכון. מר א
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 1 .ממשרד הרווחה :געש. מר ח

הכנסות בנושא של רווחה זה מתחלק להכנסות , הגדלה ממשרד הרווחה :גלר. ח ר"רו 2 

רוב , הכנסות עצמיות זה יחסית סכום מינורי, עצמיות ומשרד הרווחה 3 

 4 . אחוז מהתקציב 25הכסף בא ממשרד הרווחה ואנחנו נותנים מימון של 

 5 ?ועל מה מדבר מענק כללי :כאכון. מר א

 6 מענק כללי זה מענק איזון :גלר. ח ר"רו

 7 .זה הוצאה :כאכון. מר א

 8 מענק איזון :געש. מר ח

 9 .זו הכנסה :גלר. ח ר"רו

 10 .זו הכנסה :געש. מר ח

זה , אחוזים 5בניכוי  2011... לקחת את המענק 2012-ההנחיה ב :גלר. ח ר"רו 11 

 12 . התקציב

 13 .בבקשה, כן עמוס :געש. מר ח

 14 ?בור סעיף סעיףאתם רוצים לע :כחלון. מר ע

 15 ... דקות כוללות 10-דקות וה 10יש לך , זה לא חידון בחרוזים :געש. מר ח

 16 .לא יספיק :כחלון. מר ע

 17 .לדעתי דווקא אתה כן תספיק :געש. מר ח

, אני כן אספיק אבל אם אנחנו רוצים לקיים דיון ענייני על תקציב, נכון :כחלון. מר ע 18 

, שאול לי בכל אופן לא ברורמה שברור לאנשי ההנהלה והם יכולים ל 19 

 20 .אני גם קצת מבין בזה

- תעלה את ה... לדעתי אתה כן, אמרתי לך, להפך :געש. מר ח 21 

 22 .אני אשאל, אני אשאל :כחלון. מר ע

 23 .הדיון הוא לא פינג פונג :געש. מר ח

 24 .אני לא מבין? אני נלחם אתך :כחלון. מר ע

 25 .תרשום, תעלה את השאלות, תקשיב :געש. מר ח

 26 . עזוב, עזוב(  לא ברור, מר זריהן ברקע.  )אני אעלה :כחלון. מר ע

 27 .תקרא לי בבקשה את הסעיף :זריהן. מר י

 28 .אני אביא לך בשמחה :געש. מר ח
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 1 .אני רוצה לראות מה כתוב שם, תביא את הספר :זריהן. מר י

 2 .אני אביא לך את הספר :געש. מר ח

 3 ? וןאתה רוצה למנוע פה לעשות די, מה זה :זריהן. מר י

 4 ...אני רוצה להחזיר את השפיות לבניין, לא :געש. מר ח

. אולי אצלך יש בעיה אבל פה יש שפיות, אני לא יודע, יש שפיות, שפיות :זריהן. מר י 5 

לא , מדברים ביחד... )דקות 10אפשר לדבר , לא משנה. באמת? מה זה 6 

, זה כסף של הציבור... לדעת מה קורה עם הכסף, אני רוצה לעבור( ברור 7 

לא באים לפה לעשות , לקבל הסבר, אנחנו פה רוצים לדעת מה קורה 8 

 9 .מלחמה

 10 .אבל הדיון בישיבת מועצה הוא לא לקרוא את התקציב ביחד :ובראן'ג. ד ג"עו

 11 ...להגיד לך, אני רוצה לעבור כל דבר, אל תקרא :זריהן. מר י

 12 ...בגלל זה נותנים לך :ובראן'ג. ד ג"עו

 13 .אני רוצה לשאול שאלה, אל תקרא לי :זריהן. מר י

 14 .יש לך הדגשים שאתה רשאי לשאול :ובראן'ג. ד ג"עו

 15 ?אני יכול לשאול, בכל דף יש לי שאלות :זריהן. מר י

 16 . אז תשאל :ובראן'ג. ד ג"עו

 17 זה מה שרצינו :כאכון. מר א

 18 ?מה אתה רוצה :זריהן. מר י

 19 ... ןוברא'ג... אתה לא יכול , מה, זה מה שאנחנו מבקשים :כאכון. מר א

 20 ...חצי שעה רק , אתם מתווכחים רבע שעה :ובראן'ג. ד ג"עו

 21 ...אני לא התחלתי ויכוח :כאכון. מר א

מדברים )? דקות 10למה , אני רוצה לשאול שאלות... אני לא מתווכח :זריהן. מר י 22 

 23 ... אני רוצה לקבל הסברים, זו ישיבת מועצה( לא ברור, ביחד

 24 ... זמן לעבוד שולחים עשרה ימים מראש יש  :דובר

שם , נעשים בועדת כספים, הסעיפים הקטנים, הדיונים המפורטים יוסי :ובראן'ג. ד ג"עו 25 

 26 .אמור להיות יצוג לכל הסיעות

 27 .אין יצוג :מעודה. מר א

ועדת הכספים היא זו שדנה בסעיפים . יש מינוי אבל צריך להציע מישהו :ובראן'ג. ד ג"עו 28 
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 1 . יב ביחדבמועצה לא קוראים את התקצ, הקטנים

יש , מה יצא, לדעת מה נכנס. ..אני רוצה לעבור, אני לא רוצה לקרוא :זריהן. מר י 2 

יוצא פעם ... לא בא ואומר ... שנהיה מעודכנים, נמשיך הלאה... גזבר 3 

 4 . בשנה תקציב

 5 ...הרשות דיבור, בסדר :געש. מר ח

 6 לא , דקות על כל סעיף 10הזכות דיבור היה  :זריהן. מר י

 7 לא :ובראן'ג. ד ג"עו

 8 לא :זריהן. מר י

 9 . על כל סעיף בסדר יום :השמשוני. ר נ"ד

 10 .תקרא, כתוב שמה, הנה :כאכון. מר א

 11 .יש לי את זה, קראתי :ובראן'ג. ד ג"עו

 12 ?מה אומר החוק :זריהן. מר י

 13 .עמוס בבקשה, כן, טוב :געש. מר ח

 14 ...אני לא, יכנס 10-אם זה יכנס ב :כחלון. מר ע

 15 .דקות שלי 10-אני נותן לך את ה, הנה. בבקשה, וסעמ, כן :געש. מר ח

למרות , ללי על התקציבקודם כל אני רוצה לומר באופן כ, תודה :כחלון. מר ע 16 

אין לנו , דברים שהם קבועים מראש... אין כל כך שליטה עליו, שמרביתו 17 

במקומות שיש בהם מרווח של פעילות ... אני באמת רוצה לומר , שליטה 18 

ה תשובה להרבה מגזרים שאולי לא תמיד הייתה או של משחק יש פ 19 

יחד עם זאת יש פה כמה דברים שלי , לברך אני מברך... להם וזה בסדר 20 

זה יפה שהפנמתם והולך להתמנות , בהמשך לברכות, הם לא ברורים 21 

רק חבל שאנחנו עדיין לא עברנו כמו בכל , ממונה על בטיחות בתעבורה 22 

נחסך והרבה בלבול מוח לא  הרשויות לליסינג שבעצם הרבה שקט היה 23 

איך זה עובד ואיך זה ... אבל עדיין , יש עכשיו ממונה על הבטיחות, היה 24 

אני חושב , אם זה היה בליסינג אז כל הצרות היו נגמרות, לא עובד 25 

לא צריך לרכוש כלי , שהמועצה הייתה חוסכת גם כסף בטווח הארוך 26 

 27 בסעיף . כלי רכב מגיעים מאותה חברה, רכב

התשובה לא חד , עשינו לפני שנתיים ניתוח כלכלי ליסינג או קניה :שגע. מר ח 28 
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 1 חלק מהרשויות, משמעית ולכן לא כל הרשויות

אלף שקל פה שמתוקצבים  40-אני יכול לומר לך שב, סליחה חיים :כחלון. מר ע 2 

פלוס  44-ב, לאחזקת כלי הרכב אתה יודע מה, לאחזקת כלי הרכב 3 

 4 .מ השקט הוא שקט טוטלי מוחלט"מע

עשינו את הניתוח הזה מאוד , אפשר לעשות את הניתוח הזה פעם נוספת :געש. מר ח 5 

יש , מפורט והגענו למסקנות כמו חלק מהרשויות שלא נכנסו לליסינג 6 

התוצאות כי , כל אחד עם הסיבות שלו, רשויות שיש ויש רשויות שאין 7 

 8 הן לא 

ה אחזקת כלי הרכב אף אחד לא אמר שזה חד משמעי אבל כמו שהתנהל :כחלון. מר ע 9 

כמו שהתנהלה , והתרענו על זה ונעשו איזה שהם צעדים כאלה ואחרים 10 

 11  . המון, אחזקת כלי רכב ליסינג היה חוסך המון המון כסף

 12 .יכול להיות שזה יאזן אבל אין ספק שאתה צודק :ובראן'ג. ד ג"עו

 13 הערתך התקבלה ועשינו שינוי :געש. מר ח

 14 ?ק אחדהחליטו על מוסכני :מעודה. מר א

 15 . פיזרנו את זה בכמה מוסכים ונעשה שינוי בעניין הזה, לא :געש. מר ח

 16 ...יש פיקוח על העבודות :ובראן'ג. ד ג"עו

ממה נובעת העליה בין , 29זה בעמוד , א"לגבי הסעיף של הג, שאלה :כחלון. מר ע 17 

180... 18 

ות של א אנחנו מקבלים הנחיות שזה פועל יוצא מהכמ"בנושא של הג :גלר. ח ר"רו 19 

 20 .התושבים

 21 השכר :כחלון. מר ע

 22 . גם השכר :גלר. ח ר"רו

 23 .א"תקציב הג, א"יש שם תוספת עובד למקלטים אבל בסך הכל הג :געש. מר ח

 24 .זה אותו תקן :כחלון. מר ע

 25 . יש עובד נוסף. תתקן אותי אם אני טועה, שלום. יש לך תוספת עובד :געש. מר ח

שלושה , בדים ועכשיו תקצבנו עובד נוסףבמקלטים היום יש צמד עו :גלר. ח ר"רו 26 

 27 .עובדים

 28 .סיות ופסיכולוגיות במפורט"יש מקום של קב, לא :כחלון. מר ע
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 1 .אין השוואה אבל :סגל. מר ש

 2 . בין השנים :געש. מר ח

 3 .הוספנו עובד עמוס :גלר. ח ר"רו

 4 ?זה תוספת של עובד :כחלון. מר ע

 5 נכון :גלר. ח ר"רו

 6 380, יש פה אותו תקן כוח אדם, שוב פעם, פיקוח, 42-אני עובר ל :כחלון. מר ע

 7 ?איזה עמוד :מעודה. מר א

 8 ?לא מצאת, שוב נוספו פקחים, 640, 42 :כחלון. מר ע

בינואר יש  17-ב, המכרז, בפיקוח אנחנו יצאנו עכשיו למכרז למנהל :גלר. ח ר"רו 9 

 10 .מוסיפים שני עובדים, מכרז למנהל

 11 .לישית אני חושבאנחנו מנסים כבר שנה ש :געש. מר ח

 12 .אבל אין לך חוקים שהוא יכול לפעול :מעודה. מר א

 13 .יש חוק ארצי :גלר. ח ר"רו

נדמה לי שזה השנה , אנחנו יוצאים, יש עכשיו חוק ארצי של חוק אכיפה :געש. מר ח 14 

בעבר לא הצלחנו , מנסים להגיע ליחידת פיקוח אפקטיבית, השלישית 15 

 16 . ר להציע לפקחיםבין היתר בגלל רמת השכר הנמוכה שאפש

 17 .אין לך את התנאים שהפקחים יכולים לעבוד :מעודה. מר א

גם החוקי עזר שלנו וגם ההרתעה והנוכחות . יש את כל התנאים אפרים :געש. מר ח 18 

 19 .בשטח וגם חוקי האכיפה הסביבתיים

 20 .הרתעה כן :מעודה. מר א

, חסנת כלי רכבגרירת וא, יש לי שאלה נוספת באותו הקשר של הפיקוח :כחלון. מר ע 21 

 22 נשלחו , למי, יש איזשהו מעקב כמה נגררו? מי גורר

 23 את הגרירהעכשיו אנחנו הפסקנו  :גלר. ח ר"רו

 24 .אלף שקל 100בעדכון התקציב לפני שלושה חודשים היה , סליחה, רן :כחלון. מר ע

 25 50והוספנו  50היה  :גלר. ח ר"רו

יצטרכו לא יודע האלה  אלף שקל 100-נניח שה, אלף שקל 100היה  :כחלון. מר ע 26 

, שוב, אלף שקל לצורך גרירה 100עכשיו אני רואה פה עוד , איפה 27 

 28 ?הפסקנו מגורר יש מכרז
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כשנתחיל לגרור נצא למכרז חדש גם לעצם , עכשיו אף אחד לא גורר :גלר. ח ר"רו 1 

 2 הגרירה וגם 

 3 ?מי גרר בשנה שעברה :כחלון. מר ע

 4 . שנה שעברה עשינו גרירה :גלר. ח ר"רו

 5 ?מי :כחלון. עמר 

 6 .עם הזכיין :גלר. ח ר"רו

 7 ?מי זה הזכיין :כחלון. מר ע

 8 אבי  :גלר. ח ר"רו

 9 ? איפה הזכיין, אבי יש לו תביעה :כחלון. מר ע

 10 .הוא היה הזכיין :גלר. ח ר"רו

הדברים התגלגלו . אבי זכה בהצעת רכש כשהצעת הרכש הייתה מוגבלת :געש. מר ח 11 

בקרה של מישהו , ה של אף אחדכך שהדברים יצאו משליטה ללא בקר 12 

זה , ההזמנה. שכבר איננו פה ולכן אבי אופיר הגיש תביעה נגד המועצה 13 

 14 ההזמנה לאבי אופיר או החברה שהוא מייצג , יהיה גם במשפט

 15 .אלף שקל 30 :גלר. ח ר"רו

 16 . אלף שקל 30הייתה על  :געש. מר ח

 17 ?לגרור מי נתן לו אישור? 30-אז איך הוא גרר מעבר ל :זריהן. מר י

כי הוא קיבל הזמנה חתומה על ידי , זו שאלה שהוא יצטרך להסביר :געש. מר ח 18 

 19 .הגזבר וראש המועצה

 20 . אני אומר לך, אלף שקל האיש הזה 30הוא לא קיבל הזמנה על  :זריהן. מר י

 21 .הוא טוען שהוא לא קיבל :ובראן'ג. ד ג"עו

 22 . הזמנה הוא קיבל :זריהן. מר י

 23 . אלף שקל 30מנה היחידה שאושרה ההז  :ובראן'ג. ד ג"עו

אלף שקל ומי שאמר לו לגרור ומי שהיה  30האיש לא קיבל הזמנה על  :זריהן. מר י 24 

 25 איתו זה פקחים של המועצה שהיו שם

 26 יוסי :געש. מר ח

הוא לא לקח על דעת עצמו שום , ואמרו לו איזה אוטו לגרור ואיזה לא :זריהן. מר י 27 

 28 אוטו 
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 1 יוסי :געש. מר ח

 2 .והוא לא גנב מכוניות גם :ריהןז. מר י

הייתה הזמנה , אני אומר לך, הוא הגיש תביעה נגד המועצה, תקשיב :געש. מר ח 3 

 4 .אלף שקל 30מאושרת בוועדת רכש על 

אם היה מקבל הוא לא היה גורר , הכל טוב ויפה הוא לא קיבל אותה :זריהן. מר י 5 

 6 .30-יותר מ

 7 . לגרור אפילו רכב אחדאם לא קיבל אסור היה לו  :ובראן'ג. ד ג"עו

 8 .אבל יש בית משפט :גדרון. כ 'גב

 9 .זה אדרבה אם הוא לא קיבל :ובראן'ג. ד ג"עו

 10 ?אם הוא לא קיבל הזמנה אז על פי מה הוא התחיל לגרור :געש. מר ח

 11 .יש מנהל פיקוח :זריהן. מר י

 12 .אין מנהל פיקוח :געש. מר ח

 13 .את זה אל תגרור, זה תגרוראמר לו את , הפיקוח היה איתו בשטח :זריהן. מר י

 14 .הוא לא מורשה חתימה :געש. מר ח

 15 ?מי לא מורשה חתימה :זריהן. מר י

 16 החתימה היחידה ? הפקח מורשה חתימה? מי :געש. מר ח

 17 .פ שלו"הוא ת :זריהן. מר י

 18 .פ של כלום"הוא לא ת :געש. מר ח

 19 ...הגרריסט :זריהן. מר י

 20 הספקים בפרדס חנה כרכור כבר  :געש. מר ח

 21 .הוא לא עושה מה שהוא רוצה :זריהן. מר י

הספקים של פרדס חנה כרכור יודעים כבר מזמן שההזמנה של המועצה  :געש. מר ח 22 

אם אין לו , מכובדת רק אם היא חתומה על ידי הגזבר או ראש המועצה 23 

, הספקים כבר מזמן כבר למדו, הזמנה כזאת הוא לא עושה כלום 24 

 25 .בוודאי תושבי המקום

 26 . זה ספק חדש :ןזריה. מר י

 27 .הוא תושב המקום כי במכון שלו מעבירים טסטים :געש. מר ח

 28 . את זה לא, את זה תגרור, אמר לו אבי :זריהן. מר י
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 1 ?שגררו להם את המכוניות תפצה אותם בכסף המועצה...  :כאכון. מר א

 2 ? מה, לא יודע, אין לי מושג :געש. מר ח

, אתה ראש מועצה, זה לא יודע חיים מה? לא פיצתה חיים אף אחד :כאכון. מר א 3 

 4 . אתה חותם על השיק

 5 ...גם אם אני חותם על השיק :געש. מר ח

אתמול בשבע אחרי הצהריים בא שלומי ממוסכים אלפיים , אז אתמול :כאכון. מר א 6 

 7 . וקיבל אלף שקל מהמועצה

 8 . בוא נדבר על תקציב בבקשה מכם :השמשוני. ר נ"ד

 9 ?לא, קציבזה דיון על ת :גדרון. כ 'גב

 10 .בוא נדבר על התקציב :השמשוני. ר נ"ד

 11 .אני במקרה נפגשתי איתו :כאכון. מר א

. זה לא דיון על התקציב( לא ברור, מדברים ביחד... )בוא , חברים :געש. מר ח 12 

 13 ?מה זה אלף שקל שיק( לא ברור, מדברים ביחד)

נחנו רוצים אמרו א, באו, היו אנשים שהרכב שלהם היה בתוך המגרש :גלר. ח ר"רו 14 

 15 הבחור הזה מכר להם את הרכב , למכור את הרכב למתכת

 16 הוא אמר לי, לא :כאכון. מר א

 17 . אבל זה לא לתקציב :גדרון. כ 'גב

 18 שילמו את הכסף למועצה :גלר. ח ר"רו

 19 .ד שזה לא מה שהיה"אני יכול להביא תצהיר ממנו חתום על ידי עו :כאכון. מר א

 20 (לא ברור, מדברים ביחד...)שידבר, קותד 10מותר לו לדבר  :זריהן. מר י

 21 . אל תצעק עלי :גדרון. כ 'גב

 22 ?מי את בכלל :זריהן. מר י

 23 ?מי אתה בכלל, אל תצעק עלי :גדרון. כ 'גב

 24 ח"הנושא הזה של גרירת רכבים יש דו :ובראן'ג. ד ג"עו

ואל תצעק , זה הכל,הנושא הוא תקציב המועצה ולא דברים אחרים  :גדרון. כ 'גב 25 

 26 .עלי

ח הקודם על השכר בכירים "כשראש העיר יהיה נאות להעלות את הדו :כאכון. ר אמ 27 

 28 .שהוא לא עושה את זה כבר מאה שנה
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 1 .אתה גם תשמע למה לא רציתי ולמה הוא עולה עכשיו :געש. מר ח

 2 .אני הייתי שמח שתעלה את זה :כאכון. מר א

 3 ( א ברורל, מדברים ביחד. )בבקשה, עמוס, בוא נחזור לתקציב :געש. מר ח

אני חייב לומר חיים שלגבי הגרירת רכבים הייתה איזושהי אווירה של  :כחלון. מר ע 4 

 5 זה כמו עם ההתנחלויות בדיוק, עצימת עיניים וקריצה

 6 ?מה יש :געש. מר ח

 7 .עצימת עין בקריצה :ובראן'ג. ד ג"עו

 8 .בהחלט ככה :כאכון. מר א

ומי , שיתבע אותי, זה מוקלט, הנה, אם זה מנהל הפיקוח ושיתבע אותי :כחלון. מר ע 9 

זה היה בחצי , והדברים יתבררו בבית המשפט, שהביא אותו לפה 10 

 11 .קריצת עין

 12 ?על מה :געש. מר ח

 13 ?למה אתה אומר של מי, אתה יודע שאני לא מתכוון אליך :כחלון. מר ע

 14 ?של מי :געש. מר ח

 15 של מנהל הפיקוח :כחלון. מר ע

 16 ... אז מנהל הפיקוח :געש. מר ח

 17 .מישהו הביא אותו לפה, מישהו נתן לו את זה, הייתה איזה, לא :כחלון .מר ע

 18 עמוס  :געש. מר ח

 19 . מגרשומי שהביא אותו לפה זה גם בעל ה :כחלון. מר ע

 20 .מה פתאום :געש. מר ח

, יש הזמנה, אמרתם נכון( לא ברור, מדברים ביחד)?  מי זה בעל המגרש :כחלון. מר ע 21 

, אלף שקל 30? בסדר, ובין מה שנקראיש הזמנה לרכישת ט, יש הזמנה 22 

אם . לא מכיר דבר כזה, לא מכיר, לא מכיר ספק שחרג מאותה הזמנה 23 

 24 קנו צבע ואם קנו מוטות ואם קנו 

 25 ?אז למה הוא חרג :געש. מר ח

 26 . כי הייתה אווירה של קריצת עין? למה הוא חרג, זאת בדיוק השאלה :כחלון. מר ע

הרגע הוא אומר . באמת, תקשיב רגע? עין מה זה אווירה של קריצת :געש. מר ח 27 

אם הוא לא קיבל את ההזמנה איך , שהוא בכלל לא קיבל את ההזמנה 28 
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 1 ?הוא התחיל את העבודה בכלל

 2 אני רוצה להגיד לך שהוא קיבל הזמנה ואני מאמין שהוא קיבל  :כחלון. מר ע

 3 ?אלף 300-אלף אז הוא עושה עבודה ב 30אם הוא קיבל הזמנה על  :געש. מר ח

 4 עובדה :כחלון. מר ע

 5 .מה שאתה אומר זו שחיתות :דובר

 6 עובדה :כחלון. מר ע

 7 .הוא תבע את המועצה והדברים יתבררו בבית המשפט :געש. מר ח

הייתה פה איזושהי ... אף אחד לא אומר שזה , נכון, נכון, בסדר, נכון :כחלון. מר ע 8 

דרשו , העד שנחנק המגרש שמ... עובדה שהגרירה הייתה בררר, אווירה 9 

 10 .הרחבה ממינהל מקרקעי ישראל

 11 טוב :געש. מר ח

 12 ?מה זה, קילוף בלתי פורמלי :כחלון. מר ע

 13 ?באיזה עמוד :כאכון. מר א

 14 ...  :כחלון. מר ע

אתה , שלום, יש סעיפים תקציביים שעדיין מופיעים תחת אותה כותרת :געש. מר ח 15 

יים אבל אני אביא את ההקלטה של לפני שנה ולפני שנת? רוצה להסביר 16 

 17 ... הוא רוצה לדעת מה מופיע מתחת לסעיף. דבר שלום

 18 .אני שואל...  :כחלון. מר ע

 19 .מישהו אחר שהיה אומר שהוא לא מבין הייתי מבין :געש. מר ח

 20 ... ספורט, מועדוניות :גלר. ח ר"רו

 21 ?באיזה עמוד :גדרון. כ 'גב

 22 .אני הולך רברס :כחלון. מר ע

 23 . 62בעמוד  :גלר. ח ר"רו

 24 ?עמוס 62אתה בעמוד  :געש .מר ח

 25 כן, כן :כחלון. מר ע

 26 .בבקשה הגזבר :געש. מר ח

, בית הראשונים, מתחיל מנושא של מועדוניות, יש פה, מפורט פה הכל :גלר. ח ר"רו 27 

זה החינוך , ספריות, נושא של ספורט, יד לבנים, מועדוני קשישים 28 
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 1 .הבלתי פורמלי

 2 .ס"פעם על המתנכמו שנה שעברה אני שואל עוד  :כאכון. מר א

 3 .קייטנות, קידום נוער :גלר. ח ר"רו

 4 רן :כאכון. מר א

 5 .תן לעמוס לגמור, רגע :געש. מר ח

 6 .קידום נוער זה בסעיף נפרד, קידום נוער לא נכנס פה :כחלון. מר ע

 7 .זה נכלל :גלר. ח ר"רו

 8 ?איפה :כחלון. מר ע

ש לך מוקדי הפעלת בסך הכל חינוך בלתי פורמלי יש לך אחרי הספריה י :סגל. מר ש 9 

 10 . פעולות פה, מתקני ספורט. נוער

 11 .1,100,000ס יש פה תקצוב של "במתנ :כחלון. מר ע

 12 .1,150,000 :כאכון. מר א

 13 ?מה מחכים, נו :גדרון. כ 'גב

 14 .אנשים מעיינים :כחלון. מר ע

 15 .בינתיים שעמוס יעיין אני אעזור לו קצת :כאכון. מר א

, אני רואה פה תרבות תורנית, שאלה נוספת, הבנתיאני , אני בסדר, לא :כחלון. מר ע 16 

 17 ?מה זה

 18 ?באיזה עמוד :גדרון. כ 'גב

, ס"אלף שקל זה המתנ 50חינוך תורני ... שירותי דת יהודיים, דת, 86 :כחלון. מר ע 19 

 20 ?מה זה, מותנה 100ועוד  100יש פה , הבנו

 21 . כל שנהשעושים , כל מה שיש, נושאים של רכישת ספרים ואירועים :גלר. ח ר"רו

 22 ?אני יכול לבקש ממך את כרטיס הגזברות :כחלון. מר ע

 23 ?שנה קודמת :גלר. ח ר"רו

 24 .כן בבקשה :כחלון. מר ע

 25 .תבוא לקחת אותו :געש. מר ח

. אפשר לשלוח לי בדואר כמו הרבה דואר שאני מקבל. כשאני אתפנה :כחלון. מר ע 26 

 27 . זה בסדר, אפשר גם לשלוח

התקציב שלי הוא מכוון שלא יהיה לי מספרי  האם, יש לי שאלה :מעודה. מר א 28 
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 1 ?עמודים שלא אדע איפה אתם

 2 ... זה רעיון :גדרון. כ 'גב

זה , אין אצלי? נכון, יש עמודים פה? אבל איפה כתוב, אני מחפש עמודים :מעודה. מר א 3 

 4 כאילו מתוכנן

 5 ( לא ברור, מדברים ביחד... )גם לי זה מתוכנן :גדרון. כ 'גב

 6 ?ס סיימתעמו :זריהן. מר י

 7 כן :כחלון. מר ע

 8 .15אני רוצה לחזור לעמוד , טוב :זריהן. מר י

 9 .כן בבקשה :גלר. ח ר"רו

 10 ? אתה תוכל להסביר לי :זריהן. מר י

 11 ?נושא של הכנסות עצמיות :גלר. ח ר"רו

 12 .גביית ארנונה, כן :זריהן. מר י

גידול , ליוןמי 72 2012-גביית הארנונה מתוכננת ל, נושא של ההכנסות :גלר. ח ר"רו 13 

 14 ... מותנה ב 550מיליון שקל ועוד  5של 

- גידול בעקבות ה :כאכון. מר א 15 

 16 .מרכז מסחרי ביובלים והגידול הטבעי, גידול בעיקר בעקבות ביג :גלר. ח ר"רו

 17 ? 16בדף  1,300,000-מה זה ה :זריהן. מר י

 18 ?בשכר :גלר. ח ר"רו

 19 ... כן :זריהן. מר י

 20 .מועצה והסגןזה שכר של ראש ה :גלר. ח ר"רו

 21 ?העבודה שלו, אתה יכול להגיד לי מה עושה הסגן :זריהן. מר י

 22 ... מדברים על ה :גלר. ח ר"רו

ביום , האצלת סמכויות באישור העירייה בנושא התחדשות עירונית... ה :געש. מר ח 23 

, ואחרי ההחלטת הנהלה נראה מה עושים הלאה... היציג את גם ראשון  24 

 25 .דשות עירוניתאנחנו ממשיכים הלאה בהתח

 26 ?אפשר לקבל הסבר במליאה :זריהן. מר י

אנחנו ביום ראשון בישיבת ההנהלה , תקבלו הסבר, כן, לא בתקציב :זריהן. מר י 27 

מקבלים עדכון מאלדד על הנושא של בדיקת התחדשות עירונית בעשרה  28 
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מה עובר בחינות סף של משרד , בעשרה מתחמים? כמה? מתחמים 1 

ות סף של משרד השיכון ומתחילים נושא מה לא עובר בחינ, השיכון 2 

לראות אם אפשר ללכת , נוסף שהוא נושא יותר בינינו לבין הסוחרים 3 

 4 .קדימה במתיחת פנים בעסקים הפרטיים

 5 ?זה הכנסות משלטים,שלטים  :זריהן. מר י

 6 .הכנסות מאגרת שילוט, מזכיון, הכנסות מזכיין... 2יש פה , שילוט :גלר. ח ר"רו

 7 ?לטי הרחובות הגדוליםמש :זריהן. מר י

 8 .זה שילוט של עסקים, זה לא :גלר. ח ר"רו

 9 ?אלף שקל 150מה זה בסעיף טלפון ודואר  :זריהן. מר י

 10 ?איזה עמוד :גלר. ח ר"רו

 11 17 :דובר

 12 טלפון ודואר זה של מרכזיית טלפון :גלר. ח ר"רו

 13 ?של ראש המועצה, של מה :זריהן. מר י

 14 (לא ברור, מדברים ביחד... )לא :גלר. ח ר"רו

 15 . של כמעט כל המועצה :געש. מר ח

 16 ...גם המועצה וגם הרווחה :גלר. ח ר"רו

? זה עבור מכרז, אלף שקל 500אחזקת מחשבים זה , לגבי המחשבים :כאכון. מר א 17 

 18 (לא ברור, מדברים ביחד)

 19 . הולך למכרז :גלר. ח ר"רו

 20 ?מתי :כאכון. מר א

 21 השנה :גלר. ח ר"רו

 22 . 2012-ב :כאכון. מר א

 23 כן :גלר. ח ר"רו

 24 . 19עמוד ( לא ברור) :זריהן. מר י

 25 .5עמוד , רגע :מעודה. מר א

אלף  150מה זה , פרסומים. זה הולך מהר, תעקוב אחרי, 5עזוב אותי  :זריהן. מר י 26 

 27 ? שקל

 28 .אלף שקל זה פרסום בעיתונות 150 :גלר. ח ר"רו
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יתם פה מכרז או עש, אלף שקל 75אלף שקל מחייב אותך במכרז עד  150 :זריהן. מר י 1 

 2 .שנתתם לעיתון אחד

 3 . זה מתחלק על הרבה עיתונים :גלר. ח ר"רו

 4 ...זה לא  150 :זריהן. מר י

כל ההודעות של , כל המכרזים, זה כל הפרסומים של המועצה, לא :געש. מר ח 5 

 6 .לא ספק אחד, פתיחת החגים, סגירת החגים

 7 ?כל העיתונים מקבלים אותו מחיר :כאכון. מר א

 8 ?אם כל העיתונים מקבלים אותו מחיר :שגע. מר ח

 9 ?אותו פרסום כאילו :כאכון. מר א

 10 .נתח, נתח של פרסום :גלר. ח ר"רו

מה יש פה , המושבה, קול הפרדס, הגפן, אני אגיד לך, מה זה עיתונים...  :כאכון. מר א 11 

 12 . אמצע חדרה, ועד חדרה... 

 13 (לא ברור, ברים ביחדמד. )גפן והמושבה לדעתי זה אותו עיתון :השמשוני. ר נ"ד

 14 .תנו לשלום לענות :געש. מר ח

עמוד ... מה לעשות, מי שמפרסם על נייר צבעוני עולה יותר ביוקר :סגל. מר ש 15 

 16 .צבעוני עולה יותר

 17 . אתה יכול גם לבקש רבע עמוד שחור לבן :כאכון. מר א

 18 .נו, אל תיכנס לזה :געש. מר ח

סתם , אם הנתח שמקבל, י שואל אתכםאנ... בקול הפרדס יש שחור לבן :כאכון. מר א 19 

עיתונים מקומיים , סתם, קול הפרדס ומגזין המושבות והגפן, אני זורק 20 

בודק את התקציב , אני מסתכל? זה אותו נתח שמקבל כל עיתון, פה 21 

 22 (לא ברור, מדברים ביחד.  )הזה

אומרת צילה שמתעסקת עם זה שמגזין מקבל פחות כי הוא לוקח פי  :געש. מר ח 23 

 24 . כי ההוא כרומושתיים 

 25 ?וקול הפרדס מול הגפן, .קי.או, מקבל, .קי.או :כאכון. מר א

 26 .אותו דבר :סגל. מר ש

 27 . אם אנחנו בודקים את הבדיקה אותו דבר :כאכון. מר א

 28 .בשני עיתונים... כל פרסום מחייב :סגל. מר ש
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, הבנתי, רמאוד יק... הבנתי ... 2011-ב... אם אני אבוא אליך, אז אנחנו :כאכון. מר א 1 

 2 . מקבל

 3 . פרסום ויחסי ציבור :זריהן. מר י

 4 .מתוכננת העסקה של יועץ שיתן את הפרסומים, כן :גלר. ח ר"רו

 5 .2012-זה ב. עד היום לא היה :זריהן. מר י

 6 .לא היה 2011-ב, כתוב :גלר. ח ר"רו

 7 רוצים להכניס מישהו שיעשה   :זריהן. מר י

 8 .העסקה מלאה לא, יום שלם, יום בשבוע :גלר. ח ר"רו

 9 ?זה החוברות שהמועצה עשתה, הסברה... זה כסף? מה זה משנה :זריהן. מר י

 10 ... יכול להיות שיהיה 2012-ב, 2011התקציב הוא על  :גלר. ח ר"רו

 11 .כי זה לפני בחירות אז צריך לעשות :זריהן. מר י

 12 . לאאני , אתה אולי כן( לא ברור, מדברים ביחד... )2013-הבחירות ב :געש. מר ח

 13 .שיפוצים מהירים... אתה עובד על זה לאחרונה :כאכון. מר א

 14 ?מה התחלת לראות :געש. מר ח

 15 ?שיפוצים מהירים :גדרון. כ 'גב

 16 .שיפוצים במקומות מסוימים :כאכון. מר א

 17 יש לך מזל שאתה חבר , שמע :געש. מר ח

 18 ... פתאום התעוררת, במערב המושבה :כאכון. מר א

 19 .מרמה אתה או :געש. מר ח

עוד לא , לפני חודשכתבתי לך מכתב , אנשים בורחים שמה שנים :כאכון. מר א 20 

 21 .קיבלתי מענה

 22 אם לא היית חבר מועצה  :געש. מר ח

 23 .זה פופוליסטי לגמרי, אבי :גדרון. כ 'גב

 24 .הייתי אולי חושב אפילו להגיש תביעת דיבה כי אתה לא חי פה בכלל :געש. מר ח

 25 .מי שמנצח בבית משפט זה רק אניבינתיים , תגיש :כאכון. מר א

 26 .אתה לא חי פה בכלל :געש. מר ח

 27 .אתה חי בלה לה לנד :גדרון. כ 'גב

 28 .אתה חי בלה לה לנד :כאכון. מר א
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 1 .אתה לא חי פה בכלל :געש. מר ח

 2 . אתה לא חי במערב המושבה, רואים בינתיים מי חי, מה זה לא חי פה :כאכון. מר א

 3 .אתה צודק :געש. מר ח

 4 ?הוא לא חי במערב המושבה :גדרון. כ 'גב

 5 .תאמיני לי שלא :כאכון. מר א

 6 אנשים באים בטענות שמערב המושבה  :גדרון. כ 'גב

 7 (לא ברור, מדברים ביחד...  )בואי נראה :כאכון. מר א

 8 .לא קיבלת את רשות הדיבור, אבי :געש. מר ח

 9 .ככה נראה מוסקוביץ באחד בלילה... :כאכון. מר א

 10 .אתה  בלה לה לנד, אבי :גדרון. כ 'גב

 11 . לא קיבלת את זכות הדיבור :געש. מר ח

 12 ענן אחד שעבר  :כאכון. מר א

 13 .אתה צודק :געש. מר ח

 14 .בגשם שיטפון מה יקרה :כאכון. מר א

 15 כן :געש. מר ח

 16 ענן :כאכון. מר א

 17 . כן, ראיתי גם את נחל איילון ככה :געש. מר ח

 18 . ממש ככה :כאכון. מר א

המועצה ? מה זה, 500 2012ובתקציב  400 2011-ב, צאות משפטיותהו :זריהן. מר י 19 

 20 ?זה הפסדים של המועצה? הפסידה

 21 2012-ב :געש. מר ח

זה , גם כשאנחנו הולכים לתביעה וגם כשאנחנו מנצחים או מפסידים...  :גלר. ח ר"רו 22 

 23 הרוב, זה מומחים, זה הוצאות, אגרות

זה גם מה , אבי( לא ברור, ביחד מדברים. )זה גם מה שהם תובעים :גדרון. כ 'גב 24 

 25 ...שאתם

 26 ברור, ברור :כאכון. מר א

 27 ?2012-איך אני יודע מה יהיה ב, פסיקות... :מעודה. מר א

תקציב , חברים, תקציב זה הערכת מצב, דקה? מה זה תקציב, תקשיב :געש. מר ח 28 
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זה לא שיש לך עכשיו בבנק כסף ואתה אומר את הסכום הזה אני מוציא  1 

תה מעריך כמה תהיינה ההכנסות שלך בשנה הבאה וכמה א, שנה הבאה 2 

 3 .תהיינה ההוצאות

 4 ?למה לא מיליון? 200למה לא ? למה אתה לקחת הערכה כזאת :מעודה. מר א

ההערכה בנויה בין היתר על ניסיון ? איך בנוי ההערכה, כי הניסיון :געש. מר ח 5 

 6 . העבר

 7 ...העבר היה איזה אד הוק של  :מעודה. מר א

אנחנו עדיין בהתדיינויות , לדוגמה, אבל יש חלק מהדברים שנמשכים :שגע. מר ח 8 

 9 .גם בוררויות וגם משפטים, במשפטים שההיקף שלהם אני עוד לא יודע

 10 .במיליוני שקלים :ובראן'ג. ד ג"עו

 11 אנחנו הגשנו תביעה נגד משאבי מים , במיליוני שקלים :געש. מר ח

ם לסגור את הסיפור הזה ואתם לא שהם מבקשים להגיע לפשרה אתכ :כאכון. מר א 12 

 13 .מעוניינים

 14 ...מה זה משנה   :השמשוני. ר נ"ד

 15 .ממש לא נכון :געש. מר ח

 16 .זה מוקלט פה, הנה :כאכון. מר א

 17 אתה בכלל , בואו נחזור לתקציב, חברים. ממש לא נכון :געש. מר ח

 18 .אנחנו מוכנים להגיע לפשרה... :כאכון. מר א

 19 ל משאבי מים "ז עם מנכ"ר בחלאם נפגשת כדיקטו :געש. מר ח

 20 ?כן :כאכון. מר א

 21 חטאת לתפקידך כדירקטור :געש. מר ח

 22 .מה אתה אומר :כאכון. מר א

 23 ?מה לעשות :געש. מר ח

 24 .אני איפגש עם מי שאני רוצה :כאכון. מר א

 25 .אתה טועה :געש. מר ח

 26 .עם מי שאני רוצה :כאכון. מר א

אתה לא . רמות לא יכול להיפגשאתה כדירקטור בחברה לתשתיות זו :געש. מר ח 27 

יכול להיפגש עם מי שאתה בתביעה משפטית נגדו בלי אישור  28 
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 1 .הדירקטוריון

 2 .אני איפגש עם מי שאני רוצה :כאכון. מר א

 3 .אתה צודק :געש. מר ח

 4 .ואעשה את מה שאני רוצה חיים :כאכון. מר א

 5 ?איזה אופציה משפטית :געש. מר ח

הוצאת ...חבל ש, תוציא עוד פעם כסף, אמרתי לך ...ותתבע אותי...  :כאכון. מר א 6 

 7 ...מהכיס שלך

 8 .אל תתווכח איתו :גדרון. כ 'גב

 9 .ולא מהכיס של התושבים :כאכון. מר א

אתה לא רשאי כדירקטור להיפגש בחברה שאתה בעימות ', ב, זה אחד :געש. מר ח 10 

הנתון ', אלה חוקי החברות וב, משפטי איתה בלי אישור הדירקטוריון 11 

 12 .הוא פשוט לא נכון שנתת

אני מוכן לארגן לך פגישה עם מומי ותשב איתו והוא יגיד לך אני רוצה  :כאכון. מר א 13 

 14 .להגיע לפשרה אתך

 15 נתת דוגמה, בקיצור :געש. מר ח

לא , מדברים ביחד)? אתה תסכים להיפגש איתו לגמור את הסיפור :כאכון. מר א 16 

 17 (לא ברור, מדברים ביחד. )הוא מוכן ללכת גם( ברור

 18 ( לא ברור, מדברים ביחד)?  על מה נתפשר, חברים יקרים :געש. מר ח

 19 ...לבוא להגיד אני רוצה להתפשר...  :ובראן'ג. ד ג"עו

 20 העובדה היא  :געש. מר ח

שנינו יודעים שבית משפט אתה נכנס אתה לא יודע איך אתה , ובראן'ג :כאכון. מר א 21 

 WIN LOSE 22יש , יוצא

 23 נכון :ובראן'ג. ד ג"עו

 24 .זה בפשרה WIN WIN-להגיע ל :כאכון. מר א

 25 נכון  :ובראן'ג. ד ג"עו

 26 ...  נגיע לפשרה :כאכון. מר א

 27 . רשמנו לפנינו את הצעתך המועילה :געש. מר ח
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 1 ...אשמח מאוד אם :כאכון. מר א

פתאום אתה ? מה אתה אומר על זה, הפשרה לידיעתך פוגעת בתושבים :גדרון. כ 'גב 2 

... 3 

אם משאבי מים יפסיקו לעבוד כאן וזה יחזור ? למה, וגעתממש לא פ :כאכון. מר א 4 

 5 .למועצה תושבי פרדס חנה כרכור יהנו מאוד מאוד מאוד

 6 ( לא ברור, מדברים ביחד...  )אתה ממש ממש לא  :גדרון. כ 'גב

מה שהוא ... אז אולי המועצה תוציא קצת מעצמה כסף, בהחלט, כן :כאכון. מר א 7 

 8 ? אתה צוחקלמה ( מר געש צוחק...  )השקיע

 9 .כי אתה לא מבין :גדרון. כ 'גב

 10 ? כי זה אמיתי :כאכון. מר א

הראו לך , ז"ישבת בדירקטוריון החל , כי אתה לא יודע את הנתונים :געש. מר ח 11 

לא . אתה לא מקשיב מה שאומרים לך( לא ברור, מדברים ביחד. )נתונים 12 

 13 .מקשיב לכלום

 14 . לא יודע לאכול את זהאתה אל תעשה ממני טיפש כי אתה  :כאכון. מר א

הדיון , חברים. בבקשה, מר זריהן( לא ברור, מדברים ביחד. )אתה צודק :געש. מר ח 15 

הדיון הוא על התקציב של  (לא ברור, מדברים ביחד). הוא על התקציב 16 

 17 .ז"לא על החל, ולא על שום דבר אחר 2012

 18 .דיברנו על זה.  זה חיצוני אני מבין...  :זריהן. מר י

 19 ...זה על הוצאות, לא :דהמעו. מר א

אנחנו מעריכים שאחוז ההוצאות המשפטיות שנה הבאה יהיה גדול  :געש. מר ח 20 

 21 .מהשנה

 22  (לא ברור, מדברים ביחד)? תפרט מה זה אחוז הוצאות משפטיות :מעודה. מר א

 23 .זה יעוץ משפטי זה שכר טרחה :גלר. ח ר"רו

 24 .תפרט בבקשה :מעודה. מר א

 25 .יועציםיש , שכר טרחה :געש. מר ח

 26 ... ל שאמר"היה חוזר מנכ :זריהן. מר י

אולי הייתי צריך , באמת יש פה בלבולציה, ממש לא נכון, לא נכון :געש. מר ח 27 

לשבת סעיף סעיף ולעשות , לעשות דיון בבית מלון עם ארוחת צהריים 28 
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 1 דקה , את זה בנינוחות

 2 .צהריים וערב, צריך ארוחת בוקר :זריהן. מר י

ל שדיבר על החלפת יועצים משפטיים "החוזר מנכ. כול להיותי, דקה :געש. מר ח 3 

 4 ברשויות המקומיות

 5 .לא החלפה :זריהן. מר י

 6 דקה, דקה :געש. מר ח

 7 ...לא, להוסיף יועצים על היועץ המשפטי :זריהן. מר י

 8 תקשיב  , החוזר :געש. מר ח

טיים זה לא יועצים משפ, עורכי דין שמייצגים בהליכים אחרים :ובראן'ג. ד ג"עו 9 

 10 .כהגדרתם בחוק

 11 גם אסור לו  :זריהן. מר י

אריה חגי , כדוגמת אריה חגי, כדוגמת ארטן... מה פתאום, לא נכון :געש. מר ח 12 

שהוא ממשיך להתעסק  2005, 2004-שאישרנו פה במליאת המועצה ב 13 

 14 .עם הנכסים של החברה הכלכלית

 15 ?ובראן'ג? אלף מי כולל 600-אז ה :מעודה. מר א

יחסי , ן"טויסטר במשפטים הנכסיים של הנדל, אריה חגי, ובראן'ג :געש. מר ח 16 

 17 . עבודה למשל

 18 ... ארטן, ארטן :מעודה. מר א

 19 .בסעיף אחר, במקום אחר :גלר. ח ר"רו

 20 . ארטן לא פה :מעודה. מר א

 21 . אז זה בעיה... אבל אם זה עוד , ובראן אז זה בסדר'אם זה רק של ג :זריהן. מר י

 22 .שלו חלק גדול זה :געש. מר ח

 23 בשמחה :זריהן. מר י

 24 .בבקשה, כן יוסי :געש. מר ח

 25 .הלאה, ממונה בטיחות שמעתי, טוב :זריהן. מר י

 26 ? איזה מספר :מעודה. מר א

עובדת , מה זה, אלף 160משכורות . אני רץ מהר כי אתה יודע. 23עמוד  :זריהן. מר י 27 

 28 ?אחת
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 1 ? איפה זה, רגע :מעודה. מר א

 2 .ממש לא נכון (לא ברור, דברים ביחדמ). כן, הגביה :גלר. ח ר"רו

 3 .וחצי אלף שקל 15, שקל 10,000אלף שקל זה  165 :זריהן. מר י

 4 .אבל זה עלות מעביד :כאכון. מר א

אחת . לא כתוב משכורת, עלות מעביד כתוב לך פה, זה עלות השכר :געש. מר ח 5 

. במקרה זו עובדת מאוד מאוד ותיקה, יוסי. מהעובדות היותר ותיקות 6 

 7  (לא ברור, מדברים ביחד)?  שנים היא עובדתכמה 

 8 . אלף שקל 300, עוד פעם כתוב פה, הוצאות משפטיות :מעודה. מר א

 9 ?23, איזה עמוד :גלר. ח ר"רו

 10  (לא ברור, מדברים ביחד) 23 :כאכון. מר א

 11 . 23 :כהן. צ 'גב

 12 .הוצאות משפטיות כנגד אלה שחייבים כסף למועצה :גלר. ח ר"רו

 13 ?מה המשמעות, יועצים משפטיים, אבל כתוב לרבות שכר טרחה :מעודה. מר א

זה , אנחנו מגישים תביעות, זה הוצאות משפטיות כנגד חייבים למועצה :גלר. ח ר"רו 14 

 15 . אגרות בית משפט, אם צריך יועצים, ד"כולל שכר טרחת עו

כותב לי מה השכר טרחה ליועץ למה אתה לא , אני רוצה רק להבין :מעודה. מר א 16 

אני רוצה לדעת כמה היועץ , י ומה ההוצאות המשפטיות שישהמשפט 17 

 18 למה , המשפטי בנפרד מקבל

, יועץ משפטי חוץ מארטן שזה סכום יחסית נמוך הוא מקבל פר תיק :גלר. ח ר"רו 19 

בגלל זה , זה משתנה, 300, 200, תיקים 100אנחנו לא יודעים אם יהיה  20 

 21 אלף שקל 300יש מסגרת 

 22 ?תנו שכר כיועץ משפטיהוא מקבל מאי :מעודה. מר א

 23 .מקבל ריטיינר חודשי, הוא נותן יעוץ למחלקת גביה :גלר. ח ר"רו

 24 ?אפשר לקבל בעברית ריטיינר חודשי מה המשמעות :מעודה. מר א

בהשקעה של מספר שעות מוגדר הוא מקבל , בסכום? מה המשמעות :גלר. ח ר"רו 25 

 26 .סכום מוגדר

... למה אתה אומר? ל סכומי כסףאבל למה אתה לא מוציא מלים ש :מעודה. מר א 27 

אני ( לא ברור, מר זריהן ברקע) ?כמה הוא כסף מקבל לחודש או לשנה 28 
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 1 '? אהוואר'למה אתה עושה לי ככה , שואל

 2 . כמו שאתה שואל אני עונה :גלר. ח ר"רו

, אלף כתוב 600פה הם מקבלים , אני רוצה לדעת כמה כסף מקבל, לא :מעודה. מר א 3 

 4 . 6, 5, 4גביה שמעתי שיש ב, אגב, פה כמה יועץ

 5 ?מה 6, 4 :גלר. ח ר"רו

 6 .של זה, מ"של מלג, יועצים שלהם :מעודה. מר א

 7 . כל שבוע בגביה, שלושה ימים, ד אחד שיושב היום"עו :גלר. ח ר"רו

 8 ? והמועצה משלמת לו :זריהן. מר י

 9 מחוץ לארטן  :מעודה. מר א

 10 .ה משרדארטן ז, הוא מייצג את המשרד של ארטן :גלר. ח ר"רו

מה התקציב , אז כמה ארטן או היועץ הזה מקבל לחודש או לשנה :מעודה. מר א 11 

 12 ?השנתי לו

 13 .מניח שני שליש זה השכר טרחה שלו 300-אני מניח מתוך ה, אני אומר :גלר. ח ר"רו

אלף יועץ  200למה אתה לא כותב , אלף בעברית 200זאת אומרת  :מעודה. מר א 14 

 15 ?ביחד... למה אתה? משפטי

זה צריך לשלם אגרה וצריך , בתביעות לפעמים הכל ביחד, אני עונה לך :גלר. ח ר"רו 16 

 17 .זה הכל ביחד, לשלם הוצאות משפט

אלף שקל אבל הוא עוד נותנים לו גם  200-אני קצת לא מבין מכיוון ש :מעודה. מר א 18 

מה ... אתה שואל אותו , שואלים אותו, הוא יועץ משפטי דהיינו, לתבוע 19 

 20 ?נכון, זההדין כלפי אדם 

 21 ?שמה עוד פעם :גלר. ח ר"רו

 22 לא חייב, הוא חייב, הלכה, מה הדין :מעודה. מר א

 23 ...אין הלכה :בן צבי 'גב

אז הוא נותן לך ... הכוונה שואלים אותו שאלות משפטיות אם לתבוע :מעודה. מר א 24 

אחרי שהוא נותן לך חוות דעת אתה , חוות דעת שהאיש הזה חייב כסף 25 

 26 ...אומר לו 

 27 . ממש לא, אני לא צריך חוות דעת כדי לדעת שהאיש חייב לי כסף :געש .מר ח

 28 .אני רוצה להבין... :מעודה. מר א
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, הרבה סוגיות, בנושא של גביה יש הרבה נושאים, יועץ משפטי יש :גלר. ח ר"רו 1 

 2 .ד שמתמחה בנושא גביה"אז זה עו? .קי.או

 3 .אז הוא מקבל עבור היעוץ שהוא נותן :מעודה. מר א

 4 .יעוץ שוטף למחלקה :גלר. ר ח"רו

 5 .ואז הוא תובע :מעודה. מר א

 6 .וחוץ מזה הוא גם תובע :גלר. ח ר"רו

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

 8 . אני בניגוד עניינים שאני רוצה לגבות כסף שחייבים :געש. מר ח

 9 .כם שתובעיםעורכי דין של 4, 3אמרו לי שיש , אבל אני שמעתי שיש :מעודה. מר א

 10 ?של מי :געש. מר ח

 11 יש לו , יש לו משרד :גלר. ח ר"רו

 12 .לארטן יש משרד :געש. מר ח

 13 .3, 2יושב עוד ... אבל גם  :מעודה. מר א

יש עוד מספר תיקים . שנים  5מ אנחנו הפסקנו לעבוד לפני "עם מלג :גלר. ח ר"רו 14 

 15 ... ישנים שהם עדיין מטפלים אבל 

 16 מרו לי שזה שיש להם בחיפה א...  :מעודה. מר א

 17 שנים 5 :גלר. ח ר"רו

לא מבצעים את , מ מבצעים את הגביה השוטפת"מלג, אני מסביר לך :געש. מר ח 18 

אולי לא ניגוד , אולי כן, התביעות המשפטיות כי פה יכול להיות כן 19 

 20 . אנחנו גובים את החובות עבר לבד, עניינים

יש לנו יועץ משפטי , ריך להכריעאני טוען שאם יש יועץ משפטי שהוא צ :מעודה. מר א 21 

, שהוא מביע חוות דעת בכל נושא משפטי מה לעשות, ובראן'מר ג, פה 22 

אומר את חוות דעתו ואם הוא יצטרך אחר כך להגן על המועצה הוא  23 

קצת לא נראה לי שיועץ משפטי יבוא ויתן חוות דעת , אבל קצת, יגן 24 

יבצע את משפטית על חייב זה או חייב אחר ואחר כך הוא אישית  25 

 26 ...לכאורה תמיד יוצא, התביעה

 27 .  מה לא בסדר בזה לא הבנתי :השמשוני. ר נ"ד

 28 ...יש חוות דעת :מעודה. מר א
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אני חושב שאתה טועה , אני מוכן לדון אתך, סוגיה מעניינת, אפרים :געש. מר ח 1 

 2 המועצה יש לה עניין רב , בעניין הזה אבל אין פה שום ניגוד עניינים

 3 .תייעצתי עם יועצים משפטיים ועורכי דינים ואמרו לי שכןה :מעודה. מר א

אז אנחנו נלך ללמוד מרשויות אחרות למה שמה הם עושים את מה  :געש. מר ח 4 

 5 .שאנחנו עושים עכשיו

 6 .אלף שקל הוא מקבל שנתי 200אז זאת אומרת  :מעודה. מר א

 7 .סדר גודל, בערך :געש. מר ח

 8 ? בלאלף שקל מה הוא מק 100-מ :מעודה. מר א

 9  (לא ברור, מדברים ביחד).  זה הוצאות משפט :גלר. ח ר"רו

 10 על זה שהוא בא לפה...  :זריהן. מר י

... אלף שקל ואנחנו  200הוא מקבל את הריטיינר על היעוץ בסביבות  :געש. מר ח 11 

אם אני מוציא חיובי , צריך להבין על מה מדובר, אלף שקל 100-עוד ב 12 

אחוז שוטף  90סדר גודל של , אחוז 90-ארנונה בשנה או אני גובה כ 13 

מיליון שקל שלא גביתי וזה גביה  7עדיין כל שנה מצטבר לי סכום של  14 

ח "אחוז אתם יכולים לראות בדו 10-האנרגיה לגבות את ה. אחוז 90של  15 

גביה מחובות עבר אנחנו , השנתי וגם בדוחות הרבעוניים שהעברנו לכם 16 

מיליון  10זה בערך ? נכון ,אחוז 15, 12-כל שנה בעצם נשארים סביב ה 17 

- ככל ש. שקל שאנחנו מצליחים מחובות עבר 18 

 19 ?כמה יש היום עוד חובות עבר :כאכון. מר א

 20 אני אומר לך, הרבה :געש. מר ח

 21 . מיליון שקל 100-קרוב ל :גלר. ח ר"רו

 22 10אז כל שנה ? בסדר, אחוז 90נגיד שאני גובה , אם כל שנה מצטבר לך :געש. מר ח

עכשיו אתה מוכרח , שמונה שנים בריבית דה ריבית יש לךכבר כל , אחוז 23 

אתה צריך . זה לא פשוט, להשקיע בזה אנרגיה אם אתה רוצה לגבות 24 

 25 אתה צריך לראות שיש לך, לאתר

 26 ?כמה הוא מצליח לגבות מתוך זה :גלר. ח ר"רו

 27 .מיליון שקל בשנה מחובות עבר אנחנו גובים 12-ל 10בין , אמרתי :געש. מר ח

 28 אם הוא זוכה, אגב :ודהמע. מר א
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אלף שקל בשנה  300מיליון שקל בסביבות  10אם אני משקיע בגביה של  :געש. מר ח 1 

 2 .זה סביר לחלוטין

 3 ?ואם הוא זוכה במשפט הוא מקבל עוד קומיסיון, אגב :מעודה. מר א

 4 ?מה הוא מקבל :געש. מר ח

 5 שכר :מעודה. מר א

 6 . מה פתאום, לא :געש. מר ח

 7 .יםאין לו אחוז :דוברת

 8 .יש לו שכר קבוע, יש לו ריטיינר, אין לו אחוזים :געש. מר ח

 9 .אם הוא זוכה במשפטים הוא אמר שהוא כן מקבל, לא, לא :מעודה. מר א

 10 ?מה, תלוי איזה משפט :געש. מר ח

 11 .הוצאות המשפט שנפסקות :ובראן'ג. ד ג"עו

 12 .הוצאות זה בסדר, לא הוצאות :מעודה. מר א

 13 .הפסק, השכר טרחה :גלר. ח ר"רו

 14 ...אז הוא מקבל שכר טרחה  :מעודה. מר א

 15 .השכר טרחה שנפסק על ידי שופט :געש. מר ח

למה לא , אלף כבר מראש 200ניתן לו , אז למה לא נקבל את זה אנחנו :מעודה. מר א 16 

 17 ?המועצה

 18 .400אתה תשלם  :געש. מר ח

 19 . אם תיקח את ההוצאות אליך... תשלם  :ובראן'ג. ד ג"עו

 20 ?מ או מטעמנו"הוא עובד גם למען מלג, רגע :מעודה. מר א

מה שהיה , עשינו את הנתק, אני מסביר לך, מ"לא עובד למען מלג :געש. מר ח 21 

 22 ...לכאורה זה היה, מ אז הגישו את התביעות"שמלג

 23 תביעות, עורכי דין שעושים הוצאות 4, 3מ לוקחים "מלג... :מעודה. מר א

 24 .ת שהם הגישו בזמנומ עדיין מטפלים בתביעו"מלג :געש. מר ח

 25 .לא חדשות :מעודה. מר א

 26 .חמש שנים אנחנו הפסקנו להעביר אליהם תביעות חדשות :כאכון. מר א

 27 ?מה עוד יוסי :געש. מר ח

 28 ?תן לנו הסבר לגבי המלוות, מלוות :זריהן. מר י
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המועצה לקחה הלוואות , המועצה חייבת כסף לבנקים, פירעון מלוות :געש. מר ח 1 

גירעונות והקטע  כיסויאחד היה בעיקר , שני טעמיםבשנים שונות מ 2 

זה מלוות , אם אני טועה שלוםתתקן אותי , טןק, צרהשני הוא יותר ק 3 

. זה ממש לא דוגמה, זה החלק הקטן, ביוב ודברים אחרים, פיתוח 4 

 5 אנחנו בארבע השנים האחרונות

 6 . 10אנחנו בעמוד  :כהן. צ 'גב

רביעית ברציפות בלי לקחת אגורה אחת  שנה 2011אנחנו מסיימים את  :געש. מר ח 7 

, מיליון שקל 25בהיקף מלוות סדר גודל של  2011נסיים את , הלוואות 8 

זה בערך חצי , כרכור –זה אחד הנמוכים ביותר בתוןןלדות פרדס חנה  9 

 10 ממה שזכרון חייבת ואנחנו משלמים את זה 

 11 ... רעננה :זריהן. מר י

 12 .הטעות מר, אתה טועה טעות מרה :געש. מר ח

 13 .אני צוחק :זריהן. מר י

 14 .אני מוכן להיכנס אתך אחר כך לדוחות הכספיים של הרשויות :געש. מר ח

 15 . שנים ואיפה אנחנו 10וגם איפה רעננה הייתה לפני  :השמשוני. ר נ"ד

בכל אופן אנחנו משלמים את זה לפי הלוח סילוקין של כל הלוואה  :געש. מר ח 16 

זה הולך . מיליון שקל בשנה 5של זה סדר גודל , שקיבלנו לפי תקופתה 17 

אם נמשיך להתנהל בצורה אחראית כפי שהמועצה מתנהלת , וקטן 18 

 19 .נגיע כמעט לאפס 2018-בשנים האחרונות בעזרתכם כמובן גם אנחנו ב

 20 ?זה לא פוגע בנו בסופו של דבר קצת :גדרון. כ 'גב

קח יש פה איזה אבסורד שככל שאתה קטן במלוות המענק איזון לו :געש. מר ח 21 

בינתיים אנחנו , אז אנחנו כל פעם מחפשים את הנקודת האיזון, בחשבון 22 

 23 .לא לוקחים הלוואות

עדיף שיהיה הלוואות שיהיה עוד כסף לעשות מאשר לא יהיה  :זריהן. מר י 24 

 25 ...הלוואות

 26 אחר כך, זה כסף יקר, יוסי, זה כסף יקר אבל :געש. מר ח

- ון אתמול או שלשום בקשר לאבל הייתה כתבה של אלי ישי בעית :זריהן. מר י 27 

 28 הנחות :גלר. ח ר"רו
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 1 .הוא אומר שיש עיריות שמצבן טוב אז הן לא יקבלו כלום, בדיוק, נכון :זריהן. מר י

 2 ?שמה, לא הבנתי :געש. מר ח

 3 בארנונה :ובראן'ג. ד ג"עו

 4 בארנונה שיש  :זריהן. מר י

 5 תקשיב... קודם כל אני, תקשיב :געש. מר ח

 6 .ות והמועצות יספגו את זההעירי :זריהן. מר י

אני רק יודע ששר האוצר נעמד על , אני לא שמעתי מה אמר אלי ישי  :געש. מר ח 7 

ר השלטון המקומי "הרגליים האחוריות ועכשיו הגיעה איגרת של יו 8 

תגיד לי מאיפה , רק לא על חשבוני... שאומר אין לי התנגדות שתהיה 9 

לא מאפשר רק לשר עכשיו החוק , מיליון שקל 400-אתה מביא את ה 10 

 11 .זה שר הפנים ושר האוצר, הפנים לתת הנחות

 12 .קי.או :זריהן. מר י

את שר , אני באמת לא שמעתי את שר האוצר, ההנחות היום, תראה :געש. מר ח 13 

מה שנכנס לסרגל , ההנחות היום האוטומטיות בלי ועדת הנחות, הפנים 14 

ל בשנה מיליון שק 10של ביטוח לאומי והנחות של משרדי ממשלה זה  15 

, נכים, חד הוריות, לא נגעתי כלום, ההנחות האוטומטיות, שלנו 16 

 17 .משרד הבריאות, משרד הביטחון, ניצולי שואה, עריריים, קשישים

 18 .גם חולים, חולים :השמשוני. ר נ"ד

, מיליון שקל 10מרעין בישין זה יוצא , אמרתי כל מיני צרות שלא נדע :געש. מר ח 19 

מאיפה להביא את ... אין שום בעיה, עכשיו אתה רוצה להגביר את זה 20 

 21 .הכסף

 22 .אבל אם מצבך טוב :זריהן. מר י

 23 .לא שייך בכלל מצבי טוב :געש. מר ח

 24 .זה מה שהוא אומר :זריהן. מר י

 25 אני לא שמעתי אם הוא אמר ולא יודע, אז אני מסביר לך עוד פעם :געש. מר ח

 26 .כתבה בעיתון :זריהן. מר י

מקרה נתתי היום הרצאה למשרד הפנים על חילוץ אני ב, תקשיב, אני :געש. מר ח 27 

מה שקורה שמשרד הפנים לאורך השנים , רשויות מקומיות ממשבר 28 
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הפסיק להיות הגורם הדומיננטי בהוצאות ובהכנסות של הרשויות  1 

 2 ?שלום, אחוז מהתקציב 30-השכר שהוא מהווה אצלנו כ, המקומיות

 3 כן :סגל. מר ש

הם חתמו , נים בכלל לא שותף להסכמי עבודההשכר משרד הפ? אחוז 30 :געש. מר ח 4 

על הסכמי עבודה במשק שנה שעברה בלי לשאול את הרשויות אם יש  5 

חתמו על הסכמי שכר עם הכבאים שנה . להן מאיפה לשלם את זה 6 

הרי מי מממן את איגודי ערים , שעברה בלי לשאול את הרשויות 7 

, את התקציבבאיגודי ערים העלו , לא הייתה ברירה, הרשויות, לכבאות 8 

אתם זוכרים באוקטובר כשעדכנו , כל אחד הגדיל? על חשבון מי זה בא 9 

הגדלנו את החלק של איגוד , עשינו עדכון תקציב, את תקציב המועצה 10 

כל , היטל הטמנת אשפה משרד הפנים בכלל לא יודע. ערים לכבאות 11 

 12 . 150-בדרך ל, 70? שקל לטון 150היום זה , שנה עולה החלק

 13 ?הטמנה :זריהן. מר י

 14 שרתים ועובדי ניקיון , אחוז משכר מזכירות 13. היטל הטמנת אשפה, כן :געש. מר ח

 15 ?על ההטמנה אנחנו משלמים, רגע :זריהן. מר י

שרתים , אחוז משכר עובדי ניקיון 13. זה בתוך המחיר, בוודאי, כן :געש. מר ח 16 

הטילו עלינו . ומזכירות בבתי הספר הרשויות המקומיות התחילו לשלם 17 

זו הוצאה , עכשיו חובה להפעיל חברה שמתחזקת את מתקני המשחקים 18 

מי , הולכים להוסיף. זה הכל בלי משרד הפנים, שלא הייתה לפני כן 19 

הולכים להוסיף ? אתה שאלת על הרפורמה ברווחה? שאל על הרווחה 20 

 21 . זה בלי משרד הפנים, עובדים סוציאליים בכל המדינה 350

 22 ?הכסף של משרד הפניםאז לאיפה הולך  :גדרון. כ 'גב

 23 ?זה לא משרד הרווחה :זריהן. מר י

עכשיו משרד הפנים הוא נשאר עם , בלי ידיעה של משרד הפנים, לא :געש. מר ח 24 

... 2009-אני מזכיר לכם שב, המענק איזון שלו וחותך אותו משנה לשנה 25 

 26 .מיליון שקל 8חתכו לנו 

 27 ...אז לאיפה  :גדרון. כ 'גב

 28 .מיליון שקל 8לנו  חתכו 2009-ב :געש. מר ח
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 1 ?הרווחה לא יתנו לנו תקציב :מעודה. מר א

אם ? עכשיו מה קורה, אתה, אחוז 75, הרווחה נותן לך שלושת רבעי, לא :געש. מר ח 2 

אם אתה רוצה תוכנית הבראה באיזה , סליחה על הביטוי, אתה רוצה 3 

עושים , יסר עכשיו מפטרים את כולם'נגיד בג, לא אצלנו, רשות אחרת 4 

אתה רוצה לחסוך תקן של עובד סוציאלי אתה צריך , ת הבראהתוכני 5 

עכשיו אם . אחוז 25כי החלק שלך הוא , ארבעה סליחה, לפטר שלושה 6 

. אתה מפטר ארבעה עובדים סוציאליים לא תקבל כסף לפעולות 7 

 8 ובמשרד הפנים יושב 

 9 ?אין שמה איזה בן אדם רובוט שיבין את זה :מעודה. מר א

אף אחד כולל , אני נתתי היום הרצאה למשרד הפנים, ומר לךאני א, לא :געש. מר ח 10 

אתן . לא אנשי הכספים ורואי החשבון של משרד הפנים לא ידע את זה 11 

הפעילו לחץ על , הם רוצים עכשיו, לך דוגמה אחרת אם אתם רוצים 12 

אבל גם רישוי ', וכו' בסדר וכו, שיהיה רישוי עסקים, רישוי עסקים 13 

משרד , יש לך משרד הבריאות, ם על זההוא חות, עסקים לא בידיהם 14 

אחרי השריפה בכרמל התחיל לחץ של כיבוי . כיבוי אש, להגנת הסביבה 15 

, החליפו עכשיו את התקן של המטפים בגני ילדים, של רפורמות, אש 16 

 17 . קילו 6קילו למטיפה של  3ממטפה של 

 18 .שאי אפשר להרים אותו :זריהן. מר י

מישהו עשה , גני ילדים 200בחיפה יש . ה אחתהגננת תקבל קילה זה בעי :געש. מר ח 19 

 20 ?קילו 6מטפים של  400חשבון כמה עולים 

 21 .הם מנחיתים וזהו :זריהן. מר י

 22 אין לו , משרד הפנים לא יודע את זה בכלל, עכשיו משרד הפנים לא ידעו :געש. מר ח

 23 ?לאן הולך הכסף של משרד הפנים, תגיד ליח :גדרון. כ 'גב

משרד הפנים בקושי מספיק למטלות הממשלתיות שאנחנו הכסף של  :געש. מר ח 24 

עכשיו ככל שעולה הסוציו אקונומי אתה מקבל . עליהם מדברים עכשיו 25 

 26 8-ב 2009-לנו חתכו ב, בזכרון הורידו את המענק איזון לאפס, פחות

אני מסכים , אתה מדבר על הלוואות. ככה, מיליון שקל מעכשיו לעכשיו 27 

אבל אני לכיסוי הגירעון אנחנו נגמור  ,אם יש לי למה לקחת הלוואות 28 
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כמו שזה נראה עכשיו בגירעון המצטבר הנמוך ביותר שיש  2011את  1 

עם , מיליון שקל 4.5בשוטף בסביבות , לאיזושהי רשות במדינת ישראל 2 

לא כדאי לי לקחת הלוואה כי ? נכון שלום, 7.5רים זה יהיה בערך "תב 3 

שוטף , זיק שוטף ספקיםאני מח. היום זה נכנס לי לשוטף של הספקים 4 

? כמה יקח ממני הבנק היום, אני הולך לקחת הלוואה, גג, 105שוטף , 75 5 

אני , גמרתי את הגירעון המצטבר, אני אעשה וי, אז אני אהיה מבסוט 6 

בשביל מה אני צריך לעשות את , מגדיל את המלוות ומשלם על זה כסף 7 

עומס המלוות לעומת זאת ככל שאני יורד ב. לא כדאי לעשות את זה? זה 8 

אז עכשיו עובדים על מענק , יש פה איזושהי בעיה. מענק האיזון יורד 9 

סוציו אקונומי שגם ( קטיעה)ועובדים על , נוסחאות 13יש כבר , האיזון 10 

טירת הכרמל היו אלפי יחידות , אני חושב שסיפרתי לכם, הוא בעייתי 11 

אחד הפרמטרים בסולם , הם מכרו אותם למשתכנים, דיור של עמידר 12 

פתאום בטירה כולם . הסוציו אקונומי זה כמה בעלי דירות יש בישוב 13 

 14 .בעלי בתים, יצאו מיליונרים

 15 .דירות עמידר הרקובות :מעודה. מר א

, לדוגמה, עכשיו שתבינו מה זה השש. העלה אותם לשש, העלו את טירה :געש. מר ח 16 

? נכון, שקל ברוטו 72מקבל בערך  5ילד בבית ספר בסוציו אקונומי  17 

זה מכת , שקל לתפעול בית ספר 60הוא מקבל  6בסוציו אקונומי , ךבער 18 

 19 .עכשיו משרד הפנים ישן בעמידה. מוות לכולם

משרד הפנים מעדיף שלא להעביר על מנת שכל , הוא לא ישן בעמידה :זריהן. מר י 20 

 21 ...אחד 

שחטו , אין לו מה להחזיק, שחטו אותו, הוא לא יכול, הוא לא יכול :געש. מר ח 22 

גם מה שהוא רצה להחזיק כדי לעזור עלה עליו מבקר המדינה , אותו 23 

 24 ?מה עוד, טוב. עכשיו ואמר לו תקבע גם לזה קריטריונים

 25 הלאה :זריהן. מר י

בשביל הבשורות הטובות בכלל אם לא יהיה שינוי אז מפעל הפיס נסגר  :געש. מר ח 26 

מפעל הפיס זה מפעל משותף למדינה ולמרכז השלטון . לדצמבר 31-ב 27 

ככה הוא הוקם בשנות החמישים והיה , מי ברשויות המקומיותהמקו 28 
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 1 70עכשיו האוצר רוצה , הסכם חלוקת הכנסות והאוצר רוצה יותר

הייתה היום אסיפה כללית . 70:30האוצר רוצה , 50:50היה , אחוז 2 

 3 31-אם ב, לא מסכימים, אנחנו שותפים, במרכז לשלטון המקומי

סוגרים  50:50יס בחלוקה של לדצמבר לא מתחדש הזיכיון של מפעל הפ 4 

עכשיו כדי שהוא יהיה בטוח שהוא יכול לסגור הוא , את מפעל הפיס 5 

עכשיו הודיע כל מה שהתחייבתי לכם ועוד לא , הודיע עכשיו במברק 6 

מיליון שקל במדינת ישראל  712. הוצאתם ואני לא חתום מוקפא 7 

 8 . מוקפא

 9 ... זה פוליטיקה...  :זריהן. מר י

 10 .י פרץ סתם מתרגזיוס :כחלון. מר ע

 11 ?למה :געש. מר ח

 12 .ר"כי הוא היה אמור להיות יו :כחלון. מר ע

 13 ?יוסי היה אמור להיות :געש. מר ח

 14 כן :כחלון. מר ע

 15 .לא יודע :געש. מר ח

 16 .מביבי הובטח לו :כחלון. מר ע

 17 .עוזי דיין עכשיו :געש. מר ח

 18 כן :כחלון. מר ע

 19 ?מה עוד :געש. מר ח

אתה מכניס , ביטחון שני עובדים, נמשיך, שמעתי, חצי שעה הסברת יפה :זריהן. מר י 20 

 21 . שני שומרים

 22 ?איזה עמוד :געש. מר ח

 23 27 :זריהן. מר י

 24 ? מי אלה :כאכון. מר א

 25 ... בת שבע ושלושים אחוז , נינה :סגל. מר ש

 26 ... שלושים אחוז :גדרון. כ 'גב

 27 .ט חינוך"שלושים אחוז זה קב :סגל. מר ש

 28 ... ייך בכלל לאיך קוראים לו זה לא ש :זריהן. מר י
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 1 .ט מוסדות חינוך"אחוז קב 70-אחוז ביטחון ו 30סתווי  :געש. מר ח

 2 . ח"כל מה שקשור למל :כחלון. מר ע

 3 .משמר אזרחי. ז"משא, שמירה ביטחונית :זריהן. מר י

ב זה של "הקמת מסגרת מג? זה של המתנדבים, ב"במסגרת מג :כאכון. מר א 4 

 5 ?רן? המתנדבים

 6 ?29? איזה עמוד זה :גלר .ח ר"רו

 7 .28 :כאכון. מר א

 8 . אני אענה במקומך גם :זריהן. מר י

זה לא ... תקצבנו, הצטיידות במסגרת חדשה, ב זה ציוד"במסגרת מג...  :גלר. ח ר"רו 9 

 10 .2012-המשכנו לתקצב ב, יצא לפועל

 11 .זה לא יצא לפועל :כאכון. מר א

 12 .זה לא יצא לפועל 2011-ב :גלר. ח ר"רו

 13 ?והכסף איפה :כאכון. מר א

 14 . הכסף הלך לעודף :גלר. ח ר"רו

 15 ?לאן :כאכון. מר א

 16 .לעודף תקציב :גלר. ח ר"רו

 17 .2011-עודף תקציבי ב, נגמר :געש. מר ח

 18 ?זה יצא לפועל 2012-וב :כאכון. מר א

 19 .2012זה תקציב  :געש. מר ח

 20 .אם יצא לפועל :גלר. ח ר"רו

 21 .שלא יצא בפועל שנה שעברהשאלתי אם זה יצא לפועל מה  :כאכון. מר א

 22 .הוא איננו, בינתיים החליפו מפקד נקודה. כן, מתכנן :געש. מר ח

עזרה שלנו בכיבוי , כיבוי אש. שלושה עובדים, א"משכורות עובדי הג :זריהן. מר י 23 

 24 ? אש

הרפורמה , גם פה יכול להיות שיהיה איזשהו שינוי, איגוד ערים לכבאות :געש. מר ח 25 

החוק היה צריך לעבור בכנסת כבר עד , לדרך בכבאות צריכה לצאת 26 

זה הופך להיות , במסגרת שינוי החוק  הרפורמה, לא עבר, אוקטובר 27 

 28 .שירות ארצי אבל אנחנו נמשיך לממן אותו חמש שנים
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 1 ?חמש שנים :זריהן. מר י

 2 .זה החוק :געש. מר ח

- לגבי ה, תגיד :כאכון. מר א 3 

 4 תכנון בניין עיר :זריהן. מר י

 5 2012אנחנו מייעדים בשנת , לגבי העניין של השבילי אופניים :כאכון. מר א

 6 .רים"זה בתב :גלר. ח ר"רו

 7 . זה לא מופיע בתקציב פיתוח, רים"זה בתב :געש. מר ח

 8 ?אנחנו ממשיכים את זה אבל עוד :כאכון. מר א

 9 .ר ויש גם תוכנית אבי"יש תב :כחלון. מר ע

 10 .הראשון שיוצא לדרך זה דרך הבנים :געש. מר ח

היה בזמנו , אני ראיתי פה באחד הסעיפים, אבל דרך הבנים היה :זריהן. מר י 11 

אלף שקל  900צ בזמנו נתן לנו "מע. צ"השתתפות של מע 1,100,000 12 

 13 . לסדר את העניין של כל המדרכות וצבעי החניות בצמוד לבניינים

 14 אנחנו עושים את זה :געש. מר ח

 15 .אלף שקל 900...  :זריהן. מר י

 16 .זה יוצא עכשיו, זה הולך יחד עכשיו :געש. מר ח

 17 ?קיבלנו את זה :זריהן. מר י

 18 . אני מוציא לו חשבוניות, לא, לא :געש. מר ח

 19 ... אבל אמרנו שקיבלנו את זה על מנת לקבל את ה :זריהן. מר י

אני לא מקבל שיק ואני עושה איתו את , זה לא ככה, קיבלתי התחייבות :געש. מר ח 20 

 21 קיבלנו התחייבות. מה פתאום, לא, קיבלתי, מה שאני רוצה

 22 ?אתם משלמים את זה עכשיו כאילו :זריהן. מר י

 23 כן. יוצאים למכרז עכשיו, כן :געש. מר ח

 24 ?את השביל אופניים ומה עוד? ומה הולכים לעשות עם זה :זריהן. מר י

, זה לא לשיחה פה? ...לא , ואני מוציא את זה למכרז פומבי, אתה תראה :געש. מר ח 25 

, אנחנו עושים עכשיו בדיקה ללכת למכרז על צבעים, ון פנימי שלנויש די 26 

 27 .גם לתשתיות וגם למבנים

 28 ...האומדנים, הכל טוב ויפה אם האומדנים שלכם יהיו אמיתיים :זריהן. מר י
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 1 תקשיב... אני , אני קם בבוקר? מה זה אומדנים :געש. מר ח

 2 ...אחר כךגם היה מבנה בית ספר חקלאי שעשיתם לו ו :זריהן. מר י

 3 . זה לא נכון? מה זה עשיתם :געש. מר ח

 4 הרבה אומדנים :זריהן. מר י

לא , מדברים ביחד)דקה , תקשיב, לא נכון, יוסי, יוסי, בסך הכל :געש. מר ח 5 

רים "אפשר לבדוק את התב, תקשיבו... אפשר, קודם כל, יוסי(ברור 6 

 7 .ולראות שרובם נגמרו בתחום האומדן

 8 יש לך טעות :זריהן. מר י

 9 .אין לי טעות :געש. מר ח

 10 . ואני יכול להראות :זריהן. מר י

, מיליון שקל 2.5רים היה לא "אם הייתה לי טעות אז הגירעון שלי בתב :געש. מר ח 11 

מר חיים געש עושה , אני רוצה שתבין, תקשיב טוב. היה מיליון שקל 12 

אני , הוא מכין את האומדן, אומר לו לתכנן, אני לוקח מתכנן, אומדן 13 

, אולי זה חשוב, נחכה כולנו עד שאבי יגמור את השיחה החשובה, לי אין 14 

 15 .נשמע גם כן

 16 .זה ממשרד הפנים, זה מאוד חשוב :כאכון. מר א

 17 .אני יודע :געש. מר ח

אבל אם לקחתי , אתה לא עושה את האומדן, מה שאתה אומר זה נכון :זריהן. מר י 18 

 19 מישהו שיעשה לי אומדן 

 20 אבל  :געש. מר ח

 21 .פעם הבאה אני לא לוקח אותו, והאומדן שלו לא נכון, סליחה :ןזריה. מר י

אבל אני לא ( לא ברור, מר זריהן ברקע)אבל אני לא לוקח את אותם  :געש. מר ח 22 

 23 יוסי , לוקח את אותם מתכננים

 24 ... לא תזכיר לי מכרז אחד שאומדן  :גלר. ח ר"רו

וד מופתע ממה מא, זה לא בפורום הזה, אני מופתע ממך חיים :כאכון. מר א 25 

 26 . מאוד, מאוד מופתע, שקיבלתי

 27 . למה לא הלכת לאיזה סטנדאפ :גדרון. כ 'גב

 28 ...תאטירון אבל לגמלאים...יש  :בן צבי 'גב
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 1 ? אתה רוצה דוגמה :זריהן. מר י

 2 .למשל, נו :גלר. ח ר"רו

 3 .דוגמה מלפני חודש :זריהן. מר י

 4 .אחת יש :השמשוני. ר נ"ד

 5 ?מה איתה, אחת :זריהן. מר י

 6 שבה האומדן היה ... הייתה דוגמה אחת שאתה ואני :השמשוני. ר נ"ד

 7 .אם הייתי פה :זריהן. מר י

 8 פעם אחת היה אומדן , אתה ואני היינו בוועדת מכרזים, לא :השמשוני. ר נ"ד

 9 ?של מי :זריהן. מר י

 10 שבאמת ההצעות היו  :השמשוני. ר נ"ד

 11 . יטריהאחד הבית כנסת ואחד הקפ, שתיים היו :געש. מר ח

 12 ? של מי שמשוני :זריהן. מר י

 13 . לא זוכרת :השמשוני. ר נ"ד

 14 ... אל תוסיפי לו חומר :אטיאס. מר א

אני , היה דבר אחד שאתה לא היית פה, לא, לא צריכה להוסיף לי חומר :זריהן. מר י 15 

לא יודע על מה את מדברת אבל היה שם איזה מכרז של מבנה של  16 

 17 .קיוסק

 18 .הקפיטריה :גלר. ח ר"רו

 19 . בבית ספר חקלאי, נו, הקפיטריה :געש. מר ח

 20 ...האומדן היה שליש :זריהן. מר י

 21 . זה לא נכון, זה לא נכון :גלר. ח ר"רו

 22 ?למה :זריהן. מר י

כל היתר , כי לפחות הצעה אחת הייתה קרובה מאוד לאומדן, עובדתית :גלר. ח ר"רו 23 

 24 ...היו

ני צריך לקחת מתכנן שיביא לי למה א, אני רוצה לשאול אותך שאלה :זריהן. מר י 25 

אתה , אומדנים או שיביא לי כמה עולה מבנה כזה כשאני יכול לקבל 26 

, בעצמך יכול לבקש הצעות מחיר למבנה כזה ולדעת כמה הוא שווה 27 

 28 ... בשביל מה אני צריך מישהו שיעשה לי אומדן ויבדקו
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 1 ?זה היה יביל :כחלון. מר ע

 2 .נכון, מבנה יביל  :זריהן. מר י

 3 ? יביל זה היה :כחלון .מר ע

 4 . מה פתאום מבנה יביל, בנייה קונבנציונלית, מה פתאום, מה פתאום :געש. מר ח

 5 ?מבנה קונבנציונלי...  :זריהן. מר י

 6 .גם כדי לעמוד בדרישות של משרד הבריאות וכל הזה :געש. מר ח

 7 .אני זוכר שדיברנוט על יביל :זריהן. מר י

 8 . ממש לא, מה פתאום :געש. מר ח

 9 . היביל משהו אחר היה, היה מכרז :ובראן'ג. ד ג"עו

 10 ... קפיטריה בטבריה  :כחלון. מר ע

 11 . אבל לא זה, היה מבנה יביל שקנינו קודם בוועדת מכרזים :ובראן'ג. ד ג"עו

 12 .יביל היה מזמן, לא :השמשוני. ר נ"ד

 13 .ס"ולבי :דובר

 14 כן. הכיתה הנוספת ברבין :געש. מר ח

 15 . ין עירתכנון בני :זריהן. מר י

 16 ?מה השאלה, כן :גלר. ח ר"רו

 17 כל זה לשלם צילומים :זריהן. מר י

 18 . יש פה ועדה, יש פה תכנון, יש פה צילומים, יש פה קבלניות, יש פה שכר :גלר. ח ר"רו

 19 ?על מה ועדה, ועדה :זריהן. מר י

 20 .הוועדה בזכרון :גלר. ח ר"רו

 21 . יבתקציב של, הוועדה בזכרון אני מממן אותה :געש. מר ח

 22 .מיליון שקל :גלר. ח ר"רו

 23 ?זה מופיע פה כאילו החלק שלהם :זריהן. מר י

 24 ... מה עם ה :כאכון. מר א

 25 ?מה :געש. מר ח

 26 ?מה שלום הוועדה בסוף :כאכון. מר א

בדרך כנראה , צ כדי שנעביר אותה לפה"הוועדה בסוף כנראה נגיע לבג :געש. מר ח 27 

גע שפרדס חנה כרכור בדרך כנראה יהיה עוד שינוי אחד שמר, נגדל 28 
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אלף תושבים כמעט אוטומטית הרכב הוועדה בזכרון   35-מגיעה ל 1 

 2 חברים במקום  17משתנה שאז היא הופכת להיות מליאת ועדה של 

 3 .היא תשתנה :זריהן. מר י

 4 . אני לא בטוח :געש. מר ח

 5 .נקבל שירותים יותר טובים משם :זריהן. מר י

להיות פה כדי לתת שירותים יותר טובים אני חושב שהוועדה צריכה  :געש. מר ח 6 

 7 עד אז , ויותר מהירים

אתה כראש עיר יכול לכפות עליהם כי אתה משלם שם הכי , חיים געש :זריהן. מר י 8 

 9 . הרבה כסף

אני שמח שאתם כולכם רוצים לעזור לי  אבל , אתה טועה, אתה טועה :געש. מר ח 10 

 11 אתם טועים

 12 ...מה זה  :זריהן. מר י

מד הממונה על המחוז על הרגליים האחוריות ולא מוכן לכפות את עו :געש. מר ח 13 

 14 אנחנו . ההפרדה

אנחנו המועצה הכי . אני מדבר על השירות, אני לא מדבר על ההפרדה :זריהן. מר י 15 

 16 ...גדולה שם והשירות שאנחנו מקבלים לא שווה 

 17 .הוספנו עוד יום עכשיו לקבלת קהל רק לפרדס חנה', א :געש. מר ח

 18 ...איבגני לבד נותן, אבל זה בן אדם אחד שנותן את השירות :יהןזר. מר י

ההחלטות במליאת הוועדה שם , אני רוצה שתבין עוד דבר יוסי :געש. מר ח 19 

. להם יש רוב ויש להם עניין רב שאנחנו נישאר, מתקבלות ברוב ומיעוט 20 

אתה שומע מה אני , אחוזים מעלות הוועדה 68אנחנו מימנו  2010-ב 21 

 22 .אחוזים 68? אומר לך

 23 ?למה שלא תהיה פה :השמשוני. ר נ"ד

בנימינה , הכיס העמוק של זכרון ובנימינה העניות, אנחנו הפרה החולבת :געש. מר ח 24 

 25 .באמת עניה

 26 ?אז למה הוחלט בסוף להשאיר אותה שם :כאכון. מר א

ההחלטה הייתה של המועצה הארצית להמליץ , לא הוחלט שום דבר :געש. מר ח 27 

שר הפנים מינה חברה חיצונית שהכינה , את הוועדה לשר הפנים לפרק 28 
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היה דיון התנעה אצל הממונה על המחוז על , את התהליך של ההפרדה 1 

הוועדה מסרבת לשתף פעולה עם הממונה על המחוז והוא נוח , ההפרדה 2 

 3 .לו עם האי שיתוף פעולה

 4 .אני יודע שיצא מכתב מראשי רשויות כנגד ההחלטה :כאכון. מר א

המכתב שלהם יצא אחרי שכבר הייתה החלטה , אני מסביר לך עוד פעם :געש. מר ח 5 

משלב מסרב מסיבות השמורות עימו להתעמת . של המועצה הארצית 6 

התהליך שאנחנו התחלנו בו ארבע ועדות היו בתהליכי . בעניין הזה 7 

גבעת שמואל במרכז ויזרעלים , שמעונים בנגב, אושרו וביצעו 3, פירוק 8 

אם התהליך לא יגמר יכול להיות . ים ואנחנובתהליכי פירוק אחרונ 9 

צ כדי שיסביר משרד הפנים למה הוא לא ממלא "שנצטרך להגיע לבג 10 

אחר החלטת המועצה הארצית והחלטת משרד הפנים אבל בדרך הולך  11 

להיות עוד שינוי שאני לא בטוח שהוא טוב שהוא נובע מזה שעל פי חוק  12 

אלף  35-ית מגיעה לועדה מרחב, התכנון והבנייה ברגע שישוב אחד 13 

תושבים הרכב הוועדה משתנה וכל ישוב מקבל את החלק היחסי שלו  14 

-וה 17נציגים מתוך  7אם אתם רוצים זה סדר גודל שלנו של . בתושבים 15 

המשמעות היא . ר וועדת משנה"בוחרים ביו, בוחרים ועדת משנה 17 16 

כן ר אחר לא בשכר או "יכול להיות שיהיה יו, ר הזה בשכר"שלא יהיה יו 17 

לדעתי יעשה יותר בלגן אבל זה יקרה בלי שום קשר אלינו זה רק , בשכר 18 

אלף  35-ברגע שאיזושהי ועדה מרחבית מגיעה ל. כי זה החוק אומר 19 

. הוועדה משתנה', א 19, לחוק התכנון והבנייה 19תושבים פה יש סעיף  20 

 21 .תוך חודשיים, זה תהליך שיקרה לדעתי תוך חודש

 22 ? 263רכב נ וספת מה זה אחזקת  :כחלון. מר ע

 23 ?באיזה עמוד :גלר. ח ר"רו

 24 ? למה? עוד רכב. בתכנון עיר :כחלון. מר ע

 25 .שלא ילכו ברגל :געש. מר ח

 26 ... שישמרו על הבריאות, אדרבה שילכו ברגל, זה בסדר :כחלון. מר ע

 27 .מהנדס המועצה ושני עוזרים, שלושה רכבים :גלר. ח ר"רו

 28 ?שני עוזרים :זריהן. מר י
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 1 . והמהנדס :לרג. ח ר"רו

 2 ?ומי השני :כאכון. מר א

 3 .לאוניד :געש. מר ח

 4 ?מי זה לאוניד :זריהן. מר י

 5 . החדש שהגיע :געש. מר ח

 6 הוא שייך לחברה שאנחנו  :זריהן. מר י

 7 כן :געש. מר ח

 8 .בר תכנון :גלר. ח ר"רו

 9 ? יש לך חוזה איתם? אני יכול לראות את החוזה שלנו איתם :זריהן. מר י

 10 ? מה זה, יש הסכם :רגל. ח ר"רו

 11 . אין חוזה, יש הסכם :געש. מר ח

 12 . על חלק מהעבודות :גלר. ח ר"רו

- זה מחייב מכרז דבר כזה או ש :כאכון. מר א 13 

 14 .זה לא נראה לי הגיוני :זריהן. מר י

 15 .לדעתי לא אבל יגיד לי היועץ המשפטי :געש. מר ח

 16 .מתן יעוץ איתם, יש הסכם יעוץ :ובראן'ג. ד ג"עו

 17 ... הם עושים :געש. מר ח

 18 ?למה אנחנו צריכים לממן את הרכב שלו, מתן יעוץ :כאכון. מר א

 19 גם משרדים וגם כלי רכב זה לא נראה לי הגיוני שאני מחזיק :זריהן. מר י

 20 ... למה לא, זה למה כן :ובראן'ג. ד ג"עו

 21 . העלות זה אותה עלות, זה לא משנה, אם אתה עובד עם הרכב...  :גלר. ח ר"רו

 22 ...אתה מחלק רכבים :זריהן. ימר 

- אם ה, תקשיב :געש. מר ח 23 

 24 ... מיליון שקל 2 :זריהן. מר י

, אתה לא יכול לא לתת אמצעים לעובד, העבודה זה לבקר באתרים...  :גלר. ח ר"רו 25 

 26 ?איך הוא יעבוד

העניין פה למה אנחנו צריכים , זה לא העניין, זה בסדר, אין בעיה, לא :כאכון. מר א 27 

 28 .רכב ולא ההםלממן את ה
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 1 ...אם הוא יממן את ה, אני אומר :גלר. ח ר"רו

אני אומר לכם אם הוועדה , זה לא משנה, אז אני אממן את העלות שלו :געש. מר ח 2 

 3 .הייתה יורדת לפה אז כל המבנה של ההנדסה היה משתנה כבר מזמן

 4 ?נכון, בר טכנולוגיות האלה הם נותנים לנו יעוץ :כאכון. מר א

 5 .כן, כל הנושא של הנדסהב :געש. מר ח

 6 ?אנשים שלנו, ואנחנו לא יכולים לבוא בלעדיהם להביא יועצים משלנו :כאכון. מר א

אנחנו עושים עכשיו , FOR EVERהעבודה הזאת לא תימשך , לא :געש. מר ח 7 

בדיקה של , עבודה שלא בוצעה במשך שנים של הבדיקה של הפלישות 8 

כל רחוב כזה אתה צריך , תאנחנו עובדים פה בעבודו, החיובי גובלים 9 

אני רוצה לעבוד בקצב כזה אני צריך להחזיק פה , להוציא חיובי גובלים 10 

 11 אם הוועדה , יום אחד זה יגמר, מחלקה

 12 ?מה זה יום אחד :כאכון. מר א

 13 אני מעריך שזה  :געש. מר ח

 14 ?כמה שנים אנחנו עובדים איתם :כאכון. מר א

 15 .ש וחצי שניםאנחנו עובדים איתם עכשיו שלו :געש. מר ח

 16 . חמש שנים :כאכון. מר א

 17 .תוך שנה וחצי הקצב יתחיל לרדתבאני מעריך ש :געש. מר ח

 18 המהנדס ? העוזר הזה יש לו השכלה של הנדסת תנועה וכבישים :כחלון. מר ע

 19 .הוא מהנדס אזרחי :געש. מר ח

 20 .הוא לא מהנדס תנועה :השמשוני. ר נ"ד

 21 ... לא מהנדס, מהנדס אזרחי. לא מתכנן הוא, ההוא לא מהנדס תנוע  :געש. מר ח

 22 ...אני שואל את השאלה :כחלון. מר ע

 23 . מספיק לנואנחנו לא  :געש. מר ח

 24 . בהשכלתה היא מהנדסת :גלר. ח ר"רו

אני שואל למה כשמתנים קבלה , שהוא מהנדסברור לי , בסדר, בסדר :כחלון. מר ע 25 

חר מה שאתה ואז אתה בו, זה דרך חברה, של עובד אפשר לבחור אותם 26 

 27 ...תבקש... זה לא , רוצה

 28 .גם זה לקח לנו הרבה זמן למצוא בן אדם :געש. מר ח
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למה לא מהנדס כבישים עם השכלה של מהנדס . לא לנו, להם אולי :כחלון. מר ע 1 

 2 . כבישים עם תנועה

 3 ...אתה מקבל מישהו עם השכלה יותר צרה במקום :השמשוני. ר נ"ד

 4 .גם וגם, לא :כחלון. מר ע

 5 .אין גם וגם :השמשוני. נ ר"ד

 6 . יש גם וגם :כחלון. מר ע

אתה מעלה , תראה, אני לא חשבתי על זה, עמוס, נבדוק את ההערה :געש. מר ח 7 

קודם כל אני חושב , תקשיב טוב(לא ברור, מדברים ביחד)...  שאלה 8 

אני לא , דבר שני אני אומר לך, לגיטימי, מותר לי, זה אחד, אחרת ממך 9 

יותר , הזה כי אני רואה מישהו עם ראייה רחבה יותר חשבתי על העניין 10 

נתתי לך , לו הייתי חושב על זה יכול להיות שהייתי מחליט אחרת, נכון 11 

, אני לא חשבתי להביא מהנדס תנועה ותחבורה, תשובה אמיתית וכנה 12 

. כי כל הכבישים אני מוציא לתכנון למהנדס שמתכנן כבישים? למה 13 

לא מתכננת את , ל על הפרויקטיםההנדסה שלי עושה פיקוח וניהו 14 

, לא מתכננת את הסדרי התנועה, לא מתכננת מעגלי תנועה, הכבישים 15 

 16 בסוף הרי צריך להביא , יועצת להסדרי התנועה

 17 אבל כשצריך לעשות הסדר תנועה לא חדש  :כחלון. מר ע

 18 כן :געש. מר ח

דר תנועה כשצריך לעשות הס, לא חדש, חדש כמובן יש נספח תחבורתי :כחלון. מר ע 19 

היא , על הכיפאק, בסדר. במקום אז אנה אוסטרובסקי נמצאת שמה 20 

 21 .לא לחד סטרי, יהפוך לחד סטרי, תעשה והיא תגיד אם כן יהיו במפרים

 22 ...אבל זה לא ישתנה אם  :געש. מר ח

 23 .היא יושבת בחיפה... לא של, זה כן ישתנה כי הגושפנקא תהיה של פה :כחלון. מר ע

יש , טוח שזה תלוי בהסמכה כי אין הסמכה למהנדס כבישיםאני לא ב :געש. מר ח 24 

 25 .הסמכה למהנדס אזרחי

 26 .יש השכלה, בסדר :כחלון. מר ע

אנה אוסטרובסקי תישאר , קודם כל לדעתי אתה טועה. אז יכול להיות :געש. מר ח 27 

הוא אומר אני אוכל לחתום על התוכניות במקום אנה , לא. שמה 28 
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 1 . אז היא תהיה שמה.  ראני לא מכיר כזה דב, אוסטרובסקי

היא אנה כרשות ערעור אבל הגושפנקא תבוא , רשות הערעור היא חיפה :כחלון. מר ע 2 

 3 .מפה

אני לא אוכל לחתום היא תצטרך לחתום בלאו , הגושפנקא זה החותמת :געש. מר ח 4 

 5 ?אז מה זה משנה, הכי

 6 ...שתשב מול מהנדס תנועה היא לא תעלה את הטיעונים שהיא :כחלון. מר ע

קיבלנו כסף , נתנו למהנדס תנועה לתכנן את שביל התלמיד, אתה טועה :געש. מר ח 7 

, רבין, שרת, גם שילה, מירושלים לפרויקטים האלה של הבטיחות 8 

שלחנו את התכנון ... ממלכתי כרכור ושביל התלמיד עם כל הפרויקטים 9 

 10 .היא לא אישרה אותם, מהנדס תנועה תכנן אותם, לאנה

 11 .מתפלא אני לא :כחלון. מר ע

 12 ... מהנדס  :געש. מר ח

ועדה בינמשרדית של , אני ראיתי, הייתי שם, ראיתי איך היא עובדת :כחלון. מר ע 13 

והיא ... צ וועדה של פה וועדה של שם והיא מוציאה לך תוכניות "מע 14 

 15 .אחת

 16 .גם חיפה וגם צפון, והיא המהנדסת היחידה על כל צפון מדינת ישראל :געש. מר ח

 17 .יא ואיך קוראים לוה :כאכון. מר א

 18 .היא לבד, היא לבד, היא :כחלון. מר ע

 19 ... ? הממונה עליה איך קוראים לו :כאכון. מר א

 20 . כן יוסי, הלאה :געש. מר ח

 21  (לא ברור, מדברים ביחד) :זריהן. מר י

 22 .עוד מאמץ שנופל עליה היא תתפרק כמו בובת חרסינה :כחלון. מר ע

אמרנו שיש רכבים משנת , הרכבים הישנים...  ר"הרכבים שאישרנו לתב :גלר. ח ר"רו 23 

 24 אפילו , 2004יצור 

 25 .לא דיברת על החלפה, אתה אמרת שלושה רכבים חדשים, לא :זריהן. מר י

 26 . נקנה חדשים אבל הם יחליפו את הישנים :גלר. ח ר"רו

 27 ?...למה לא תעשה פיילוט, סליחה רן :כחלון. מר ע

 28 . יכול להיות :גלר. ח ר"רו
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 1 .תעשה פיילוט של ליסינג :ןכחלו. מר ע

 2 . יכול להיות :גלר. ח ר"רו

 3 .אני אבקש לרענן את החוברת בדיקה שעשינו לפני שנתיים :געש. מר ח

 4 . נבדוק את זה :גלר. ח ר"רו

 5 .הניתוח הכלכלי שעשינו :געש. מר ח

 6 ... תעשה , תתייעצו, תביא כמה חברות :כחלון. מר ע

 7 החוברת פה , ניתוח מסודריתי עש, הרגע אמרתי לך, עמוס :געש. מר ח

 8 . זה לא היה חד משמעי :כחלון. מר ע

עכשיו אני נפגש עם . אני מתחייב לחדש את הבדיקה, לא היה חד משמעי :געש. מר ח 9 

חלק , חלק לא עברו ללסינג, חלק עברו ללסינג, ראשי רשויות אחרות 10 

אנחנו , עברו תחושתית מכל מיני סיבות אחרות וחלק לא עברו מדידה 11 

כבר יותר משנתיים , קצת יותר אפילו, שינו איתם ניתוח מלפני שנתייםע 12 

לא ברמה כזאת שזה היה משמעותי חד , והניתוח לא היה חד משמעי 13 

צורת , איפה יותר זול הכסף, זה היה לכאן ולכאן, וחלק הולכים על זה 14 

לא פוטר ... גם ליסינג לא פוטר אותך אחרי . אלף ואחד דברים, המימון 15 

 16 .אז יש פה שקלולים, חותאותך מבטי

 17 .רכב שמסתובב בשטחי הישוב, אז אני אומר :כחלון. מר ע

אני , עשינו את הניתוח, אני אומר לך, אני אבקש לעדכן...אני אתן   :געש. מר ח 18 

. יראו אולי משהו השתנה בשוק הלסינג, אבקש שיעדכנו את הניתוח 19 

סוף הרי כי ב... הבעיה המרכזית היא מחיר הכסף ומשך הזמן שאתה  20 

 21 .גם הליסינג הוא לא נותן לך כסף חינם

 22 אבל רכישה עם שלושה כלי רכב , בוודאי שלא :כחלון. מר ע

 23 .יותר זולה מליסינג :געש. מר ח

אם אתה רוצה להיפטר מהם במחיר ? ומה עושים איתם, אני לא בטוח :כחלון. מר ע 24 

 25 רצפה

 26 תקשיב, יש בניתוח :געש. מר ח

 27 .גם מליסינגקונים את זה  :כחלון. מר ע

 28 .הניתוח גם של ירידת ערך של הרכביש בניתוח את , תקשיב :געש. מר ח
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 1 נכון :כחלון. מר ע

הבדיקה שעשינו לפני שנתיים וחצי היא לא , אני אומר לך, אז זה בוצע :געש. מר ח 2 

עוד ... תנו את הבדיקה , אני מבקש שיחדשו את הבדיקה, חד משמעית 3 

אין מישהו שרוצה יותר , ין ליאם היא תצא חד משמעית תאמ, פעם 4 

שיודע לנהל את הכסף יותר , לא רוצה להעיד על עצמי, ממני או אולי 5 

 6 .אף אחד לא מושלם, תמיד אפשר יותר טוב. טוב

 7 ... אחזקת רכב? מה זה אחזקת רכב, ניקוי רחובות :זריהן. מר י

נהל אזור בכל אזור יש מ, אזורים 4-ניקוי רחובות חילקנו את הישוב ל :גלר. ח ר"רו 8 

 9 ...שהוא אחראי

, עובדי קבלן שמנקים את הרחובות, עובדים 25יש לנו ברחובות עכשיו  :געש. מר ח 10 

 11 . עשינו מכרז

 12 ...אז מנהל לא יכול להיות מנהל :זריהן. מר י

 13 . לא יכול, לא, לא יכול להיות על כל הישוב :געש. מר ח

 14 ... עובדים ברחבי הישוב 25אם אתה מפזר  :גלר. ח ר"רו

 15 ... זה עובדי קבלן שהקבלן מפזר או עובדי קבלן , מה :זריהן. ר ימ

 16 ... עובדים  25מביא  :גלר. ח ר"רו

 17 .ואני עושה את הפיקוח ויש שינוי, נכון :געש. מר ח

 18 .זה לא פרייבטים? אתה מדבר פה על טנדרים שכולם מחזיקים :זריהן. מר י

 19 . זה פורדים :גלר. ח ר"רו

הם ... אתה נותן להם , הם מתייצבים במחסן המועצה ,טכנית רן :כחלון. מר ע 20 

 21 ...יוצאים

 22 .מנהלי האזורים מפזרים אותם בבוקר :געש. מר ח

 23 .מפזר את העובדים... מנהל האזור :גלר. ח ר"רו

 24 ?שומר עליהם, מה הוא עושה אחרי זה אותו מנהל :זריהן. מר י

 25 . שומר עליהם :געש. מר ח

 26 .שומר שיעבדו :זריהן. מר י

 27 .הכל, בודק, מסתובב :גלר. רח "רו

 28 ...אתה צריך להבין, יש אחריות על איש :געש. מר ח
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 1 ...אי אפשר לקחת אדם אחד שיפזר :זריהן. מר י

 2 .אי אפשר, לא :געש. מר ח

 3 .ואחרי שהוא פיזר :זריהן. מר י

לא , מדברים ביחד)אנשים  25אתה לא יודע כמה זמן לקח לפזר  :געש. מר ח 4 

אתה יודע . וחצי 10-אתה רוצה הפיזור היה נגמר בלפי מה ש, יוסי(ברור 5 

אתה פרוש על שטח שהוא שליש מהשטח של ? על איזה שטח אתה פרוש 6 

 7 .חיפה

 8 ?4אבל  :זריהן. מר י

 9 כן  :געש. מר ח

 10 . איסוף אשפה :זריהן. מר י

 11 . יש לנו שלושה רכבים של טיאוט שאחד מהם אנחנו רוצים למכור אותו :כאכון. מר א

 12 הפעלנו , אף אחד לא רוצה לקנות, צינו למכורר :געש. מר ח

 13 שהמחיר שאנחנו יכולים לקבל תמורת הרכב :גלר. ח ר"רו

 14 (לא ברור, מדברים ביחד)...  בבנימינה היו מוכנים :זריהן. מר י

 15 .תקין ועובד :גלר. ח ר"רו

למה אתה לא חושב ששמרתי על רכוש , אני לא מבין את הראש שלך :געש. מר ח 16 

 17 ?ו ניסה לגנוב לי אותוהמועצה שמישה

 18 .אני יודע בדיוק מה היה שם :זריהן. מר י

תשמע אדון , אתה לא מקבל את הגירסה שלי... אתה , אתה פשוט טועה :געש. מר ח 19 

נראה לך שאני יש לי ? אתה יודע, דיסטניק היה פקוד שלי בחיל הים 20 

פה חד משמעית אני נתתי , לא? איתו איזה יחסי עוינות משכבר הימים 21 

 22 .ו במחווה של רצון טובאוט

 23 בסדר :זריהן. מר י

 24 .היו עדים, בחגים לידי סגן ראש המועצה ומנהל התפעול שלהם לחגים :געש. מר ח

 25 חבל, בסדר :זריהן. מר י

לא רק שהחליטו (לא ברור, מדברים ביחד).  והחליטו שזה שלהם :געש. מר ח 26 

 27 .גם הראו לי דרך העיתון איזה הסכם שהם ניסחו, ששלהם

 28 . בלי חתימה :השמשוני. ר נ"ד
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 1 .לא איתי, על דעת עצמם :געש. מר ח

 2 ?היום אתה מדבר איתו עם דיסטניק :זריהן. מר י

אני (לא ברור, מדברים ביחד). לא מדבר לא איתו ולא עם מועצת זכרון :געש. מר ח 3 

מדברים )... אני הודעתי את זה בעיתון. שומר על כבוד פרדס חנה כרכור 4 

 5 .זה לא סוד, סוד זה לא(לא ברור, ביחד

 6 .אנחנו לא קוראים עיתונים :כאכון. מר א

 7 מדרכות ... הדברת מזיקים :זריהן. מר י

 8 ?מי זה הקבלן שעושה את ההדברה :כאכון. מר א

 9 .הדברה יש חברה מסוימת והשנה נצא למכרז חדש :גלר. ח ר"רו

 10 ...אנחנו קנינו מרססים :זריהן. מר י

 11 . ריסוס עשביהתבדיל בין הדברה לבין  :געש. מר ח

 12 .הקבלן עושה הדברה של מזיקים :גלר. ח ר"רו

 13 ?...הוא מדביר מוסמך אותו קבלן  :זריהן. מר י

 14 כן :געש. מר ח

 15 ... לא מרססים עשביה :השמשוני. ר נ"ד

 16 .רק מדרכות :געש. מר ח

 17 . רק מדרכות וכבישים :השמשוני. ר נ"ד

 18 .כן חברים :געש. מר ח

 19 ? אל, בגלל השריפות :כאכון. מר א

 20 ?זה גם עובדי מועצה, מה זה כל כך הרבה רכבים באחזקת מדרכות :זריהן. מר י

 21 .כן, עובדי מועצה כולם :גלר. ח ר"רו

 22 ?מה הם עשו :זריהן. מר י

 23 . מנהלי צוותים :גלר. ח ר"רו

 24 .איגוד ערים... ציוד לניקוז :זריהן. מר י

 25 .אמרנו שיצא מכרז? מה לגבי חשמל ותאורת רחוב :כאכון. מר א

 26 ...לדעתי הוא יצא. מכינים מכרז :געש. מר ח

 27 . בינואר יצא מכרז :כאכון. מר א

 28 .מכרזים 30-ועדת מכרזים דנה ביותר מ 2011-בשנה האחרונה ב :געש. מר ח
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 1 . 40-צריך לדון ב... אבל יש דברים, בסדר :כאכון. מר א

ם פיקוח אנחנו כבר כמה שנים משלמי? כמה כסף נכנס מפיקוח, פיקוח :זריהן. מר י 2 

 3 . 640-עלה ל, 400עלה ל, 200-התחלנו ב, אלף בשנה 300

 4 .לגבי הניקוז, שניה, רגע, רגע, לגבי הניקוז :כאכון. מר א

 5 .אני רוצה לענות לו, הוא מדבר, לא שניה :געש. מר ח

 6 .הוא דילג :כאכון. מר א

 7 עד עכשיו היקף ההכנסה מהפיקוח הוא דל גם כי. אני רוצה לענות לו :געש. מר ח

בשבוע הבא , אנחנו בשבוע הבא נדמה לי עושים דיון עם ה, אין מפקחים 8 

 9 ?נורית

 10 .עוד שבועיים, לא :השמשוני. ר נ"ד

עם קנסות דרקונים שהמשרד , יש חוקים חדשים לאכיפה סביבתית :געש. מר ח 11 

אנחנו בודקים אפשרות לעשות את זה משותף , להגנת הסביבה העביר 12 

אם נצליח למלא את יחידת , איתנועם איגוד ערים לאיכות סביבה ו 13 

אנשים , הפיקוח בכמות פקחים ראויה בזמן ההפנמה כולנו יודעים 14 

 15 ...משלמים עשרות אלפי שקלים הסדר גודל 

בבתי משפט על דוחות שלא שולמו שזה ממש ... כתבי אישום 200-יש כ :ובראן'ג. ד ג"עו 16 

 17 ... 2012אני מניח שבמהלך , זה יוגש לבית משפט...בהליך

אני מדבר בכלל מאז שהתחלנו עם הפיקוח אמרנו שאנחנו לומדים את  :זריהן. י מר 18 

 19 ואין דוחות... זה 

 20 דקה :געש. מר ח

לא הכנסנו שקל , מיליון שקל ולא עשינו כלום 2-כבר הוצאנו בקרוב ל :זריהן. מר י 21 

 22 . אחד

היקף ההשלכת פסולת , למרות שזה מעט פיקוח, אבל חסכנו, דקה :געש. מר ח 23 

זאת , הפתוחים ובשטחים הציבוריים קטן בצורה דרמטית בשטחים 24 

אומרת אם בשנים עברו הוצאנו מאות אלפי שקלים כל שנה על פינוי  25 

מאזורים ציבוריים הסכומים האלה ילכו וירדו , פסולת מאתרים 26 

 27 . בהדרגה

 28 2012-בוא תגיד לי כמה הוצאת ב :זריהן. מר י
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 1 ?2011 :געש. מר ח

 2 .על פינוי פסולת גושית 2011-וכמה הוצאת ב :זריהן. מר י

 3 . אלף שקל 400-הוצאנו כ 2011-ב :געש. מר ח

 4 ?2011-כמה הוצאתם ב :זריהן. מר י

 5 .2011-זה ב :געש. מר ח

 6 ?2010-ב :זריהן. מר י

 7 .אני לא זוכר 2010 :געש. מר ח

 8 . 600מעל , אני לא זוכר בעל פה, לדעתי 600-יותר מ :סגל. מר ש

 9 .ה מזבלות משנות החמישיםיש לנו עוד כמ :געש. מר ח

 10 ...יש כמה מזבלות שמתווספות כל הזמן :זריהן. מר י

 11 . בסדר גודל קטן הרבה יותר :געש. מר ח

 12 ?מה זה השתתפות בניקוזים :כאכון. מר א

 13 איגודי ערים :גלר. ח ר"רו

על פי חוק , אנחנו שני אגני ניקוז, איגודי ערים לניקוז שרון וכרמל 2 :געש. מר ח 14 

משלמים דמי השתתפות כפי שנקבע במועצות , ים בשניהםאנחנו חבר 15 

 16 .סכום יחסית לא גבוה. של האיגודים

 17 ?זה עובד אחד, 200בטיחות ...  :זריהן. מר י

 18 .זה עובד אחד... :גלר. ח ר"רו

 19 ?זה בטיחות של מתקנים? איזה בטיחות :זריהן. מר י

 20 .מתקני משחקים, כן :גלר. ח ר"רו

 21 חוק חדש וצריך להביא  אתם אמרתם שיש :זריהן. מר י

- חוץ מ :געש. מר ח 22 

 23 ?חוץ ממנו :זריהן. מר י

 24 יש חברה מתחזקת אבל חייב להיות עובד רשות שצריך , יצאנו למכרז :גלר. ח ר"רו

חוץ מהחברה המתחזקת אני מחויב להחזיק עובד רשות שהעברנו אותו  :געש. מר ח 25 

 26 .קורס

 27 ? יהודה עמר :כאכון. מר א

 28 כן :געש. מר ח
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 1 . 170-ל 200-אבל יש פה ירידה מ :כחלון .מר ע

 2 ... עכשיו הוא ... בזמנו הוא עבד, כן :גלר. ח ר"רו

 3 .יש ירידה בהיקף המשרה שלו מסיבות אישיות :געש. מר ח

 4 . 2012-זה ב, אלף שקל 700מים לגנים ציבוריים , גנים ונטיעות, הלאה :זריהן. מר י

- לא כדאי ש :כאכון. מר א 5 

 6 . יהודה עושה עבודה יוצאת מן הכלל גם בזה :געש. מר ח

אם המים גדל איך ? מיליון 1.5-מיליון ל 2-איך הוא יורד מ, קבלן הגינון :זריהן. מר י 7 

אז , אם המים גדל סימן שיש עוד גנים? איך הקבלן יורד? הגינון יורד 8 

 9 ?מיליון 1.5-מיליון יורד ל 2-איך הקבלן מ

ת הקיים גם השקיע בלהקים גינות הקבלן בשביל לתחזק א 2011-ב :גלר. ח ר"רו 10 

 11 ... ההיקף  2012-ב, והצלחנו בנושא

זה תחזוקה , זה לא הקמת גנים, תחזוקה שוטפת של גנים ציבוריים...  :זריהן. מר י 12 

אין פה גנים , עשינו גם גנים חדשים 2011-הוא אומר ב. של הקיים 13 

 14 100מיליון כשהמים עלה בעוד  1.5-מיליון שקל ירדנו ל 2-מ. חדשים

 15 .אלף שקל

 16 . זה לא ההוצאה בפועל, מיליון שקל זה התקציב 2 :סגל. מר ש

 17 .מיליון שקל 2זה  2011? מה זה התקציב? 2010-כמה הוצאת בפועל ב :זריהן. מר י

אבל , סעיפים בעל פה אז אתה טועה 200אם אתה מצפה שאני אזכור  :סגל. מר ש 18 

שיו לפי החוזה עכ. 2010-מיליון הוצאנו ב 1.5אני מעריך שבסביבות  19 

 20 .מיליון שקל 1.5של הגנים זה יוצא ' החדש ולפי המטרז

 21 .2010-לא ב, מיליון שקל 2עכשיו בשנה הזו הוצאנו , 2011-אבל ב, כן :זריהן. מר י

 22 .זה היה התקציב :געש. מר ח

 23 . זו לא הוצאה בפועל, זה תקציב :סגל. מר ש

.  עשינו הערכה, קציבאנחנו שמים תקציב מול ת, זה לא דוח כספי :געש. מר ח 24 

 25 (לא ברור, מדברים ביחד)

 26 . אחוז הפרש 5אחוז ועוד  25... :זריהן. מר י

מיליון מתאים בשביל לתחזק את השטחי גינון של  1.5הסכום של , יוסי :גלר. ח ר"רו 27 

 28 . המועצה
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 1 2הערכה של  2011אין לי בעיה אבל לא יכול להיות שאתה תיתן בשנת  :זריהן. מר י

 2 .מיליון 1.5 2012-במיליון שקל ו

אני  2011ח כספי של "רבעים יש דו 3, רבעים 3עברנו כבר  2011-מאחר ו :געש. מר ח 3 

אולי יש לי את זה בעדכון תקציב של , חכה, 2011-רואה את הקיטון ב 4 

 5 ?... מופיע, 2011

 6 ?2012אין מימון אחר באמצע ... 2012שזה החוזה של אמצע ...חיים :כאכון. מר א

אם יחזרו נצטרך לעשות עדכון , ני מקווה מאוד שלא יחזרו האנפותא :געש. מר ח 7 

אני חושב שהביעור של הקינים שנעשה באנפות . תקציב פעם נוספת 8 

, ומאחר ואני רואה את הלהקה שנשארה מפוזרת בשני מקומות בארץ 9 

החברה הזאת שעשתה את ...אחת בגן שמואל ואחת במעגן מיכאל  10 

עונת (לא ברור, מדברים ביחד).  2-העבודה אמרה שהלהקה מפוזרת ל 11 

תתקני אותי אם אני , נורית, מרץ –הקינון אמורה להתחיל בפברואר  12 

 13 –אם בפברואר . מרץ אמורה להתחיל תקופת הקינון –בפברואר , טועה

מרץ יצליחו להרחיק אותן מפה שלא יגיעו לכאן אז יש לנו לפחות עוד  14 

 15 .אחריות עד יולימרץ לדעתי עדיין בתוך תקופת ה-פברואר. שנה שקט

 16 .פברואר עדיין מכוסה במה ששילמנו להם, נכון :השמשוני. ר נ"ד

 17 . עד יולי :געש. מר ח

 18 . עד הקיץ :השמשוני. ר נ"ד

 19 ?מרישוי עסקים לא נכנס כסף, רן :זריהן. מר י

, מדברים ביחד). אלף שקל 20, רשומה פה, מרישוי עסקים יש הכנסה :גלר. ח ר"רו 20 

 21 (לא ברור

זה חוק ארצי (לא ברור, מדברים ביחד). הוא עובד קשה נורא, הוא הבוס :געש. מר ח 22 

 23 . רישוי עסקים

 24 חגיגות ואירועים. חוק ארצי :זריהן. מר י

 25 . תן בבקשה פירוט, רן? איפה כוכי? אפשר לקבל פירוט :כאכון. מר א

 26 2011-ב 654חגיגות ואירועים  :זריהן. מר י

 27 .חיכינו לך, כוכי :כאכון. מר א

? 150? כמה כסף העברתם לגמלאים מהתקציב הזה אז. 2012 -ב 700 :יהןזר. מר י 28 
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 1 ?כמה זה היה אז

 2 ?150למה , 350 :גדרון. כ 'גב

 3 .לגמלאים כמה הוא שואל :געש. מר ח

 4 ?כמה העברתם לגמלאים :זריהן. מר י

 5  45 :סגל. מר ש

 6 ?אלף שקל 50 :זריהן. מר י

בבקשה על חגיגות ואירועים על מה את יכולה לתת פירוט , כוכי, מצוין :כאכון. מר א 7 

 8 ?מדובר

 9 פירוט יותר מזה תוכל לקבל, על מה שאני זוכרת :גדרון. כ 'גב

 10 ?לא, אתה חבר ועדת אירועים, בוועדת האירועים :געש. מר ח

 11 . הוא לא חבר ועדת אירועים, לא :גדרון. כ 'גב

 12 ?מי חבר ועדת אירועים :געש. מר ח

תקציב הולך סביב יום העצמאות ויש לנו ערב רוב ה. חיה ונחמיה :גדרון. כ 'גב 13 

? כמה זה, שינוי של יום, לא תוספת, הוקרה למורים ויש לנו תוספת של 14 

יש לנו יום שאנחנו עושים איזשהו , עושים אותו קצת אחרת, ו בשבט"ט 15 

ויש ... זה, לא? מה יש לנו שם', ועד הורים מרכזי לכיתוב לימוד עד ו...  16 

 17 .שנה לכרכור 100ים את השנה אנחנו מתחיל, תוספת

זה באמת לא היה צריך לדון , אני הגשתי לראש המועצה במכתב חיים :כאכון. מר א 18 

ביקשתי שיגדיל טיפה את התקציב שבכפוף לוועדת אירועים , פה 19 

ושנינו ראינו ביחד שזה היה , תתקצב אירועי שכונות כגון כמ ושעשו 20 

תם כנראה לא שכונת יובלים הצבאית ביום שישי האחרון שא, מדהים 21 

 22 הוועד לקחו יוזמה , המשפחות, יובלים הצבאית, יודעים

 23 .הם עושים כל מיני אירועים :גדרון. כ 'גב

תודה קודם כל לראש , קיימו אירוע, אני ראיתי אירוע אחד, וקיימו :כאכון. מר א 24 

עשו שם מסיבת חנוכה , את אלישבע, מועצה שאישרו להם את המבנהה 25 

הם מימנו את זה מהכיס , ם סדנאות ויצירהע, זה היה מדהים, הילדים 26 

, אם המועצה תעזור להם, עכשיו זה דבר שהוא למעשה ציבורי, שלהם 27 

זה מה שהצעתי לחיים במכתב , המועצה תעזור להם, תקציב שלהם 28 
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עם החברים , ישב אתך, בכלל כל ועד שיגיש חומר מסודר, שכתבתי לו 1 

ל בגדול ישבתי בגדו. של הוועדה שלנו ונתקצב אותם בסכום מסוים 2 

, בסביבות המאה אלף שקל, לשנה שלמה... איתם שאלתי אותם כמה 3 

אם ? למה אתה מחייכת? עכשיו כמה ועדי שכונות יש בפרדס חנה כרכור 4 

 5 .יום העצמאות, את אומרת מיליון שקל מוציאים כמעט על יום אחד

ת בגלל אני מחייכ, אני חושבת שהרעיון מאוד יפה, לא בגלל הרעיון :גדרון. כ 'גב 6 

 7 ...לא בגלל, הסכום

 8 700יום העצמאות אז , אם זה מיליון שקל מוציאים על יום אחד, לא :כאכון. מר א

 9 . אלף שקל

 10 ...  הלוואי והיה :גדרון. כ 'גב

 11 . זיכרון ועצמאות, אלף שקל של יום העצמאות 650 :כאכון. מר א

 12 .כל מה שאמרתי כרגע לא שמעת :גדרון. כ 'גב

 13 .אני מסתכל פה מה כתוב, שמעתי :כאכון. מר א

 14 ... אמרתי ש :גדרון. כ 'גב

 15 חברים :געש. מר ח

 16 שניה, רגע :גדרון. כ 'גב

 17 .אם תרצה גם נצביע עליה, רשמנו את הצעתך :געש. מר ח

 18 .ברור שנצביע עליה :גדרון. כ 'גב

 19 הלאה , בסדר :געש. מר ח

 20 .הוא לא הפריע לך, אתה דיברת קודם :זריהן. מר י

דבר מאוד נכון ומאוד ... אתה שוחחת, תקשיב חיים, ני לא הפרעתי לךא :כאכון. מר א 21 

 22 .חשוב

 23 .אני רוצה לענות :גדרון. כ 'גב

 24 . הלאה, נצביע על ההצעה שלך, אמרתי לך בסדר :געש. מר ח

אבל בלי שום קשר אני רוצה , אנחנו נלך הלאה, אבי, אנחנו נלך הלאה :גדרון. כ 'גב 25 

 26 א שאני מזלזלתל, לומר לך שיש עוד כמה שכונות

 27 ... בהחלט, לא :כאכון. מר א

 28 יש עוד כמה שכונות :גדרון. כ 'גב
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 1 .שכונת רמז :כאכון. מר א

 2 אם אנחנו הולכים לפי זה  :גדרון. כ 'גב

 3 קדמי :כאכון. מר א

אם אנחנו נלך על זה זאת אומרת שהתקציב של כל האירועים לא יספיק  :גדרון. כ 'גב 4 

 5 ...בשביל לממן

המצב של פרדס חנה , בגלל זה אני מבקש שראש המועצה, בהחלט, אל :כאכון. מר א 6 

אתה התגאית לפני כמה דקות שאנחנו רק מורידים את , כרכור הוא טוב 7 

 8 חובות העבר שלנו וגומרים ללא גירעון

 9 ... כמו שאצלך בבית? מה אתה רוצה :געש. מר ח

 10 .בהחלט, אני שמח :כאכון. מר א

תעשה פחות , תיקח גירעון תצטרך לממן אותואם , גירעון עולה כסף :געש. מר ח 11 

 12 .פעולות

 13 .אל תדאג לגירעונות שלי :כאכון. מר א

 14 אם יהיה לך גירעון, אני מדבר אתך על המועצה, לא שלך :געש. מר ח

 15 חיים, לא :כאכון. מר א

 16 .אנחנו נצביע עליה, תעלה את ההצעה שלך, אבל אמרתי לך :געש. מר ח

, חיים, יש להצביע ויש להצביע, צביע עליה בחיובאבל אני רוצה שת :כאכון. מר א 17 

 18 אנחנו שנינו

 19 ?מה אתה רוצה, זה הכל, רשמנו לפניך את בקשתך ואנחנו נצביע עליה :געש. מר ח

 20 .זה בחיוב חיים :כאכון. מר א

 21 הלאה :געש. מר ח

 22 . בכל אופן זה מאוד חשוב לתושבים  :כאכון. מר א

אם זה לא היה חשוב , פה זה חשוב לךאני בטוח שכל מה שאתה מעלה  :געש. מר ח 23 

 24 . הלאה, לך לא היית מעלה את זה

אנחנו יודעים את ( לא ברור, מדברים ביחד) .לא הבנת, לא הבנת נורית :כאכון. מר א 25 

 26 ... זה

 27 . מינהל החינוך :זריהן. מר י

הוועדה החקלאית זה סכומים שהם נגזרת של ההחזר ארנונה , רן, רגע :כחלון. מר ע 28 
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 1 ?שלהם

 2 כן :געש. חמר 

 3 לפי החוק :גלר. ח ר"רו

 4 .אחוז מהארנונה החקלאית הולך לוועדה החקלאית 50 :געש. מר ח

 5 ...אחוז להם פלוס 50חשבתי שיש  :גלר. ח ר"רו

 6 לא, לא :געש. מר ח

 7 ?הצהרונים גם כלול פה,  לגבי החינוך :כאכון. מר א

 8 ? ת"של מיל, הצהרונים של מה :גלר. ח ר"רו

 9 ?כלול פה, כן, כן :כאכון. מר א

 10 . לא מה שלא אושר, מה שמאושר :געש. מר ח

 11 .עד יוני, אני רוצה, כלול פה, עד ספטמבר :גדרון. כ 'גב

מה שמופיע , 2012התקציב הזה הוא של , תקשיב, התקציב הזה משקף :געש. מר ח 12 

ואנחנו בגלל שאנחנו , ת עד יוני"פה זה מה שמשרד החינוך אישר למיל 13 

מה יהיה בשנת הלימודים הבאה .  2012עד יוני הוספנו את החלק שלנו  14 

כל הטלפונים האישיים לשר , אני לא קובע למשרד החינוך, אין לי מושג 15 

 16 . מוחלטת אפילו לא קיבלנו תשובה אלא על דחיה, החינוך נורא הועילו

 17 .אני לא התקשרתי :כאכון. מר א

 18 .אני לא אמרתי שאתה התקשרת, עזוב :געש. מר ח

 19 רק אני :כאכון. מר א

 20 עוד פעם אני מבהיר, אני לא אמרתי שאתה התקשרת :געש. מר ח

 21 .זה שהתקשר לא פה :כאכון. מר א

 22 תבינו טוב, ת הוא לא צהרונים"המיל :געש. מר ח

 23 נכון :גדרון. כ 'גב

ת היה תגבור לימודי לאוכלוסיה שהוכרזה לא בגלל שיקום "המיל :געש. מר ח 24 

לא עוני שצריכה תגבור לימודי שכונות או לא שיקום שכונות או עוני או  25 

כל מה שהוא מימן אנחנו שמנו את הכסף , ומשרד החינוך מימן אותה 26 

משרד החינוך ביטל את ההשתתפות שלו עם , אני גם אמרתי אז, שלנו 27 

אני מוכן לתת את החלק , קחו את החלק של משרד החינוך, ההורים 28 
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של את החלק , ההורים לא היו מוכנים לשים את החלק שלהם, שלי 1 

ההחלטה הזאת שרירה וקיימת עד סוף שנת , זה נכון. משרד החינוך 2 

 3 .הלימודים

 4 .2012בשנת הלימודים הבאה עדיין אין את התקציב הזה כי זה , עכשיו :כאכון. מר א

ת כמו שהוא תקצב שנה קודמת "אם משרד החינוך יתקצב מיל :געש. מר ח 5 

א את החלק אנחנו נמצ, ת אני מודיע לך"יתקצב מיל 2012בספטמבר  6 

 7 .שלנו להשלים

 8 .הוא לא יתקצב הרי :כאכון. מר א

 9 .אז אני לא מתקצב את החלק של משרד החינוך :געש. מר ח

 10 אז אתה מתכוון שבצהרונים הבאים  :כאכון. מר א

 11 ( לא ברור, מדברים ביחד...  )תוציא , זה לא צהרונים :געש. מר ח

 12 .הם לא צהרוניםזה המון דברים ש, ת"אל תשתמש במיל :גדרון. כ 'גב

לחיים . אני אגיד לכם למה הוא לא רוצה צהרונים כי זה לא נשמע טוב :געש. מר ח 13 

 14  (לא ברור, מדברים ביחד). זה לא נשמע טוב

 15 . טוב, פרשן שלי...  :געש. מר ח

 16 . אתה טועה ומטעה, אבי, אבי :גדרון. כ 'גב

 17 בלגנים עם המשפחותאחרי שהיה את ה, ת"מיל, אני חוזר, .קי.או...  :כאכון. מר א

 18 .לא היה שום בלגן :געש. מר ח

 19 .לא אחרי ולא לפני, לא בגלל זה :דובר

 20 .תכניס את הדברים לפרופורציות, לא היה שום בלגן :געש. מר ח

 21 ... ביום שבאו ...  :כאכון. מר א

 22 . זה לא קשור להפגנה :גדרון. כ 'גב

 23 ...תם זה משהו אחרלהיות עם ההורים ולדבר אי, רצית לבוא לכאן :געש. מר ח

 24 ...רק אתה נפגש :געש. מר ח

 25 .לא קשור להפגנה :גדרון. כ 'גב

אני , תאמין לי חיים שאני די מעורב. נפגשה איתם... גם כוכי נפגשה :כאכון. מר א 26 

מה ... אם המועצה, מאוד חשוב לי... אם המועצה , שואל שאלה אחרת 27 

. לה הזאתאני שואל את  השא, זה מה שאני שואל... שעשיתם עם  28 
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 1  (לא ברור, מדברים ביחד)

 2 . נדון בה, תביא את ההצעה :געש. מר ח

 3 ?50מה זה , תוכנית מחשב לכל ילד :זריהן. מר י

 4 חברים. מחשבים 50, אלף שקל 50 :געש. מר ח

 5 ?לאן זה הולך בדיוק :זריהן. מר י

י כמו שעשינו בפרויקט לפנ, יש ועדה שיושבת עם נחמיה ומשרד הרווחה :געש. מר ח 6 

אני רק יכול להגיד במאמר מוסגר , שנתיים ויש מי שבוחן את הצרכים 7 

שכשחילקנו מחשבים בפעם שעברה חלק מהמחשבים עוד יושבים  8 

 9 . בארגזים

 10 . לא היה 2011-ב :כאכון. מר א

 11 אישרנו את התוכנית  2011-ב :גלר. ח ר"רו

 12 . אתה הצבעת נגד אבל לא חשוב 2011-ב :געש. מר ח

 13 .אבל היה לנו ויכוח על זה, כוןלא נ :כאכון. מר א

אתה , אלף שקל 50הוספתי  2011בעדכון תקציב , לא היה לנו שום ויכוח :געש. מר ח 14 

 15 . הצבעת נגד עדכון התקציב

 16 .היה לנו ויכוח על זה, חיים :כאכון. מר א

 17 . היה לנו ויכוח :געש. מר ח

 18 .בגלל זה יצאתם מהקואליציה :זריהן. מר י

זה לא עדכון לתקציב , אתה טועה (לא ברור, מדברים ביחד). אתה טועה :געש. מר ח 19 

אני . 2011עדכון תקציב , 2010לא , יוסי 2011תקציב עדכון . 2010של  20 

אלף שקל והוא  50הכנסתי  2011-ל, אלף שקל 50 2011-הכנסתי ל 21 

 22 . התנגד

 23 חינוך קדם יסודי , טוב :זריהן. מר י

 24 . לצערי הרב, חיים...  :כאכון. מר א

חיים חושב שאני ... פעוטונים, מעונות, .קי.או, סייעות 60כוח אדם  :ריהןז. מר י 25 

 26 חינוך מיוחד. זה בית ספר יסודי. רוצה לעשות מי יודע מה

 27 ?מה זה הקצבות לבתי ספר :כאכון. מר א

 28 בניהול עצמי אנחנו מעבירים  :גלר. ח ר"רו
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חנו מעבירים אנ, שנים הגיע הזמן שתדע 4באמת אחרי , שאלה מצוינת :געש. מר ח 1 

 2 .לניהול עצמי כסף

 3 . זה חשוב להגיד כמה, כמה :השמשוני. ר נ"ד

 4 ? שקל לשנה 70, עוד פעם? משרד החינוך מעביר כמה שלום :געש. מר ח

 5 .שקל לשנה 70 :זריהן. מר י

 6 ואנחנו מעבירים סך הכל  :געש. מר ח

 7 . 630 :גלר. ח ר"רו

 8 20פר הקטנים אנחנו מעבירים בבתי ס, פר תלמיד 630אנחנו מעבירים  :געש. מר ח

 9 .אחוז יותר

 10 .שקל 630 :השמשוני. ר נ"ד

 11 . ואתה לא מצליח להרים את החינוך :זריהן. מר י

 12 . אתה צודק? מה אתה אומר :געש. מר ח

 13 ...אתה לא מצליח :זריהן. מר י

 14 גם על זה :גדרון. כ 'גב

 15 כן, אתה צודק :געש. מר ח

 16 . מדבר בחוסר ידע :גדרון. כ 'גב

 17 ... אתה יודע להקניט לצערי הרב :כאכון. מר א

 18 .אתה יודע הרבה, כן, כן :גדרון. כ 'גב

 19 . אני לא יודע :זריהן. מר י

 20 .תואר אקדמי, אבי כאכון שלי יש תואר במינהל החינוך... :געש. מר ח

 21 ?ומה אתה עושה עם זה, נו :כאכון. מר א

 22 .הרבה מאוד :השמשוני. ר נ"ד

 23 ?לא, גםאתה יש לך תואר  :זריהן. מר י

יש בינינו פערי , לא הבנה, פשוט יש בינינו פערי ידע, תבוא ותשמע פעם :געש. מר ח 24 

 25 . ידע

 26 בהחלט :כאכון. מר א

בגלל שאני יותר מבוגר יש לי יותר ידע , אני יותר מבוגר, לא באשמתך :געש. מר ח 27 

 28 .ממך
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 1 .אתה איש חכם, אתה איש חכם :כאכון. מר א

ואתה לא עשית . קיו.לא עשיתי לך מבחן איי, חכםלא אמרתי שאני , לא :געש. מר ח 2 

 3 . אני מעיד על הידע, ולכן אני לא מעיד על החוכמה. קיו. לי מבחן איי

 4 ...מקניט מדי פעם, אתה גם עוקץ :כאכון. מר א

 5 . נקודה, הידע שלי בחינוך הוא רב משלך :געש. מר ח

 6 .גם יש עובדות :השמשוני. ר נ"ד

כרכור  –מערכת החינוך בפרדס חנה , ר לך עוד פעםועכשיו אני מסבי :געש. מר ח 7 

צריך להבין עוד דבר , חלק, היסודית בוודאי, היא יוצאת מן הכלל 8 

מערכת החינוך היא מערכת דו , שאולי אתן לך הצאה בנפרד פעם 9 

 10 .המנהלים( מלה לא ברורה)אין לי שליטה על , ראשית

 11 .למזלם של המנהלים, ברור :כאכון. מר א

 12 .ה טועהאת :געש. מר ח

 13 .ממש לא, לא :כאכון. מר א

 14 .אתה טועה :געש. מר ח

 15 .מזל לא, תאמין לי :כאכון. מר א

 16 .אתה טועה :געש. מר ח

 17 .שיש לך אחת כזאת שעושה איפה ואיפה תאמין לי שאתה לא טועה :כאכון. מר א

 18 .אתה טועה :געש. מר ח

 19 ... מה ש? אני :גדרון. כ 'גב

אני  (לא ברור, מדברים ביחד)... רוב, ין לי חייםתאמ... אני יודע...  :כאכון. מר א 20 

 21 (לא ברור, מדברים ביחד).  בקשר איתם

 22 ...אתה בקשר איתם :געש. מר ח

 23 ... תאמיני לי :כאכון. מר א

ר ועדת "אתה כל כך לא מבין שאתה אפילו לא מבין את תפקידו של יו :גדרון. כ 'גב 24 

 25 . החינוך

, הורים, מורים, ביעות רצון של מנהליםבמקרה לגמרי גם עשינו סקר ש :געש. מר ח 26 

 27 אין קשר בין מה שאתה אומר 

 28 ? אפשר לראות את הסקר :כאכון. מר א
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 1 בוודאי :געש. מר ח

 2 .אני אשמח לראות :כאכון. מר א

 3 .אפשר לראות את הסקר :געש. מר ח

 4 ...אולי זה רעיון להציג :גדרון. כ 'גב

 5 .ע לקרוא אותואני לא מהציג לך אותו כי אתה לא יוד :געש. מר ח

 6 .אני לא יודע לקרוא כלום, נכון :כאכון. מר א

 7 נכון :געש. מר ח

 8 ... אדם ש, אתה יודע. אני לא יודע לקרוא כלום הרי :כאכון. מר א

 9 להבין, להבין, אבל צריך להבין :גדרון. כ 'גב

 10 .בינתיים הייתי לעזרך כמה פעמים בכמה פסקי דין בהבנת הנקרא :געש. מר ח

 11 ?זה נכון :כאכון. מר א

 12 ...צריך להבין, אבי :גדרון. כ 'גב

 13 .גם החלטות שופטים... דברים אישיים שלך :געש. מר ח

וצריך ידע של מה , צריך להבין מה הולך, קודם כל צריך להבין תפקידים :גדרון. כ 'גב 14 

 15 באמת , אני מזמינה אותך. לא ידע שחיים דיבר עליו, שהולך בישוב

 16 ?ת תוכנית הלימודיםמי קובע א, אבי :געש. מר ח

 17 .אני טיפש, אני לא יודע, אנס'אין לי שום צ :כאכון. מר א

 18 .שייך לידע, לא שייך לטיפשות :געש. מר ח

 19 .אני לא מבין :כאכון. מר א

 20 אני רוצה להזמין אותך , אבי :גדרון. כ 'גב

 21 . אני לא מבין חיים :כאכון. מר א

 22 .לא מבין אני לא אמרתי שאתה מבין או? מי קובע :געש. מר ח

 23 .אתה שעה מקניט אותי חיים... אתה אמרת :כאכון. מר א

 24 .אני רוצה שתדע :געש. מר ח

 25 .אני לא רוצה שתגידי לי :כאכון. מר א

 26 .לא תבין :געש. מר ח

 27 .אם אני ארצה לדעת אני אשאל :כאכון. מר א

 28 .אז אם אתה לא יודע אל תיתן הגדרות. מאה אחוז :געש. מר ח



  04-8666313,חברת איגמי                                                                   כרכור-ישיבת מועצת פרדס חנה
 29.12.11                                                            ישיבה שלא מן המניין                                                 

 
 

66 

 1 .אותך עקצת אותישאלתי  :כאכון. מר א

 2 .אם אתה לא יודע אל תחלק ציונים. אל תיתן ציונים :גדרון. כ 'גב

אתה צריך , כששאלתי אותך מקודם אמרת לי אתה ארבע שנים פה :כאכון. מר א 3 

 4 .לדעת

 5 . נכון :געש. מר ח

 6 ...אתה מקניט :כאכון. מר א

 7 .שניה, שניה חיים, לא כהקנטה, אבי :גדרון. כ 'גב

 8 .אני רוצה לגמור, הלאה, כוכי :געש. מר ח

 9 אבי , אני רוצה להזמין אותך :גדרון. כ 'גב

 10 ... בסוף תבוא להתנצל כמו ש :כאכון. מר א

תקשיב . אני רוצה להזמין אותך באמת, עזוב את השטויות האלה, אבי :גדרון. כ 'גב 11 

 12 ענייני, לא פופוליסטי, רגע עכשיו למשהו ענייני

 13 .אדם קטן :כאכון. מר א

 14 ...אני רוצה, תקשיב :וןגדר. כ 'גב

 15 . אני אתחיל לחלק לך ציונים... התחלת לחלק לי ציונים :געש. מר ח

 16 . אתה אדם קטן מאוד :כאכון. מר א

יותר נמוך ממך ואני שמח ? מה לעשות, מטר 1.10אני בגובה , אתה צודק :געש. מר ח 17 

 18 .בחלקי

 19 .אני שמח שאתה שמח בחלקך :כאכון. מר א

י רוצה להזמין אותך ואני אזמין אותך אישית למהלכים אנ, אבי :גדרון. כ 'גב 20 

 21 ... שהולכים

 22 .בבקשה? יש לך עוד הערות, יוסי, אני לא רוצה עזרה, כוכי, כוכי :געש. מר ח

 23 .קפצתי 56עמוד , חינוך :זריהן. מר י

 24 כן :געש. מר ח

 25 רכישות, הוצאות? איזה מועדוניות יש לנו, הוצאות שונות, מועדוניות :זריהן. מר י

 26 .מזון

 27 .שרת –שילה ... יש לנו מועדונית אחת :סגל. מר ש

 28 ?שרת –שילה  :זריהן. מר י
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 1 כן :סגל. מר ש

 2 . אלף שקל 150לווית  2012-צהרונים וגני ילדים אני רואה שב, הבנתי :זריהן. מר י

- זה בשביל להשלים את ה :סגל. מר ש 3 

 4 .את החלק שדיברנו :גדרון. כ 'גב

 5 .ניאת החלק עד יו :סגל. מר ש

 6 .עד יוני :גדרון. כ 'גב

 7 ?אז למה רשום צהרונים :כאכון. מר א

 8 .יש מספר, ת אין סעיף תקציבי"כי למיל :געש. מר ח

 9 ?צהרונים...  :כאכון. מר א

 10 לא :געש. מר ח

 11 .הטיפש ראה את זה? אתה רואה? אז למה קראת לזה צהרונים :כאכון. מר א

 12 . כי אין איפה להכניס את זה :גדרון. כ 'גב

 13 .אני גאה בך, אתה מחלק ציונים לעצמך :געש. ח מר

 14 .אני טיפש פשוט, לא :כאכון. מר א

 15 .את זה לא אמרתי אף פעם :געש. מר ח

 16 .אתה תוקף אותי מלה במלה :כאכון. מר א

 17 .אין איפה להכניס את זה :גדרון. כ 'גב

 18 .לא אמרתי את זה מעולם שאתה טיפש ואל תכניס לי מלים לפה :געש. מר ח

 19 .הוא לא אמר? נכון, הוא לא אמר את זה עמוס :טיאסא. מר א

 20 . מעולם לא אמרתי :געש. מר ח

 21 .הוא לא דיבר על טיפשות, הוא דיבר על ידע :גדרון. כ 'גב

 22 .חבל שאתם לא מקשיבים מתחת למלים, וכי :כאכון. מר א

ואתה לא עשית לי . קיו. לא עשיתי לך בחינת איי, תקשיב טוב למלים :געש. מר ח 23 

אני לא יודע אם אתה חכם או טיפש ואתה לא יודע אם אני חכם ולכן  24 

אני יכול להגיד לך שיש תחומים שאתה יודע יותר טוב ממני . או טיפש 25 

ואני לא מבין בהם כלום בתחומים שאתה מתעסק בהם ולכן אני לא  26 

יש תחומים שאני יודע יותר ממך ואני מצפה שמה , מעיר הערות בכלל 27 

 28 .אני מוכן לשמוע, אני לא יודע, שמעשאתה לאי ודע תגיד לי ת
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 1 .ניסיתי מקודם לשאול אותך שאלה ואתה ירדת עלי :כאכון. מר א

 2 .בוא נמשיך, טוב :גדרון. כ 'גב

 3 .הלאה, כן :געש. מר ח

 4 . שנים 4אמרת לי אחרי  :כאכון. מר א

 5 ת"מועדוניות יום מיל :זריהן. מר י

 6 .תזכור את זה :כאכון. מר א

 7 ?למה זה יורד, 422, 600 :זריהן. מר י

 8 . כי לפני שנה זה היה מסגרת גם בבתי הספר וגם בגני הילדים :גלר. ח ר"רו

 9 .נסגרה מסגרת אחת בישורון :געש. מר ח

 10 .רק בתי ספר, אין גני ילדים עכשיו :גלר. ח ר"רו

 11 ...אחוז היה בקודם 30-אמרת קודם ש, ט"קב :זריהן. מר י

 12 .ות חינוךט מוסד"אחוז קב 70זה  :ובראן'ג. ד ג"עו

 13 ט"אחוז קב 70אמרת  :זריהן. מר י

 14 .אחוז מוסדות חינוך 70, לא :געש. מר ח

 15 .ט"פה זה עוד פעם קב :זריהן. מר י

 16 . במקום אחר 30, במקום אחד 70, 2-המשרה של יעקב מחולקת ל :געש. מר ח

 17 ?160, אחוז 100זה ? ומה זה עכשיו פה :זריהן. מר י

- זה ה 160 :גלר. ח ר"רו 18 

 19 . אחוז 70-זה ה :שגע. מר ח

, המועצה משתתפת בקופת חולים, שירות פסיכולוגי. קי.או, אחוז 70 :זריהן. מר י 20 

 21 .השתתפות משרד החינוך, משרד החינוך

 22 .לא משתתפת :סגל. מר ש

 23 . אלה הכנסות :גלר. ח ר"רו

 24 . מקבלת כסף :געש. מר ח

 25 ס"המרכז לגיל הרך במתנ? מה זה :כאכון. מר א

המרכז לגיל הרך זה מרכז שנבנה , ס"גיל הרך הוא לא במתנהמרכז ל :געש. מר ח 26 

נמצא בגב של , מנהלת אותו... נמצא, בתרומות של תורם מביטוח לאומי 27 

על ידי קופות החולים  17מוכר לצורכי טופס ... ישורון ליד בית ספר 28 



  04-8666313,חברת איגמי                                                                   כרכור-ישיבת מועצת פרדס חנה
 29.12.11                                                            ישיבה שלא מן המניין                                                 

 
 

69 

 1  (לא ברור, מדברים ביחד)...  לעדכונים של ילדים

 2 .חלק זה הוצאה שלנו... הוא מקבל את התרומות...  :סגל. מר ש

חלק מההפעלה של מרכז ההפעלה מרכז טיפולי לגיל הרך מופעל גם על  :געש. מר ח 3 

 4 46מאחר והמועצה היא לא עמותה שזכאית לסעיף . ידי כספי תרומות

הכסף של התורם זה קרן , 46סעיף ? הכרה לתרומה? זה 46סעיף , לחוק 5 

 6 .יל הרךס והמרכז הטיפולי לג"שטייניץ עוברת דרך המתנ

 7 ?המועצה לא מקבלת בכלל תרומות :כאכון. מר א

המועצה יכולה לקבל תרומות בנוהל מסודר אך מי שתורם למועצה לא  :געש. מר ח 8 

 9 .יכול להיות בפטור

אם אתה תורם כסף למועצה זה לא מוכר לצרכי מס כי אתה לא  :השמשוני. ר נ"ד 10 

 11 (.א) 46אם יש לך , עמותה

 12 . כתורםבך לא יכירו  :כחלון. מר ע

 13 . 63עמוד  :זריהן. מר י

 14 ? 73 ? איזה סעיף :גלר. ח ר"רו

 15 ? זה אומנים שאנחנו לא מכירים. השתתפות בארגוני אומנים :זריהן. מר י

 16 . שאלת פעם שעברה אותה שאלה :השמשוני. ר נ"ד

בכלל אפשר להקליט את כל הישיבה הזאת ולהביא אותה משנה  :גדרון. כ 'גב 17 

 18 .שעברה

 19 .אומנים מזרחיים וארגונים מוזיקליים כאלה ואחרים :גלר. ח ר"רו

לא , מדברים ביחד)... מ ו"זה אקו, כל אלה שמקבלים את הזכויות :געש. מר ח 20 

יש הרכב של הרשויות המקומיות עם הארגונים וכל רשות  (ברור 21 

 22 .משלמת

אני חושב , ונורית יודעת בפייסבוק שמה, האומנים, בלי שום קשר :כאכון. מר א 23 

 24 אותה לאחרונה  שהזכרתי

 25 ...זה ? מה הקשר :השמשוני. ר נ"ד

אמרתי להם , דיברתי איתם על השבת, ה טובים'לאחרונה חבר... :כאכון. מר א 26 

 27 ...שהמועצה

 28 .והם הסכימו לוותר על השבת :השמשוני. ר נ"ד
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הפריע , דווקא לא כל כך הפריעה להם השבת, דווקא אני אפתיע אותך :כאכון. מר א 1 

 2 .הפריע להםבאמת לא , להם ש

 3 ... אנחנו  :השמשוני. ר נ"ד

אני יכול להראות לך במיילים , שוק-מבקשים על השיק, שוק-על השיק :כאכון. מר א 4 

 5 .האישיים שלי

 6 ?מה אתה אומר :השמשוני. ר נ"ד

 7 ?ס"מה תקציב המתנ, 1,100,000ס "השתתפות מתנ :זריהן. מר י

אנחנו , לי אפילו יותראו, מיליון שקל 10-ס קרוב ל"תקציב המתנ :געש. מר ח 8 

מחויבים על פי הסכם ההקמה שהמועצה חתמה למשפחת מאייר  9 

זה , ס בביטוח שלו"להשתתף באחזקת המתנ 1973-והסוכנות ב 10 

 11 אנחנו בעבר , ההסכם

 12 . בעבר נתנו להם הלוואה של כמה מיליונים :זריהן. מר י

 13 .כיסינו את הגירעון שלהם, הלוואה אף פעם לא :גלר. ח ר"רו

שנים לא העבירה אליהם  5או  4כי המועצה לא עמדה בהסכם ולאורך  :געש. מר ח 14 

הם החליפו , זה הביא לפיצוץ, אגורה למרות ההסכם עם משפחת מאייר 15 

נכון לעכשיו ההשתתפות של , ר"החליפו פעמיים את היו, ר"את היו 16 

, אל תתפוס אותי במלה, המועצה באותו חלק של ההסכם היא סדר גודל 17 

ס הוא סדר "התקציב של המתנ, ס"קציב של המתנאפשר להסתכל בת 18 

אחוז מתקציב  10-ל 8ואנחנו בין ? נכון, מיליון שקל 10גודל של  19 

 20 .ס"המתנ

אם אמרת שזה מאייר והמועצה עשתה הסכם למה לא ניתן לבקש או  :זריהן. מר י 21 

 22 ...אתה אומר, הרי המועצה, ס"לבקר את המתנ

 23 כי המועצה מעבירה :געש. מר ח

 24 .אחוז 10מעבירה מעל  :זריהן. מר י

 25 .אחוז 10-פחות מ, אחוז 10לא מעבירה מעל  :געש. מר ח

 26 אז זה לא :זריהן. מר י

אני לא חתמתי על ההסכם עם , תסתכל על ההסכם. אחוז 10-פחות מ :געש. מר ח 27 

 28 .ס"המתנ
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 1 .אני אומר לך שכל גוף נתמך המועצה יכולה לבקר :זריהן. מר י

 2 תקשיב יוסי , נתמך הוא לא גוף, 1983-ב :געש. מר ח

מה גם , יש ועדת תמיכות שיש לה את הסמכות אכן לעשות את זה :ובראן'ג. ד ג"עו 3 

 4 שלמועצה יש נציגים

 5 ?כשאנחנו מעבירים כסף לכדורגל זה לא גוף נתמך :זריהן. מר י

 6 ... ס"זה לא כמו המתנ :ובראן'ג. ד ג"עו

אם מחר . בת בהסכםהעמותה מחוי, ס לא עובר בוועדת תמיכות"המתנ :געש. מר ח 7 

- מבקר המדינה יחליט ש 8 

 9 ?המועצה הדתית :זריהן. מר י

 10 אפשר לעיין בהסכם :ובראן'ג. ד ג"עו

אחוז מהתקציב הוא  60מועצה דתית התקציב שלה בנוי מראש שאני  :געש. מר ח 11 

 12 .שלי ועשינו שם ביקורת

 13 אני זוכר, שוחחנו :כאכון. מר א

 14 ?אז למה שם כן ופה לא :זריהן. מר י

בחוק , כי שם אני מעביר כסף בתוקף הסכם ולא מתוקף תמיכה :געש. חמר  15 

 16 .ממשלתי

אז זה גם מתוקף ? נכון, היה לך הסכם עם מאייר, גם פה זה הסכם :כאכון. מר א 17 

 18 . הסכם

 19 .אין לי הסכם :געש. מר ח

 20 הרגע אמרת שהיה הסכם עם המועצה :כאכון. מר א

 21  (לא ברור, ברים ביחדמד)...  יש הסכם עם הסוכנות לגבי :געש. מר ח

 22 .מועצה דתית זה על פי חוק :סגל. מר ש

 23 ?נכון, את ההסכם אנחנו יכולים לראות אותו :כאכון. מר א

 24 ...1983-הוא נחתם ב. ס"הסכם ישן של המתנ? איזה הסכם :געש. מר ח

... שאלה לגבי. נדמה לי שכתוב שם שמותר לכם לבדוק אותם, יש אותו :כאכון. מר א 25 

 26 .דוק מה קורה שם בפניםצריך לב, לא

 27 ממש, ממש :גדרון. כ 'גב

 28 (לא ברור, מדברים ביחד)כן  :כאכון. מר א
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 1  (לא ברור, מדברים ביחד)... כוכי :געש. מר ח

 2 .דיברנו על זה בשנה שעברה גם :כאכון. מר א

 3 .כן, ס"חבר סיעתך הוא חבר הנהלת המתנ :געש. מר ח

 4 . ס"דוד פרץ במתנ :גלר. ח ר"רו

 5 שאלה לי אליך :כאכון. מר א

 6 .ס"חבר במתנ...  :דובר

 7 ... להבהיר לך, ר שלי"הוא היו, ר"לא אני היו, ר שלי"היו :כאכון. מר א

 8 .האמת לא ידעתי :דובר

 9 .מספרים לי הכל, כי אתה יודע :כאכון. מר א

 10 . לא היה ברור לפי ההתנהגות, האמת לא ידעתי :דובר

 11 .הכל מספרים לי :כאכון. מר א

 12 .ה ברור אבלזה לא הי :דובר

 13 דוד חולה אז , לא קשור :כאכון. מר א

 14 ...בתוקף תפקידו :זריהן. מר י

 15 ברגע שהוא הודח כשהיה על ערש דווי  :כאכון. מר א

 16 ?אתה מוכן לשאול את השאלה שרצית לשאול :השמשוני. ר נ"ד

 17  (לא ברור, מדברים ביחד)? מה רצית לשאול :גדרון. כ 'גב

ס יתן לנו את היכל "בשנה שעברה דיברנו שהמתנ, ךליחיים שאלה לי א :כאכון. מר א 18 

 19 את ההיכל, התרבות

 20 ?למי זה לנו :גלר. ח ר"רו

- יחלק את זה ל, לנו :כאכון. מר א 21 

 22 .והוא נותן :געש. מר ח

 23 ?נותן למי, שניה, רגע, רגע :כאכון. מר א

 24 זה עובר דרך :גדרון. כ 'גב

 25 ... גמלאים מקבלים :בן צבי 'גב

 26 .וע שעשיתם לפני שבועבין היתר איר :דובר

זה המועצה ( לא ברור, מדברים ביחד)? מי זה אתם, זה לא אתם :כאכון. מר א 27 

 28 המקומית
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 1 ( לא ברור, מדברים ביחד)? אז מה לא בסדר פה :דובר

 2 !אתם עשיתם! אתם עשיתם :כאכון. מר א

 3 ? מה השאלה? מה השאלה, הלאה, הלאה :גדרון. כ 'גב

 4 ?יבאיזה עמוד הוא בתקצ :געש. מר ח

למי זה חולק ובאיזה קריטריונים , השאלה שאני שואל. 63אנחנו בעמוד  :כאכון. מר א 5 

מחלקים את זה כי אם אנחנו משלמים סכום לא מבוטל של כסף  6 

 7  1982ס בהסכם שלנו שמשנת "למתנ

 8 ?נו :געש. מר ח

 9 ... 82-מ... וואו, הבעיה שאתה לא מעוניין לשנות אותו :כאכון. מר א

המשפחה ( לא ברור, מדברים ביחד... )משפחה תרמה לך ? ה הסכםאיז :געש. מר ח 10 

 11 ( לא ברור, מדברים ביחד)תרמה לך 

 12 .לא יודע איפה הוא אפילו... :כאכון. מר א

 13 ? מי לא ראה את ההסכם :גדרון. כ 'גב

 14 ...אתה אמרת ש, חיים :כאכון. מר א

 15 אפשר להעביר לך אותו , ההסכם קיים :געש. מר ח

 16 .באמת, די :גדרון. כ 'גב

 17 .תודה רבה :כאכון. מר א

עכשיו אתה רוצה להגיד לו לא טוב לי , בן אדם נתן לך תרומה, וההסכם :געש. מר ח 18 

 19 ( לא ברור, מדברים ביחד)? התרומה שלך

 20 . אתה משלם על המבנה הזה מיליון שקל בחודש? מה זה תרומה :זריהן. מר י

 21 ?בחודש :גלר. ח ר"רו

 22 .סליחה, בשנה :זריהן. מר י

 23 ... הוא משמש את התושבים :גדרון. כ 'גב

 24 .לא הבנת :כאכון. מר א

 25 . די, אלי? איזה סעיף :געש. מר ח

 26 .אני מבקש לדעת, אני שואל שאלה עכשיו באמת חשובה :כאכון. מר א

 27 גזבר, ערבים מחולקים על ידי חינוך 15 :געש. מר ח

 28 10-עלה מ :גדרון. כ 'גב
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 1 .גני ילדים, עושים שם אירועים בתי ספר, 15-עלה ל, 10היה  :געש. מר ח

 2  (לא ברור, מדברים ביחד)? בתי ספר מקבלים :כאכון. מר א

 3 כן, כן :דובר

 4 לא, לא :גדרון. כ 'גב

 5 . הטיפש יודע מה הוא שואל! אני יודע מה אני שואל :כאכון. מר א

 6 ! ?למה לא נתת לי לסיים :גדרון. כ 'גב

 7 .אמרת לא( קטיעה)תו תתאמי אי. כל אחד אמר משהו אחר :כאכון. מר א

 8 ?למה אתה מחלק ציונים לעצמך? למה אתה נותן ציונים לעצמך :געש. מר ח

 9 אמרת לי טיפש...  :כאכון. מר א

 10 ?אני :געש. מר ח

 11 .אנחנו נשמע את ההקלטה :כאכון. מר א

 12 .בחיים לא? אני :געש. מר ח

 13 .אני אבקש מצילה :כאכון. מר א

 14 .בחיים לא, בחיים לא :געש. מר ח

 15 ...מה שאתה מדבר זה מסיבות סוף שנה ולא, אני אוריד את הטון :גדרון. כ 'גב

 16 .לא סוף שנה :כאכון. מר א

 17 .כשאני אמרתי לא דיברתי על מסיבות סוף שנה, על זה אני דיברתי :גדרון. כ 'גב

 18 .אני מדבר בכללי :כאכון. מר א

י לא עושה אנ, לסיים כי אחר כך תגיד אין לנו תיאוםתן לי רגע  :גדרון. כ 'גב 19 

 20 אז מה שאני רוצה להגיד לך, אני יש לי עובדות מה שלך אין, תיאומים

 21 .תמיד יש לך :כאכון. מר א

 22 .אני לא מתערבת בעניינים שלך, בעניינים שלי כן, מה שאני רוצה לומר :גדרון. כ 'גב

 23 הכל :כאכון. מר א

שתי דקות אתה לא יכול להקשיב  (לא ברור, מדברים ביחד)!  די :השמשוני. ר נ"ד 24 

 25 ?רצופות

 26 .אני רוצה להקשיב לה, לא :כאכון. מר א

 27 .זה לא שייך, זה לא סעיף תקציבי, די, כוכי :געש. מר ח

 28 אתה משלם פה מיליון שקל :כאכון. מר א
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 1 .הלאה, תקבל פירוט... ביקשת לדעת , נכון :געש. מר ח

 2 .זהו, בדיוק :גדרון. כ 'גב

 3 ?אני מקבל פירוט ממי :כאכון. מר א

 4 . הלאה, כן, מהגזבר :געש .מר ח

אני לא , יש הצגות בימי שישי או סרטים, ס"אני מבקש אפרופו מתנ :זריהן. מר י 5 

אם אפשר להתאים בבקשה שלא יהיה , שנכנסים לתוך השבת, יודע מה 6 

 7 .חילול שבת

מדברים )... מתי נכנס, יוסי (לא ברור, מדברים ביחד).  זה לא נכנס, יוסי :גדרון. כ 'גב 8 

 9  (ברור לא, ביחד

 10 . ממש לא, ממש לא, לא :כאכון. מר א

 11 ...מעודה אמר לי :זריהן. מר י

 12 . הוא אמר לך משהו לא נכון :גדרון. כ 'גב

מידע אישי אשתי הולכת לסרט בשתיים , אני מוכן לבדוק את זה, דקה :געש. מר ח 13 

 14 .בצהריים

 15 . אין יותר, רבע לארבע, זה עד שלוש וחצי :גדרון. כ 'גב

דיברנו על זה שבבית ספר מרחבים כל לילה דולק האור , עכשיו יש לך :זריהן. מר י 16 

 17 .באצטדיון שמה

 18 .הגיעה התלונה הבוקר למשרדי :געש. מר ח

 19 ?היום בבוקר רק :זריהן. מר י

 20 אלי הגיע ... עם כל הכבוד אני עובר על , חברים. לי, אלי :געש. מר ח

 21 . וכל כך הרבה מנהלי עבודהכל כך הרבה עובדים וכל כך הרבה רכבים  :זריהן. מר י

 22 .אלי הגיע היום ומסתבר שמישהו עושה שבת לעצמו נטפל בו :געש. מר ח

 23 .נו, בסדר :זריהן. מר י

 24 . מישהו פתח את השעון בהדרכות פרטיות של חוגים פרטיים, כי השעון :געש. מר ח

 25 ?ועדת תמיכות מה הכוונה, תמיכות תרבות :זריהן. מר י

מי שירצה תמיכה , יפורסם באינטרנט, צבענו סכום, תועדת תמיכו :געש. מר ח 26 

 27 .בתרבות כמו כל שנה יעמוד בקריטריונים יבוא פה לדיון

 28 ?זה של הדודאים וכולם :זריהן. מר י
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 1 כן  :געש. מר ח

 2 . נוער, ספורט, זה נוער :גלר. ח ר"רו

 3 .זה לא תנועות נוער :סגל. מר ש

 4 . ף אחרסעי, לתנועות נוער יש סעיף נוסף :גלר. ח ר"רו

 5 ?למה אתה אומר, גם תנועות נוער, שלום. תנועות נוער :כחלון. מר ע

 6 .לא בתוך זה :סגל. מר ש

 7 .הוא שאל על תרבות, זה תקציב תמיכות :געש. מר ח

 8 .אני יודע שיש :כחלון. מר ע

 9 .סל תרבות זה הכל :זריהן. מר י

 10 הכל :געש. מר ח

 11 . זה לא תנועות נוער...  :כחלון. מר ע

 12 ?לא :יהןזר. מר י

. שקורה בתרבות... תרבות זה כל מה שנכלל ... יש נפרד תרבות :השמשוני. ר נ"ד 13 

 14 ...אור הפרדס נכנס בתור (לא ברור, מדברים ביחד)

 15 ?אז איך הוא לא מתוקצב פה :כאכון. מר א

 16 ( קטע לא ברור, מדברים ביחד.  )אור הפרדס נכנס בתרבות :השמשוני. ר נ"ד

 17 ... ? כל אלה מועדונים? ים יש לנוכמה מועדונ :זריהן. מר י

 18 ...של העדה האתיופית... יש בני ברית ואתגר :גלר. ח ר"רו

 19 (קטע לא ברור, מדברים ביחד)? כמה כסף יש פה :זריהן. מר י

 20 .נקשיב אחד לשני, בוא נגמור, כוכי :געש. מר ח

 21 נו, לא היית :גדרון. כ 'גב

 22 ?מה זה משנה, מה לא הייתי, אז יש פה ממלא מקום :געש. מר ח

 23 ? איפה :כאכון. מר א

 24 .בוא נמשיך :גדרון. כ 'גב

אני ? אמרת 5מועדונים או  4יש לנו , הפעילות של המועדונים, תקשיב :כאכון. מר א 25 

 26 . 4אמרתי לך 

 27 . אתגר איננו, אתגר איננו, אין, אין :כחלון. מר ע

 28 יש, יש אתגר :סגל. מר ש



  04-8666313,חברת איגמי                                                                   כרכור-ישיבת מועצת פרדס חנה
 29.12.11                                                            ישיבה שלא מן המניין                                                 

 
 

77 

 1 כל פעם חוזר , לוםאתגר לא קיים כמועדון נוער ש :כחלון. מר ע

 2 .זה מול הבית שלו :כאכון. מר א

 3 .זו מועדונית של הרווחה, זה לא מועדון נוער :כחלון. מר ע

- לא כדאי שנפעיל את ה, אנחנו, יש לי שאלה :כאכון. מר א 4 

 5 ?מה :געש. מר ח

 6 .את המועדונית :כאכון. מר א

 7 ?איזה מועדונית :געש. מר ח

, היה שם סנוקר, למשל מועדון אתגר, שהייתי ילדאני כ. כמו שפעם היה :כאכון. מר א 8 

 9 טניס שולחן

 10 ?מתי פעם אחרונה היית במועדון בני ברית :געש. מר ח

 11 .אני שואל על אתגר :כאכון. מר א

אז בוא , אתה אומר לי הגיע הזמן שנפעיל את המועדונים, דקה, דקה :געש. מר ח 12 

 13 .נדבר

 14 .למשל את מועדון אתגר, מועדונים :כאכון. מר א

אתה אומר לי להפעיל את , אני אשאל אותך אחרת, לא, דקה :געש. מר ח 15 

 16 .המועדונים

 17 ?בכרכור יש מועדון :כאכון. מר א

 18 כן :געש. מר ח

 19 ?איפה :כאכון. מר א

 20 .מועדון רכס :גדרון. כ 'גב

 21 ?...כמה ילדים  :כאכון. מר א

 22 די, די, הלו, חברים, די, די :געש. מר ח

 23 שואל שאלהאני . תודה רבה :כאכון. מר א

אם אתה רוצה להקניט אני אענה , עוד פעם, השאלה שלך, תקשיב טוב :געש. מר ח 24 

 25 .לך בהקנטה

 26 .לא מקניט :כאכון. מר א

 27 אם אתה רוצה לדעת :געש. מר ח

עוד לפני , לפני חודש, אני שלחתי לך לפני חודש מכתב, אני לא מקניט :כאכון. מר א 28 



  04-8666313,חברת איגמי                                                                   כרכור-ישיבת מועצת פרדס חנה
 29.12.11                                                            ישיבה שלא מן המניין                                                 

 
 

78 

ה עושים בני נוער מעל גיל התקציב הזה לגבי מועדונים ולגבי משהוכן  1 

, אפילו לא ענית לי, כרכור אחרי הלימודים –בישוב פרדס חנה  13, 12 2 

למה , חיים, אתמול שלחתי לך עוד מייל או שלשום דומני, לא חזרת אלי 3 

אז עכשיו אני , אני רוצה לדעת מה קורה, אתה לא עונה למכתבים האלה 4 

 5 ?יכול לקבל תשובה על זה

בני ברית , הפעילות במועדונים פועלת? להקשיב או לדבראתה רוצה  :געש. מר ח 6 

, ה מוזמן ללכת לבקר מתי שאתה רוצהאת, פעיל בהיקף יוצא מן הכלל 7 

 8 . מועדון צמרת פועל, שמה גם יושבת מרכזת הנוער

 9 ?במועדון צמרת... מי  :כאכון. מר א

וש לך את אפשר לפר, תלוי איזה פעילות, ב"א וי"פעילות נוער בי, הנוער :געש. מר ח 10 

, מועדון אתגר אתם מציעים להקים אותו כמועדון נוער. פעילות הנוער 11 

 12 .שווה לבדוק

 13 .לא מאמין שזה אפשרי :כחלון. מר ע

, שרפו להם את הסניף, ניסינו להפעיל שם שומר צעיר, אני לא יודע :געש. מר ח 14 

נבדוק את , אתם מציעים לבדוק, ניסינו לעשות פעילות כזו או אחרת 15 

בית , המועדונים במוסקוביץ פעילים, צמרת פעיל, רית פעילבני ב, זה 16 

 17 .רכס פעיל

 18 .מועדונים 5 :כאכון. מר א

ממלכתי כרכור פועל , גם לצעירים, מועדון אור פעיל גם לגמלאים :געש. מר ח 19 

 20 .ס"כשלוחת מתנ

 21 .זה לא מועדון :כאכון. מר א

נוער גם  אני מדבר על פעילות, אתה מדבר על מועדונים, תקשיב :געש. מר ח 22 

 23 .במסגרת חוגית

 24 ...לא מדבר, זה חוגים :כאכון. מר א

 25 ?לא עשית חוגים, מה עשית בבני ברית :געש. מר ח

 26 .ממש לא, חיים :כאכון. מר א

 27 . בגלל זה ההסתדרות פשטה את הרגל :געש. מר ח

 28 ?מה הקשר, ממש לא :כאכון. מר א
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 1 אם אתה רוצה, בקיצור :געש. מר ח

 2 ? סנוקר במועדון צריך לשלם כסף בשביל לשחק :כאכון. מר א

 3 בקיצור :געש. מר ח

 4 ממש לא :כאכון. מר א

אם אתה מציע לבדוק את פעילות נוער במועדון אתגר אני מוכן לבדוק  :געש. מר ח 5 

 6 .את זה

 7 .בכרכור...  :כאכון. מר א

 8 ...כרכור נכון לרגע זה יש רק בית רכס ועובדי ציבור :געש. מר ח

 9 ...א שלנו שהוא גם ל :גדרון. כ 'גב

 10 ביובלים עכשיו שהם ...  :כאכון. מר א

 11 .אין מבני ציבור כי לא נבנו מבני ציבור :געש. מר ח

 12 .שיש שטחים שאפשר לבנות בהם מבני ציבור :כאכון. מר א

אין כסף לבניית , יכול להיות שיש שטחים אפשר לבנות בהם מבני ציבור :געש. מר ח 13 

 14 .מבני ציבור

 15 .בדקתי שיש. תאמין לי ,בדקתי, יש :כאכון. מר א

 16 .אני לא מאמין לך לכלום, מה לעשות :געש. מר ח

 17 .אתה לא חייב להאמין, אל תאמין :כאכון. מר א

, תאמין לי, תאמין לי. תאמין לי, תאמין לי, אז תפסיק להגיד תאמין לי :געש. מר ח 18 

 19 .כשמישהו אומר לי תאמין לי אני יודע לא להאמין לו, תאמין לי

 20 .אז אל תאמין לי :כאכון. מר א

אין כסף לבניית מבני , יש שטחים למבני ציבור בכל פרדס חנה כרכור :געש. מר ח 21 

, אני חושב שמעון יום וטיפת חלב בכרכור דחוף יותר, מבני ציבור, ציבור 22 

 23 . אז אנחנו בונים מעון יום וטיפות חלב? מה לעשות

 24 .קיים טיפת חלב :כאכון. מר א

 25 טיפת חלב בכרכור אחת  כי, אתה טועה, לא :געש. מר ח

 26 .מטופלות שמה...  :כאכון. מר א

 27 ... הטיפת חלב בכרכור. מעניין למה מטופלות שם? אתה רוצה להקשיב :געש. מר ח

 28 לא, לא, לא :גדרון. כ 'גב
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 1 ...טיפת חלב בכרכור...  :געש. מר ח

 2 ?איפה עקצתי אותך פה, לא עקצנו אותך לרגע :גדרון. כ 'גב

טיפת חלב , מר טיפת חלב בכרכור אתה לא יודע את הנתוניםכשאתה או :געש. מר ח 3 

 4 .בכרכור לא מספיקה לכל האוכלוסיה

 5 נכון :גדרון. כ 'גב

חלק מהאוכלוסיה החדשה של יובלים וחלומות כרכור מקבלת טיפול  :געש. מר ח 6 

ולא מספיק וכולם מפוצצים וצריך טיפת חלב מהר כי ’ במוסקוביץ 7 

ים בהיקף יותר גדול ממה שתכננו ולכן הגיעה אוכלוסיה עם זוגות צעיר 8 

בסדרי עדיפויות שאני מקבל כסף למבני ציבור אני בונה עכשיו טיפת  9 

 10 .חלב ומעון יום נוסף בכרכור ולא מועדון

 11 .והבני נוער שיחכו :כאכון. מר א

 12 .ומועדון יהיה בסיבוב הבא כשיהיה כסף :געש. מר ח

יש את התריס שהולכים לבנות עוד  ,בסיבוב הבא יגדילו עוד אוכלוסיה :כאכון. מר א 13 

 14  (לא ברור, מדברים ביחד). אלף יחידות דיור

 15 .אתה לא יודע אם הקשבת בכלל? מתי בונים את התריס :געש. מר ח

 16 ...אמרת, הקשבתי לך, כן :כאכון. מר א

 17 . 68עמוד , הלאה :געש. מר ח

 18 ? אלף שקל 150אחזקת מגרש כדורגל  :זריהן. מר י

 19 . את זה פההגדלנו  :סגל. מר ש

- אבל זה דיברנו ב :זריהן. מר י 20 

 21 .יש אחזקה חודשית, עשינו מכרז :גלר. ח ר"רו

 22 ?זה חוץ ממה שאנחנו נותנים להם  :זריהן. מר י

 23 .זה רק להחזיק את המגרש, לא :גלר. ח ר"רו

 24 .זו לא התמיכה :געש. מר ח

 25 .הכל, גיזומים, ריסוסים, לתחזק אותו :גלר. ח ר"רו

 26 .זה כסף או שווה כסף, זה חלק מתמיכה אבל :כחלון. מר ע

 27 .זה לא שייך לתמיכה שהם מקבלים :זריהן. מר י

 28 .זה שווה כסף :געש. מר ח
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 1 . גם תמיכה, זה שווה כסף, כן :כחלון. מר ע

אלף שקל הוא קיבל בלי  125, ומשהו 100-אבל הוא מקבל את ה, בסדר :זריהן. מר י 2 

 3 שום קשר 

 4 . עבור אחזקת המתקן, המגרש זה אחזקה של, בסדר :כחלון. מר ע

 5 ... יש לך עוד תמיכות ספורט עמוס? מה זה תמיכות ספורט עוד פעם :זריהן. מר י

 6 .זה התמיכות :כחלון. מר ע

 7 . ועדת תמיכות :גלר. ח ר"רו

 8 .לא השווה כסף, זה הכסף :כחלון. מר ע

 9 . 125קיבלו , 150הם לא קיבלו  2011-ב :זריהן. מר י

 10 .150, 150 :גלר. ח ר"רו

 11 25זה , האחרונים זה לא הכל שלהם 50-ה :זריהן. מר י

 12 .ספורט... לא  :גלר. ח ר"רו

 13 ?ס המועצה מעבירה"פעילות ספורט מתנ :זריהן. מר י

 14 כן :גלר. ח ר"רו

 15 .1,100,000-בנוסף ל :זריהן. מר י

יום , בתחום הספורט, ס עושה בספורט"זה הולך לאירועים שהמתנ :גלר. ח ר"רו 16 

 17 ישובי

 18 .תגיד מאיפה בא הכסף, מתמיכת הממשלה :כחלון. מר ע

 19 הכסף זה ממשרד :גלר. ח ר"רו

 20 .זה כסף מיועד :כחלון. מר ע

 21 ?זה לא מהמועצה :זריהן. מר י

 22 . כתוב לך למעלה :גלר. ח ר"רו

 23 ... מה זה השתתפות, לאם ולילד...  :זריהן. מר י

 24 . לדעתי השתתפות זה השתתפות ברכז ספורט ישובי :כחלון. מר ע

 25 .זה גם וגם, בין היתר :גלר. ח ר"רו

 26 (לא ברור, מדברים ביחד). אלף 60-ה, הספורט :כחלון. מר ע

 27 . זה כסף שבא מבחוץ :געש. מר ח

לא התקדם כלום עם ההקמה של , נ חיים"דרך אגב בנט. מה, ברור :כחלון. מר ע 28 
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 1 ?למה? א"תחנת מד

עדיין תשובה אחד הם פנו למשטרה ולא קיבלו , יש שני דברים :געש. מר ח 2 

 3 . מהמשטרה

 4 .אני אפילו לא יודע איך קוראים לו, פגש אותי הבחור הזה אבי :כחלון. מר ע

, הסיכום היה שהם פונים למשטרה, הם היו אצלי, לא יודע מי זה אבי :געש. מר ח 5 

 6 . אני לא קיבלתי תשובה

 7 .אז הם קיבלו תשובה :כאכון. מר א

 8 ?מי :געש. מר ח

 9 .הם מהמשטרה :כאכון. מר א

אז אם הם לא קיבלו מהמשטרה הם צריכים לפנות אלינו וזה מה  :געש. מר ח 10 

אנחנו עכשיו , אין לי שום בעיה לתת, שאמרנו להם בנוהל הקצאת קרקע 11 

אנחנו , ע"מכינים תב, ע שמכינים במלבן כי מלבן כולו לא מוסדר"בתב 12 

להפתעתי המוחלטת . א"לכיבוי אש במד, מבקשים לייחד שטח לביטחון 13 

, הפנים לא רוצה להקצות שמה כי הוא אומר שכל השטח ציבורימשרד  14 

אם יש לנו מספיק שטחים , בכל אופן לא תהיה שום בעיה. אני לא יודע 15 

 16 א יפנו"מד

 17 ?א תפנה כאילו כהקצאה"שמד :כחלון. מר ע

 18 (לא ברור, מדברים ביחד). כעמותה :געש. מר ח

 19 .לא להרוג אותי, דקה, אני לא מבין :כחלון. מר ע

, אני לא יודע בדיוק איך הוא פועל, א כגוף חצי ממשלתי"מד, תקשיב :געש. מר ח 20 

 21 .הוא עמותה רשומה, הוא חייב

 22 עמותה...  :כחלון. מר ע

הסיכום היה תלכו למשטרה כי אני , הם היו אצלי, הוא עמותה רשומה :געש. מר ח 23 

אמר בני שהיה אז מפקד תחנת חדרה טוב לי שאתם . מעדיף אתכם פה 24 

אני שומע רעשים מכל מיני , לא חזרו אלי, שעות 24על זה יפ, פה 25 

א לא חזר אלי והסיכום אצלי היה שיהיו ערוצי "אף אחד ממד, כיוונים 26 

 27 .שתיים בקשה להקצאת קרקע, עבודה אחד מול המשטרה

א שרון דיברתי איתו לפני בדיוק שבוע והוא אמר לי "מנהל מרחב מד :כאכון. מר א 28 
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 1 שהמשטרה 

 2 ?איך קוראים לו? המי ז :כחלון. מר ע

, הוא אמר לי שהמשטרה אמרה להם בגדול לא והם מכינים, יוסי רוקח :כאכון. מר א 3 

 4 .עכשיו מחלקת הבינוי שלהם מכינה בקשה להקצאה לקרקע

 5 בסדר :כחלון. מר ע

 6 . אני לא מניח שתהיה בעיה לא בוועדת הקצאות ולא במליאת המועצה :געש. מר ח

 7 . 83 :זריהן. מר י

 8 ? 83מה בעמוד , כן :געש. מר ח

 9 .העברה לבעלות בנק אווייס, מפתן :זריהן. מר י

 10 . קודם כל העברנו כבר :גלר. ח ר"רו

 11 .בנק אווייס הוא המפעיל... בנק אווייס יש לנו  :געש. מר ח

 12 בלנקו זו אותה חברה שלקחה את איך קוראים  :זריהן. מר י

 13 חקלאי :גדרון. כ 'גב

 14 . ספר זה אותו בית  :ובראן'ג. ד ג"עו

 15 . אותו בית ספר :געש. מר ח

 16 ?אלף שקל 500אנחנו משלמים להם  :זריהן. מר י

לא משנה אם יקראו לו , אלף שקל שעוברים לבית ספר חקלאי 500זה  :געש. מר ח 17 

 18 .זה ההשתתפות של המועצה בתיכון, בנק אווייס או זה

 19 ? אלף 500-חוץ ממה שאנחנו עושים שם אנחנו משתתפים איתם ב :זריהן. מר י

 20 .לא שייך :געש. מר ח

חלק אנחנו מוציאים את , אנחנו מקבלים את הכסף ממשרד הרווחה...  :גלר. ח ר"רו 21 

 22 .ההוצאות וחלק מעבירים לבנק אווייס

 23 הוא לא יודע ? מה זה עברנו? מי זה רינה :כחלון. מר ע

 24 .אתה צודק :רונן. ר 'גב

 25 מאה חניכים במפתןמניעת אלימות ל. מניעת אלימות במפתנים :זריהן. מר י

 26 . משרד הרווחה :גלר. ח ר"רו

 27 .אלף שקל 40 :זריהן. מר י

, קטע לא רלוונטי.  )כן יוסי. תסתכל על מקור המימון, משרד הרווחה :געש. מר ח 28 



  04-8666313,חברת איגמי                                                                   כרכור-ישיבת מועצת פרדס חנה
 29.12.11                                                            ישיבה שלא מן המניין                                                 

 
 

84 

 1 (לא ברור, מדברים ביחד)( מתבדחים

 2 בסכום הקטן? מה זה שיקום שכונות :כאכון. מר א

. זה מה שמשרד הרווחה מקצה, ווחהשיקום שכונות על ידי משרד הר :סגל. מר ש 3 

 4 . יוסף, שכחתי איך קוראים לו... יש 

 5 . המגשר האתיופי :געש. מר ח

 6 .הוא עושה כל מיני פעילויות קטנות :סגל. מר ש

 7 . של משרד הרווחה :געש. מר ח

, קליטת קווקזים מאה אלף, מה זה שירותים שונים לקליטת עליה :זריהן. מר י 8 

 9 . 153תיופים מוקד א, 195מוקד קליטה 

 10 .זה פעילות של המוקד קליטה :געש. מר ח

 11 .יש שני מוקדים :גלר. ח ר"רו

העובדים עובדים במאה , המוקד האתיופי מופעל זמן רב, שני מוקדים :געש. מר ח 12 

במחצית נובמבר קיבלנו קול , אחוז כסף שמועבר ממשרד הקליטה 13 

וחתי על דיו, קורא ממשרד הקליטה לגבי הקמת מוקד קליטה לקווקזים 14 

, מכרז אני לא יודע מתי מתקיים, אנחנו. זה נדמה לי פה בישיבת מועצה 15 

-זה ב, למנהל מוקד לקליטת קווקזים, בינואר למפעיל מוקד 17-ב 16 

MATCHING 17 .תתקן אותי אם אני טועה, שלושת רבעי 

 18 אלף שקל  200אחוז מקצה משרד הקליטה שזה  75מכל הסכום  :מצליח. מר ע

 19 אלף שקל 50-ו :זריהן. מר י

 20 66,666זה יוצא בערך , 25-ו :מצליח. מר ע

 21 .שאנחנו נותנים :געש. מר ח

 22 .אני סיימתי, איכות הסביבה :זריהן. מר י

 23 אנחנו סיימנו :כאכון. מר א

 24 357? מה התקן של כוח האדם במועצה :זריהן. מר י

 25 .בסוף כתוב לך :געש. מר ח

 26 ... משרות כולל ה 357 :גלר. ח ר"רו

 27 ?נכון, עובדים 380-כ :זריהן. מר י

 28 לא :געש. מר ח
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 1  200יש בערך  :גלר. ח ר"רו

 2 357 :זריהן. מר י

 3 .כולל פנסיונרים :געש. מר ח

 4 ?כולל הפנסיונרים :זריהן. מר י

 5 בוודאי :געש. מר ח

 6 .עובדים 280יש  :גלר. ח ר"רו

 7 ?עובדים 280 :זריהן. מר י

 8 בערך :געש. מר ח

אחד זה , אני רוצה לבקש שני דברים, התקציב אני לא רוצה להעיר על :השמשוני. ר נ"ד 9 

שתהיה אבחנה ברורה במלל , זה מתייחס למלל, לא מתייחס למספרים 10 

ע לבין אגף הנדסה שנושא התכנון הוא בתחום ההנדסה "בין אגף שפ 11 

 12 . ע"ולא בתחום שפ

ע או במחלקה אחרת עוברים "כל נושאי התכנון שרשומים בטעות בשפ :געש. מר ח 13 

 14  .למחלקת הנדסה

 15 והדבר השני  :השמשוני. ר נ"ד

 16 ?כולל תכנון נוף :כחלון. מר ע

 17 .כולל תכנון נוף, כן :השמשוני. ר נ"ד

 18 .אני שואל :כחלון. מר ע

 19 . כולל תכנון נוף, כן :געש. מר ח

 20 הדבר השני שאני רוצה לבקש  :השמשוני. ר נ"ד

 21 צילה ? למה אתם מתערבים לה, נורית מדברת, רגע :געש. מר ח

דבר שני שאני רוצה לבקש שהוא נכון לגבי התקציב אבל הוא גם לגבי  :משוניהש. ר נ"ד 22 

 23 מבלי לעשות חשבון בגסות הורדנו פה יער לצורך , חומרים אחרים

ההערה הייתה טובה והיא נכונה והגזבר יטפל בלהביא מכונות צילום דו  :געש. מר ח 24 

שהיו של יש פה שתי הסתייגויות . תובא להנה. נכון להיום אין, צדדיות 25 

 26 ?מה, הנושא הראשון, אני מבקש להעלות אותם להצבעה, אבי

 27 .אני רוצה לשאול שאלה אחת בבקשה :זריהן. מר י

לאבי הייתה הסתייגות אחת בנושא תוספת אירועים לוועדי שכונות  :געש. מר ח 28 



  04-8666313,חברת איגמי                                                                   כרכור-ישיבת מועצת פרדס חנה
 29.12.11                                                            ישיבה שלא מן המניין                                                 

 
 

86 

 1 ?וההערה השניה הייתה מה

 2 .ת"של המיל :כאכון. מר א

 3 ת להוסיף מעבר "של המיל :געש. מר ח

 4 . לתקצב את השנה הזאת בספטמבר הבא :כאכון. א מר

 5 ?ומה השאלה יוסי, .קי.או, בספטמבר הבא :געש. מר ח

 6 ?כמה רכבים מחזיקה המועצה, לגבי רכבים :זריהן. מר י

 7 .רכבים 40-אנחנו מחזיקים כ :גלר. ח ר"רו

 8 .רכבים 40 :זריהן. מר י

 9 .הכל ביחד, JCP, משאיות, כולל הכל :גלר. ח ר"רו

 10 חיים :צבי בן 'גב

אתה מגיע בערך , בקיצור, פחת של הרכב, זה לא כולל אחזקה של הרכב :זריהן. מר י 11 

 12 . מיליון שקל 2.5, 2, מיליון שקל על הרכבים האלה 2בשנה למעל 

 13 . לא עשיתי את הבדיקה :גלר. ח ר"רו

 14 אנחנו נעשה ניתוח מחדש , זה שייך לבדיקה שאמר עמוס  :געש. מר ח

 15 אני מסתכל על סך הכל , עם הליסינג, אמר לגבי זה עמוס :זריהן. מר י

 16 ... סך הכל  :גלר. ח ר"רו

 17 ?שקל 500, סך הכל כמה אתה מחייב עובד על אוטו :זריהן. מר י

 18 .לפי החוק...  :געש. מר ח

 19 ?אתה שומע :גלר. ח ר"רו

 20 ? הוא לא מוגבל בדלק :כחלון. מר ע

 21 .בחייך, לא בכלום', זלא בקילומטר, הוא לא מוגבל לא בדלק :זריהן. מר י

 22 ... רכב טיאוט אחד :גלר. ח ר"רו

 23 . שקל כל חודש זה כלום 500ההוצאה שאתה מוריד מהעובד  :זריהן. מר י

 24 ?שמה :גלר. ח ר"רו

 25 ?שקל בנטו 500? כמה אתה מוריד לעובד :זריהן. מר י

 26 .שווי רכב בדיוק לפי החוק, אני מוריד לעובד לפי החוק :גלר. ח ר"רו

 27 ?כמה זה יוצא :ןזריה. מר י

 28 ?כמה זה יוצא :גלר. ח ר"רו
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 1 ...תן דוגמה של אוטו  :זריהן. מר י

 2 ... שקל 3,000 :גלר. ח ר"רו

 3 ?לאוטו :זריהן. מר י

 4 .שקל מוסיפים לברוטו 3,000השווי רכב , האוטו :גלר. ח ר"רו

 5 .אני מוסיף לברוטו ומנכה מזה את המס :געש. מר ח

 6 ? כמה זה יוצא בסוף :זריהן. מר י

 7 ...טרנזיט או טנדר...  :כאכון. מר א

 8 ... -תלוי ב :געש. מר ח

 9 ...יורד הרבה, יורד הרבה :כאכון. מר א

 10 ?שרוצה להצביע לא יכול להיכנס כתמיכות... האם הסיפור הזה של  :רונן. ר 'גב

 11 ... בעבר , חברים, בעבר, לא יכול להיכנס, לא :געש. מר ח

 12 ...עדת האירועיםשזה יהיה כפוף לוו...  :כאכון. מר א

 13 ניסינו להקים מנהלות  98-9-בקדנציה הראשונה ב, בעבר בדקנו אופציה :געש. מר ח

 14 .מנהלות רובע :ובראן'ג. ד ג"עו

 15 הפרויקט לא צלח? נכון עמוס :געש. מר ח

 16 ...עד היום יש לי את ה :כחלון. מר ע

 17 .אתה לא מקשיב, אני עונה לך, אתה לא מקשיב לי :געש. מר ח

 18 . אני הייתי בכרכור :רוןגד. כ 'גב

, הפרויקט לא צלח, 2000, 99-ב, בעבר ניסינו להקים מנהלות רובע :געש. מר ח 19 

זה לא , אור לביא, למרות שעמד בראשו וריכז אותו צעיר נמרץ ודינמי 20 

 21 עמוס היה , הלך

 22 .במערב הישוב זה הלך אגב :כחלון. מר ע

ני מוכן לבדוק בלי שום קשר א, אבל גם כן במינון קטן כי הייתה בעיה :געש. מר ח 23 

, ואז אתה עושה דבר, להחיות את הפרויקט של מנהלות רובע, לתקציב 24 

כשסללנו ? מי בחר אותה, ועד רחוב הנחל. כי היום להגדיר ועד זה בעיה 25 

אז אמרתי , אבל אנחנו לא רצינו מדרכות, שם את הכבישים אמרו רגע 26 

רציתם רק , ולציהעשינו לכם סימ, יש פה ועד שאמר הוא לא רוצה, רגע 27 

 28 . דקה. קיצוץ מימון כדי לא לשלם
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ועדים תעזוב כי יהיו מקומות שהם חדשים והם לא מסוגלים , ברשותך :כחלון. מר ע 1 

 2 להקים ועד 

 3 אז זה היה הרעיון להקים , נכון :געש. מר ח

 4 ... ואני זה שכן מקים ועד ואני כן עושה אירועים  :כחלון. מר ע

הרעיון היה להקים מנהלת ... ון של להקים מנהלת רובעולכן היה הרעי :געש. מר ח 5 

 6 רובע

 7 .השתנה הזמן :כאכון. מר א

 8 לא, לא בעיה שלהם (לא ברור, מדברים ביחד)... לא השתנה כלום, דקה :געש. מר ח

 9 ?איזה ניסיון יש לך בעבודה עם ועדי שכונות :השמשוני. ר נ"ד

 10 . זה לא בעיה שלהם :געש. מר ח

 11 ..זה שזה יהיה כפוף בגלל  :כאכון. מר א

 12 . אף אחד? מי בחר את הוועד הזה, אני מסביר לך עוד פעם, לא :געש. מר ח

 13 .לא קשור בכלל :גדרון. כ 'גב

 14 ההחלטה של בדיקת מינהל המנהלות או ...  :השמשוני. ר נ"ד

אני מוכן לבדוק את זה , להקים מחדש את הבדיקה של המנהלות :געש. מר ח 15 

, אני הפעלתי את זה, יון בבחירות הקודמותאני הגיתי את הרע. מחדש 16 

, בראשונות, בבחירות הקודמות, הוא לא היה אז בפוליטיקה... עמוס  17 

 18 .נכשלנו, זה לא הלך

 19 .זה לא כל כך הולך... גם  :השמשוני. ר נ"ד

אחת הבעיות הגדולות זה הנושא של , בערים, בערים הגדולות זה הולך :געש. מר ח 20 

 21 .פיות בין הרשות המקומית למינהליתהקצאת המשאבים ותיאום הצי

 22 .זה נפל אז :השמשוני. ר נ"ד

 23 ל וגם את "עמוס היה קצת יותר פעיל והוא ריכז גם את שב :געש. מר ח

 24 .אור היה שלנו, אני הייתי בכרכור :השמשוני. ר נ"ד

ניסינו לבנות מינהלות שירכזו גם חזקים וגם חלשים כי זה לא בעיה  :געש. מר ח 25 

לחלש מגיע , להפך, חלש מגיע לו גם כן? עיה שלהםמה זה ב, שלהם 26 

אני מוכן לבדוק מחדש את העניין . הוא צריך שמישהו ייצג אותו, יותר 27 

עשינו אותו פעם אחת , לחדש את הרעיון הזה, הזה של הקמת מינהלות 28 
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 1 יכול להיות שהשתנו הזמנים. ולא עבד

 2 ? למה הוא נכשל אז :כאכון. מר א

כי לא הצלחנו לגשר על תיאום , רגע למה הוא נכשלאני הסברתי ה :געש. מר ח 3 

 4 הציפיות

 5 ...הם רצו לקבוע בכרכור איזה עמוד תאורה  :כחלון. מר ע

 6 ... נכון, נכון :השמשוני. ר נ"ד

מעמיד את זה להצבעה   (לא ברור, מדברים ביחד)אני מעמיד להצבעה  :געש. מר ח 7 

ה בעיות שאני לא יש פ, אני לא מעמיד את זה כי אני מסביר לך עוד פעם 8 

 9 .מי בחר אותם, יודע מי זה ועד

, בסדר (לא ברור, מדברים ביחד). בוא נמצא איזושהי נוסחה אחרת :כחלון. מר ע 10 

כמו שהרבה דברים הם לא תפסו על התקציב הזה , בסדר, אנחנו דנים 11 

 12 אז אולי 

 13 ... נדון בזה :זריהן. מר י

 14 ...ר לך עוד פעםאבל לא בהיבט של האירועים כי אני אומ :געש. מר ח

איך ... סיכמנו שבערבים זה בעייתי (לא ברור, מדברים ביחד)... עזוב  :כחלון. מר ע 15 

אם רוצים לשריין איזשהו , אם רוצים, אפשר... לא נבחרו, הם נבחרו 16 

 17 .לא יודע אם עכשיו או אחר כך, תקציב

 18 ...אני לא רוצה לשריין תקציב לפני שאני חושב, לא :געש. מר ח

ס יקיים אירועי קיץ "המתנ, אז אני רוצה להציע נוסחה, רגע, רגע :וןכחל. מר ע 19 

 20 . בשכונות

 21  (לא ברור, מדברים ביחד)? מאיזה תקציב :גדרון. כ 'גב

 22 דקה , לחשוב אני מוכן :געש. מר ח

 23 . דקות 5תעשה הפסקה  :זריהן. מר י

קת אני מוכן להקים צוות לבדי, חברים יקרים, אני לא עושה הפסקה :געש. מר ח 24 

 25 ...אני לא מכון להקצות לזה נכון לעכשיו גרוש, הנושא

 26 .אני לא דיברתי על להקצות :כחלון. מר ע

 27 .דיברת על להקצות כסף :געש. מר ח

 28 .כחשיבה, לא :כחלון. מר ע



  04-8666313,חברת איגמי                                                                   כרכור-ישיבת מועצת פרדס חנה
 29.12.11                                                            ישיבה שלא מן המניין                                                 

 
 

90 

 1  (לא ברור, מדברים ביחד)... כחשיבה אמרתי, כחשיבה אני מסכים :געש. מר ח

יש פה דבר אחד , דקה, דיוןזה , דקה, אני כחשיבה, תקשיבו, יש, חברים 2 

שאמרתי שאני אבדוק אותו עכשיו כי יש בו משמעות כספית והוא עלה  3 

אנחנו נבדוק מחדש את ניתוח הכדאיות הכספית של , דרך הכסף 4 

נחדש את הבדיקה ואת זה צריך לעשות הכי , הליסינג מול אחזקת רכב 5 

 6 ... מהר שאפשר 

 7 ת"מיל :כאכון. מר א

המספרים שהצגנו אותם פה הם , אני אומר עוד פעםת "לגבי המיל :געש. מר ח 8 

אם עד סוף יוני משרד , עד סוף יוני, נכונים עד סוף השנה בלאו הכי 9 

 10 .אני לא יודע, החינוך יתגבר את עצמו לקראת השנה הבאה

 11 .הוא לא יתגבר :כאכון. מר א

אבל לא יכולה להיות החלטה אוטומטית שאם מגיעים כספי , חיים :השמשוני. ר נ"ד 12 

 13 ... ת כאלה או אחרים מחלקים אותם"מיל

 14 . בוודאי שלא, לא :געש. מר ח

 15 (לא ברור, מדברים ביחד... )כספי מועצה :השמשוני. ר נ"ד

 16  (לא ברור, מדברים ביחד). דקה חברים :געש. מר ח

 17 ? למה במקום אחד כן ובמקום אחד לא :גדרון. כ 'גב

, אני בעברית ברורה אומר, חברים, אמרתי, הלו, אבל זה מה שאמרתי :געש. מר ח 18 

אם משרד החינוך יחדש את ההקצבה לאותם שמונה גני ילדים שהיה  19 

ב ולמסגרת שהוא סגר בישורון שמונה גנים פלוס אחד "בפרויקט מיל 20 

 21 , לא, דקה... המועצה תשים את חלקה גם אם זה 

 22 .בגלל הסוציו אקונומי? למה הוא הוריד לנו את התקציב הזה...  :כאכון. מר א

בגלל המדד הסוציו אקונומי של ילדי הגנים , לא בגלל הסוציו אקונומי :געש. ר חמ 23 

עכשיו אני רוצה . הספציפיים האלה ולא של השכונות בהם הם נמצאים 24 

, חלק מהשכונות במערב פרדס חנה שמוגדרות לשיקום שכונות, שתדע 25 

 26  -למשל טרום חובה הם זכאים כמעט ל

 27 .תשעים אחוז :כחלון. מר ע

דיין הם שיקום שכונות למרות שחלק מהבתים שמה לתשעים אחוז כי ע :עשג. מר ח 28 
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כנראה כבר עברו את שיקום שכונות מזמן אבל עדיין החלטת הממשלה  1 

אם משרד החינוך יחדש את , ת"המיל. הכסף עדיין מגיע לשם. בתוקף 2 

 3 . יחליט לחדש את המסגרות הכסף יהיה, המסגרות

 4 .שביקשתי אבל זה לא מה, הבנתי :כאכון. מר א

 5 (לא ברור, מדברים ביחד). אז אני מעמיד להצבעה, אז אני מסביר לך :געש. מר ח

 6 ההצבעה 

 7 .לא לעשות איפה ואיפה :השמשוני. ר נ"ד

 8 ... לא דיברתי (לא ברור, מדברים ביחד)... לא עושים איפה ואיפה :כאכון. מר א

משרד  ההחלטה איפה היא ההחלטה של, חברים, ההחלטה איפה :געש. מר ח 9 

 10 . החינוך

 11 . לא אמרתי איפה, ברור :כאכון. מר א

אני לא אעשה בשום פנים ואופן אפליה ברמה כזאת שמשרד , חברים :געש. מר ח 12 

 13 ... החינוך לא משלם ואני מחליט בלי שום קריטריונים על שמונה גנים

 14 ?אני אמרתי לך דבר כזה? אני אמרתי לך תחליט :כאכון. מר א

 15 דקה :געש. מר ח

, מחלקת חינוך וועדת חינוך, יש מחלקת רווחה... אמרתי תתקצב את זה :כאכון .מר א 16 

 17 .לא מתערב בזה... הם יחליטו

 18 . אני מבקש להעלות להצבעה... כל מי שזכאי להשתתפות  :געש. מר ח

, אני התחלתי ללמוד את הנושא, ת עלה לדיון"הנושא של המיל, רבותי :מצליח. מר ע 19 

, תי על זה שמשרד החינוך באופן פתאומיעבר, עברתי על כל המכתבים 20 

חותכים וכל הדברים , טלפונית וכל מיני שטויות הודיע שאנחנו שוחטים 21 

 22  (לא ברור, מדברים ביחד). עברתי על זה, בלי שום הסבר

 23 .תן לו לדבר... הוא שתק... תן לו לדבר, כאכון :אטיאס. מר א

- אני יכול ל... אני יכול, אלי :מצליח. מר ע 24 

כל אחד קיבל פה יותר , אני לא מבין את העניין הזה, תנו למצליח לדבר :עשג. מר ח 25 

, נחמיה, אתם לא נותנים לו לדבר, דקות 5מצליח מבקש , דקות 10-מ 26 

 27 . תן למצליח לדבר

למרות הכל שאני ראיתי את החומר ביקשתי ממנהלת , אני ביקשתי :מצליח. מר ע 28 
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אקבל את כל הניירת אני , מחלקת אגף החינוך להוציא את כל הניירת 1 

השעות לימוד עכשיו , יתרה מזאת... ואני לא רואה שם שמשהו במיוחד  2 

, וחצי או משהו כזה 12אם פעם היינו מפסיקים ללמד עד שעה , הוארך 3 

 4 . היום עד אחד וחצי

 5 .עד שתיים :געש. מר ח

 6 זאת אומרת סך הכל נשאר פחות שעות להחזיק את הילד  :מצליח. מר ע

 7 .ה שעתיים בכל מקרה זה עד ארבעז :כאכון. מר א

המועצה גם כן , אח שלי, יוסי, חלק מהאנשים. זה אחד, שוב, רבותי :מצליח. מר ע 8 

, תלמידים שם וסכום אחר, הציעה סכום מסוים להחזיק את הילדים 9 

אני לא מסכים . ישנם הורים שלא מסכימים, ישנם הורים שמסכימים 10 

על ילדי , ילדי קווקזעם דבר אחד אבי שכל הזמן אתה שם דגש על  11 

לא כל הילדים שם ילדי . אני לא מסכים עם זה, על ילדי קווקז, קווקז 12 

 13 .קווקז

 14 .הרבה מאוד :כאכון. מר א

 15 אפילו לא חצי , אפילו לא רוב :מצליח. מר ע

 16 .אני אדאג שיתקשרו אליך מחר הרבה טלפונים :כאכון. מר א

 17 אז שיתקשרו :מצליח. מר ע

 18 .אני אלוף בזה, האני אדאג לז :כאכון. מר א

 19 ?נכון, יש לי עשר דקות, חיים, אני יודע :מצליח. מר ע

 20 .תדבר, יופי, דבר, דבר :כאכון. מר א

- אין לי בעיה לדבר כמה ש, אין לי בעיה, אין לי בעיה :מצליח. מר ע 21 

 22 .דקות 10-גם יותר מ :כאכון. מר א

כל מיני מוסדות אני לא למדתי הרבה בארץ אבל למדתי כמה כיתות וב :מצליח. מר ע 23 

אם תרשה לי , המכתב מופנה, אלו ואחרות שם בארץ ופה ואני יכול 24 

ראש המועצה , חיים געש' לכב, 2011לדצמבר  14, המכתב מופנה אליך 25 

. הנדון מצב הכבישים במערב פרדס חנה, שלום רב, פרדס חנה כרכור 26 

... בסיור של תושבת הישוב ולאחר שנפגשתי עם כמה מתושבי השכונות 27 

, ים על חוסר טיפול במינימום מסגרת חיים שזה הכבישיםזועק 28 
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אני חייב לומר לך את מה שעל , נגישות לנכים ועגלות ילדים, המדרכות 1 

-שנים אתה ראש המועצה בישוב ובכל ה 10במשך , מר געש הנכבד. לבי 2 

וזאת כי אין הם יודעים , שנים לא טרחת לטפל בשכונות הנחל 10 3 

שכונת .. להלן , בים בשכונות אחרותלמחות ולהתאגד כמו שעשו תוש 4 

 5 הרבה שכונות , ככה וככה וככה... שכונת מוסקוביץ, גאולה

 6 ?למה... תקריא, תקריא :כאכון. מר א

גאולה אין ירידה לעגלות ' בשכונת מוסקוביץ ביציאה מרח, אין לי בעיה :מצליח. מר ע 7 

בית בדרך ל', ד. כל המדרכות שבורות ובמהלכן יש בורות, ילדים והלאה 8 

שמל העומדים באמצע המדרכה הספר שרת ברחוב כורש יש עמודי ח 9 

כורש אין ' ברח. לחצות את החשמל, נכים צריכים לרדת לכביש... וילדי 10 

הכרמל אדם מקים גדר גבוהה והיא , בצומת גאולה. מעבר חציה 11 

ברחוב גן הילדים . מסתירה את שדה הראיה דבר העלול לגרום לתאונה 12 

רחוב ', ח. מדרכה המסכן את ההורים... יש השיטה אין גישה של כב 13 

ל ואני מקווה "אני מזמין אותך לסייר ברחובות הנ, נגמר... עזרא לא  14 

שלא תתבלבל בשנה שאתה נמצא בה כי אני חשבתי ולא במקרה שאני  15 

נושא זה עצוב עוד יותר במיוחד , בשנת אלף תשע מאות נקודתיים 16 

דה הקווקזית שתושבים אלו היקרים והתמימים שרובם בני הע 17 

... לא יודעים להקים קול צעקה ולדרוש את מה ש, באותיות ענקיות 18 

העתק מצליח , הרבה שאלות, ואתה מתעלם ואני שואל אותך למה 19 

עוד , מי מכם. חבר מועצה מהקואליציה ובן העדה הקווקזית, עמנואל 20 

 21 ( לא ברור, מר כאכון ברקע... )? חבר מועצה קיבל מכתב כזה

 22 אני  :געש. מר ח

אני בחרתי בך , אם אתה אומר לי מצליח, שנים 3לפני ... אדון נכבד  :מצליח. מר ע 23 

 24 .למועצה אני מתפטר מהמועצה עכשיו' באות ל

 25 .לא בחרתי בך :כאכון. מר א

 26 אלף תושבים 16באותם אזורים גרים בערך ... מי מינה אותך. לא בחרת :מצליח. מר ע

 27 כן :כאכון. מר א

מה אתה מכניס , אלף יוצאי קווקז 4תושבים גרים בערך  אלף 16מתוך  :מצליח. מר ע 28 
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 1 העדה קווקזית , רק את העדה הקווקזית

 2 פנה אלי :כאכון. מר א

 3 אדון נכבד  :מצליח. מר ע

 4 .אני עונה לך, שאלת :כאכון. מר א

העדה , העדה הקווקזית לא מסכנה, כשאסיים בבקשה, אני רק שואל :מצליח. מר ע 5 

ד ואני כאן לא נציג של העדה "עוהקווקזית לא ביקשה אותך כ 6 

ר ועדת ההנחות "אני מטפל בכל הקהילות וכשאני הייתי יו, הקווקזית 7 

 8 .בארנונה לא הוועדה הקווקזית הייתה פונה אלי

 9 ?מה הקשר :כאכון. מר א

המכתב , בגלל זה אם היית מכתיב את זה לכולם לא הייתי אומר כלום :מצליח. מר ע 10 

כי , וליטית לעצמך עוד שנתיים ככההזה רק על מנת לעשות מערכת פ 11 

, אני לא זקוק לזה, ה'חבר( מחיאות כפיים ברקע... )אתה פנית רק אלי 12 

כשאני התחלתי להתעסק , אני יכול לעמוד בשלי, אני יכולתי להתנגד 13 

 14 .בפוליטיקה עוד לא ניגבת את האף שלך

 15 .יכול להיות :כאכון. מר א

 16 .זה הכל :מצליח. מר ע

 17 ...אבל עכשיו מה הקשר :כאכון. מר א

 18 ... הקשר  :מצליח. מר ע

 19 (לא ברור, מדברים ביחד)...אני עשיתי את זה, אני אגיד לך, שאלת :כאכון. מר א

תפסיק לחמם את ... תפסיק כי אתה , תפסיק לחמם את הקהילה :מצליח. מר ע 20 

לא , אתה לא אבא שלי, אדון נכבד (לא ברור, מדברים ביחד). הקהילה 21 

 22 אתה רוצה! אימא שלי ולא בן שלי

 23 ?נכנסת לפוליטיקה :כאכון. מר א

באותה שניה יכולתי , אתה יצאת מהקואליציה, אדון נכבד... אתה יצאת :מצליח. מר ע 24 

 25 להיכנס לקואליציה 

 26 ? מה זה משנה... ? למה נכנסת, נו :כאכון. מר א

 27 לא רוצה  :מצליח. מר ע

 28 .נכנסת, קיבלת כסף  :כאכון. מר א
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 1 ! לתי שקלאני לא קיב :מצליח. מר ע

 2  (לא ברור, מדברים ביחד)...  העדה הקווקזית קיבלה... קיבלת :כאכון. מר א

לא , אני מתנצל שקמתי, קודם כל לא יפה לתייג, אבי, מצליח, מצליח :כחלון. מר ע 3 

תגיד לו , אף אחד לא מתייגים אותו ואל תענה, יפה לתייג את אף אחד 4 

 5 . זה בסדר

 6 לא, לא :מצליח. מר ע

 7 ! בושה וחרפה :ןכחלו. מר ע

 8 ...אני , ה'חבר, עזוב, לא, לא :מצליח. מר ע

, פחות טובים, יותר טובים, כולנו חברים פה, מצליח, סליחה, מצליח :כחלון. מר ע 9 

 10 אני מסכים אתך 

 11 עמוס, עמוס :מצליח. מר ע

 12 ! אל תתרגז, מצליח :כחלון. מר ע

 13 ?אני כתבתי פעם למישהו שזו קהילה שלך :מצליח. מר ע

 14 לא, לא, לא :כחלון .מר ע

 15 . אני לא אכתוב את זה :מצליח. מר ע

לא , לא קווקזים, לא חילונים, לא דתיים, לא צריך לתייג את אף אחד :כחלון. מר ע 16 

 17 .אני גאה בעדה שלי, אתיופים ולא טריפוליטאים גם

 18 ? אני אמרתי משהו, עמוס... לא :מצליח. מר ע

 19 . אסור לתייג את אף אחד, אחדזה לא מכבד את אף , אל תתרגז :כחלון. מר ע

 20 ! מסכים אתך :מצליח. מר ע

 21 . נקודה, נקודה, זהו :כחלון. מר ע

 22 ! מסכים אתך :מצליח. מר ע

 23 הבנתי אותך מצליח מצוין...  ולא לתת לכם לריב ביניכם  :כחלון. מר ע

 24 .העדה הקווקזית... הוא נציג :כאכון. מר א

 25 !לא מתבייש :גדרון. כ 'גב

 26 ם חברי :געש. מר ח

 27  (לא ברור, מדברים ביחד). לא מתבייש :גדרון. כ 'גב

 28 המלה קווקזים...  :מצליח. מר ע
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 1 עזוב, עזוב :כחלון. מר ע

 2 ! תתבייש לך :מצליח. מר ע

 3 !אני לא מתבייש :כאכון. מר א

 4 ! תתבייש לך :מצליח. מר ע

 5 ! ממש לא :כאכון. מר א

 6 חברים יקרים :געש. מר ח

 7 . ממש לא :כאכון. מר א

אתה יודע את מי אתה מייצג ואת מי אתה , אתה אדם מבוגר, מצליח :כחלון .מר ע 8 

 9 .אמור לייצג

אני מבקש להעמיד להצבעה את ההצעות , חברים יקרים, עמוס, עמוס :געש. מר ח 10 

 11 דקה , של אבי כאכון

 12 אבל עוד דבר אחד חיים :מצליח. מר ע

 13 כן :געש. מר ח

אני , וד לא סיימתי את אותו פרויקטאני ע, אני מאוד מסכים על הדעה :מצליח. מר ע 14 

אני , נכון.. .מעלה את העניין ברגע שמשרד החינוך, מסכים על הדעה 15 

פעמיים , קראתי את המכתבים שנשלחו למשרד הקליטה שהם פעם 16 

אני חושב לא כדאי לאבד את התקווה אלא גם , שלוש ענו בשלילה 17 

שרד אני מתנדב גם לגשת למ, לשלוח את המכתבים וגם לגשת אליהם 18 

 19 .החינוך

אם משרד החינוך יחדש את ההקצאה אנחנו נחדש את , אני חוזר ואומר :געש. מר ח 20 

 21 . החלק שלנו

 22 ? מה הקשר, זה מה שאמרת כל הזמן :כאכון. מר א

 23 .זה הכל :געש. מר ח

 24 .זה לא מה שביקשתי :כאכון. מר א

 25 .אבי כאכון מבקש משהו אחר :געש. מר ח

 26 בדיוק :כאכון. מר א

שהמועצה תממן את תקציב , בי כאכון מבקש להעמיד להצבעה את הא :געש. מר ח 27 

 28 .ת"משרד החינוך במיל
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 1 בדיוק :כאכון. מר א

 2 ? מי בעד :געש. מר ח

 3 ..למה דווקא  :השמשוני. ר נ"ד

 4 שהמועצה תממן את, לא הבנתי :כחלון. מר ע

 5 כן :געש. מר ח

 6 שהמועצה תממן, לא את מה שמשרד החינוך, לא, לא :זריהן. מר י

שהמועצה תממן את החלק  (לא ברור, מדברים ביחד)את החלק שלה  :כאכון. א מר 7 

 8  (לא ברור, מדברים ביחד)שלה 

מדברים , לא ברור! )זאת אפליה, סליחה. שיהיה ברור, לא! ... זו אפליה :גדרון. כ 'גב 9 

 10 ( ביחד

 11 .זאת ההצעה, חברים :געש. מר ח

 12   (לא ברור, מדברים ביחד). זה צריך להיות ברור :גדרון. כ 'גב

 13 .מה זה, הדברים ברורים :כאכון. מר א

 14 .זאת ההצעה של אבי :געש. מר ח

 15 אבל הקריטריון , לא :כחלון. מר ע

 16 ... אני, עמוס :געש. מר ח

הסכום הורד כתוצאה מזה , הקריטריונים לחלקו של משרד החינוך :כחלון. מר ע 17 

 18 .שהקריטריונים השתנו

 19 .ממש לא, מה פתאום, לא :כאכון. מר א

 20 .אני טועה :כחלון. מר ע

 21  (לא ברור, מדברים ביחד) .אתה טועה, לא :כאכון. מר א

לא , מדברים ביחד)! זאת אפליה אבי, זאת אפליה של התושבים, אבי :גדרון. כ 'גב 22 

 23  (לא ברור, מדברים ביחד). זאת אפליה, אבי (ברור

 24  (לא ברור, מדברים ביחד)? מי בעד ההצעה של אבי :געש. מר ח

אלף שקל אם אני  400-ת לא נותנת את הכסף יהיה רק את ה"אם מיל :זריהן .מר י 25 

 26 לא טועה 

 27 משרד החינוך..  :כאכון. מר א

 28 .אלף שקל האלה יש שמונה גנים 400-ב :געש. מר ח
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 1 . גנים 40אז יהיה לה  :זריהן. מר י

 2 ?על מה אתה מדבר? מאיפה תביא את הכסף :געש. מר ח

 3 משרד החינוך נותן לך איך אתה מביא ש :זריהן. מר י

 4 .אלף שקל שוריינו 400-ה :געש. מר ח

 5 . 44חלקי  400הוא מדבר על  :כחלון. מר ע

 6 ?אתה לא מבין :זריהן. מר י

, מי בעד ההצעה, חברים( קטע לא ברור, מדברים ביחד... )44לא חלקי  :געש. מר ח 7 

 8 דקה, דקה... אני 

, תקשיב, אני אסביר לך עמוס, יהרק שנ, מי שלא הבין, יש פה אי הבנה :כאכון. מר א 9 

לא יכול להיות שפתאום , השמונה גנים תמיד היו, אני מה שאמרתי 10 

למה לא אמרת שלפני , כוכי תגיד יש פה אפליה, עכשיו מישהו יקום 11 

 12 ?שנתיים לא הייתה אפליה

 13 .אז משרד החינוך קבע את הזה :גדרון. כ 'גב

 14 ! אבל גם המועצה מימנה את זה :כאכון. מר א

 15 לא... ! עכשיו אתה מוציא מכספי המועצה ואתה, לא :גדרון. כ 'גב

אחוז של  50-בוא תסביר לה שהמועצה מימנה את ה, חיים, חיים :כאכון. מר א 16 

 17 . מחלקת החינוך

, תקשיב, אני אגיד לך מה. אני מעמיד להצבעה, הדיון הסתיים, חברים :געש. מר ח 18 

בקש לאשר את אני מ! פעם אחת תקשיב, אתה תקשיב, אתה לא תדבר 19 

אחרי זה נצביע על ההסתייגויות של אבי , התקציב כפי שהצגתי אותו 20 

 21 ?מי בעד התקציב שהוצע על ידי. יעבור או לא יעבור, כאכון

 22 . זה פה אחד, כולנו :כאכון. מר א

יש . כפי שהמועצה אושר 2012אז תקציב . יוסי נמנע? מי נמנע? מי נגד :געש. מר ח 23 

ההסתייגות הראשונה היא שהמועצה , כוןאת ההסתייגויות של אבי כא 24 

 25 תמשיך לממן את חלקה

 26 . את החלק שלה :גדרון. כ 'גב

ת ושמשרד החינוך "שהמועצה תמשיך לממן את חלקה בגנים שהיו מיל :געש. מר ח 27 

 28 ? מי בעד. הפסיק לממן אותם
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 1 (לא ברור, מדברים ביחד)?  שהתקציב ישאר :כחלון. מר ע

 2 .ליהזו אפ, אי אפשר :גדרון. כ 'גב

 3 .זה הכל, שקל 400שקל ישלמו  800במקום שההורים ישלמו  :כאכון. מר א

 4 ? מי בעד, חברים :געש. מר ח

 5 .זה שיקום שכונות :זריהן. מר י

ההצעה השניה . תודה רבה, שניים נמנעו? מי נמנע? מי נגד, שניים בעד :געש. מר ח 6 

 7 .של אבי לגבי הקצבת כסף לוועדי שכונות בהיקף שאינו ידוע

 8 ...אמרתי ? למה :כאכון. א מר

 9 אמרת כמאה אלף , לא :געש. מר ח

 10 ?אתה לא רוצה שיהיה צוות חשיבה :כחלון. מר ע

 11 .תעשה צוות חשיבה, בבקשה :כאכון. מר א

, שני דברים קורים. אתה לא הקשבת, אתה לא הקשבת, אני אמרתי :געש. מר ח 12 

כל  ,אחד, שלושה תיקונים אמרתי, אחד אנחנו מחדשים את הבדיקה 13 

נושאי התכנון שמופיעים באיזושהי מחלקה ממחלקות המועצה בנושא  14 

, שניים. זה אחד, תכנון פיזי עובר לתוכנית העבודה של מחלקת ההנדסה 15 

, שלוש. זה שניים, תחודש הבדיקה לגבי כדאיות ליסינג או קניית רכב 16 

זה מה , ועדי שכונות/תוקם קבוצת חשיבה לנושא הקמת המינהלות 17 

צעה שלך היא לא מכומתת לא בכסף ואתה גם לא אומר הה. שאני מציע 18 

, הגיעו שני ועדים, נתתי לך דוגמה מה היה לי בשכונת הנחל. כמה ועדים 19 

אני רוצה שתסלול מדרכות גם אם זה , ועד אחד אמר לא מעניין אותי 20 

יעלה לי מיליון שקל והוועד השני אמר אני לא רוצה שתעשה לי  21 

 22 . מדרכות

 23 . ן של אירועיםזה עניי :כאכון. מר א

 24  (לא ברור, מדברים ביחד)... גם באירועים. זה אותו דבר, לא :געש. מר ח

 25 .ברחוב מגד לא רצו מדרכות... :זריהן. מר י

כמה תושבים ? מי בחר אותם כוועד, אז אני מסביר עוד פעם, בסדר :געש. מר ח 26 

הוא הציע ? חמשת אלפים? אלף תושבים מייצרים ועד? מייצרים ועד 27 

אבל אני אגיד לך בסוד שלא כל , ף שקל כי הוא ראה אותםמאה אל 28 
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 1 . יובלים היו שמה כי חלק מיובלים רצו משהו אחר

 2 לא יודע, הצבאית :כאכון. מר א

 3 .גם לא כל הצבאית :געש. מר ח

 4 ?למה צריך ועדה, ההנהלה תדון בזה, חיים :גדרון. כ 'גב

 5 ...אנחנו נעשה על העניין הזה , בסדר :געש. מר ח

 6 . נעשה חשיבה :דובר

יש , כבר עשיתי את זה בעבר, על זה תוקם קבוצת עבודה על העניין הזה :געש. מר ח 7 

הוא יודע להסביר לך למה , עמוס היה פעיל בזה פעם שעברה, לי לקחים 8 

הם , גם אלי היה וכוכי היו כשהם עוד לא היו בפוליטיקה, זה לא עבד 9 

אעמיד את זה אם אתה רוצה אני , אז אם ככה. היו בוועדי רובע 10 

 11 אם לא אז , להצבעה

 12 ... אני מבקש להיות בוועדה הזאת ואם אפשר, לא להעמיד להצבעה :כאכון. מר א

, היא מרצה על זה באוניברסיטה, תגיד לך נורית, שיתוף ציבור, חברים :געש. מר ח 13 

 14 שיתוף ציבור היא בעיה מסובכת 

 15 מאוד :השמשוני. ר נ"ד

לכן אמרתי לך לא רק אתה , זנב בין הרגלייםאיך שאתה לא מסתובב ה :געש. מר ח 16 

 17 . גם אני מדבר עם אנשים, מדבר עם אנשים

 18 .לא ועדה, תהיה חשיבה :גדרון. כ 'גב

קודם כל ... ובסוף, זאת המציאות, יש בדרך כלל רוב דומם ומיעוט צועק :געש. מר ח 19 

 20 ... תודה , תודה רבה לשלום, תודה רבה לרן, אושר 2012תקציב 

 21 . תודה רבה :וניהשמש. ר נ"ד

- ישיבה נעולה- 22 

  23 

 24 


