
 

 

 

 1  28/12/2017תאריך                     

 2 חתשע" טבתב 'י                         

 3 

 4 

 5 פרדס חנה כרכור מועצה המקומיתה

 6 

 7 

   8 

 9 

 10 מוזמנים:

 11 חברים:

 12 ראש המועצה - , עו"דר אלדד בר כוכבא"ד

 13 סגן ראש המועצה -   מר אלי אטיאס

 14 סגן ראש המועצה -   מר יואב קעטבי

 15 ת המועצהחבר -   גב' חיה בן צבי

 16 חברת המועצה -   גב' שרון בן צור

 17 חברת המועצה -   גב' רינה רונן

 18 חבר המועצה -   הרב יעקב צדקה

 19 חבר המועצה  -   מר מיכה מגידש

 20 חברת המועצה -   יגור-גב' הגר פרי

 21 חבר המועצה -   מר נחמיה מנצור

 22 חבר המועצה -  מר איציק לב

 23 חבר המועצה -   מר אפרים מעודה

 24 :נוכחים

 25 גזבר ומזכיר המועצה  -    רו"ח רן גלר

 26 מהנדס המועצה -  אדר' אריה רפפורט

 27 יועץ משפטי -  עו"ד ג'ובראן ג'ובראן

 28 

( 17/17) 66מס' פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין )מיוחדת(    

, י' בטבת תשע"ח28.12.2017מתאריך   



  04-8666313חברת איגמי,                                          ישיבת מועצה שלא מן המניין )מיוחדת(           

 2017בדצמבר  28(                                                                                                         17/17) 66מס' 

     

2 

 1 על סדר היום:

 2 . 2018אישור תוכנית העבודה ותקציב המועצה לשנת  .1

 3 

 4 פ ר ו ט ו ק ו ל

 5 

 6המניין  אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה שלא מן  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 7רבותי, הסתייגויות למישהו יש על נושא התקציב, . 2018בנושא תקציב 

 8 היה לכם זמן. מי מתחיל? מי ראשון? 

 9 יש לי, א. לב:

 10 הסתייגויות, בבקשה.  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 11 לא הסתייגויות, נתחיל עם זה.  א. לב:

 12 זה אותו דבר. נו.  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 13 התקציב הזה, א. לב:

 14 כן.  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 15אתה קורא לזה. התקציב הזה הוא תקציב שאתה בנית אותו? אתה  א. לב:

 16על כל סעיף וסעיף? זה תפיסת העולם שלך התקציב הזה? זה מה חתום 

 17 שנקרא תפיסת העולם שלך התקציב? 

 18של תפיסת עולם. עוד לא לא, אני לא חושב שזה עניין   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 19הספקתי לגבש את תפיסת העולם. זה תקציב שבעצם ממשיך את 

 20מלכתחילה, ברצף, וכמעט אין לי שום שינוי. במקרה העבודה שהייתה 

 21של התקציב אנחנו הולכים במישור המקצועי. עוד לא הספקנו להגיד 

 22 תפיסת עולם כי איך אפשר לעשות תפיסת עולם כשעוד לא,

 23 וונה היא אם כל סעיף וסעיף זה אתה פה ואתה יודע,לא, הכ א. לב:

 24לא, לא. בגדול אגב מדובר על תקציב קודם שאותו אנחנו   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 25אני גם בבקשה, אם שאלת את זה אז כן, לא עד כדי כך. ממשיכים. 

 26חושב שכל ראש מועצה שבא לעשות שינוי של תפיסת עולם בתקציב 

 27 ם כבר פתוחים זה בלתי אפשרי. שכבר חלק ותב"רי

 28כשאתה בא לקדנציה על פני חמש שנים ואז אתה אומר זה אני רוצה כך  
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 1וכך, אז מה שאתה אומר. כשאנחנו ברצף ואתה נמצא בסוף וכבר 

 2התקציב בעיקרו הוכן כמעט, למעט הקיצוצים, עוד לפני, אז אנחנו 

 3ו עוד לדון הספקנממשיכים את הרצף השלטוני ולא עושים שינויים. לא 

 4בנושא של, אם זה היה שינויים מינוריים זה רק בנושא יותר לאזור 

 5בתקציב  השכונות בנושא התכנון קצת יותר לתת, אבל גם אפשר לשחק

 6הזה בלי כל קשר למצב הקיים. אין איזשהו תפיסת עולם כי אתה צריך 

 7 להגיד לי מה, איך אתה יודע מה תפיסת העולם שלי כרגע? 

 8 ציב ותוכנית עבודה,לא, תק א. לב:

 9 תפיסת העולם כרגע היא,  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 10 משקפת את מה שאתה רוצה להוביל, מה אתה שם בסדרי עדיפויות.  א. לב:

 11 עוד לא.  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 12 מה אתה אומר זה כן, זה לא. א. לב:

 13לפני כן שהלך אני חושב שזה היה  אני חושב שמה שהחלטנו  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 14 מספיק נכון. 

 15 מה שחשבנו? סליחה. מה שחשבנו?  א. לב:

 16מה שהיה לפני כן שהחלטנו בשנים שעברו במסגרת   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 17של זה, זה אני חושב שנכון לרשות המקומית, אין צורך ההתקדמות 

 18 לשנות כרגע. 

 19 י התקציב לפני ההתייחסויות?אפשר להציג את עיקר ה. פרי יגור:

 20 כן. בבקשה.  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 21-אנחנו רוצים להציג את תוכנית העבודה והתקציב לערב טוב לכולם.  ח גלר:”רו

 22. עיקרי הדברים. קודם כל נושא של תקציב פיתוח מוצע לאשר 2018

 23מיליון שקל מכספי הרשות  23-מיליון שקל, מתוכם כ 95בהיקף של 

 24 קומית והיתר ממקורות חיצוניים.המ

 25מיליון שקל לעומת  242,577התקציב הרגיל בהצעת התקציב בהיקף של  

 26. משמע אנחנו מדברים על 2017מיליון שהיה בתקציב המעודכן של  238

 27 מיליון שקל מתקציב לתקציב. 4,5-תוספת של כ

 28, לפני 2017הכנת התקציב הייתה בצל הקיצוצים שנודע לנו לקראת סוף  
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 1אחד זה ירידה במענק איזון,  כחודש וחצי, בשני מישורים עיקריים:

 2מיליון שקל. עכשיו בשביל להבין קודם כל זה מעל  4,5ירידה בשיעור של 

 3, ואנחנו כבר יודעים לפי הנוסחאות של 2017המחצית ממענק איזון של 

 4אנחנו יודעים שהמענק מענק האיזון שתוך מספר שנים המענק יתאפס. 

 5הנוסחה זה מענק שלילי, זאת אומרת המועצה גם להיום היא שלנו לפי 

 6לא זכאית לקבל מענק איזון והקיצוץ של חצי נובע רק מהחלטה של 

 7משרד הפנים לא לקצץ יותר ממחצית המענק. אילו היינו צריכים לקבל 

 8מענק לפי הנוסחה לא היינו  מקבלים מענק בכלל. אז זה בקשר למענק 

 9 איזון. 

 10מאוד הכביד על הכנת התקציב, זה נושא של הפחתת  והנושא השני שגם 

 11השתתפות משרד החינוך בנושא של הסעות. אנחנו נהנינו הרבה שנים 

 12אחוז מהסעות חינוך רגיל וחינוך מיוחד,  80מהשתתפות של 

 13 50-ההשתתפות יורדת ל 2018וגם  2017ורטרואקטיבית מספטמבר 

 14הסעים הפחתת השתתפות בנושא עכשיו הנושא הזה של  אחוז.

 15 מיליון שקל.  2,5-המשמעות היא כ

 16 7-ל 6-יש הרבה השפעות בנושא של העלאת הרמה הסוציו אקונומית מ 

 17ושפענו שזה מתבטא במישור של המענקים לפיתוח. אחד הדברים שכן ה

 18גם הוא מקצה מענקים לפיתוח בהתאם לנוסחאות מזה זה משרד הפנים 

 19רק מהמשרד ₪ מיליון  1-של סוציו אקונומי. אנחנו רואים ירידה של כ

 20הזה ויש עוד הרבה משרדים שגם אצלם ההשתתפות היא מושתתת על 

 21הנוסחאות של המצב הסוציו אקונומי ואנחנו נפגענו קשות מההעלאה 

 22 הזאת. 

 23התחלנו לעבוד על התקציב באוקטובר וכבר התקציב היה מוכן ולאחר  

 24כים באמת מיליון שקל, היינו צרי 7-שתי מכות שספגנו, זה סך הכול כ

 25 לשכתב הכול מחדש והתקציב המעודכן מונח בפניכם.

 26מיליון שקל. עכשיו אנחנו  95-נושא של פיתוח, כאמור התוכנית היא כ 

 27כי יש הרבה מהעבודות  2018-יודעים שמלוא עבודות נוכל לבצע ב

 28שקשורות בהרשאות של המשרדים. ברוב המקרים זה משרד החינוך, 
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 1גם מספר משרדים ועדיין רשמנו את כל  אם כי יש גם משרד התמ"ת, יש

 2העבודות. אנחנו יודעים בוודאות שלא מלוא ההרשאות התקבלו ונוכל 

 3לבצע את העבודות, אם בכלל. וגם אם אנחנו עושים השוואות מה עשינו 

 4שנים קודמות והכול, צריך להבין שכמעט אף שנה לא ביצענו את מלוא 

 5במרכאות כי אומר את זה  העבודות. ברוב המקרים "לא באשמתנו", אני

 6אנחנו עשינו את שלנו, כולל התכנון והלחצים והישיבות מול המשרדים, 

 7אבל הרבה פעמים המשרדים לא מקצים כסף בגלל כל מיני סיבות 

 8 תקציביות.

 9רבותי, תוך כדי אני רוצה לעצור. אני עוצר ואני מבקש   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 10נושא של התקציב של הפעולות. מה שהוא עדכון נוסף שיש לנו בעיה ב

 11 אמר אני מתחבר, אני מבקש שעו"ד ג'ובראן יסביר במה המדובר.

 12אני רציתי לעדכן את חברי המליאה, כבר סקרתי בקצרה גם בהנהלה  ובראן:’ד ג”עו

 13לגבי הליך משפטי שמתנהל כבר כמה שנים, בוררות מול חברת נוה גד. 

 14 18ספי שלו שהמועצה תשלם אנחנו הגענו להסדר פשרה שהסכום הכ

 15 מן הסתם תקציבית יוכל רן להסביר. ₪. מיליון 

 16 מי זה הגענו להסדר פשרה? ה. פרי יגור:

 17עדכנו את זה אני ורן, אנחנו מנהלים את הבוררות הזו כבר כמה שנים.  ובראן:’ד ג”עו

 18ראש המועצה וכמובן אריה שהתלווה אלי בכל ההיבט המקצועי כבר 

 19 ות.כמה שנים לכל הישיב

 20. הסכם 98, 97מדובר בהסכם פיתוח משנת  מי שלא מכיר את הבוררות, 

 21הפיתוח קבע בעצם הסכם פיתוח פטור מתשלום היטלים אל מול ביצוע 

 22עבודות פיתוח, כאשר בו לא נקבעה התקרה שאותה היזם יכול לדרוש 

 23 מהמועצה מבחינת תשלומים.

 24ל תשלומי ובפועל עפ"י החשבונות שהוגשו, תשלומי היזם עולים ע 

 25סכום התביעה למעשה זה ₪. מיליון  46-הפיתוח שהם מקבלים ב

 26 שמתבררת נכון להיום.

 27 

 28 זאת אומרת לא סיכמו איתו סכומים. א. מעודה:
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 1 4לא סיכמו סכומים והיזם, גם מעבר לכך היה בהסכם סעיף ריבית  ובראן:’ד ג”עו

 2קב נההסכם ₪. מיליון  46-האחוז מסכום  35אחוז לשנה שמהווה אולי 

 3אחוז לשנה והיזם ביצע עבודות וביצע עבודות ובסוף  4בסכום של ריבית 

 4 מיליון שקל.  46הביא את החשבונות, שלמו לי צ'ק. הסכום היה 

 5ובשנה האחרונה בעצם התברר אחרי שאנחנו ביררנו את ההליך במישור  

 6שהוכרעו בפסק העקרוני כבר כמה שנים, עלו סוגיות עקרוניות בבוררות 

 7י, השלב של ההתחשבנות הגיע למעשה לפני כשנתיים. מסיבות בורר חלק

 8 שאינן תלויות בצדדים, חילופי בוררים וכו' אז,

 9 הוגשה תביעה? סליחה ג'ובראן. הוגשה תביעה? י. קעטבי:

 10 הוגשה תביעה. בוודאי, במסגרת בוררות.  ובראן:’ד ג”עו

 11 ומי קבע את הבוררות? השופט, י. קעטבי:

 12 פט מינה, בית מש ובראן:’ד ג”עו

 13 או שהלכתם בעצמכם? י. קעטבי:

 14 לפי ההסכם.  ח גלר:”רו

 15 בהסכם יש תנאי הבוררות. ובראן:’ד ג”עו

 16 בהסכם כתוב המחלוקת צריכה להתברר בפני בורר.  ח גלר:”רו

 17 בפני שופט בדימוס. ובראן:’ד ג”עו

 18 והתביעה על כמה הייתה? י. קעטבי:

 19אחרי שהכרענו ₪. שהו מיליון ומ 60התביעה עמדה על בהתחלה  ובראן:’ד ג”עו

 20התביעה של נוה גד זה עומד לפי החשבונות, לפי בסוגיות העקרוניות 

 21 מיליון.  46היום על 

 22ובמסגרת משא ומתן שהתנהל בשנתיים האחרונות היו סכומים שנעו בין  

 23מיליון, אני מדבר מהצד של המועצה, מהצד שלהם. ובסוף  25-ל 13

 24זה הובא לידיעת ראש ₪. מיליון  18ו הסכום שסוכם שאני דיווחתי עלי

 25 המועצה, לידיעת ההנהלה. 

 26 זה סופי, 18 ה. פרי יגור:

 27 סופי. 18 ובראן:’ד ג”עו

 28 מע"מ וכאלה. ה. פרי יגור:
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 1 איך זה משולם?  א. אטיאס:

 2 תנאי התשלום עוד לא סוכמו, ובראן:’ד ג”עו

 3 עוד לא סוכמו שום דבר.   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 4 זה באחריותו של רן לסכם את זה, ובראן:’ד ג”עו

 5 אני רוצה ליידע על שני דברים.   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 6רק שנייה. אם היום היו עושים את הפיתוח שעשו שם, כמה זה היה  א. מעודה:

 7 עולה היום?

 8 זה כבר לא משנה. ח גלר:”רו

 9ר. כמה אם היום היו מיליון זה הישג אדי 50, 40לא, זה משנה. אם זה  א. מעודה:

 10עושים את סדר הגודל של הפיתוח במחירי היום, אתה יכול להגיד את 

 11 זה בערך כמה זה,

 12 המועצה הייתה מבצעת את הפיתוח?אם  רפפורט:’ אדר

 13 עכשיו. עכשיו. א. מעודה:

 14 היה תוספות ריבית וזה.אבל זה לא עוזר.  י. קעטבי:

 15מיליון  40, 30שים, זה היה עולה אז אני רוצה לדעת אם היום היינו עו א. מעודה:

 16מיליון, זה לא הישג. זה מה שאני  15אז זה הישג. אם היום היינו עושים 

 17 רוצה לדעת כמה זה היום היה יכול לעלות? 

 18התביעה היא מושתתת על עובדות וחשבונות. זאת אומרת גם לצורך  ח גלר:”רו

 19ם אנחנו מיליון שקל, א 46נגיד עכשיו עומדת על סך העניין התביעה 

 20מנכים את הריבית שזה גם הרבה מיליונים עדיין התביעה של חשבונות 

 21 בהרבה.  18-עולה על ה

 22 אתה לא עונה לי על השאלה. אם היום היית צריך לעשות את הפיתוח,  א. מעודה:

 23 .30היה עולה   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 24 בסדר גודל. 18היה עולה על  ח גלר:”רו

 25 ה עולה?כמה הי א. מעודה:

 26 בוודאי. ח גלר:”רו

 27 ?18כמה?  א. מעודה:

 28 בסדר גודל. 18זה עולה על  ח גלר:”רו
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 1 .30הוא אומר  א. אטיאס:

 2 לא, אני אומר מנטרל את הריביות, ובראן:’ד ג”עו

 3לא, אני אומר אם היום היינו מוסרים לקבלן לעשות את זה, היה עולה  א. מעודה:

18? 4 

 5 ?כמה זה היה עולה למועצה ח גלר:”רו

 6 היום. א. מעודה:

 7 להערכתי,  ח גלר:”רו

 8אתן לך דוגמא. עכשיו אנחנו גיבשנו אומדן סופי של מתחם שכונת  רפפורט:’ אדר

 9 עומרים, זה פחות או יותר אותו סדר גודל. 

 10 הטריז. א. מעודה:

 11 ומשהו מיליון שקל. 60הטריז. הפיתוח שמה בסביבות  רפפורט:’ אדר

 12ינו השוואה בעזרתו של אריה בעניין הזה כמה היה אנחנו כל הזמן עש ובראן:’ד ג”עו

 13ההוצאות שלנו. אז גם לנו בשביל להראות בבוררות כמה עולה למועצה 

 14שהיינו עושים את ההשוואות הפערים לא היו גדולים בין מה שהם 

 15 השקיעו לבין מה שאנחנו בעצם היינו,

 16נושא, אנחנו בפתחה מה שחשוב פה לזכור שמעלים את ה  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 17של הוצאות בוררות והתחייבויות שיעכבו את הפיתוח של המועצה. 

 18איך מתגברים על זה. אנחנו, בשני והשאלה שתעמוד עכשיו לפנינו בעתיד 

 19 מישורים אני רוצה לגעת, אנחנו בבעיה. 

 20 רק שורה אחת לסיים. ברשותך,  ובראן:’ד ג”עו

 21 בבקשה.  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 22חשוב לי מאוד להודות לאריה מהנדס המועצה, ולרן גזבר המועצה,  ובראן:’ד ג”וע

 23עבדנו מאוד מאוד קשה כמה שנים ונתנו לי ממש גיבוי מקצועי חשוב 

 24תורם את חלקו. מאוד. לא היינו מצליחים אם לא היינו נותנים כל אחד 

 25שנה כאן, זה אחד התיקים הכי מאתגרים שהיו  12אבל באמת אני כבר 

 26להם, מבחינת יכולת ההתמודדות בהם כי ההסכם חינת המשמעות שמב

 27הגענו צמצם מאוד את יכולת התמרון שלנו מבחינה משפטית ועדיין 

 28 לתוצאה שהיא תוצאה טובה.
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 1 ההסכם צריך לבוא לאישור? א. מעודה:

 2 לא. ובראן:’ד ג”עו

 3בלי להפריע. תראו אני רוצה לדבר על זה לא, הוא לא חייב.   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 4 רבותי,

 5זה מה עוד שאלה, אלדד סליחה. אז לצורך זה נצטרך הלוואה מהבנק?  י. קעטבי:

 6 שאני שואל. 

 7 יתכן. ח גלר:”רו

 8 אז זה בעיה. י. קעטבי:

 9 תנו לי לדבר. אנחנו לא יכולים מצד אחד,  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 10 אני הבנתי את השורה התחתונה, י. קעטבי:

 11 יש השלכות,  ר:”ר, יו”. בר כוכבא, דד א”עו

 12מה היה החוב האמיתי לפני  התביעה הייתה, על כמה הייתה התביעה? י. קעטבי:

 13 חוב האמיתי לפני הריביות ולפני ההסכם, כמה היה?התביעה שלהם? ה

 14 מיליון שקל. 46זה לשיטתם נכון לעכשיו  ח גלר:”רו

 15 הסכום היה?בזמן אמת? מה כמה המועצה אז התחייבה  י. קעטבי:

 16 הבעיה שלא היה סכום.  ח גלר:”רו

 17 לא היה סכום. ובראן:’ד ג”עו

 18 מה זה לא היה סכום? י. קעטבי:

 19 לא היה סכום. ח גלר:”רו

 20 )מדברים ביחד(

 21 היה הסכם פיתוח.  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 22 חבר'ה, נו ברצינות,  י. קעטבי:

 23 )מדברים ביחד(

 24א משנה. אבל תקשיבו לי, זה היה בבית משפט, אנחנו ל  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 25 כבר בסוף.

 26 לא, באמת, אני לא מבין.  י. קעטבי:

 27 ההסכם אמר כמה שתשקיעו, ובראן:’ד ג”עו

 28 בדיוק.  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו



  04-8666313חברת איגמי,                                          ישיבת מועצה שלא מן המניין )מיוחדת(           

 2017בדצמבר  28(                                                                                                         17/17) 66מס' 

     

10 

 1 כן, תעשו עבודות ותקבלו כסף. ח גלר:”רו

 2 ההסכם הוא צ'ק פתוח,צ'ק פתוח היה.  ובראן:’ד ג”עו

 3סליחה. אנחנו לא דנים טוב רבותי, אנחנו לא דנים עכשיו,   ר:”ר, יו”א. בר כוכבא, דד ”עו

 4 בדיווח, רבותי. מי שרוצה יכול, 

 5זה מתנהל משנת  אםסליחה רגע.  ,97זה מתנהל משנת אם רק שאלה.  ה. פרי יגור:

 6כמה שנים, האם המועצה הפקידה כספים במהלך כבר לא משנה,  ,98 ,97

 7  מן הסתם הרי מגיש,  אתה השנים האלה?

 8 יש לך הפרשות בקיצור? רינה:

 9 הפרשות, יש ובראן:’ד ג”עו

 10 אתה מגיש הערכה,לא, אל תשאלי בשמי, סליחה. זאת שאלה שלי.  ה. פרי יגור:

 11 אני אומר לך יש הפרשות.  ובראן:’ד ג”עו

 12סיכויים, סיכונים ים בתביעות, נכון? יאתה מגיש הערכה של סיכו ה. פרי יגור:

 13האם אתה הערכת משהו והאם על בסיס זה המועצה נערכה ות. בתביע

 14 במשך כל השנים האלה?

 15כל שנה מפרישים סכום לטובת הבוררות. אני לא יודע מה סכום אנחנו  ובראן:’ד ג”עו

 16 ההפרשה האחרון שהיה. 

 17נחתם ההסכם.  97-זה לא נכון. ב 97-קודם כל להגיד שההליך מתנהל מ ח גלר:”רו

 18 .2010, 2009ת ההליכים זה אנחנו מדברים תחיל

 19 אוקי. ה. פרי יגור:

 20הפרשות חלקיות, לא זוכר את הסכום, אבל זה סכום אוקי. ודבר שני זה  ח גלר:”רו

 21 מיליון. 18-משמעותי, אבל הוא לא מכסה את כל ה

 22 אז אני רוצה לדעת מה זה משמעותי וכמה חסר.  ה. פרי יגור:

 23 לא זוכר. צריך לבדוק.  ח גלר:”רו

 24 רבותי, מה שאני רוצה,  ר:”ר, יו”בר כוכבא, דד א. ”עו

 25 מיליון שקל. אתה לא זוכר? 18אנחנו מדברים על  ה. פרי יגור:

 26 נכון. תיכף תראו יותר גם יש, זה רק מקום אחד.   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 27 למה אנחנו לא מקבלים את המידע הזה לפני הדיון?ו ה. פרי יגור:

 28זה לא נעשה. מה  לא חלוט,עוד סליחה, מפני שעוד אין, זה   ר:”יו ר,”ד א. בר כוכבא, ד”עו
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 1שאני רוצה לומר, וחשוב לומר לכם שגם כשמאשרים היום תוכנית פיתוח 

 2שאנחנו ברגע שיהיה לנו את ההחלטות של בית  מסוימת, צריכים לדעת

 3מה אם נכנס להסדר תשלומים זה משליך על, לא נוכל לקיים  משפט

 4 שאנחנו רוצים. 

 5 מיליון, 95אז איך אתם מעזים להגיש לנו  . פרי יגור:ה

 6 מפני שכרגע,   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 7 מיליון. 95כדי שיראה  א. מעודה:

 8 במקום, סליחה בבקשה, לא. מפני שכרגע,   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 9 אז מה? א. מעודה:

 10קיימנו פגישה ראשונה עם  אנחנו. למרות זאת תקשיבו  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 11 הממונה על המחוז.

 12 מי זה אנחנו? ה. פרי יגור:

 13רן, אני וג'ובראן. יש לנו עוד בעיות, יש לנו בעיות נוספות   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 14 17.5בקטע של המט"ש, זה פחות אבל גם את זה צריכים לדעת, יש לנו 

 15 שאני לא מפרט עכשיו, טיפול השלישוניבאחוז שם שאנחנו שותפים 

 16יש לנו איזשהו חוב גם מיליון.  30שאנחנו מדברים על שותפות של עוד 

 17 מיליון שעוד לא העברנו.  1,2כנראה שוטף של 

 18 לא, שוטף הוא לא, ח גלר:”רו

 19 אנחנו בגדול,  לא משנה.  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 20 במט"ש הייתה פשרה. י. קעטבי:

 21 החוב הוא לא משמעותי אבל, סיימנו, כן,  ח גלר:”רו

 22 כמה זה נשאר? י. קעטבי:

 23 כן, אבל עכשיו על השלישוני.  ובראן:’ד ג”עו

 24 השלישוני והכול זה באמת, ח גלר:”רו

 25 זה לא עכשיו לויכוח.   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 26 לא, אבל זה לא הסכום. אלדד, זה לא הסכום, י. קעטבי:

 27 זה לא חוב, שקל  מיליון 30-לא, ה ח גלר:”רו

 28 אפשר לקבל מהיועץ המשפטי דו"ח של כמה אנחנו חשופים,  ה. פרי יגור:
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 1אנחנו נעלה. זה סוג של התחייבות. מה שאני רוצה לומר,   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 2 רבותי,

 3 האלה,אז כל המיליונים  א. מעודה:

 4 אם אתם לא תקשיבו,   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 5 ד()מדברים ביח

 6 בהליך משפטי. מה שבהליך משפטי אני יכול לתת לך.  ובראן:’ד ג”עו

 7 גם החזוי. ותן לנו,  א. מעודה:

 8 סקירה.  א. לב:

 9 , שיהיה לנו נייר לדעת, 30מיליון פה,  20 א. מעודה:

 10האלו יהיה לכם. אבל מה שאני רוצה לומר את הדברים   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 11הבא תהיה לי פגישה נוספת עם השר עצמו בתל  אני אדע בהמשך, בשבוע

 12אנחנו נכנסים למה . עם הממונהנוספת פגישה תהיה לנו אביב, לאחר מכן 

 13כיסוי מאוד גדול של שהובטח לנו הלוואות לטווח ארוך. מדובר פה על 

 14הרבה כספים, אי אפשר לעצור את הפעילות של המועצה. לכן אפשר 

 15או עדכונים נדווח לכם. אני לא  אם יהיה תיקוניםממילא לדווח לכם, 

 16 עושה דברים לבד, אני חייב להביא את זה למועצה.

 17כרגע זה התקציב. כרגע משהובטח עזרה נשב לראות את היכולת שלנו עם  

 18הממונה איך עושים את זה, איך בונים את זה בהלוואות לטווח ארוך, 

 19 מסוימות ונלך. זה לא יהיה בבת אחת,  שיהיה לנו גם הכנסות

 20עוד פעם המשפט שיהיה לנו הכנסות מסוימות, הלוואות בשביל שיהיה  לב: א.

 21 לנו הכנסות מסוימות? 

 22 כן.  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 23 מה זה אומר? א. לב:

 24חלק ההלוואות יהיו שההכנסות האלו יוכלו לכסות   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 25 מההכנסות לטווח של שנים. אנחנו נקבל,

 26 בכדי,אתה מתכוון לקחת הלוואה  א. לב:

 27 בוודאי.  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 28 להשתמש בה בשוטף? א. לב:
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 1 בוודאי.   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 2 ולשלם גם את החוב.  י. קעטבי:

 3עומד לרשותנו והלוואה.  בליאני לא יכול את החוב   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 4 מצבנו הוא טוב. אבל כל זה,  אפשרות לקחת הלוואות, 

 5 לחייב את חברי המועצה לשנים הבאות שיהיו? א. מעודה:

 6 אתם תקבלו בדיוק מה,  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 7 עוד עשר שנים ישלמו את מה שאתה מחליט.לא אנחנו, הדור הבא.  א. מעודה:

 8, זה מה שהיה פה גםבוודאי. לא יהיה אפשר אחרת. אגב   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 9. אם אתה לא זוכר אישרת לפני כמה שנים כל הזמן לקחו הלוואות

 10 הלוואה לעשר שנים,

 11משמעותי ומהותי בזה שאתה לצורך העניין מאוד אבל יש הבדל מאוד  א. לב:

 12 באמת,

 13 למועצה. בואאבל זה י  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 14 דשים שנבחרת ע"י חברי מועצה. חו 10-ללצורך העניין אתה ראש מועצה  א. לב:

 15 זה לא משנה.  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 16אתה לא יכול לקבל החלטות כאלה שהן כל כך חשובות, קרדינליות,  א. לב:

 17 לטווח הרחוק כשאתה,

 18שנייה, סומכים עלי שאני מקבל עצור אגב יש לי חדשות,   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 19 עם זה.החלטות נכונות ותפסיק 

 20 מי סומך עליך? א. לב:

 21 יש גורמים שסומכים.   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 22 אבל ההחלטה צריכה להתקבל כאן, א. לב:

 23היא תתקבל פה, אבל כשאומרים לי את מה שאומרים לי,   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 24 מתווה, ואני אביא לכם את הטווח ארוך תסמכו עלי ויתנו לי 

 25 יחד()מדברים ב

 26 אתה לא יכול לקבל החלטות כאלה. אם היית לחמש שנים, א. לב:

 27 כשאני אביא את זה לפה, תדבר.   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 28  דיון בישיבת המועצה.איציק, הלוואות לזמן ארוך יובאו ממילא ל ח גלר:”רו
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 1 אני לא עושה את זה לבד. הסברתי את זה.   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 2 לא,  א. לב:

 3 מליאת המועצה תצטרך לאשר, ח גלר:”רו

 4 אבל ההחלטות האלה, א. לב:

 5 אז תגיד את זה אז. רבותי, אני עדכנתי אתכם,  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 6חודשים יהיו פה  10לחמש שנים. בעוד  קבעלא ראש מועצה שנזה  א. לב:

 7שמסוגל לקבל בחירות של התושבים, הם יחליטו מי יהיה ראש המועצה 

 8 החלטות, 

 9 תתנגד לזה בישיבה. אין משהו אחר.  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 10 שהן כל כך משמעותיות.  א. לב:

 11עכשיו זה לא רלוונטי,  תתנגד לזה בישיבה. אין משהו אחר.  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 12 רבותי, עדכנתי אתכם מה הולך להיות. תקבלו עדכונים. 

 13 שיגיע הזמן.כ א. מעודה:

 14בדיוק, כשיגיע הזמן יהיו דיונים פה. טוב רבותי, היה לי   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 15חשוב לעדכן אתכם, להגיד לכם. מה רציתי לומר לכם שהנושא של 

 16התקציב של הפיתוח חלק מזה ילך גם לפירעון במקרה שתאושר 

 17קיים.  בינתיים זה עוד לא ההלוואה ונתחיל לעשות את ההסדר הזה.

 18כשזה יהיה במילא צריכים להביא את זה, לעשות לכם עדכונים. בואו 

 19 נמשיך.

 20 את האישוריםכמה כסף יש לפיתוח מבלי לקבל את, איך אמרת?  א. מעודה:

 21 להשתתפות, 

 22 אמרתי סך הכול,  ח גלר:”רו

 23 כמה יש לנו? חצי מזה?  א. מעודה:

 24 23-רנות הפיתוח כמהפיתוח, מקההשתתפות שלנו מתקציב המועצה  ח גלר:”רו

 25 מיליון שקל.

 26 נוספים אנחנו סומכים שיביאו לנו משם, המשרדים?מיליון ה 70-וה א. מעודה:

 27 , סומכים מתוך הידיעה מה סדר הכוחות בנושא של הפיתוח.לא יודע ח גלר:”רו

 28 לדעתך כמה יאשרו,  א. מעודה:
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 1 הערכות.  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 2 מיליון? 30מיליון,  20 א. מעודה:

 3 מיליון. 63לא, יש פה פירוט. סך הכול המימון החיצוני זה מעל  ח גלר:”רו

 4 הם יתנו לך את זה במשך השנה,  אבל מניסיונך, א. מעודה:

 5 אני אומר, פעם  בוודאי. עוד ח גלר:”רו

 6 הם נותנים תמיד.  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 7 )מדברים ביחד(

 8 יפות של משרד החינוך אנחנו לא יודעים. אבל מה הסדר ומה העד ח גלר:”רו

 9 אז זאת אומרת יכול להיות שחצי מהתקציב שמה לא יגיע השנה. א. מעודה:

 10 יכול להיות. יכול להיות שזה יידחה,  ח גלר:”רו

 11 מיליון.  90אבל פה זה נראה בומבסטי של  א. מעודה:

 12 פל רק בזה.אנחנו ממנים עובדת בשביל זה שתט  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 13 לממן בשביל להשיג את הכסף ולהגדיל את התקבולים. נכון. ח גלר:”רו

 14אנחנו ממנים עכשיו עוד מישהי עובדת לא בשכר גבוה,   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 15 לצורך זה רק לעשות את הקשר עם משרדי הממשלה להביא כסף. 

 16 קציב עוד. לא בטוח.כן, אתה אומר שהם יחליטו, גם להם אין להם ת א. מעודה:

 17רבותי, אבל אני כל שבועיים, שלוש, אני סך הכול שלושה   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 18שבועות בתפקיד, זה נפל עלי כרעם ביום בהיר, אני צריך את התקופה של 

 19 שלושה שבועות.

 20 למה, אתה כסגן לא היית מודע לזה? ה. פרי יגור:

 21 כמו שאתם לא הייתם מודעים גם אני לא. לא.  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 22 מה לא? לא היית מודע לזה כסגן? א. לב:

 23 אז איפה האחריות של היועץ המשפטי?  ה. פרי יגור:

 24 אולי זה נאמר בגדול אבל לא,   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 25 זה נאמר ע"י ראש המועצה יותר מפעם אחת, גם בהנהלה וגם במועצה.  ש. בן צור:

 26 כן, אבל לא דיברו על סכומים. מתכוונים על סכומים.   ר:”ר, יו”א. בר כוכבא, דד ”עו

 27 מיליון שקל. אני שמעתי את זה.  46דיברו על  ש. בן צור:

 28 אני לא שמעתי.  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו
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 1 מיליון? 46על מה  א. מעודה:

 2 על התביעה של נוה גד. ש. בן צור:

 3 בהנהלה. אבל אני אומר,טוב, אצלכם אולי  א. מעודה:

 4 דיווחו למועצה,  ש. בן צור:

 5 חיים דיווח כל הזמן.  ח. בן צבי:

 6 מיליון יאשרו לך?  40, 30יגיע לך, אתה משער  א. מעודה:

 7 יש פרויקטים שאנחנו יודעים בוודאות שהם יגיעו ההרשאות. יש דברים,  ח גלר:”רו

 8 כמה אתה יודע?  א. מעודה:

 9מיליון  50מוצע הרב שנתי של עבודות פיתוח משהו כמו אפשר, נגיד המ ח גלר:”רו

 10 שקל.

 11 אז זאת אומרת, א. מעודה:

 12 מיליון שקל, 40, 30 ח גלר:”רו

 13 מיליון שקל השנה? 70אתה תשקיע בפיתוח של  א. מעודה:

 14 של? ח גלר:”רו

 15 ,50שלנו ועוד  25מיליון,  70 א. מעודה:

 16 יכול להיות. יכול להיות. ח גלר:”רו

 17 זה הערכות, רבותי. בואו נראה, אנחנו לא יודעים.  ר:”ר, יו”כבא, דד א. בר כו”עו

 18 זה הכול אומדנים והערכות. בואו, אנחנו נמשיך.  ח גלר:”רו

 19 רק רן, שאלה אחת חשובה. ש. בן צור:

 20 בבקשה, כן. ח גלר:”רו

 21בקטע של ההרשאות של משרד החינוך, באיזה מצב זה מעמיד אותנו אם  ש. בן צור:

 22גיעות, האם יש לנו מקום לילדים שלנו לגני ילדים אם ההרשאות לא מ

 23 אין לנו בעיה?

 24לפי הערכות שלנו יהיה מספר ילדים יותר קטן  2018בנושא, קודם כל  ח גלר:”רו

 25, אלה שנכנסים למערכת החינוך. אוקי? כנראה שעברנו 2017מספטמבר 

 26המספר יותר קטן, שזה יעזור לנו קצת להתגבר על  2018-איזשהו גל וב

 27 הלחץ. 

 28בבתי הספר כנראה לא תהיה בעיה, גם אם אנחנו לא נבנה יותר כיתות  
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 1, בגני ילדים יש לחץ יותר מסיבי, יותר גדול. וההערכות 2018-לימודים ב

 2 2-בנוה פרדסים ו 3או  2גני ילדים,  4שאנחנו נקבל הרשאות ונבנה 

 3 בכרכור. 

 4בים חדשים לפה איך זה מסתדר עם זה שנכנסים משפחות חדשות, תוש א. לב:

 5עם מה שאתה אומר אם אין לך את המידע מי נכנס ומה נכנס או שיש לך 

 6 את המידע? זאת השאלה שלי.

 7 הוא לא יכול לדעת מה יהיה בעוד, א. מעודה:

 8זה בדיוק ההנחות שהם לוקחים בשביל, ברגע שיש בניה חדשה ותושבים  א. לב:

 9וקח את ההערכה חדשים נכנסים עם ילדים חדשים שנכנסים, איך אתה ל

 10 בניה? הזאת, או אלא אם כן יש לך את המידע הזה מול משרדי ה

 11ואם זה בעלות או לא, המידע לצורך העניין איזה משפחה בדיוק תכנס  ח גלר:”רו

 12אבל שזה השכרה, ומישהו שישכיר את הבית אנחנו לא יודעים מי. 

 13ז כשאנחנו מנתחים את הנתונים שיש לנו במרשם האוכלוסין, אוקי? א

 14מספרם יותר נמוך  2018הילדים שיכנסו למערכת החינוך בספטמבר 

 15 .2017מספטמבר 

 16 לפי המצב הנתון כרגע, א. לב:

 17 ואם אנחנו, ח גלר:”רו

 18 ולא לפי צפי הבניה או צפי האכלוס שאמור להיות.  א. לב:

 19בגדול, בממוצע אנחנו צפי האכלוס הוא, אנחנו יודעים מה צפי האכלוס.  ח גלר:”רו

 20  שהמספר הוא קצת יותר קטן. בסדר?יודעים 

 21 הפרמטרים הקיימים. רבותי, בואו נמשיך.  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 22כן. תוכנית פיתוח, אם אנחנו מסתכלים יש מספרי תב"רים שאנחנו כבר  ח גלר:”רו

 23פתחנו את התב"רים, אוקי? ויש כאלה שאנחנו רוצים לפתוח. לצורך 

 24עדיין אנחנו נביא, בישיבות הבאות נביא  העניין גם שנאשר את התוכנית

 25 את כל התב"רים לאישור מליאת המועצה. 

 26רוצה להגיד שכל התוכנית זה אומדן והערכה ובסוף אנחנו נצטרך באמת  

 27לאשר את כל הפרויקטים אחד אחד ולהוציא אותם לפועל לפי סדר 

 28 עדיפות שאתם תקבעו. 



  04-8666313חברת איגמי,                                          ישיבת מועצה שלא מן המניין )מיוחדת(           

 2017בדצמבר  28(                                                                                                         17/17) 66מס' 

     

18 

 1 הבנתי. א. לב:

 2 גבי הפרויקטים,עכשיו אם יש שאלות ל ח גלר:”רו

 3 יש. כן.  א. לב:

 4 אני רוצה, א. מעודה:

 5 ,או שאתה רוצה ח גלר:”רו

 6 רגע, תן לי.  א. מעודה:

 7 עבור על הפרויקטים.נ ח גלר:”רו

 8 מיליון. 600אני רוצה רק הסברים. פרויקט התחדשות עירונית  א. מעודה:

 9 אלף. 600 ח גלר:”רו

 10 אלף. מה?  600 א. מעודה:

 11 אנחנו של,זה שיפוץ ש ח גלר:”רו

 12 מיליון, 600  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 13 זה טעות. א. לב:

 14 אלף זה לצבוע מה שעשו בנוה אשר ככה? 600 א. מעודה:

 15 בדיוק.  ח גלר:”רו

 16 מבנה אחד. א. אטיאס:

 17 זה מבנה, ח גלר:”רו

 18 מבנה אחד? א. מעודה:

 19 התושבים.בנין אחד, רב קומות. מבנה גדול. זאת הערכה, במימון של  ח גלר:”רו

 20מיליון.  1,5הקמת משרדי אגף ההנדסה הבנתי. עכשיו אני רציתי לראות  א. מעודה:

 21 קצת הסבר.

 22מ'  500אנחנו בהסכם של, בתב"ע שעשו בתבורי המועצה צריכה לקבל כן.  רפפורט:’ אדר

 23שטח משרדים כחלק של הפרשות לצורכי ציבור. במקום קרקע, בניה, 

 24. צריך בעצם להכשיר אותו כמשרדי אבל זה חלל ריק, זה ללא שום דבר

 25 הועדה המקומית, סוף סוף רוצים לצאת מהמרתף.

 26 השאלה היא האם הבניין הזה יסתיים בשנה הזאת. ברור,  א. מעודה:

 27 אנחנו מקבלים תגובה, רפפורט:’ אדר

 28 אנחנו לפני שנה אמרנו השנה, נראה לנו שרק שנה הבאה.  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו
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 1 קודם כל החלל הזה,לא, אבל בכל מקרה, אני אסביר.  ט:רפפור’ אדר

 2 הבניין התחיל? יש יסודות? א. מעודה:

 3 כן, מה זה התחיל? הוא כבר קומה, רפפורט:’ אדר

 4 הוא לפני טיח, הוא מסתיים עוד מעט.  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 5 אוקי. ומה יש לנו בשיפוץ בנין המועצה מיליון שקל?  א. מעודה:

 6המשרדים של אגף גם בנין המועצה חלפו הרבה שנים מאז שיפצו אותו.  רפפורט: ’אדר

 7 הנדסה יתפנו מפה כי אנחנו נעבור,

 8 אפרים, הכול כתוב.   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 9 לדעת את המהות, מה זה השיפוץ.נגיד יהיה כסף, אני רוצה  א. מעודה:

 10כי אגף הנדסה יוצא מכאן. תוספת  ארגון מחדש של כל החלל הפנימי, רפפורט:’ אדר

 11 שירותים כי יש בעיה,

 12 כשהמבנה שמה אצל תבורי אז ההנדסה הולכת לשם. א. מעודה:

 13 איזה מטבחון קצת יותר מכבד את מי שנמצא פה.  כן. שירותים מונגשים, רפפורט:’ אדר

 14אז  500מעריכים את זה במיליון שקל, ואם זה יהיה רק   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 15 יהיה עוד יותר טוב.

 16אתה אומר, יש לי בעיה קצת אני עכשיו רציתי לדעת מה מהות השיפוץ.  א. מעודה:

 17 לא מבין משקי העזר מגד,

 18 מה השאלה?  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 19 מגד וכל זה שאנחנו מתקצבים,  א. מעודה:

 20 לתב"ע.  רפפורט:’ אדר

 21 לא,כן. למה אנחנו מתקצבים את זה ו א. מעודה:

 22 קודם כל זה, רפפורט:’ אדר

 23 אנחנו יזמנו.  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 24כל הפרויקטים האלה פרויקטים שהם כבר מתגלגלים כמה שנים, זה  רפפורט:’ אדר

 25התחיל מזה שתחילה התושבים התחילו ליזום תב"ע חלקית ואז המועצה 

 26 מלאה.אמרה אנחנו נכנסים לנעליים, עושים תב"ע 

 27 זה כבר שש שנים שזה לא זז.   ר:”ר, יו”כוכבא, ד ד א. בר”עו

 28עכשיו התוכנית הזאת צופנת בחובה הכנסות מכובדות מהיטלי השבחה.  רפפורט:’ אדר
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 1מקדימים מימון לצורך התב"ע ואחר כך כשיעשו מימוש אז אנחנו כרגע 

 2 אז יהיה היטל השבחה.

 3 ם?זאת אומרת לא היה תב"ע לתוכנית על הפארק עד היו א. מעודה:

 4היא בתהליך היא בביצוע, עוד לא הגענו לשלב שאפשר לאשר אותה.  רפפורט:’ אדר

 5 עבודה.

 6אנחנו הרחבנו אותה. זה חשוב להגיד בפרדס חנה על   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 7 הפארק הרחבנו אותה.

 8יש לי קודם כל מה שנקרא לפרוטוקול כמו שאומרים, אנחנו ביקשנו  א. לב:

 9ע על תוכנית העבודה, מה בוצע בפועל מתוכנית הפיתוח במייל לקבל מיד

 10ת דלק, תצרוכו , וביקשנו את רשימת הרכבים, עלויות ביטוח2017של 

 11ותקציב הפיתוח ורשימת התקנים והתפלגות השכר וחלוקה למחלקות 

 12 בהשוואה לאשתקד.

 13אני לצערי עם העבודה וכל זה לא קיבלנו חלק מהדברים היום בצהרים,  

 14ר על זה, אז אני כן ארצה לדעת אם אתה יכול לתת סקירה הצלחתי לעבו

 15בתוכנית הפיתוח. ואחר כך  2017על מה בוצע בפועל, מה לא בוצע בפועל 

 16 אני יש לי עוד שאלות בנושא הזה.

 17ומה  2017אנחנו העברנו לכולם איזשהו גיליון של מה היה בתוך תוכנית  ח גלר:”רו

 18 אין לך את זה, איציק? נעשה ומה לא. 

 19 אין.  . לב:א

 20מה אתה רוצה, שמה? שנקריא את העבודות? אתה רוצה שאנחנו נעבור  ח גלר:”רו

 21 אחד אחד? נקריא? 

 22 אני אשמח לשאול כמה שאלות על מה שלא בוצע.לא, אבל  ה. פרי יגור:

 23 כן. ח גלר:”רו

 24למשל שיפוץ מבנה בית האיכר כתבת לא אז אולי זה יעזור לאיציק.  ה. פרי יגור:

 25 מה הסיבה שהוא לא בוצע?בוצע. אבל 

 26 הפרויקט הוקפא כרגע. ח גלר:”רו

 27 למה? ה. פרי יגור:

 28 מהיעדר תקציב. ח גלר:”רו
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 1 למרות שאני התנגדתי,  א. מעודה:

 2השיפוץ הוא מאוד יקר, זה שימור. ונכון לעכשיו גם הוצאנו את זה  ח גלר:”רו

 3 כי אין יכולת לבצע.  2018מתוכנית 

 4 האיכר?מי הבעלות על בית  א. מעודה:

 5 אנחנו, קנינו את זה בחזרה. כן.   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 6 ממי קניתם? א. מעודה:

 7 מבית האיכר.   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 8 בחזרה מאגודת המים.  רפפורט:’ אדר

 9 כמה עלה לנו? א. מעודה:

 10 לא הרבה. ח גלר:”רו

 11 לא הרבה. סכום.  א. מעודה:

 12 אלף שקל.  500, 400שקלים.  כמה מאות אלפי ח גלר:”רו

 13 אלף שקל.  500תוכנית התחדשות עירונית מה זה?  ה. פרי יגור:

 14הייתה כוונה לעשות תוכנית אב לישוב של איך לפתח את הנושא של  רפפורט:’ אדר

 15 התחדשות עירונית. 

 16 מה שהחלטנו אז בוועדה? ה. פרי יגור:

 17 רד.נכון. ובשלב זה מפאת חוסר תקציב זה י רפפורט:’ אדר

 18מבנה לתנועות הנוער העובד והלומד כתבת, רן, לא בוצע, אין אוקי.  ה. פרי יגור:

 19 ה אין הרשאה, אז על בסיס מה כתבת,אז מה זהרשאה. 

 20קודם כל נכון לעכשיו, רק לא מזמן, אפילו גם עכשיו עוד לא הגישו  ח גלר:”רו

 21בקשה לועדת הקצאות, אוקי? והבקשה שהייתה מליאת המועצה לא 

 22הנוער העובד והלומד ביקשו הקצאה של חלק מבית את הבקשה.  אישרה

 23 הספר החקלאי, המקרה הידוע. 

 24 כן, אבל כשאתה אומר אין הרשאה זה אין הרשאה ממפעל הפיס. ה. פרי יגור:

 25בשביל לקבל הרשאה ממפעל הפיס צריך קודם כל לתכנן את המבנה  ח גלר:”רו

 26יתנו את פיס והם באותו מיקום שהתנועה רוצה ואז להגיש למפעל ה

 27המענק. נכון לעכשיו גם אין הקצאה וגם אין בקשה וגם אין מיקום וגם 

 28 אין תקציב.
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 1 כן. אבל אם אני מנסה, ה. פרי יגור:

 2 .2018-וזה כן עולה ב ש. בן צור:

 3כי נכון, העסק התעורר והגישו בקשה ואנחנו נביא  2018-אבל כן עולה ב ח גלר:”רו

 4 את זה לדיון במליאת המועצה.

 5אבל זה אומר, בתהליך של פתיחת תב"ר בהתחלה אתה מייצר מסגרת  ה. פרי יגור:

 6 תחת חדש ואז יש לו מספר וכן הלאה. 

 7 נכון. ח גלר:”רו

 8 אז היה בתהליך הזה כתוב מפעל הפיס. על בסיס מה? על הקרח? ה. פרי יגור:

 9ס היה כללים, כי מה היה? לצורך העניין מפעל הפימפעל הפיס שינה את ה ח גלר:”רו

 10ומאז הם מקצה מענקים אבל קצב המימוש מענק היה מאוד מאוד אטי. 

 11שינו, אמרו אנחנו לא מקצים מענק עד שרשות מקומית לא רצינית, לא 

 12לא יכולה לאשר תוכניות והכול, ואז אנחנו נקצה. כי יצא מצב מתכננת, 

 13 שמפעל הפיס יש מיליארדים של כספים,

 14שאתה כתבת מפעל הפיס אז זה היה הערכה, זה בסדר, זה רק אומר שכ ה. פרי יגור:

 15 לא היה משהו בדוק או משהו מסוכם איתם.

 16עקרונית, אנחנו גם יודעים את הסכומים, יש לא, מפעל הפיס אישר  ח גלר:”רו

 17מפתח מסוים של סכום שהם מאשרים לפי גודל המבנה. בסדר? זאת 

 18 אומרת,

 19 הנוער בני עקיבא. אז כנ"ל בטח אותה תשובה לגבי תנועת  ה. פרי יגור:

 20 לא, דווקא שם יש הרשאה, הגיעה. רפפורט:’ אדר

 21 כתוב אין הרשאה. ה. פרי יגור:

 22 .17לא, היא מדברת על  ש. בן צור:

 23 היא הגיעה עכשיו.  רפפורט:’ אדר

 24 סיימנו עכשיו את התכנון, נכון? ח גלר:”רו

 25 כן, קיבלנו במייל שאנחנו, רפפורט:’ אדר

 26 תנועת נוער זה אותו סיפור.ובניית מבנה  ה. פרי יגור:

 27 אותו משקל. ח גלר:”רו

 28 כיתות בחלל מבואת בית הספר מרחבים. 6תוספת  ה. פרי יגור:
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 1 מפעל הפיס לא אישר את העבודה. ח גלר:”רו

 2 משרד החינוך. ה. פרי יגור:

 3 מפעל הפיס. ח גלר:”רו

 4 כתוב משרד החינוך. ה. פרי יגור:

 5מבואה של בית ספר מרחבים על בסיס אנחנו תכננו תחילה הגדלת  רפפורט:’ אדר

 6כאלה, אני תקציב מפעל הפיס. מפעל הפיס אומר רבותי, אני לא מממן 

 7 מממן רק כיתות.

 8 אוקי. ה. פרי יגור:

 9כיתות שהם בתהליך מול משרד החינוך טרם הגיעה  6-מצד שני ה רפפורט:’ אדר

 10 ההרשאה ולכן לא בוצע. 

 11 ת בטח אותו,כיתות בית הספר שדו 6תוספת  ה. פרי יגור:

 12 לא, אין יותר שדות. ש. בן צור:

 13 בית ספר שדות זה הוקפא.  ח גלר:”רו

 14 , שרון.2017אנחנו מדברים על עדכון סטאטוס של  ה. פרי יגור:

 15 כן, אבל עכשיו זה כבר לא רלוונטי. ש. בן צור:

 16 זה הוקפא.  ח גלר:”רו

 17 למה, בגלל המבנים הניידים? א. לב:

 18 את כרכור. בגלל שמרחיבים  ש. בן צור:

 19 בגלל שמה, שרון? א. לב:

 20 מרחיבים את כרכור במקום שדות. ש. בן צור:

 21ולמה מחליטים להרחיב את כרכור ולא את שדות? מי החליט את  א. מעודה:

 22 ההחלטה הזאת אחרי שהחלטנו על שדות?

 23 למשל, מי החליט? ה. פרי יגור:

 24 למה? מה קרה? א. מעודה:

 25לך, כי היום יש יותר אוכלוסיה ויותר ביקוש  אנחנו החלטנו, אני אגיד ח גלר:”רו

 26לבית ספר כרכור. ואת בית ספר שדות בשביל להרחיב צריך לבנות לגובה, 

 27 מורכב. מעל לראש של הילדים שלומדים והנדסית זה מאוד

 28 בית ספר כרכור כבר מפוצץ, אין מקום לזוז. איפה בונים שמה? א. לב:
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 1לבנות. היום על אף שבבית ספר כביכול דם כל זה לא שעומדים הרבה קו ח גלר:”רו

 2כיתות. אז קודם כל  21-כיתות, כבר היום יש יותר מ 18צריך להיות 

 3אנחנו רוצים להכשיר את הכיתות שכבר לומדות שם ולבנות עוד מספר 

 4 כיתות. 18-כיתות. בכרכור היום כבר יש יותר מ

 5ה לי, גם התפיסה הזאת לא להשאיר שטחים פתוחים לתלמידים זה נרא א. לב:

 6בחקלאי אתה בתפיסה הזאת של לבנות בתוך שטח אחד ולצמצם שטחי 

 7מרחב ציבורי או מרחב פתוח לילדים, ואני לא מצליח להבין למה שמה 

 8 להגדיל,ולא 

 9סליחה. היה פה מנהל המחוז, הוא בדיוק דיבר על   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 10זה לדיון אחר, זה אבל הנושאים האלו, שיש מספיק מקום מה לעשות. 

 11 לא קשור עכשיו לכאן. 

 12 למה? דיון של תקציב. א. לב:

 13 בסדר. דיון על תקציב, אבל עכשיו אתה מדבר על בניה.  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 14 אתה מאשר את זה, אתה מאשר את זה. א. לב:

 15מנהל אנחנו עובדים בהתאם למה שאומר לנו גם המחוז.   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 16 נקודות האלו.המחוז דיבר שיש מספיק מקום, הוא בדיוק נגע ב

 17אבל זה בדיוק מגיעה תפיסת עולם של ראש מועצה שבא ואומר מבחינה  א. לב:

 18אני רוצה שלילדים חינוכית אני רוצה להשאיר שטחים פתוחים לילדים, 

 19 יהיה את המקום הזה,

 20יש מספיק, בואו תראו מה קורה  נניח, אבל הוא אומר  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 21 במקומות אחרים. יש מספיק מקומות, אפשר לעלות לגובה.

 22 איציק, לפני שמתחילים לתכנן, ח גלר:”רו

 23 אפשר לעלות גם בשדות לפי מה שהוא אומר. א. לב:

 24 מה לא ידענו גובה בזמנו?אני שואל החלטנו שדות,  א. מעודה:

 25 אם אתה חושב ששדות לא יגדל,דות יגיע, אגב גם ש  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 26 לא, אבל לא ידענו בזמנו שזה לגובה כשאישרנו? א. מעודה:

 27 2019-הגשנו במסגרת תוכנית העבודה לסליחה בבקשה.   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 28 כיתות בשדות, תסתכל. 6הגדלה של עוד 
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 1 ?2019-אתה כבר ב א. לב:

 2 לא, לא, לא, לא. ה. פרי יגור:

 3 ?2019-אתה כבר ב לב: א.

 4 לא.  ה. פרי יגור:

 5 עשינו גידול מסוים שם.   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 6 אין שם באזור ביקוש.נכון לעכשיו  ח גלר:”רו

 7אבל החלטנו לפני שנה. מה קרה? אני רוצה להבין לפני שנה היה אפשר  א. מעודה:

 8 לבנות לגובה והשנה לא? 

 9פרים, סליחה, עם כל הכבוד. ההחלטה מה ואיך בונים זה לא מדויק, א רפפורט:’ אדר

 10היא לא על סתם תחושת אצבע. יושב צוות, מנתח את התפלגות הגידול 

 11לפני שנתיים כשתכננו היה רושם ששדות, של האוכלוסיה. עכשיו 

 12-הביקושים שלו והאוכלוסיה תהיה כזאת שתצריך הגדלת בית הספר ל

 13 כיתות. 18

 14 והיום מה קרה? א. מעודה:

 15שהגידול אוכלוסיה הוא לא בחלק הזה, שדווקא הסתבר שלא. הסתבר  רפפורט:’ דרא

 16עכשיו לא באזור הצפוני וזה יש יותר אוכלוסיה וצריך לתת מענה. 

 17משנעים את האוכלוסיה, את התלמידים עד שדות, והצורך האמיתי הוא 

 18 בבית ספר כרכור. 

 19 למה לא במעיינות? זה ליד. א. מעודה:

 20כיתות, ומעיינות מבחינה זאת אין פה גם שטח  18-יינות כבר הוגדל למע רפפורט:’ אדר

 21 ית, זה מתחיל להיות מורכב.פיזי, אלא אם כן עולים לקומה שליש

 22 בכרכור? א. מעודה:

 23 בכרכור יש מקום.  רפפורט:’ אדר

 24, זאת אומרת צריך למצוא 22בכרכור לא צריך לבנות כי כבר יש בפועל  ש. בן צור:

 25ולמצוא מקום  24-כן המטרה היא להרחיב את התקן לול 2-עוד מקום ל

 26 ויאושר.כשיהיה תקציב  2-ל

 27 אני לא מדבר על תקציב, אני מדבר על מקום. א. מעודה:

 28 יש מקום. רפפורט:’ אדר
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 1 . 2יש מקום  בשביל  ש. בן צור:

 2כיתות ולבית ספר  6שרון, אפילו הייתי אומר אחרת, אנחנו נבנה עוד  ח גלר:”רו

 3 ל כיתות.תהיה רווחה ש

 4 לבריאות. ש. בן צור:

 5 לא, אבל רווחה של שטח כמו שאומר איציק,  א. מעודה:

 6אין שם בעיה. לפני שאנחנו הולכים לתכנן בודקים שהשטח יודע להכיל  ח גלר:”רו

 7 את מספר הילדים.

 8 יש חוק במשרד החינוך. ח. בן צבי:

 9 יש מקדמים של משרד החינוך. ח גלר:”רו

 10ך מאשר בניה, אפרים, זה לפי תקן, לפי מספר תלמידים, ואם משרד החינ י. קעטבי:

 11 אני טועה? אם מצדיק או לא. אם לא, אין לך את ההרשאה.

 12 נכון. ח גלר:”רו

 13 הוא לא אומר לך איך לבנות, זה אתה התכנון שלך. א. מעודה:

 14לא, אבל מסתכלים על הרישום הצפוי. בהתחלה היה   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו 

 15 שדות, 

 16 כן, אבל המקום, אם יש מקום או אין מקום. . מעודה:א

 17יודעים בדיוק כמה תלמידים יש וכמה אין וכמה לומדים וכמה כיתות  י. קעטבי:

 18 במשרד החינוך.

 19 . הביקושים בכרכור.4כיתות, בכרכור הוא פתח  2בשדות הוא פתח  ש. בן צור:

 20 אז לפי זה גם בא תקציב לבניה או לא.  י. קעטבי:

 21 ברור. ור:ה. פרי יג

 22שנייה, עוד שאלה קטנה. העברת אגף הגביה ופיקוח, מה זה גביה  א. מעודה:

 23 ופיקוח? ארנונה?

 24 גם הגביה עוברת וגם הפיקוח עובר. ח גלר:”רו

 25 לאן? א. מעודה:

 26 מעבירים אותו,  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 27 יוצאים למכרז. ח גלר:”רו

 28לבחוץ, הוא לא מדבר על השכרה בחוץ, הוא  לא השכרה  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו
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 1 מדבר על העברה, לאן מעבירים אותו.

 2 לאן מעבירים. א. מעודה:

 3 אז אנחנו עושים מכרז ונבחר לאן.  ח גלר:”רו

 4 ברור שצריך מכרז, אבל לאן? א. מעודה:

 5 ,יש אפשרות בקניונית, שאנשים יתנו הצעות יותר זולות  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 6 יר את זה לשמה.נעב

 7 מה זה בקניונית? א. מעודה:

 8 זאת אחת האופציות.  ח גלר:”רו

 9 מה לעשות? לשכור שמה את הקומה במקום הקופת חולים? א. מעודה:

 10 את כל הקומה.  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 11 אבל היא ריקה היום. א. מעודה:

 12 רות לשכור,יש לנו אפשאז לכן אני אומר   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 13 לעייף את האנשים שיעלו את כל הקומות? א. מעודה:

 14 יש מעלית, אפרים. ח גלר:”רו

 15 איכשהו יותר נוח. לא משנה. תחשבו על הציבור, באמת. פה עוד  א. מעודה:

 16 אין לנו מקום.  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 17 קרקע, לא להטריח אנשים. אין מקום, אז תחפש מקום א. מעודה:

 18 אין. תביא לי קרקע, אין.  ר:”ר, יו”א. בר כוכבא, דד ”עו

 19עד סוף אז שיישאר ככה עדיף מאשר לבוא להטריח את כולם לעלות  א. מעודה: 

 20להתחשב באנשים  העולם שם ואז אין מקום לחניות, יבואו הרבה אנשים.

 21שלא יתחילו לרוץ קומות. בארנונה פה צפוף, לחוץ, אבל קומה ראשונה, 

 22ס. לא להביא אותם לקומה רביעית שמה בסוף העולם. נוח יותר להיכנ

 23 איפה שהצילומים שמה, קצת התחשבות באנשים.

 24 מה שנמצא שטח יותר מתאים, רבותי.    ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 25 לא רחוק מהארנונה הקיימת, א. מעודה:

 26מ' לזה.  400אנחנו צריכים מ',  120אבל אנחנו לא יכולים   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 27 זה העיקרון.

 28 רן, יש לי שאלה. ה. פרי יגור:
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 1 כן. ח גלר:”רו

 2כתוב פה בעמוד הראשון תכנון אודיטוריום וחדרי מעבדה בבית ספר  ה. פרי יגור:

 3 חקלאי, כתוב שזה חדש. אבל זה לא חדש, זה הופיע גם,

 4 אין לזה תב"ר. רפפורט:’ אדר

 5 לא, אין תב"ר. לזה הכוונה. ח גלר:”רו

 6 זאת הכוונה שזה חדש. רפפורט:’ אדר

 7זה היה בתוכנית וגם עכשיו זה מופיע, אבל אין לזה תב"ר. לא פתחנו  ח גלר:”רו

 8 תב"ר. 

 9 אוקי. ה. פרי יגור:

 10הגר, לפני שאת ממשיכה רגע. כל תוכנית הפיתוח מופיע פה נושא של  א. לב:

 11 הלוואה. אתה יכול רגע לפרט, להסביר רגע על ההלוואה הזאת.

 12 מוצע לקחת. זאת אומרת חלק,הלוואה לזמן ארוך ש :ח גלר”רו

 13 מוצע לקחת. א. לב:

 14 כן. ח גלר:”רו

 15 ?18-בנוסף ל י. צדקה:

 16 מיליון שקל, 18קודם כל,  ח גלר:”רו

 17 אנחנו עוד לא לוקחים הלוואה.  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 18הו . נצטרך לבנות איזש18-אנחנו לא נצטרך לקחת הלוואה על כל ה ח גלר:”רו

 19 תמהיל, חלק הלוואה וחלק מהכספים של המועצה.

 20 הבנתי. ההלוואה הזאת תצטרך לבוא לאישור? א. לב:

 21 בוודאי. ח גלר:”רו

 22 בסדר. א. לב:

 23 הכול יובא למועצה.עם התנאים שלה ולכמה שנים,  ח גלר:”רו

 24 שצריך לקחת את ההלוואה הזאת?מי קיבל את ההחלטה  א. לב:

 25 כול הצעה. זה הכול טיוטה.זה לא החלטה, זה ה ח גלר:”רו

 26לא, בסדר. אבל בגלל זה שאלתי בתחילת התקציב האם, אלדד תסלח לי  א. לב:

 27 רגע, 

 28 אני שומע, שומע הכול.  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו
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 S.M.S. 1-תסלח לי שאני כרגע מפריע לך ב א. לב:

 2 לא, אני שומע אבל.  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 3 יבלת את ההחלטה לקחת את ההלוואה הזאת. האם אתה ק א. לב:

 4 מה הסכום? י. קעטבי:

 5 ,8,3 א. לב:

 6 תקשיב לי, אם זה נדרש אז אני מקבל את ההחלטות. כן.  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 7 מה זה אם זה נדרש? אתה ראש מועצה עכשיו בפועל אז אתה, א. לב:

 8 אז אני נדרש, כן.   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 9 םאמרת 22למה לקחת הלוואה נוספת, אם אתה יודע שיש לך עכשיו  א. לב:

 10 8-עוד הלוואה ועוד משהו ויש פה תקציב שיורד במיליון שצריך לשלם, 

 11 מיליון בהכנסות שלו כאילו,

 12 זה לא אותו מקור תקציבי.  רפפורט:’ אדר

 13 למה? א. לב:

 14 לקחת הלוואה. אני אענה לך, אפשר לא לבצע את הפרויקטים ולא  ח גלר:”רו

 15 אז אני אענה לך בשאלה הזאת, א. לב:

 16 אם אנחנו רוצים להמשיך לפתח והכול,  ח גלר:”רו

 17ואני מסתכל פה על אומדן ביצוע לשנת  אני מסתכל על תוכנית הפיתוח א. לב:

 18ומשהו  40, 40מיליון ובממוצע היכולת שלנו לבצע הוא בערך  95 2018

 19ה את היכולת לביצוע בסכומים מיליון. למה מה, המועצה פתאום יש ל

 20כאלה גבוהים? יש לה את הכוח אדם, יש לה את האפשרות, יש לה בתוך 

 21 חודשים לבצע, להכפיל את עצמה? לא. 12חודשים,  10

 22 מיליון שקל. 60קודם כל היו שנים שביצענו עבודות גם מעל  ח גלר:”רו

 23 זה מכרזים.  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 24  מיליון. 64בשנת הבחירות היה  2013-רה בבמק ה. פרי יגור:

 25המועצה יכולה להוציא באופן עקרוני הטבלה היא טבלה וזה נכון והכול.  ח גלר:”רו

 26 את זה לפועל, הכול קשור בהשגת התקציבים ממשרדי הממשלה. 

 27 .40-והגעתם רק ל 70, 60היה אז גם האומדנים של השנים האחרונות  א. לב:

 28 נכון. ח גלר:”רו
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 1 ם ביחד()מדברי

 2 רגע, אנחנו לא יכולים לדבר ביחד. א. לב:

 3כדי שיאשרו לנו תב"ר אנחנו צריכים להראות מימון. זאת אומרת כדי  ש. בן צור:

 4שאנחנו נוכל לבצע משהו מהתב"רים האלה שאנחנו מקבלים עליהם 

 5 יש גם השתתפות שלנו. נכון? אני מדייקת?מימון 

 6 כן.ברוב התב"רים,  ח גלר:”רו

 7זאת אומרת אם אנחנו נקבל הרשאה למבנה תנועת נוער העובד והלומד  :ש. בן צור

 8 30בני עקיבא שמתוקצב במיליון או במשהו כזה, אנחנו צריכים להראות 

 9 אחוז כדי שיפתחו לנו את התב"ר פלוס מינוס לזה?

 10 ותלוי, תלוי בתכנון ח גלר:”רו

 11תהיה לך איזושהי אתה צריך שלך כסף  היהאחוז? זאת אומרת כדי שי 20 ש. בן צור:

 12זאת אומרת אפשר להגיד שלא עושים  הלוואה או תקציב מסוים בקרנות.

 13 שום דבר ולא מבקשים שום הרשאה ויושבים בשקט, 

 14 בדיוק.  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 15ואפשר להגיד אם תגיע ההרשאה או שנאשר הלוואה או שלא נאשר  ש. בן צור:

 16 שה כלום.הלוואה. ואם לא נאשר הלוואה לא נע

 17בואי נחפור בור יותר עמוק למי שהולך לקחת את המושכות בפעם הבאה,  א. לב:

 18בסדר? אז לא  וסלילות וסלילות וסלילות כולנו יודעים למה זה מיועד.

 19נתייפייף פה. יש פה סלילות של חניות, סלילות של רחובות, סלילות של 

 20ר עירוני כל הדברים האלה. איפה נכנס פה כל הנושא הזה של חוק עז

 21 החדש פה? 

 22 הוא כבר כלול בזה. ח גלר:”רו

 23 הוא כבר כלול בזה? ובנוסף לזה יש את ההלוואות? א. לב:

 24 מה זה החוק עירוני עזר החדש?  א. מעודה:

 25מחוק מיליון שקל יש הכנסות  23-סלילה. רק מה שאושר. איציק, בתוך ה ח גלר:”רו

 26  עזר. בוודאי.

 27 מה שאני רואה,הבנתי.  א. לב:

 28 זה חלק מההכנסות. ח גלר:”רו
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 1ת הסעה, הרחבת סלילת חניה ציבורית, סלילת רחוב, סלילת רחוב, תחנ א. לב:

 2אנחנו יודעים טוב מאוד למה חניה, הסדרת כניסה, סלילת מדרכות. 

 3 הדברים האלה מיועדים. 

 4 מה? אני לא הבנתי. רפפורט:’ אדר

 5איזה מיקום ואת איזה חניות, בלשמוע אשמח אבל אני ארצה מאוד  א. מעודה:

 6 הדברים האלה.

 7כל פרויקט ופרויקט ממילא מאושר ע"י מליאת המועצה. או שזה כבר  ח גלר:”רו

 8 אושר או שזה יאושר או לא יאושר.

 9אבל יש לנו פה חניות שאני מאוד שמח, אני רק רוצה לדעת כל לא,  א. מעודה:

 10 האלה שאתה עושה, החניות 

 11 ט של אחוזה, כן?לא, זה כבר אושר, זה פרויק ח גלר:”רו

 12 לא, לא רק אחוזה.  א. מעודה:

 13 עמוד אחד עברנו, חברים? עכשיו נעבור. ח גלר:”רו

 14 העמוד השני?  א. מעודה:

 15 העמוד השני, כן.  ח גלר:”רו

 16 רבותי, עוד שאלות?   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 17 הסדרת צומת הפניה לרכבת, באיזה אופן? ה. פרי יגור:

 18 למשרד התחבורה לקבל תקציב.פניה  רפפורט:’ אדר

 19 לא, אבל אתה אומר הסדרה. זה כיכר, רמזור? ה. פרי יגור:

 20 רמזור. רפפורט:’ אדר

 21 אנחנו בדף הראשון, נכון? א. לב:

 22 בשני. א. מעודה:

 23 בשני כבר. ח גלר:”רו

 24רכז רגע, אז שאלה אחרונה, כמה שאלות. רכישת מבנה יביל למאז  א. לב:

 25 לימודי, איפה מדובר?

 26 מרכז למידה זה של ג'ורג' ליד נועם.  לר:ח ג”רו

 27 אלף שקל, קרנות הרשות. 200אוקי. שיפוץ חזית מבנה המתנ"ס  א. לב:

 28 כן.  ח גלר:”רו
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 1 איפה זה? א. מעודה:

 2 זה המעטפת החיצונית של המתנ"ס.  ח גלר:”רו

 3 איך? למה? כמה? א. לב:

 4 למה אנחנו צריכים לעשות את זה? א. מעודה:

 5 תם תחליטו.  חברים, א ח גלר:”רו

 6 לא, לא, למה אתה מכניס את זה בכלל פה? א. מעודה:

 7 לא, איך זה הגיע, א. לב:

 8 איך זה הגיע? ח גלר:”רו

 9 כן.  א. לב:

 10 לבקשת המתנ"ס כי אין להם אמצעים, ח גלר:”רו

 11 יש להם בעיה.  א. מעודה:

 12 לערוך את השיפוץ. ח גלר:”רו

 13 ו עם זה מה שהם רוצים.אלף שקל, שיעש 900מה, אני נותן להם  א. מעודה:

 14 רבותי,  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 15 אני חושב שזה צרכים שוטפים.  ח גלר:”רו

 16 בדיוק. אנחנו מציעים, תצביעו אחר כך.  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 17 אלף שקל הם מקבלים. 900אחוז,  9-לא, לא, איך אתה מציע מעבר ל א. מעודה:

 18 בשוטף. ח גלר:”רו

 19אז עם זה שישפצו, שיאכלו את זה, שיעשו מה שהם רוצים. אני לא חייב  ה:א. מעוד

 20להם כלום, אין לי שמה שום גישה, היו"ר לא שלנו, כלום אנחנו לא 

 21אלף שקל מאחורי הגב. אני  200זה לנסות להעביר להם  מחליטים שמה.

 22 מבקש, 

 23 אדוני,  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 24ועוד  900. אל תכתוב 900-אלף? תכניס את זה ב 200-אתה רוצה את ה א. מעודה:

 25 מיליון.  1,1, תכתוב 200

 26 זה שוטף בכלל, 900  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 27 לא, זה עניין שוטף וזה עניין של פיתוח.  ח גלר:”רו

 28 זה משהו אחר, תקציב אחר.  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו
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 1 למתנ"ס?מיליון אתה נותן  1,1אז זה  א. מעודה:

 2 אנחנו עושים את העבודה, אנחנו לא נותנים את הכסף, ח גלר:”רו

 3 מיליון. 1,1לא, לא, לא, אתה נותן  א. מעודה:

 4 אנחנו רוצים שתהיה הצבעה.  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 5 מיליון. 1,1אם זה יאושר אז זה יהיה  ח גלר:”רו

 6 ליון למתנ"ס?מי 1,1לא, אבל אתה יודע את המשמעות של  א. מעודה:

 7 למה? שמה? ח גלר:”רו

 8 אתה יודע את המשמעות. א. מעודה:

 9 שמה? ח גלר:”רו

 10אחוז, זה לא נכון. זה תקציב פיתוח, זה  10לא, זה לא יוצא   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 11 משהו אחר.

 12 מיליון שקל.  10-לא, התקציב של המתנ"ס הוא הרבה יותר מ ח גלר:”רו

 13 מיליון. 16תקציב המתנ"ס הוא   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 14מה אני יעשה פיתוח על תקציב פיתוח על הנכס שלך, זה לא נכס שלך.  א. מעודה:

 15 נכס שהוא לא שלי?

 16וראינו את בבקשה, אנחנו חושבים שהגיע הזמן לשפץ   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 17 המצב הכספי. תצביע נגד.

 18 כס שלך. מה אתה מצפה מנכס שהוא לא שלך?לא, לא כספי, זה לא נ א. מעודה:

 19 וגם עשינו עוד דברים שם.   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 20 עוד דברים במתנ"ס? א. מעודה:

 21 כן.  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 22 בטח, סידרנו את הסיפריה. ש. בן צור:

 23 ספריה, מערכת מיזוג. ח גלר:”רו

 24 זה שלך? א. מעודה:

 25 מזגן. מערכת מיזוג, כן. ר:”ר, יו”דד א. בר כוכבא, ”עו

 26 הספריה שלנו? רפפורט:’ אדר

 27 במערכת המיזוג לא השתתפת. ש. בן צור:

 28  לא, התקנו מזגן.  ח גלר:”רו
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 1 הספריה היא שלנו ואנחנו שיפצנו,אבל זה שלנו הספריה. סליחה.  א. מעודה:

 2 חשבונם. המזגן החדש אנחנו התקנו. עכשיו שיפצו את הישן, זה כבר על ח גלר:”רו

 3 אבל אני אומר הספריה היא שלנו. אני מבקש, א. מעודה:

 4 אלף שקל באחת הישיבות זה יגיע לפה.  200התב"ר על  ח גלר:”רו

 5זה כי ככה אנחנו חושבים שצריך לעשות, זכותך להתנגד.   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 6 רוב ומיעוט, מה זה.

 7  אבל מעבר להתנגדות, אין היגיון, א. מעודה:

 8אין בעיה, אז בסדר, תגיד את זה בדיון שיהיה. אנחנו כרגע   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 9 חושבים שזה צריך לעלות. אי אפשר להשאיר את המבנה ככה.

 10 אז אם ככה לך תשקיע גם בכל מיני מקומות פרטיים. א. מעודה:

 11 בסדר. אז תגיד את זה כשיהיה דיון.  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 12 לא,  א. מעודה:

 13 קדימה, מה השאלה הבאה?  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 14 למה אתם לא מבינים שזה לא שלנו?  א. מעודה:

 15 אנחנו מבינים טוב מאוד. קדימה.   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 16 שיפוץ מבנה מסחרי, א. לב:

 17גראלי מעבודת אנחנו רואים את המתנ"ס חלק אינט  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 18 הרשות.

 19 על מה מדובר?קרנות רשות. אלף שקל.  300במרכז המושבה  א. לב:

 20 זה מבנה שמשמש היום את משרדי המים, מחלקת המים והגביה.  ח גלר:”רו

 21 שיפוץ המבנה המסחרי?אלף שקל  300מחלקת המים והגביה?  א. לב:

 22 , זה שיפוץ מבנה לצורך השכרתו ח גלר:”רו

 23 )מדברים ביחד(

 24 לא הבנתי, על מה להשכרה? פרי יגור:ה. 

 25 מחלקת הגביה, ח גלר:”רו

 26 יחה, מצטער מאוד, אני רוצה ללמוד,סל א. מעודה:

 27 יותר מדי דיבורים יש מסביב. סליחה, זה  ח. בן צבי:

 28מחלקת הגביה עוברת מה שדיברנו, יוצאים עכשיו למכרז למצוא מקום  ח גלר:”רו
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 1 חדש,

 2 למה? א. מעודה:

 3וגם מחלקת מים שהיא סמוכה לגביה גם עוברת ת הגביה. למחלק ח גלר:”רו

 4 מהמבנה. 

 5 ביחד. א. מעודה:

 6 לאיפה? ה. פרי יגור:

 7 עוד לא יודעים. א. מעודה:

 8 יהיה מכרז לקבלת הצעות.  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 9מים או יחד עם גביה או הנדסה, לפי המקום, לפי התכנון. אבל שתי  ח גלר:”רו

 10המבנה הזה זה מבנה מסחרי מיועד למסחר, מהמבנה.  המחלקות יוצאות

 11 אוקי? המבנה מיועד להשכרה.

 12 איפה היה בנק הפועלים פעם. ח. בן צבי:

 13 צריך לסדר אותו ולחלק אותו למתחמים.  ח גלר:”רו

 14 ההנדסה אבל עוברת לתבורי. א. מעודה:

 15. לפי הנדסה עוברת לתבורי, כן. יכול להיות שיחד עם המים, לא יודע ח גלר:”רו

 16 המקום. 

 17 אלף שקל זה ההערכה? 300 א. לב:

 18 ההערכה של לחלק ולסדר בשביל להשכיר.  ח גלר:”רו

 19סלילה ברחוב שנים אנחנו מדברים  5, 4למה רח' הדרור צריך הלוואה?  א. מעודה:

 20 אלף, 400ותב"רים והכינו הכול הבטיח חיים געש ו

 21 אין עוד, אפרים,  ח גלר:”רו

 22 אלף וצריך הלוואה. 800אלף. עכשיו  400אלף שנה שעברה,  400רגע. היה  א. מעודה:

 23 בגלל זה אתה תאשר הלוואה?   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 24 לא. למה תרפ"ט אני לא צריך הלוואה?  א. מעודה:

 25 כי משלמים שם. ח גלר:”רו

 26במיוחד שרחוב הדרור זה ציר אורכי, תרפ"ט זה ציר פנימי שפחות  א. מעודה:

 27 זה,ל רחוב דרור מעניין. אב

 28 )מדברים ביחד(
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 1 אבל זה לא ציר אורכי. אני מדבר על ציר אורכי, א. מעודה:

 2 אפרים, אם תקשיב לעצמך,  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 3 כביש פיק"א כולם עברו דרך, א. מעודה:

 4אפרים, אתה שואל, מסבירים לך. ברחוב הדרור בצד אחד   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 5 אין גובלים, בצד הזה, כמעט

 6 אני מדבר קרצוף, אני לא מדבר סלילה.  א. מעודה:

 7 בגלל שאין חיוב ואין גובלים,  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 8 אבל קרצוף, זה לא יקר הקרצוף. א. מעודה:

 9 יקר.  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 10 אז זה הסכום.  ח גלר:”רו

 11 מה? א. מעודה:

 12 שקל זה הסכום בערך.אלף  600 ח גלר:”רו

 13 אלף?   600קרצוף  א. מעודה:

 14 לסדר וחניה. ח גלר:”רו

 15 מה לסדר? איזה חניה?  א. מעודה:

 16 אלף שקל?  100-איך אתה רוצה שיהיה ב  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 17ברחובות, אל   קרצוף רגיל כמואני רוצה קודם כל שהכביש לא יקפצו,  א. מעודה:

 18 אלף שקל הקרצוף, 50קרצף לי. יעלה . קודם תתחפש לי עכשיו מדרכות

 19 תגיד לי, אתה רוצה להתקדם או להתווכח?  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 20 שנים משחקים עם זה,  4להבין, זה לא, אני רוצה  א. מעודה:

 21אגב יצא מכרז בעבר והיה שם כאילו שלד מלפני שלוש   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 22  שנים, מה הקשר?

 23כל קרצוף, אני לא רוצה עכשיו מדרכות, סליחה, זה קרצוף, זה בשוטף.  א. מעודה:

 24 הכביש הולך ככה, תקרצף אותו קודם.

 25 חצי רחוב אין מי שישלם שמה.  ח. בן צבי:

 26 על קרצוף לא משלמים.  ח גלר:”רו

 27 )מדברים ביחד(

 28 ע בנושא הזה.אפרים, אם אתה רוצה שנתקדם אז אל תפרי  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו



  04-8666313חברת איגמי,                                          ישיבת מועצה שלא מן המניין )מיוחדת(           

 2017בדצמבר  28(                                                                                                         17/17) 66מס' 

     

37 

 1 אני רוצה לדעת תשובה. א. מעודה:

 2 יש לך תשובה.   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 3 אם יהיה פחות יהיה פחות, אפרים.  ח גלר:”רו

 4 )מדברים ביחד(

 5 תגיד לי קרצוף עושים השנה ברחובות? א. מעודה:

 6 נצא למכרז.  2018-אנחנו ב ח גלר:”רו

 7 בקרצוף. א. מעודה:

 8 כן. ח גלר:”רו

 9 אז בקרצוף להכניס, . מעודה:א

 10 )מדברים ביחד(

 11אלף  700אלף שקל, זאת אומרת  500העברת משרדי אגף גביה ופיקוח  א. לב:

 12שקל רק על כל התהליך הזה של העברה והכנה של המקום הזה להשכרה. 

 13 אם אני מבין נכון. 

 14 ?700למה  ח גלר:”רו

 15 . 800 א. לב:

 16 לא. ח גלר:”רו

 17 ,אלף שקל 300 א. לב:

 18 אלף שקל, 300 גלר: ח”רו

 19 ועל המעבר של המחלקה.זה על שיפוץ המבנה  א. לב:

 20זה נכס שאנחנו הולכים להשכיר והמחירים של מרכז המושב אנחנו  ח גלר:”רו

 21יודעים, גם לאחר שהסדרנו את השוק הישן מחירים עלו ושווה להשכיר. 

 22 אז זה סיפור אחר.

 23בחינה עסקית תוך כמה תוך כמה זמן החזר השקעה, אם אני מסתכל מ א. לב:

 24 זמן החזר השקעה?

 25 פחות משנה. בטווח זמן מאוד מאוד כדאי. מאוד.אני חושב  ח גלר:”רו

 26 קרנות הרשות.מה זה אומר? מיליון שקל אוקי. שיפוץ בנין המועצה  א. לב:

 27 כבר שאלו אותו.  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 28 שואלים אותן שאלות.  ח גלר:”רו
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 1 )מדברים ביחד(

 2 תעבור לשאלה הבאה.   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 3 במקום שכל אחד ישמע את השני, כולם מדברים ביחד.  ובראן:’ד ג”עו

 4 תקשיבו, צריך להרגיע.  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 5 חוסך זמן, ובראן:’ד ג”עו

 6 אני רגוע.  א. לב:

 7 .15חלקי  1 ובראן:’ד ג”עו

 8אנחנו עשינו שיפוץ לפני עשר שנים ומאז פה.  איציק, השכרת המשרדים ח גלר:”רו

 9באמת מי שנכנס לשירותים ולמבואות והכול, זה מבנה שהוא לא מכבד 

 10 כבר.

 11 ואין שירותים מונגשים. רפפורט:’ אדר

 12 גם אין הנגשה.  ח גלר:”רו

 13 נכון.  ח. בן צבי:

 14 השיפוץ,כל ₪ זה מיליון  א. לב:

 15 במיוחד לגברים ולנשים. ח. בן צבי:

 16 אני בעד, אני חושבת שזו הערכת חסר. גור:ה. פרי י

 17 טוב, מה עוד?  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 18 מיליון. 2והשנה זה  2,5היה  2017, 2018שיפוצי קיץ  א. לב:

 19 ,2017קודם כל  ח גלר:”רו

 20 .4קודם כל היה  ש. בן צור:

 21 .4-והגענו ל 2,5אנחנו התחלנו עם . כן. 4אני אתקן אותך, היה  ח גלר:”רו

 22 וגם עכשיו זה הערכת חסר. ש. בן צור:

 23 וגם עכשיו זה הערכה כי זה היכולות ונגיע לקיץ ונראה, ח גלר:”רו

 24 ונגדיל.  ש. בן צור:

 25 מה היכולות שלנו. ח גלר:”רו

 26 ונגדיל. ש. בן צור:

 27 סביר להניח.  ח גלר:”רו

 28 שיפוץ מבנה בשד' הציונות,  א. לב:
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 1 רכז המושבה שפתאום אין, שלא נגיע למצב כמו הככר במ ה. פרי יגור:

 2 שעון. ש. בן צור:

 3 כן. מרוב הערכות חסר פה. ה. פרי יגור:

 4 .שיפוץ מבנה בשד' הציונות א. לב:

 5 זה יורד עד לדיון מחודש.  נ. מנצור:

 6 שיפוץ מבנה בשד' הציונות והכשרתו לבית ספר לחינוך מיוחד. א. לב:

 7המבנה. נכון לעכשיו אנחנו אנחנו בהתדיינות עם משרד החינוך מה יעוד  ח גלר:”רו

 8 כרגע לא נדון בו כי אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה שם. 

 9 אני מבקש להוריד את זה ולעשות על זה דיון מחדש.  נ. מנצור:

 10 על מה? מורן? א. מעודה:

 11 חורב. ש. בן צור:

 12 זה כביכול אמור לרדת, אז זה יורד גם כן, זאת אומרת בתקציב אז אוקי.  א. לב:

 13 גם כשיהיה תקציב זה תקציב של משרד החינוך.  ח גלר:”רו

 14 איזה סעיף זה חורש? א. מעודה:

 15 רק לנושא הזה, יש איזשהו, א. לב:

 16 מלמטה. 7מלמטה,  6, תספור 1בעמוד   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 17 זה החורב הזה שמה שהוא זרוק כמו, א. מעודה:

 18 כן.   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 19 "ח בנושא של הקרינה,יש דו א. לב:

 20 יש.  רפפורט:’ אדר

 21 כן? א. לב:

 22 כן.  רפפורט:’ אדר

 23 מאיזה שנה? א. לב:

 24 מלפני שנתיים. רפפורט:’ אדר

 25 מלפני שנתיים?  א. לב:

 26 . התחלנו לתכנן לפני שנתיים רפפורט:’ אדר

 27 , כן.2הלאה. עמוד   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 28תב"עות נקודתיות, החלפת שטחים. על מה  רגע, לא, שנייה. יש לי ה. פרי יגור:
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 1 מדובר?

 2 יש לנו כל מיני תוכניות נקודתיות שאנחנו מנסים, רפפורט:’ אדר

 3 מה זה כל מיני? ה. פרי יגור:

 4למשל התב"ע של בית כנסת ברח' אחוזה שהיעוד של הקרקע היום זה  רפפורט:’ אדר

 5 מגורים.

 6 אוקי. ה. פרי יגור:

 7יש קרקע שייעודם מבני ציבור, בפועל אין ומות אחרים שומצד שני יש מק רפפורט:’ אדר

 8כדי לטייב את שם מבני ציבור ולא יבנו, אנחנו רוצים לעשות הצרחות 

 9 שהוא מגורים, יהפוך למגורים. הנכס ואפשר יהיה להוציא אותו למכרז

 10 אבל מדובר על שטחים שהם שלנו? ה. פרי יגור:

 11 רק שלנו. רפפורט:’ אדר

 12 זה התאמות למצב הקיים.המועצה. ו רק של ה. פרי יגור:

 13 מקרקעות שאנחנו יכולים למנף.התאמות ולנסות להפיק איזה הכנסות  רפפורט:’ אדר

 14 זה טיוב המצב, כן.  ח גלר:”רו

 15 אוקי.  ה. פרי יגור:

 16 , אם יש שאלות. 2כן חברים, עמוד  ח גלר:”רו

 17 יש לך שאלות? ה. פרי יגור:

 18אז בדו"ח ששלחת לא הגיע, זה לא צע. יש לי שאלות אבל בוצע, לא בו א. לב:

 19 רלוונטי כרגע.

 20 ויש כוונה לבצע זה עבר, 2017-מה שלא בוצע ב ח גלר:”רו

 21לא הגיע לי המסמך הזה אז קשה לי לשאול. אבל מי קבע רק עבר לפה.  א. לב:

 22את הסדר או את סלילת חניה, סלילת רחובות? מי קבע את זה שזה יהיה 

 23 ?2018דווקא בתוכנית של 

 24שטרם מומשו, שהייתה החלטה מלפני הסדר הוא פועל יוצא של תוכניות  רפפורט:’ אדר

 25זה בעצם חניה  391תב"ר למשל סלילת חניה ציבורית כן ונכנסו השנה. 

 26ברח' אחוזה בכיוון דן הגיבורים, פרויקט שהוחלט אז הוא כרגע יוצא 

 27 לביצוע. 

 28 על חורבות בית ליסנר, למי שלא זוכר. ה. פרי יגור:
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 1זה לא שם מה שאת מתכוונת. אין שם בכלל, לא היה שם אף פעם מבנה.  רפפורט: ’אדר

 2 זה בעצם עבודות שהתגבשו תוך כדי צורך וכך עשינו עבודה.

 3אלף. אני רוצה שתגיד לי  500אלף?  600 מה זה ריבוד והרחבת כבישים א. מעודה:

 4 מה זה ריבוד ומה זה הרחבה. 

 5 וגם על איזה רחובות. ה. פרי יגור:

 6 יש לנו רשימה, לא אריה? ח גלר:”ור

 7 לא גיבשנו אותה, אבל הדרור זה חלק מזה. רפפורט:’ אדר

 8 לא, דרור לא. ח גלר:”רו

 9 לא, דרור זה בנפרד.   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 10 זה בנפרד, כן. ח גלר:”רו

 11 אנחנו נתקן עכשיו כבישים, ריבוד והרחבת כבישים   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 12 למה דרור לא יהיה בריבוד?  א. מעודה:

 13 כי פה יש לנו הכנסות, שם אין לנו בכלל הכנסות.  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 14 כי דרור זה ריבוד, פה עושים הרחבה. זה בסדר.  ח גלר:”רו

 15זה מה שאני רוצה לדעת, הריבוד אין הכנסה, הרחבה יש. אז אני יכול  א. מעודה:

 16ה זה הרחבה? לא לעשות ריבוד ואחר כך לחייב לדעת מה זה ריבוד, מ

 17 הרחבה. 

 18 כן, זה צריך להיות בסעיף נפרד.  ה. פרי יגור:

 19אפרים, אני ממליץ מבחינה מקצועית להפסיק לעשות ריבודים בלי לטפל  רפפורט:’ אדר

 20 היום כשחוק העזר תוקן ואפשר לעשות מדרכות ללא בקשה,במדרכות. 

 21 אני מסכים איתו.  ח גלר:”רו

 22 מדרכות זה מתי,  מעודה: א.

 23 לעשות הכול יסודי. ח גלר:”רו

 24 תן לי לסיים.  רפפורט:’ אדר

 25 עד היום לא עשית מדרכות. א. מעודה:

 26אבל מה אתה רוצה? מה אתה מציע? אני רוצה להבין שלא   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 27 יהיה? 

 28סעיף אחד. אני אם הרחבה תגבה כסף. אם ריבוד, אל תעשה לי את זה ב א. מעודה:
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 1 רוצה ריבוד תגיד לי איזה,

 2 א עושים, עקרונית אנחנו לא עושים,אנחנו ל  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 3 יש רחובות שזה גם וגם. ח גלר:”רו

 4 ס"מ ואתה מחפש הרחבה. 20אתה מוסיף  א. מעודה:

 5 לפי החוק.  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 6 זה לא החוק. א. מעודה:

 7 הכול לפי החוק.  ר:”ר, יו”ר כוכבא, דד א. ב”עו

 8 בינתיים אתה ואני ביטלנו כמה רחובות. א. מעודה:

 9 כן.  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 10 ס"מ.  20אני אומר כל ההרחבות עד היום זה  א. מעודה:

 11 ס"מ,  20גם אם זה   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 12 אבל בואו נתקדם, נו. ח גלר:”רו

 13איזה , לא נתקדם. אני רוצה לדעת על מה אתם מוציאים ריבוד. לא א. מעודה:

 14 רחובות?

 15 יש רחובות שזה גם ריבוד וגם הרחבה.  ח גלר:”רו

 16 )מדברים ביחד(

 17 אני לא יודע אילו רחובות יכנסו, ח גלר:”רו

 18אתה יכול להעביר לנו את זה השבוע במייל איזה רחובות ריבוד ואיזה  א. מעודה:

 19 רחובות,

 20 אתה תתנגד, אפרים. תתנגד אחר כך בהצבעה.  ר:”ר, יו”וכבא, דד א. בר כ”עו

 21 לא מתנגד, מותר לי להבין? א. מעודה:

 22 . אבל אנחנו עושים,הצעת הצעה  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 23שתי וערב במכה אחת. אתה לא מציע הצעה. אתה לא יכול להכניס לי  א. מעודה:

 24ד. אל תערבב לי את שניהם. אומר ריבוד זה נושא אחד, הרחבה נושא אח

 25תכתוב הרחבת תגיד לי מה אתה עושה ריבוד או תוריד את המילה ריבוד 

 26 כבישים. זכותך. או לכתוב ריבוד הכול. אז תשלח לי איזה רחובות ריבוד,

 27 ברגע שיהיה לנו תוכנית, ח גלר:”רו

 28 הרחבה.  אנחנו צופים שכל ריבוד שיהיה יהיה גם כולל  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו
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 1 אין לי בעיה. אין לי בעיה, אז תכתוב הרחבה. א. מעודה:

 2לא רק, הריבוד הוא בחינם לא, אבל זה ריבוד והרחבה. זה   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 3 זה נכון,והרחבה בתשלום. 

 4 זה סמנטיקה. ח גלר:”רו

 5 סמנטיקה, בדיוק. זה נכון.   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 6ני רוצה לדעת מראש מכיוון שבזמנו קבענו שלפחות מטר או יותר זה א א. מעודה:

 7 נקרא הרחבה, ובהתאם לזה החוק קובע שצריך להוציא מכתב מראש,

 8 יש חוק עזר חדש.  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 9 כן, חוק עזר, א. מעודה:

 10 הודעה. ח גלר:”רו

 11 הודעה. א. מעודה:

 12 ר חדש יש. חוק עז  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 13 צריך להוציא מכתב. א. מעודה:

 14 פועלים לפי חוק עזר. ח גלר:”רו

 15 יפה. אז אם אתה תשלח מכתב שאתה מרחיב, א. מעודה:

 16 מה שכתוב זה מה שיבוצע. ח גלר:”רו

 17אז האזרח יודע ואין לי בעיה. אבל לא לעשות לי ריבוד ואחר כך לשלוח  א. מעודה:

 18ואני הולך  מתינים לבתי משפטרחובות שמ 8כמו שיש עדיין לו חיוב 

 19 להעיד בהם.

 20 בסדר גמור. רפפורט:’ אדר

 21 הלאה, הנושא הבא.  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 22 לא, יש לי עוד שאלה, א. לב:

 23 מטעם מי? ובראן:’ד ג”עו

 24 מטעם הפרוטוקול  א. מעודה:

 25 רת?סליחה בבקשה, רק שנייה, תן לו שנייה. מה אמ  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 26 ששמה אני אמרתי, א. מעודה:

 27 אפרים, בסדר, יצטטו אותך, אתה נהנה שמצטטים אותך.   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 28לא. אני מדבר, סליחה. הדברים שאני אמרתי זה אמת וכשאתה היית  א. מעודה:
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 1 חבר הנהלה,

 2 בסדר?  בסדר. רק שנייה. אתה נהנה וגם אני נהנה,  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 3כשהיית חבר הנהלה הסכמת איתי ולחמת איתי על כמה רחובות לבטל,  א. מעודה:

 4 כן? זמני,  ,וכשאתה עכשיו ראש מועצה

 5 אגב כשתהיה בבית משפט,  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 6 זמני עד אוקטובר.  א. מעודה:

 7 אגב תקשיב לי,זמני זה קבוע.   ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 8אז אני אומר, אחר כך יהיו בחירות. אבל אני לא, לא, לא, זמני זה זמני.  דה:א. מעו

 9אומר עד אוקטובר פתאום אתה רוצה לחייב את כל הריבודים של 

 10 האנשים. איפה המצפון שלך של אז ואיפה המצפון היום?

 11 כן איציק. אותו מצפון, לא השתנה. מה רצית לומר?  ר:”ר, יו”ד א. בר כוכבא, ד”עו

 12 בעיית התחבורה בישוב ידועה. :א. לב

 13 תגיד סעיף, על איזה סעיף. א. מעודה:

 14לא, לא, נראה לאן הוא חותר. הוא מתחיל הקדמה ואחר   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 15 כך.

 16 יפה, למדת.  א. לב:

 17מה אתה רוצה להקדים ולומר? יש בעיית תחבורה בישוב,   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 18 הצעת פתרון? אתה צודק. יש

 19היה תקצוב  2017, או יותר נכון 2016-ו 2017-יש בעיית תחבורה בישוב וב א. לב:

 20להכנת תוכנית אב לבעיית התחבורה בישוב ומשום מה היא לא בוצעה 

 21 זה התאדה ובעיות התחבורה, 2018-ועכשיו ב

 22 מה אתה מציע?  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 23ם את התוכנית אב הזאת או לעשות את רק הולכות וגדלות. לקיי א. לב:

 24הסקירה הזאת על הבעיות של כל הישוב, לא פרטני פרטני על כל רחוב 

 25 ורחוב, אלא להסתכל בראיה כללית על איך, 

 26 אני יכול לומר לך משהו?  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 27 בוחנים את כל בעיות התחבורה בישוב ונותנים פתרונות.  א. לב:

 28תקשיב לי, זה אחד הדברים שמצליח להטריד אותנו. אבל   ר:”ד, יו”כבא, עור א. בר כו”ד
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 1מה עושים? תוכנית המתאר של פרדס חנה כרכור התבססה בהגדלה שלה 

 2 , 653שעשו אותה על שני כבישים מרכזיים: כביש אחד 

 3 .653מחלף  א. לב:

 4 לא מחלף, עוקף. רפפורט:’ אדר

 5 ,653עוקף, סליחה. עוקף  א. לב:

 6פה שהרחיבו אותו. דא עקא שזה לא מתבצע ע"י  652-ו  ר:”ד, יו”בר כוכבא, עור א. ”ד

 7 משרד התחבורה. בנוסף,

 8 אז איך אתה נותן לתוכנית כזאת לעבור? ה. פרי יגור:

 9תני לי שניה לדבר אבל. זה לא אני, זה המחוזית לא   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 10 אישרה.

 11 זה גם לא אתה?  ה. פרי יגור:

 12אני שמעתי פה שניתח את נפחי התחבורה לפי החלטת   ר:”ד, יו”א. בר כוכבא, עור ”ד

 13המחוז על סמך הנתונים הבסיסיים, נקודת המוצא שלהם. מה נוצר בעיה 

 14 עוד אחת? אמרו מאחר שאנחנו כביש חוצה, 

 15 ישוב חוצה. א. לב:

 16פה ישוב חוצה, ישוב חוצה, נכון. יש פה כביש חוצה, יש   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 17נתיבים. בסופו של דבר היו התנגדויות, שינו את זה,  4אמרו שזה יהיה 

 18. באו גם התנגדויות וגם 4. אמרו יהיה רח' הדרים, 2-השאירו את זה ל

 19 .2השאירו את זה 

 20עכשיו הועדות המחוזיות זה כבר מעבר להחלטות שלנו, קיבלו החלטות  

 21מה שהם אישרו, ואנחנו  לגבי תוכנית המתאר שהנושא התחבורתי שזה

 22עכשיו מנסים לראות איך מתקנים. יהיה לנו ישיבות ולהגיד שאני חושב 

 23שצריך ללכת לכיוון של כבישים טבעתיים פנימיים או להרחיב חלק 

 24 מהכבישים, ללכת על רח' המלאכה לפתוח אותו בציר. 

 25נתיבים, למשל שאני גר בשכונת האלון כדי  4צריך ללכת פה על כביש  

 26ח, נציע כמה הצעות. היה לנו ישיבות עבודה, הדבר הוא לא פשוט, לפתו

 27אבל תוכנית המתאר עליה הושתת הדברים ועל זה יש גם, אתה יכול 

 28 להוסיף.
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 1זה בדיוק הסיבה שהיא לא הייתה צריכה להיות מאושרת. זה בדיוק  ה. פרי יגור:

 2 הסיבה, זה לב לבה של הבעיה של התוכנית הזאת. 

 3 יוק המקום שבאמת אני בא ואני אומר,אבל זה בד א. לב:

 4 הייתה הבטחה שזה יהיה ובסוף לא.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 5בואו נסתכל רגע על רחוב, רחוב, רחוב, רחוב. אני בא ואני אומר לכם זה  א. לב:

 6מה שהיה הכוונה, בתוכנית הזאת הסתכלו על כל הישובים ויתנו 

 7אחד אתה מגדיל לשני נתיבים,  פתרונות על הכול בתוך ראיה שמרחוב

 8רחוב אחר תעשה לצורך העניין חד סטרי או לא סטרי ואז אתה תוקע 

 9 במקומות אחרים. 

 10אבל אם אתה מסתכל ממבט על ורואה גם את ההתפתחות לאן הישוב  

 11הולך ואתה נותן מענה שהוא יכול להיות יהיה מדורג, יכול להיות שהוא 

 12יותר נכון ולא מנקודת המבט שלך יהיה בשלבים, אתה תיתן מענה הרבה 

 13, אלא נקודת מבט של אנשים Yאו הוא נוסע ברח'  Xשנוסע ברח' 

 14 מקצועיים, חברה מקצועית שיודעת לנתח,

 15אני אמרתי לאריה, לפני כשבוע אמרתי לו בנושא   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 16התחבורה מה אתה מציע? אז אריה ייתן לכם כרגע, אני הסברתי לכם 

 17הבעיות שיש, שאנחנו הולכים להתמקד בהם ולראות מה עושים, איך  את

 18פותחים יותר. יש שם כמה הצעות. אריה, בוא תגיד את דעתך גם. אני 

 19 הצעתי להביא אולי אפילו מישהו חיצוני, הוא אומר שלא. 

 20 אני רוצה להציע משהו.  מ. מגידש:

 21 בבקשה.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 22, שנה וחצי ביקשתי שיציגו לנו, 2016-אפריל, מאי לפני שנתיים, באני ב מ. מגידש:

 23לחברי המועצה, את תוכנית המתאר, את תוכנית התחבורה ואת תוכנית 

 24התעבורה. ואז חיים געש אמר זה עולה כסף, עניינים, סיפורים וזה לא 

 25 מומש.

 26אני מציע בואו תציגו לנו, לכל חברי המועצה, נזמן ישיבה להציג לכולם  

 27ת תוכנית המתאר, כי אני בטוח שאנשים פה לא, לא רוצה להגיד כולם א

 28ואני לא רוצה להגיד חלק, לא כולם, אני בטוח שאנשים לא מכירים את 
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 1תוכנית המתאר, לא יודעים אותה, לא מבינים את המשמעויות שלה. 

 2סליחה, לא מבינים, לא מכירים, לא יודעים את תוכנית התעבורה 

 3גו לנו, זה יבאר לכולם הרבה דברים לשאלות והתחבורה. בואו תצי

 4 ששואלים.

 5בסדר. אריה, מה יש לך לומר, בואו נשמע גם מה אומר   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 6 אריה. בבקשה.

 7 רגע, הוא לא ענה. שאלת שאלה. א. מעודה:

 8 לא שאלתי.  מ. מגידש:

 9 .לא, הוא אמר שהוא רוצה שנציג  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 10 אני אומר בואו תציגו, מ. מגידש:

 11אני אוכל להציג לכם, להראות לכם כבישים ומה צריך   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 12להרחיב או לא. אפשר לעשות את זה. אני רוצה לשמוע יותר מזה איך 

 13אנחנו מתגברים, תראו, רוב הבעיה היא בשעות העומס כמו בכל הארץ. 

 14התעבורה גם כישוב חוצה לישובים אחרים  איך אנחנו מתגברים על נפחי

 15 ? יש לנו פה בעיה מערכתית גדולה יותר.653שלא הכינו לנו את 

 16תסביר לי איך אתה אומר את כל מה שאתה אומר, ואני מסכימה עם מה  ה. פרי יגור:

 17שאמרת. אבל איך אתה אומר את כל מה שאתה אומר ומנגד בועדת 

 18ה יהיה ובנוה פרדסים, המשנה אתה מאשר פה הקלה ושם הקלה ופ

 19 כאילו כל מה שאמרת עכשיו עומד בחלל ריק.

 20כי יש שם זכויות קנייניות וראית שבועדות הערר הם   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 21 מקבלים, כל מה שהולכים לועדות ערר רובם זוכים. 

 22 היום שמעתי שועדת ערר החליטה שנתת היתר לא חוקי.  ה. פרי יגור:

 23 על מה?  אני לא יודע.   ר:”ד, יו”כבא, עור א. בר כו”ד

 24 להזכיר לך? ה. פרי יגור:

 25 שאני נתתי?  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 26 כן. ה. פרי יגור:

 27 לא יודע על מה מדובר.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 28 חתמת על היתר באופן לא חוקי בזמן שערר עמד ותלה על הבקשה. ה. פרי יגור:
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 1 איזה, של מי זה?  ר:”ד, יו”א, עור א. בר כוכב”ד

 2 החלטה מהיום.  ה. פרי יגור:

 3 אני לא קיבלתי את זה.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 4 היתר לא חוקי. ה. פרי יגור:

 5 מיכל שליט. רפפורט:’ אדר

 6 מיכל שליט?  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 7ני חושב שועדת הערר אנחנו ראינו את ההחלטה, אנחנו נלמד אותה. א רפפורט:’ אדר

 8 שגתה בגדול, אבל אנחנו נתייחס,

 9 אפילו אין לה סמכות.  ובראן:’ד ג”עו

 10 בדיוק, אבל בסדר. רפפורט:’ אדר

 11 אני לא יודע על מה מדובר. אני שומע ממך.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 12 זאת החלטה, ובראן:’ד ג”עו

 13חוקי, תני לנו גם קרדיט לחשוב  אגב זה שאומרים שלא  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 14 שהם לא האורים ותומים שיגידו לי שזה לא חוקי.

 15 יש עובדות. ה. פרי יגור:

 16 העובדות, בדרך כלל בעובדות אני צודק.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 17 ההיתר ניתן בזמן שערר עמד ותלה. ה. פרי יגור:

 18ם כל אחד. אני מתווכח עם המחוז, אל אני מוכן להתווכח ע ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 19 תגידי לי חוקי. אז מה אם החליטו? 

 20 זה חוקי להוציא היתר בזמן שערר עומד ותולה?  ה. פרי יגור:

 21 אבל אין סטנדינג לערר הזה.  רפפורט:’ אדר

 22 לא.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 23 יופי. זהו. ה. פרי יגור:

 24 אין סטנדינג לערר הזה. רפפורט:’ אדר

 25 לא יודע. אז יכול להיות שהביאו, אני צריך ללמוד,  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 26 זאת החלטה של ועדת הרישוי, ובראן:’ד ג”עו

 27 . סה טו, זהו. I rest my caseמה שנקרא  ה. פרי יגור:

 28זה שכתוב זה עוד לא אמור שזה מאה אחוז נכון. אני כל   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד
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 1 להם טעויות. בבקשה. פעם מגלה

 2 אני חושב שלועדת ערר אין סמכות אפילו לדון בעניין הזה. ובראן:’ד ג”עו

 3לכן אני אומר נבדוק את מה שאת אומרת. בבקשה, תביאו   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 4 לי. אגב לא קיבלתי כזה דבר.

 5 אריה, אתה יכול להתייחס בבקשה למה שאלדד ביקש?  א. לב:

 6אני להבדיל לא קופץ לדום כשאומרים לי ועדה או עבודה. אני חושב שלא  ט:רפפור’ אדר

 7נגלה הרבה ממצאים שאנחנו לא מכירים אותם אם נעשה תוכנית אב 

 8כוללת. תוכנית המתאר באה הצביעה על קשיים, הקשיים הם מובנים 

 9באופן בניית הישוב, והעובדה שאנחנו ישוב שנמצא בצומת דרכים 

 10שיך להיות כזה ואין שום סיכוי שבעולם שהדבר אזורית וכל עוד נמ

 11ישתנה, העולם לא יתהפך על צידו, עדיין יסעו כלי רכב דרך פרדס חנה, 

 12 בין אם זה צפון דרום, בין אם זה מזרחה מערבה. 

 13המאמץ צריך להיות מאמץ שמצד אחד כן לראות איך אפשר לפעול  

 14לייצר צירים להעביר את התנועה מחוץ לישוב ע"י עוקפים. מצד שני, 

 15שמנקזים תנועה פנים ישובית לצירים האורכיים. כמו למשל להוציא 

 16מצפון כרכור, מזרחה כרכור, כמה שיותר מהר לכביש אזורי או לחילופין 

 17במערב גם כן יציאה. ובנוסף לפעול להנגשת תחבורה ציבורית ביתר 

 18 יעילות מאשר היום.

 19מה שאמרת עכשיו? כי אני מסכימה  איפה זה מופיע בתוכנית העבודה כל ה. פרי יגור:

 20עם כל מילה שאמרת, אבל זה לא מופיע בתוכנית העבודה. לא תוכנית אב 

 21 ולא,

 22לא צריך תוכנית, אמרתי שאני לא חושב שצריך תוכנית אב. אבל אם  רפפורט:’ אדר

 23תתני לי לסיים אז אני אסביר. אחד הפתרונות לסייע לאזור הצפון מזרחי 

 24זה אכן כמו שאלדד אמר להריץ את סלילת רח' של כרכור וגם המושבה 

 25המלאכה עד אזור התעסוקה שזה הופך להיות רחוב מקביל לשדרות 

 26הנדיב שמאפשר לאו דווקא תנועה בינעירונית אלא תנועה עירונית, 

 27תאפשר תנועה, בעלי עסקים וכו' לנוע בתוך הישוב מבלי להידרש לעבור 

 28 דרך הצמתים והככרות שמעכב את התנועה. 
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 1או לחילופין להמשיך בנחישות לטפל בצמתים על דרך הים כדי לאפשר  

 2חיבור של רח' אורנים, רבי עקיבא, הדרים והפניה לרכבת ביתר יעילות 

 3ולא להיות בעצם מעוכבים ע"י התנועה החוצה. בשני הפרויקטים האלה 

 4כן מופיעים באופן שאני אסביר לכם, הם כן מופיעים אבל הם תלויים 

 5משל דרך רח' המלאכה, לרבות דרך גן הזהב שמחבר את בתקציבים, ל

 6רח' הגליל עד הככר של דרך הים הוא תלוי בתב"ע של פארק חנה פארק. 

 7אין מה לעשות, עד שנצליח להביא את התב"ע לאישור נוכל לסלול את 

 8 זה. 

 9אז זה בעיות קשות שהן לא נפתרות בן רגע, אבל כן יש מתווה עבודה, כן  

 10ה לדעתי הפתרונות. אני לא חושב שתוכנית אב זה אני יכול להציג מ

 11תגלה לנו איזה צפונות שאנחנו לא מכירים. זאת עמדתי המקצועית. 

 12 אתם יכולים להתווכח איתה, זה בסדר. 

 13אני חושב שדווקא להיפך. דווקא בגלל שאתה נמצא פה בישוב ומה  א. לב:

 14א שנקרא אתה כבר מקובע בתוך התפיסה המקומית לא ממקום רע אל

 15ממקום שאתה כבר בפנים, מישהו שבא מבחוץ ורואה את כל הדברים 

 16יכול לתת פתרונות ולהסתכל על זה בצורה יותר, אני לא רוצה להגיד 

 17 יצירתית אלא יותר ממוקדת לתחום שלו. בגלל זה אני מבקש, אלדד, 

 18 שומע.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 19זה לשנה הזאת, כי זה כבר יותר אני מבקש אם אפשר לשקול להכניס את  א. לב:

 20מדי, הבעיות שם רק הולכות ומצטברות ואני לא מדבר רק על הצירים 

 21המרכזיים, מדברים פה כבר על השכונות, מדברים כבר על כל הנושא 

 22 הזה של החניות. 

 23אני אומר לך אני בפגישה שתהיה אצל השר עם אריה   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 24 ה, את הכבישים. אנחנו נראה את המפ

 25 איזה שר? שר התחבורה? ח. בן צבי:

 26שר התחבורה, שתהיה, שתיקבע. אנחנו בשבוע הבא אני   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 27נפגש עם שר הפנים ואנחנו נביא לו את המפה, נראה לו את הכבישים, 

 28נראה את ההבטחות שהיה ונראה מה עושים. יכול להיות שנקבל ממנו 
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 1 א שולל את זה בכלל. סיוע. אני ל

 2 כן, יש מישהו, יש גם הרבה ממפלגת העבודה,  א. מעודה:

 3אני הולך לטפל בנושא התחבורה, זה יהיה אחד מסדר   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 4 היום. 

 5 גם אבי גבאי.  א. מעודה:

 6 שמה? ה. פרי יגור:

 7כנון כי זה כל כך ברור אין צורך אפילו להכניס את זה לת  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 8שכבישים שהובטחו, שהיו צריכים לנקז תחבורה הם לא נעשים, ואני 

 9 רוצה לשמוע מה הפתרונות שלו. 

 10הפתרונות שלו. בדרך כלל כשבאים למשרדי ממשלה באים עם פתרונות  א. לב:

 11 ואז אתה מקבל, 

 12 מה הפתרונות?  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 13ת, איך אתה מגיע למשרדי ממשלה? אתה מגיע עם אתה בא עם תוכני א. לב:

 14 תוכנית עבודה, אתה מגיע עם בקשה ואז ככה אתה מקבל.

 15בנוסף בפגישה עם הועדה המחוזית גם שם נעלה את   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 16 הנושא הזה. הנושא של התחבורה יקבל התייחסות מאוד גבוהה. 

 17רוצה לבוא להגיד לו תן לי פתרונות.  אני חושב שפה דווקא הטעות שאתה א. לב:

 18 אתה צריך לבוא עם פתרונות אליו ועם תוכנית עבודה.

 19יש לי פתרונות, אני אציע. אבל בינתיים הוא ביקש לעשות   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 20 כביש עוקף,

 21זה משהו אחר. צריך להסתכל על זה בשני מישורים, תנועה מה שנקרא  א. לב:

 22עה הפנימית שהיא הכי הרבה, היא באחריותנו ואנחנו חיצונית והתנו

 23 ?3יכולים לטפל בה. עמוד 

 24 , כן. 3עמוד  ח גלר:”רו

 25 שדרוג תחנת שאיבה בנוה אשר.  819. 3עמוד  א. לב:

 26 כן. ח גלר:”רו

 27 אלף. 300ואז זה נעמד על  2017-גם היה ב א. לב:

 28 עכשיו זה עדכון. זה תכנון של העבודה. ח גלר:”רו
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 1 זה עדכון, זה לא,אז  א. לב:

 2 כן. זה תוספת לתקציב. ח גלר:”רו

 3 ? 2017-אוקי. שדרוג קו המים קו ביוב ברח' תרפ"ט הוא ירד מ א. לב:

 4 לא, זה חלק מהסלילה.  רפפורט:’ אדר

 5 הבנתי. אוקי.  א. לב:

 6 למה הפרדתם אגב את הפיתוח שכונות מהוועדה?  ה. פרי יגור:

 7 יצוע.כי זה תכנון והשני זה ב רפפורט:’ אדר

 8 זה נושא אחר. כן, זה ביצוע וזה תכנון.  ח גלר:”רו

 9יש פה שצ"פים, מתקני ספורט ואיכות סביבה.  4אוקי. בשצ"פים בעמוד  א. לב:

 10כיתות  13מופיעים פה סעיפים אני חושב לא קשורים לפרק הזה, תוספת 

 11בבית ספר רבין, רכב טאטוא. לא יודע, זה נראה לי לא קשור למה שנקרא 

 12 ה. הפרק הז

 13אני אגיד לך, בתוספת של כיתות מה שנשאר לבצע זה מגרש ספורט, בגלל  ח גלר:”רו

 14 זה מופיע פה במתקני ספורט.

 15 זה מגרש ספורט בבית ספר, א. לב:

 16סיימנו את כל המכלול, את המבנה אנחנו כבר סיימנו, בנינו. מה שנשאר  ח גלר:”רו

 17תר מדי, אז הוא זה לבצע את המגרש ורכב טאוט אין לו אבא ואמא פה יו

 18 נכנס לפה.

 19 הוא גם מטאטא את השצ"פים, רפפורט:’ אדר

 20 אז הוא נכנס לזה.  ח גלר:”רו

 21הבנתי. התאמת מתקני שעשועים לתקן. בכלל, כי כל התוכנית הזאת של  א. לב:

 22המבנים הציבוריים אני אשמח לקבל איזושהי תוכנית עבודה מי, מה 

 23 הולכים לעשות. 

 24 . , אפרים4עמוד  נ. מנצור:

 25 כתוב לך בהמשך.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 26כן, אוקי. זה שני דברים שונים. עד כמה שאני יודע זה שני דברים שונים,   א. לב:

 27 יש את הגן הצפורים ויש את הגן במוסקוביץ.

 28 נכון. רפפורט:’ אדר
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 1שלשניהם כביכול יצא להם תב"ר. על התאמת המתקנים לאיפה, מה,  א. לב:

 2 כמה ולמה.

 3 אלה שקיימים.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 4התאמת המתקנים עושים סקר והבודק כשהוא מגיע ופוסל מתקנים,  ח גלר:”רו

 5אנחנו צריכים להעביר אותם לתקן. אז להגיד היום איזה מתקנים יפסלו 

 6 בשביל לדעת מה לציין, אי אפשר היום. 

 7עשינו איזושהי אנחנו כבר אמרנו ועדכנו את מליאת המועצה שאנחנו  

 8, מתוך זה אנחנו גזרנו 2017-עבודת רוחב על כל השצ"פים של המועצה ב

 9, שלושה שצ"פים שכרגע תוך מספר שבועות 2017-את תוכנית העבודה ל

 10 אנחנו יוצאים כבר למכרז לתחילת ביצוע.

 11אוקי. התאמת מגרש ספורט ממלכתי כרכור לשימוש הקהילה, על מה  א. לב:

 12 מדובר? 

 13סיימנו כבר את ההתאמה, מה שנשאר זה להאיר את המגרש. לבצע  ח גלר:”רו

 14 תאורה.

 15שאלה שהיא באמת, אני לא הצלחתי להבין מה הרציונל שעומד  א. לב:

 16מאחוריה. מגרש ספורט דשא סינטטי ליד בית ספר מרחבים. אני אסביר 

 17למה, מגרש ספורט יש בתוך בית ספר מרחבים והוא לטובת הציבור, 

 18בו. לצידו יש את הפארק, לצידו היה אמור להיות  מגיעים ומשתמשים

 19בתכנון אולי את הסקט פארק, בזמנו דיברנו סקט פארק מודולרי, לא 

 20סקט פארק רגיל עם העלויות הגבוהות שלו אלא מודולרי, הראיתי לחיים 

 21 את זה בזמנו. 

 22אלף שקל על מגרש ליד מגרש? למה לא לקחת את זה למתקן אחר,  500 

 23יש שמה פעילות מדהימה של ילדים והתנועה שמה של לפעילות אחרת? 

 24 הנוער שמגיע עם בני ברית מצידו והמגרש הזה, למה לעשות עוד מגרש?

 25 רוצים לחזק את זה. להיפך, אנחנו רוצים לחזק כאזור ספורט פעיל.  ח גלר:”רו

 26 כן, אבל למה לא מתקן אחר, נוסף, לא אותו דבר. א. לב:

 27מסוג אחר, זה דשא סינטטי, מגרש כדורגל. הוא  המגרש הזה זה מגרש ח גלר:”רו

 28 קצת אחר ממגרש מקורה של בית ספר מרחבים.
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 1בקול קורא הזה מופיע כמה סעיפים שאני באמת, תחשבו רגע, יש מגרש,  א. לב:

 2באים לשמה מגרש ספורט, פארק, שטח ריק, מועדון בני ברית. אתה 

 3ו. מגרש אחד צריך לתת מנעד רחב של מגוון פעילויות שהילדים יעש

 4נמצא, הם משחקים בו ומשתעשעים בו, למה לעשות עוד פעם עוד משהו? 

 5תחשבו רגע אם היה סקט פארק מודולרי, מתקני אימון פונקציונלי, כל 

 6 מיני דברים אחרים,

 7 משהו שונה. ח גלר:”רו

 8 משהו שהוא שונה ואז אתה נותן מנעד רחב. א. לב:

 9 אפשר,קודם כל, איציק, המקום הוא מ ח גלר:”רו

 10 יש משתמשים שונים.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 11 לבנות גם זה וגם זה.  ח גלר:”רו

 12 אבל עם התקציב הזה אתה יכול לעשות, א. לב:

 13 לא, התקציב הזה היה רק למגרש. לא יכולנו לבחור.  ח גלר:”רו

 14לא, לא, איציק, הפרויקט הזה רק למגרש סינטטי. זה לא או או. זה לא  א. אטיאס:

 15 הקצב רגיל של הטוטו שאתה יכול לבחור מתוך הרשימה. 

 16 עד כמה שאני זוכר בדרך כלל בקולות הקוראים של הטוטו יש לך, א. לב:

 17 אבל עונים לך.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 18 לא במקרה הזה. ח גלר:”רו

 19 אתה יכול להראות לי את הקול קורא הזה? א. לב:

 20 אין בעיה.כן. אני אעדכן אותך,  ח גלר:”רו

 21חוץ מזה אני רוצה להגיד לך שהאזור הזה נבחר כאזור ספורט שמתרחב  א. אטיאס:

 22 שמה.

 23 גם רמז ונוה פרדסים.  רפפורט:’ אדר

 24 כל האזור הזה זה ממש מרכזים. א. אטיאס:

 25וגם יש מצוקת מקומות, זה באמת אחד המקומות הפתוחים שאפשר  רפפורט:’ אדר

 26 לעשות שם פיתוח בסדר גודל גדול.

 27אבל אני אומר שצריך לתת מגוון, ברגע שהילדים מגיעים לשמה, יש לכל  א. לב:

 28 אחד מה לעשות, זה הרבה הרבה יותר טוב.
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 1 רבותי, בואו נתקדם.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 2 סיימתי. 4 א. לב:

 3 נעבור לתקציב רגיל? ח גלר:”רו

 4ח מעל ומעבר כל הנושא הזה של התקציב של הפיתוח הוא באמת מנופ א. לב:

 5 לפי באמת היכולת לבצע אותו. פשוט לא ריאלי.

 6 ניסינו להתאים את כל סוגי העבודה,  ח גלר:”רו

 7 כדי לפרסם בעיתונות, א. מעודה:

 8 רבותי, לא שייך לעיתונות. מה זה שייך לעיתונות?  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 9 לבוא לכתוב דו"ח ריאלי, א. מעודה:

 10 תסתכל בשנים שעברו אותו דבר. אנחנו שואפים.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 11 למה אתה לא כותב רכבת תחתית? א. מעודה:

 12 אנחנו שואפים.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 13 יהיה מעולה. ח. בן צבי:

 14ואם יהיה נוכל לבצע, נוכל לבצע כן. לא נוכל לבצע, נבצע   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 15 פחות. 

 16ה בדיוק הנושא של ניהול ובקרה. אתה פה שמת רף שאתה לא יכול ז א. לב:

 17 לעמוד בו.

 18 חברים, תקציב רגיל. ח גלר:”רו

 19 בבקשה, הלאה.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 20 לא, לא, רגע, אגפים.  א. לב:

 21 אגפים זה הסברים.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 22 )מדברים ביחד(

 23רשום מטרות ויעדים. מטרות ויעדים ציינתם פה ועדת אירועים.  2עמוד  א. לב:

 24אירועי יום העצמאות, אירועי פורים וכל זה. רציתי לדעת בעקבות זה 

 25שצומצם התקציב באופן משמעותי, האם מושבה רוקדת, כרכוריאדה 

 26 ואירועים בשכונות גם כן יורד. 

 27זה  כל מה שאנחנו ייעדנו אנחנו נעשה. אנחנו נראה איך אפשר לעשות את רינה:

 28 במסגרת התקציב, ואת האמת אולי נחרוג קצת. 
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 1 שנה שעברה למשל חרגו בחצי מיליון.  ה. פרי יגור:

 2 טוב, אני לא חורגת כל כך הרבה. רינה:

 3 אני רוצה לדעת האם תהיה חריגה בעסק הזה מראש.  א. מעודה:

 4 לא נותנים לחרוג. ח גלר:”רו

 5 שמעת? לא נותנים לחרוג. א. מעודה:

 6 אני מקיימת את כל מה שהחלטנו. בינתיים רינה:

 7 ומה אם לא יהיה לנו כיסוי ונחרוג? לא יהיה כיסוי על זה. א. מעודה:

 8 לא הייתה שנה אחת שבעדכון תקציב, ה. פרי יגור:

 9 )מדברים ביחד(

 10 אני יכולה כבר לענות? רינה:

 11 רגע, רגע, תנו לה לענות בבקשה. א. לב:

 12ממפעל הפיס וממשרד התרבות  מעבר לתקציב אני מקבלת, כבר קיבלתי רינה:

 13 אני מקבלת תוספות והתוספות האלה מאפשרות לי לעשות אירועים,

 14 מה, איך את מקבלת? לא דרכו? א. מעודה:

 15 רינה, זה לא את מקבלת. ה. פרי יגור:

 16 בטח שדרכו. רינה:

 17 דרך המועצה, בוודאי. ח גלר:”רו

 18 אבל זה בתוך התקציב. מאיפה בא התקציב? א. מעודה:

 19א, זה לא מתוך התקציב. התקציב שלנו הוא תקציב מועצה ואם אני ל רינה:

 20 מקבלת ממפעל הפיס זה תוספת. 

 21 סליחה, ממפעל הפיס זה לא נכנס לתקציב הזה שלך? א. מעודה:

 22 לא. רינה:

 23 לא, אם תהיה הכנסה נוספת, ח גלר:”רו

 24 אבל התקציב הזה זה מההכנסה שלנו. א. מעודה:

 25 נכון לעכשיו,לא, יש ממפעל הפיס  ח גלר:”רו

 26 למה זה לא יהיה בתוך התקציב? א. מעודה:

 27 אלף שקל. 50תקצבנו  ח גלר:”רו

 28 אז למה זה לא בתוך התקציב? א. מעודה:
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 1 אלף שקל ממפעל הפיס, נגדיל. 50אם יגיע מעל התקציב של  ח גלר:”רו

 2 אלף? 50אתה ביקשת מעל  א. מעודה:

 3 קול קורא שמופיע, ח גלר:”רו

 4לא במסגרת  150כדי שיהיה  50ואתה כותב פה  200ודע שזה או שאתה י א. מעודה:

 5 התקציב.

 6אפרים, כל קול קורא שמגיע אנחנו משתתפים, אנחנו לא יודעים איפה  ח גלר:”רו

 7 נזכה או לא נזכה. אנחנו לא יודעים.

 8 ?50קול קורא היום קיבלת  א. מעודה:

 9 נשתתף. קול קורא שיהיה אנחנו מילאנו, יהיה קול קורא נוסף ח גלר:”רו

 10 טוב. רינה סיימת? בבקשה, מה עוד?  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 11כל הנושא הזה של השילוט, אני לא רואה שהוא מופיע פה, כי  5עמוד  א. לב:

 12שילוט הוא הכנסות וראיתי שגם כן בהכנסות הוא ירד. קודם כל מה 

 13 הסטאטוס עכשיו על החוק עזר עירוני שהגשנו על השילוט?

 14 לא הגשנו.  :ח גלר”רו

 15 מה לא הגשנו? הייתה ועדה עם חיים, ישבנו הכנו, על השילוט רחוב. א. לב:

 16 , אין בו שינוי. 2005חוק עזר לשילוט זה חוק עזר משנת  ח גלר:”רו

 17 ג'ובראן, לא הגשנו? רגע, אני אחפש את המייל. א. לב:

 18 אנחנו נגיש חוק עזר בנושא חניות.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 19 תאשרו קודם את החוק עזר של החניה, זה הרבה יותר, ובראן:’ד ג”עו

 20 בדיוק.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 21 חניות בקרטונים. ח. בן צבי:

 22 לעשות סדר במושבה. ובראן:’ד ג”עו

 23 מה זה בקרטונים? א. מעודה:

 24 כל הנושא הזה היה כמה מפגשים, אתה זוכר? עם הנושא הזה של, א. לב:

 25לא, רצינו לעשות משהו אחר, איציק. רצינו לעשות תקצוב אחיד של  ח גלר:”רו

 26 השילוט וזה בתוכנית.

 27 איפה זה עומד היום? א. לב:

 28יש הזמנה ליועץ שהוא עיצב לנו גם את יתר השילוט, ברגע שהוא יגיש  ח גלר:”רו
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 1 אנחנו נאשר ואנחנו נתקדם.

 2 אבל כבר שנה וחצי עברה מאז אם אני לא טועה. א. לב:

 3 הוא עוד עובד על זה. ודה:א. מע

 4 מקצועי, הוא עובד הרבה זמן. א. לב:

 5 נכון, הוא עובד, עד הקדנציה הבאה. א. מעודה:

 6הבנתי. תוכנית עבודה של מחלקת משאבי אנוש. מתוכננת קליטה של  א. לב:

 7 אחוז משרה. מה הגדרת תפקיד שלהם?  80תקן כוח אדם נוסף, 

 8 באיזה עמוד בבקשה? א. מעודה:

 9 .6עמוד  א. לב:

 10 התפקיד של עובד או עובדת חדשה זה לרכז, לנהל משאבי אנוש, ח גלר:”רו

 11 לרכז או לנהל? יש הבדל. א. לב:

 12 באגף החינוך. ח גלר:”רו

 13 אגף החינוך? א. לב:

 14עובדים שאנחנו רוצים לשים נציג של  350-כן. אגף החינוך היום זה כ ח גלר:”רו

 15 א.משאבי אנוש בתוך האגף בשביל לרכז את הנוש

 16 עובדים? 3לא הבנתי, אתה מכניס  א. מעודה:

 17 לא, עובד אחת. ח גלר:”רו

 18 אחוז משרה. 80-מכניס עובדת אחת ב ש. בן צור:

 19 אולי עובד. ח גלר:”רו

 20 או עובד. ש. בן צור:

 21 בחינת צורך מחשוב תהליכי ניהול, א. לב:

 22 אתה צריך במכרז להגיד גבר או אישה. א. מעודה:

 23 כותבים הכול. ח גלר:”רו

 24 יצא המכרז? א. מעודה:

 25 יצא המכרז. ח גלר:”רו

 26 אני חושב. 10.8-ב  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 27 כן, המכרז פורסם, הוא עוד לא נסגר. הוא ייסגר בחודש ינואר אחרי, ח גלר:”רו

 28 יש לך כבר מועמדת מי שתזכה? א. מעודה:
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 1 לא.  ח גלר:”רו

 2 אז יש לך מועמדת שלא תזכה. א. מעודה:

 3 רבותי, הכול לפי החוק. בואו נתקדם, רבותי.    ר:”ד, יו”בר כוכבא, עור א. ”ד

 4 כן, איציק, מה השאלה?  ח גלר:”רו

 5 השאלה שיש עובדת שנתתם איזשהו סף שלא תוכל להתמודד.  א. מעודה:

 6 אוקי. הלאה.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 7וך. רק הסבר על בחינת צורך במחשוב תהליכי ניהול כוח אדם באגף החינ א. לב:

 8 מה אתה מדבר.

 9השנה אנחנו הכנסנו כל מיני אמצעי מחשוב בנושא של ניהול כוח אדם,  ח גלר:”רו

 10בנושא של נוכחות. היום עובד יכול להיכנס למערכת ולעדכן את 

 11 הנוכחות, לתקן, לשנות לחתום, להצהיר והכול באופן מקוון, ממוחשב.

 12 אתה מדבר על עובדי החינוך? א. לב:

 13 גם עובדי חינוך וגם יתר העובדים. כן. עובדי חינוך זה יותר עקרוני,  גלר:ח ”רו

 14 מה, באפליקציה, במחשב, במה אתם עושים את זה? א. לב:

 15 במחשב, כן. ח גלר:”רו

 16 במחשב. א. לב:

 17זה יותר עקרוני אצל עובדי חינוך בגלל הביזור של העובדים, כל אחד  ח גלר:”רו

 18זה יותר מורכב מאשר עובדים שעובדים נמצא בגן ילדים או בבית ספר, ש

 19 בתוך הבניין שיכולים להעביר כרטיס.

 20 אני רוצה את השורה האחרונה הסבר, בבקשה.  א. מעודה:

 21 לנו אין בעיה. ח. בן צבי:

 22 שיתוף עם ועד העובדים בהתאם לתוכנית רווחה,  א. מעודה:

 23 יש פה משגיח כשרות. י. צדקה:

 24 לחגים. אפשר לקבל הסבר מה הכוונה? מסיבות, אירועים ומתנות א. מעודה:

 25 הכוונה מה שכתוב. ח גלר:”רו

 26 אני רוצה לשמוע. מה? א. מעודה:

 27יש אירועים שהמועצה עורכת בהשתלמויות יחד עם ועד העובדים,  ח גלר:”רו

 28במשותף. יש השתלמות שנתית שאנחנו הולכים אחת לשנה, שאנחנו 
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 1מותות לקידום ימים בשיתוף עם הע 3-בדרך כלל יוצאים החוצה ל

 2 מקצועי. וזאת ההשתלמות המרכזית ויש עוד כמה, 

 3 לא, אבל כתוב מסיבות, אירועים ומתנות לחגים. מה זה? א. מעודה:

 4 וגם מסיבות, יש פורים, יש מסיבת פורים.  ח גלר:”רו

 5 לעובדים? א. מעודה:

 6 הכול לעובדים. ח גלר:”רו

 7 מה התקציב של, א. מעודה:

 8אלף שקל אנחנו  600הכול, גם השתלמויות והכול זה התקציב של סך  ח גלר:”רו

 9 נגיע אליו בתקציב. חברים בואו, עוד שאלות.

 10 אני ממשיך. מחלקת המים והביוב.  א. לב:

 11 איזה עמוד? ש. בן צור:

 12 .8 ח גלר:”רו

 13. תוכנית עבודה ויעדים, 2018-אבל אנחנו ב 2017. בקיצור למעלה מופיע 8 א. לב:

 14נה שעברה בתוכנית, אני לא יודע אם זה בוצע . זה היה כתוב גם ש2מס' 

 15או לא בוצע. אנחנו יודעים שאנחנו משלמים המון המון על מים בנושא 

 16 הזה. אז אם זה לא בוצע בשנה שעברה אם אפשר להבין למה. 

 17 איזה סעיף זה? ח גלר:”רו

 18שדרוג קו מים ברחובות המסילה, הדקלים  2בתוכנית עבודה ויעדים מס'  א. לב:

 19 עקב ריבוי פיצוצים בשנים האחרונות. והשחר 

 20 .2016-המסילה היה ב ה. פרי יגור:

 21 . 18-עבר עכשיו בתוכנית, זה עבר ל 2017-מה שלא בוצע ב ח גלר:”רו

 22 .2016-המסילה כבר ב ה. פרי יגור:

 23 אתמול היה ברח' הדקלים. ח. בן צבי:

 24 ,854שדרוג קו מים, הדקלים  839המסילה תב"ר  ש. בן צור:

 25 , כן. והדקלים ונילי.2018-המסילה רשום ב :ח גלר”רו

 26השאלה למה זה לא בוצע, עקב ריבוי של פיצוצים אז השאלה למה זה לא  א. לב:

 27 בוצע באופן מיידי.

 28רוב העיכוב זה הנושא של התכנון. לוקח הרבה זמן לתכנן, לאשר ולצאת  ח גלר:”רו
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 1 למכרז. אבל מה שלא הספקנו לעשות מתוכנן לעשות השנה. 

 2 והסתיים התכנון ועכשיו זה הביצוע.  839-המסילה תוכנן ב ן צור:ש. ב

 3 מאיפה יש לך את כל הניירות האלה? א. מעודה:

 4 חילקו לנו, אני הדפסתי אותם. הדפים עלי.  ש. בן צור:

 5 אני קיבלתי רק דף אחד מעמד האישה.  א. מעודה:

 6 הכי חשוב.  ש. בן צור:

 7 10יועצת, יועצת. מי זאת היועצת עם מעמד האישה, בכל הזמנה כתוב  א. מעודה:

 8 אלפים שקל? אני רוצה באמת לברר מה זה היועצת הזאת.

 9 בחלק של פעילויות המחלקה,  ה. פרי יגור:

 10 )מדברים ביחד(

 11רבותי, אנחנו רוצים להתקדם. חברת המועצה שואלת   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 12 שאלות. בבקשה.

 13 כנת תוכנית אב למים וביוב. בשנה שעברה הופיע ה ה. פרי יגור:

 14 כן. ח גלר:”רו

 15 מה קורה עם זה? ה. פרי יגור:

 16 היא הושלמה כמעט באופן מוחלט. רפפורט:’ אדר

 17 ומי אמור לאשר אותה? ה. פרי יגור:

 18תוכנית הביוב הוגשה ונדונה בוועדה המחוזית, בוועדה המשותפת הבין  רפפורט:’ אדר

 19תוקנו ותוכנית המים משרדית והיא אושרה עם איזה שהן הערות ש

 20 ממתינים לדיון במינהל המים.

 21 אפשר יהיה להציג לנו אותה באיזשהו פורום? ה. פרי יגור:

 22 כן, אפשר יהיה להציג.  רפפורט:’ אדר

 23 אז שיירשם תוצג לנו תוכנית הביוב והמים.  א. מעודה:

 24למטה כתוב אישור תוכנית האב למים. אז אם היא  7כי למשל בסעיף  ה. פרי יגור:

 25 כבר אושרה אז תמחקו את הסעיף הזה. בסדר?

 26 זה רק פורמאלי כי היו שמה איזה תיקונים מסוימים, אבל בסדר. רפפורט:’ אדר

 27ורציתי לשאול מה לגבי תשתיות המים בנוה פרדסים באופן ספציפי כי  ה. פרי יגור:

 28 אני לא רואה לזה התייחסות.
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 1 אין שום בעיה. רפפורט:’ אדר

 2 הנחל לגבי הניקוז. ובשכונת ה. פרי יגור:

 3אין בעיה של תשתיות מים בנוה פרדסים. כל מה שהיו ליקויים טופלו  רפפורט:’ אדר

 4ואין איזשהו משהו ייחודי שבעייתי בנוה פרדסים. ואגב כל הרעש שהיה 

 5בזמנו הסתבר שזה בעצם תשתיות לקויות בנכסים עצמם ולא בתשתיות 

 6 הציבוריות. 

 7 בשכונת הנחל?ומה לגבי הניקוז  ה. פרי יגור:

 8 כרגע אין תוכנית מעבר למה שבוצע. רפפורט:’ אדר

 9 )מדברים ביחד(

 10 טוב, דבר בבקשה, אריה.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 11יש תוכנית שלקחה את דרום מערב כרכור, האזור הזה, והיא מדברת על  רפפורט:’ אדר

 12 מיליון שקל.  130פרויקט של 

 13 ני הולכת?אלדד, מתי לחזור אם א ש. בן צור:

 14רבותי, מתי אתם רוצים שאנחנו, אנחנו רוצים ללכת   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 15 ולחזור, מתי תסיימו את השאלות שלכם, מחרתיים? 

 16 איזה התנשאות וגועל נפש של, א. לב:

 17 לא,   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 18 בתור ראש רשות, א. לב:

 19 שאלו. שאלו שאלה,אבל   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 20 שאלו? א. לב:

 21 כן, ואני עניתי לשאלה.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 22 זה נשאל ע"י חברי מועצה וראש מועצה בפועל שמזלזלים בצד שכנגד,  ה. פרי יגור:

 23 בבקשה, בבקשה.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 24 פשוט ביזיון, א. לב:

 25 וזה ממש לא מקובל, ה. פרי יגור:

 26 איך שאתה מתנהג.  לב:א. 

 27 לא מה שאתה אמרת ולא מה שאת אמרת.  ה. פרי יגור:

 28 אין בעיה.  ש. בן צור:
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 1 הביזיון זה הייתה ההתנהגות אתמול בוועדה לתכנון ובניה.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 2 זה לא לעניין.  ה. פרי יגור:

 3 זה גם לא לעניין צורת ההתנהלות. ש. בן צור:

 4 את אל תעירי לי על צורת ההתנהלות, תסתכלי על עצמך. ה. פרי יגור:

 5 אני מסתכלת על עצמי מצוין.  ש. בן צור:

 6עד עכשיו לא היה שום דבר שלא קשור, שלא ראוי להתנהלות. איציק  ה. פרי יגור:

 7 שאל שאלות נוקבות, אפרים שאל שאלות נוקבות, 

 8 הכול טוב. ש. בן צור:

 9 עו בקשב רב.וגם התשובות שלך נשמ ה. פרי יגור:

 10 כל השאלות שלך הן נוקבות.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 11 אז את תקשיבי עד הסוף, עד האות האחרונה שאני אגיד פה.  ה. פרי יגור:

 12 יאללה רבותי, בואו נמשיך.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 13 מה זה יאללה, אנחנו בשוק?  א. לב:

 14 אז בואו נמשיך.לא,   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 15 אנחנו מכבדים אותך, תלמד לכבד.  א. לב:

 16 בבקשה להמשיך.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 17 תודה רבה לך.  א. לב:

 18 לגבי התשתיות אמרת דרום מזרח כרכור, מה אמרת? ה. פרי יגור:

 19 כן, שאלת אותי על ניקוז, הסברתי מה התשובה. רפפורט:’ אדר

 20 מיליון.  3ראשונה שומעת את המספר  אוקי. אני פעם ה. פרי יגור:

 21 אני חושב שאמרתי אותו יותר מפעם אחת. רפפורט:’ אדר

 22מיליון ואני שואלת  3אוקי. אני שומעת אותו פעם ראשונה את המספר  ה. פרי יגור:

 23 היות,

 24 אריה, זה כל האזור מאחורי המועדון? ח. בן צבי:

 25 מדבר על הצד של,  לא, לא, זה משהו אחר. זה תלפיות, אני רפפורט:’ אדר

 26 אני רוצה לשאול שאלה. היות שבתקציב,  ה. פרי יגור:

 27 )מדברים ביחד(

 28 תקשיבו לי, אתם מפריעים לה. כן.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד
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 1 אוקי. אתה דואג לה.  א. מעודה:

 2 לא, אני דואג לדיון.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 3ר שורות, עשרות שורות בתקציב הפיתוח ואני אנחנו רואים פה אינספו ה. פרי יגור:

 4מיליון ויש פה גם פרויקטים  3שואלת את עצמי אם אתם אומרים שזה 

 5שמתוקצבים בהרבה יותר, למה לא להכניס את זה לתקציב הפיתוח? ולו 

 6מיליון  3רק בשביל לסמל איזשהו דגל, איזשהו סדר עדיפות בישוב הזה? 

 7ואולי נצליח כן לעשות משהו מתוך זה לא ברומו של עולם, באמת שלא. 

 8 זה. אני מבקשת שזה יכנס לתקציב הפיתוח. 

 9לא חשבנו עכשיו להכניס את זה. יש לנו את סדרי   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 10 העדיפויות האחרים.

 11 לא. אז אני רוצה, ה. פרי יגור:

 12 בסדר. מותר לך.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 13 וצה להצביע על זה.אני ר ה. פרי יגור:

 14 תצביעי על זה. אנחנו נעלה את זה להצבעה ונחליט.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 15 בסדר גמור.  ה. פרי יגור:

 16 בבקשה, בואו נמשיך.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 17 למה אתה לא רוצה להכניס. א. מעודה:

 18 ות,אני רוצה אבל אין לי אפשר  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 19מי קבע את סדר העדיפויות? אתה אומר קבענו את סדר עדיפויות. מי  א. לב:

 20 קבע את סדר העדיפויות?

 21 נקבע לפי הצרכים של הישוב.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 22 איך? מי קבע?  א. לב:

 23 הצוות המקצועי לפי הצרכים של הישוב.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 24אבל אתה ראש רשות, אתה לא אמור לקבוע את סדר  הצוות המקצועי? א. לב:

 25 העדיפויות?

 26 אני חושבת, ה. פרי יגור:

 27 רגע, רגע, הגר. א. לב:

 28 רן, יש איזושהי התנגדות להכניס, ה. פרי יגור:
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 1 כן, זה בהרבה יותר מורכב, רפפורט:’ אדר

 2 למה? ה. פרי יגור:

 3 הפוך את כל הרחוב.ככה, כי לעשות תשתית ניקוז ברח' הנחל צריך ל רפפורט:’ אדר

 4 מיליון. 3אבל אמרתם  ה. פרי יגור:

 5 נכון. ח גלר:”רו

 6 נו? ה. פרי יגור:

 7 אומדן, זה רק אומדן.  ח גלר:”רו

 8אלף שקל לבדיקת אומדן, משהו. צטל'ה קטן, משהו.  500אז תשימו  ה. פרי יגור:

 9 להתחיל לפעול למען השכונה הזאת והתושבים הותיקים. 

 10 שים הרבה למען השכונה בלי שום קשר. באמת. אנחנו עו רפפורט:’ אדר

 11 היית שם בגשם האחרון? ה. פרי יגור:

 12אני נמצא שם, הייתי הרבה פעמים כשהרחוב הוצף ולכן לפני שנתיים  רפפורט:’ אדר

 13 טיפלנו בתעלה שמחברת את הרחוב,

 14 בסדר, כי חייבים לטפל בתעלה, ה. פרי יגור:

 15כלום ואנחנו הרחבנו אותה, טיפלנו ולכן  לא, לא חייבים. לא עשו בה רפפורט:’ אדר

 16שיפרנו את הפניית המים וניקוז המים מהרחוב. ויש סדרי עדיפויות 

 17 אחרים. 

 18 אז רח' הנחל ימתין לסדרי עדיפויות לעשות מגרש סינטטי לכדורגל. א. מעודה:

 19 זה תקציבים שונים, זה לא רלוונטי. באמת לא קשור אחד לשני.  רפפורט:’ אדר

 20מגרש סינטטי ולסדר שמה זה, אבל רח' הנחל ישבו ויאכלו אותה עם  א. מעודה:

 21 הגשמים. ככה זה החשיבה. 

 22. 17, 15, 2016בחינת קרן, קבלת קרן שיקום מרשות המים לשנים  8סעיף  א. לב:

 23 אתה יכול להסביר במה מדובר?

 24 כן. ח גלר:”רו

 25 בכמה הערכה שלך של תקצוב? א. לב:

 26ל קוב מים שאנחנו רוכשים הולך לנושא של היום איזשהו סכום מכ ח גלר:”רו

 27שיקום, לקרן שיקום. זה כסף שהוא נצבר במקורות ולאחר שאנחנו 

 28מבצעים עבודות ומדווחים לחברת מקורות, אפשר לקבל את הכסף 
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 1חזרה. וברגע שנבצע עבודות, נדווח ונקבל אז זה יקל עלינו מבחינת 

 2 והביוב.המקורות העצמיים לבצע עבודות פיתוח בתחום המים 

 3 עוד לא עשיתם?  16-ו 15אז  א. מעודה:

 4 אנחנו צוברים את החשבונות בשביל לדווח ולקבל את הכסף בחזרה. ח גלר:”רו

 5 שלוש שנים אחורה? א. מעודה:

 6 20סך הכול הנושא של המים והביוב לא הרבה שנים אצלנו, היה כמעט  ח גלר:”רו

 7 שנה במשאבי מים,

 8 זה? אז למה אתה מכניס את  א. מעודה:

 9 זה כבר אצלנו.  2015-לא, מ ח גלר:”רו

 10 למה אין לך איזשהו סכום שאתה יכול להגיד, 17, 16, 15-אז אני שואל מ א. מעודה:

 11 הדיווח לוקח זמן, הוא מורכב. ח גלר:”רו

 12 שלוש שנים? ארבע שנים? א. מעודה:

 13 למה ארבע שנים?  רפפורט:’ אדר

 14 .17, 16, 15 א. מעודה:

 15 ולך לאיבוד.הכסף לא ה ח גלר:”רו

 16 לא, ברור. אבל אתה למה לא הגשת לבקש סכום, יכול להיות, א. מעודה:

 17 קודם כל הגשנו, אפרים. רפפורט:’ אדר

 18 נראה לך שרן לא רוצה כסף? ח. בן צבי:

 19 אבל יש מחלוקת להוכיח שאכן בוצעה ההשקעה. זה לא בכזה קלות.  רפפורט:’ אדר

 20 יש השלמות.  ח גלר:”רו

 21 ת אם אתה לא הגשת את זה עם ניירת. עם ניירת הגשת.איך הגש א. מעודה:

 22 זרקתי מספר באויר? בטח שעם ניירת. יש מחלוקת. רפפורט:’ אדר

 23 אפרים, הדיווח הוא מורכב, בסוף נקבל את הכסף.  ח גלר:”רו

 24 על איזה סכום בערך מדובר? א. מעודה:

 25 עשינו עבודות פיתוח בכמה מיליוני שקלים. ח גלר:”רו

 26 ה הגשתם בינתיים? הוא אומר יש מחלוקת.כמ א. מעודה:

 27 את מה שביצענו. ח גלר:”רו

 28 מחלוקת אם לכלול את זה, להוכיח שזה עבודה. רפפורט:’ אדר
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 1 אוקי. כמה כסף בינתיים הגשתם? בלי המחלוקת.  א. מעודה:

 2 מספר מיליונים, אפרים. ח גלר:”רו

 3 כמה? א. מעודה:

 4 לא זוכר את הסכום. ח גלר:”רו

 5 מיליון? 10, 30, 20יכול להיות  זה א. מעודה:

 6 . 3, 2 ח גלר:”רו

 7רן, מה זה לא זוכר את הסכום? בחייאת, כאילו אתה לא זוכר סכומים?  א. לב:

 8 אין דבר כזה.

 9 רן, תגיד מה הסכום.  א. מעודה:

 10יש הבדל בין הנחיות לבין הראיה שלנו. הרבה פעמים עבודות שאנחנו  ח גלר:”רו

 11 עשינו לא מאושרות,

 12 מה הגשתם לפי מה שראית?  ה:א. מעוד

 13 מספר מיליוני שקלים, חשבונות, ח גלר:”רו

 14 מה זה מספר? תגיד מספר. א. מעודה:

 15 מיליון שקל. 3-ל 2עוד פעם בין  ח גלר:”רו

 16 זהו? א. מעודה:

 17 כן, מה שעשינו.  ח גלר:”רו

 18 אבל מקודם אמרת עשרות.  א. מעודה:

 19 אמרתי עשרות? ח גלר:”רו

 20 לא אמר עשרות. לא, הוא רפפורט:’ אדר

 21 אמרתי מספר מיליונים, כמה מיליונים. ח גלר:”רו

 22מיליון זה כלום. אתה לא זוכר מדויק, כשאתה  4-ל 3זאת אומרת בין  א. מעודה:

 23רוצה אתה תזכור בדיוק כמה משכורת של עובד עד האגורה האחרונה, 

 24 ואת זה אתה לא זוכר וגם אתה לא זוכר?

 25 ה, אני רק ליוותי את ההגשה.אני לא הגשתי את ז רפפורט:’ אדר

 26 לא זוכרים, רבותי. מה עכשיו אתה עושה להם,   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 27 לא, אני מרגיש שהוא מסתיר.  א. מעודה:

 28 אז לא מסתירים.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד
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 1 מה יש פה להסתיר? ח גלר:”רו

 2 כמה כסף? א. מעודה:

 3ל בנושא מנהל מחלקת מים שעבד במועצה, הוא אז אני אומר מי שטיפ ח גלר:”רו

 4 עזב, יש מנהלת חדשה, ממשיכה לטפל בזה.

 5 אז אם נשאל את המנהלת החדשה היא יודעת מה הסכום, א. מעודה:

 6 בחפיפה לעשות את העבודה, ייקח לה זמן גם להיכנס לנושא. ח גלר:”רו

 7 אבל אמרת שהגשתם.  א. מעודה:

 8 נכון. ח גלר:”רו

 9 הגשתם? אז מה א. מעודה:

 10 מיליון שקל.  3-ל 2אז אני מסביר לך. בין  ח גלר:”רו

 11 טוב, בואו נתקדם בבקשה, רבותי. כן, מה הלאה?  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 12-סיום הכנת תיק מים וסיום רכישת ציוד מים זה גם מופיע ב 9בעמוד  א. לב:

 13 , כאילו מה זה לא הסתיים מאז או שכל הזמן קונים, 2017

 14 איזה שורה, איציק? גלר:ח ”רו

 15. 2017-. זה הופיע גם ב2018בעיקרי תוכנית עבודה ותקציב לשנת  4סעיף  א. לב:

 16 מה, זה עוד לא הסתיים הכנת תיק מים,

 17לחירום? לחירום כל הזמן צריך לעדכן אותו. זה תיק שהוא חי, זה תיק  ח גלר:”רו

 18 שהוא כל הזמן בעדכונים.

 19 גם יש הצטיידויות. רפפורט:’ אדר

 20 תרגיל פריסת תחנת לחלוקת מים.  10בסדר, אני רוצה להבין. עמוד  א. לב:

 21 אגב אלדד, ועדת בטחון לא התכנסה, ה. פרי יגור:

 22 עכשיו זה לא רלוונטי.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 23 אני רק אומרת. ה. פרי יגור:

 24 בסדר.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 25כנון שלוש כיתות גני ילדים עבור אוכלוסיה עם , אגף ההנדסה, ת11עמוד  א. לב:

 26צרכים מיוחדים. השאלה היא באמת איפה זה הולך להיות מוקם ואם 

 27מישהו יכול להגיד, כאילו אני רואה שיש הרבה גנים צרכים מיוחדים, 

 28 מבורך מאוד. האם זה,
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 1 רבותי, אתם מרעישים.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 2 ם שמגיעים מחוץ לישוב או שזה לתלמידי הישוב. תלמידים או ילדי א. לב:

 3 זה גם וגם. גם וגם. גם היום יש, ח גלר:”רו

 4 יש מיפוי לכזה דבר? נעשה מיפוי, יודעים מספרים? א. לב:

 5יודעים מספרים. קודם כל כבר היום יש גן אחד של ילדים עם בעיות  ח גלר:”רו

 6 ץ לישוב.אוטיזם שגם יש שם ילדים מן הישוב ויש גם ילדים מחו

 7אבל לצורך שלוש גנים, כיתות גני ילדים, שלוש כיתות גני ילדים נוספים.  א. לב:

 8 זאת אומרת לילדים עם צרכים מיוחדים.

 9 כיתה אחת כבר ישנה. ח גלר:”רו

 10. יש לנו עד כדי כך בישוב ילדים עם צרכים 4אחת ישנה. זאת אומרת יהיו  א. לב:

 11 מיוחדים?

 12 ילדים. 7, 6סך הכול  הגן שם דרך אגב זה ח גלר:”רו

 13זה לא גן מלא. לא רק זה, החשיבה היא שזה יהיה נספח לבית הספר  רפפורט:’ אדר

 14 לחינוך מיוחד שמזין אותו ואז כמכלול אחד. 

 15 כן, מה עוד?  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 16 מקלטים.  61החזקת מחסני חירום של הרשות  6רגע, סעיף  א. מעודה:

 17 .6, אפרים, לא 7זה סעיף  מ. מגידש:

 18 .7לא, לא. כן, סעיף  א. מעודה:

 19 זהו, התפלאתי. כן.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 20אני צריך לעשות איזושהי טעות כדי שנשמע את קולך הערב. לא שמעתי  א. מעודה:

 21 את קולך, כשהיית רק לפני שתי ישיבות היית הפעיל,

 22 אפרים,  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 23 וכולנו ישבנו ונהנינו מזיו פניך.  :א. מעודה

 24 אפרים.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 25מקלטים ציבוריים זה יפה  61אוקי. אני רוצה להבין עם כל הכבוד  א. מעודה:

 26שכתוב. אבל מעל למחציתם הם מושכרים והאנשים שמה שנמצאים 

 27שמה מטפלים בהם ומשלמים שכר דירה ומשלמים מים או שלא 

 28 דירה אבל הם מטפלים בהם. משלמים שכר
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 1 4, 3מקלטים? כדי שיהיה לעוד בן אדם רכב ועוד  61למה אתה כותב לי  

 2. כולנו יודעים. חצי מכל המקלטים האלה לכל 61עובדים ועוד כאלה? אין 

 3, 30מיני תוכניות למיניהם שישנם פה בישוב. אני רוצה לדעת מאחר ומעל 

 4ציב הזה שיהיה לזה מעל מחצית אז צריך גם לעשות מחצית מהתק

 5משמעות כשאנחנו נגיע לתקציב של המקלטים. מישהו יכול לענות לי? 

 6 דממה. אוקי. 

 7פיתוח תשתיות כבישים ושיפור בטיחות, סעיף י' הסדרת שביל  12עמוד  א. לב:

 8אופניים מנוה פרדסים לאורך שד' הציונות עד תחנת הרכבת. מברך את 

 9 שזה מופיע בתקציב.  זה, מתפלל שזה יקרה, אבל אני לא רואה

 10 הגיעה רק לאחרונה הרשאה ממשרד התחבורה לתכנון. רפפורט:’ אדר

 11 הגיעה? כן?  א. לב:

 12אני חושב שזה כן היה צריך להיות. אם לא, אנחנו נכלול את זה כי אנחנו  רפפורט:’ אדר

 13 נתחיל לתכנן.

 14 מברך ואם זה קיים שאפו ענק. סעיף ד' פיתוח מתחמי מגורים חדשים, א. לב:

 15, ד', תכנון תוכנית בינוי במערך מגרשי חניה תת קרקעיים במרכז 13עמוד 

 16 המושבה עפ"י תוכנית בנין עיר חדשה. אפשר לקבל הסבר רגע? 

 17 חניון תת קרקעי,  א. מעודה:

 18אחוז מחניונים תת  90תוכנית המתאר החדשה מדברת   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 19 קרקעיים.

 20 לפני זה. אבל יש עוד ה. פרי יגור:

 21 אז תגידי. א. מעודה:

 22 תוכנית המתאר אומרת.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 23 מה, איזה עמוד? א. מעודה:

 24 .19כל סעיף   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 25לא, אני שואלת את עצמי איך ראש המועצה מטפל בתכנון סטטוטורי,  ה. פרי יגור:

 26ס חנה על הפארק כשיש לו בקידום תוכנית לפיתוח מתחם מגורים פרד

 27 שם שטחים. 

 28 אני אישית?  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד
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 1 לא? ה. פרי יגור:

 2 הוא לא מטפל בזה.  רפפורט:’ אדר

 3 אז למה מנעת את עצמך, ה. פרי יגור:

 4 זה כבר טופל.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 5 אז למה מנעת את עצמך מניגוד עניינים בוועדה?  ה. פרי יגור:

 6 בשעתו כשדיברו?  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 7 כן. ה. פרי יגור:

 8יצאתי החוצה. יש לבן שלי שם. אני לא מטפל בשום דבר,   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 9 מה את מעלה את זה,

 10 לא, רציתי לשאול. ה. פרי יגור:

 11 אין לי שום ניגוד עניינים.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 12 אתה אמרת, גור:ה. פרי י

 13 עשיתם מזה סתם און וכשלת כהרגלך באון הזה.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 14 זה דווקא לא אני, זה אפרים. ה. פרי יגור:

 15 את הלכת לתקשורת, עשית דבר שלא ייעשה.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 16 אתה טועה בבן אדם, אבל תמשיך להאשים. זה דיבה יפה. ה. פרי יגור:

 17 לא, יש לי את זה. זה שמור לי.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 18 זה ממש לא אני, אלדד. ה. פרי יגור:

 19 כשאמרו לך שאתה שרבבת את שמי, א. מעודה:

 20 הוא מתבלבל. ה. פרי יגור:

 21 שאני לא צד בעניין. א. מעודה:

 22ת אני לא מתבלבל. זה מראה כיצד אתם מנהלים א  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 23 הנושאים הפוליטיים, עוברים לפסים אישיים,

 24 אני הייתי איתך אז בקואליציה, תירגע, תירגע.  א. מעודה:

 25 זה לא רלוונטי.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 26רק אתה לא שולט בפה שלך. אתה שולט ימינה ושמאלה, גם למעודה  א. מעודה:

 27 אפרים,

 28 טי, זה לא רלוונ  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד
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 1 ולא ידעתי שיש. א. מעודה:

 2 זה לא רלוונטי,  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 3 זה רלוונטי. היא שאלה שאלה. א. מעודה:

 4 זה רלוונטי לגביה.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 5 היא שאלה שאלה. א. מעודה:

 6וקי. אני היא מנסה לקשור דברים שלא קשורים. בסדר, א  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 7 מבין. כן. 

 8 יש עוד משהו בדף הזה? א. לב:

 9 . 2016-לא. למעשה כל מה שקשור להתייעלות האנרגטית זה העתקה מ ה. פרי יגור:

 10 בסדר, אבל עכשיו הגיע ההסכם.  רפפורט:’ אדר

 11 מה עוד, רבותי?  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 12 תקציב. התקנת תאורה במסלול הפארק, לא ראיתי את זה ב א. לב:

 13 לא נכנסים לרמה כזאת.  רפפורט:’ אדר

 14 זה מתוכנן.  ח גלר:”רו

 15 יש, מתוכנן. רפפורט:’ אדר

 16 יש? מתוכנן? א. לב:

 17 כן. ח גלר:”רו

 18 זה יצא השנה לפועל? א. לב:

 19 יבוצע. כן. ח גלר:”רו

 20 אוקי. כל הכבוד לזה. א. לב:

 21וריים, תחזוקתם היה כתוב הכנת תוכנית אב לפיתוח גנים ציב 2016-ב ה. פרי יגור:

 22 ושדרוגם לרווחת התושבים. 

 23 עשינו את זה.  רפפורט:’ אדר

 24 השלמנו את התוכנית.  ח גלר:”רו

 25 מה עוד? קדימה. אנחנו רוצים לשמוע.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 26 אני רוצה סעיף י"א.  א. מעודה:

 27 באיזה עמוד? ח גלר:”רו

 28 ע"י תוכנית לשינוי יעוד,. מה זה מימוש נכסי מועצה 13בעמוד  א. מעודה:
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 1מה שאמרתי לפני כן שיש מקומות שיש קרקע שייעודה מבני ציבור אבל  רפפורט:’ אדר

 2בפועל היא ריקה ומצד שני יש קרקע שהיא מגורים ויש עליה מבני ציבור, 

 3 אז עושים הצרחות ואז אפשר יהיה לשווק את הקרקע. 

 4 כן. אפרים, זה עברית.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 5 זה גם משהו משנה שעברה, זה לא משהו חדש.  ה. פרי יגור:

 6 זה היה עם המעון ראשונים,  ח. בן צבי:

 7אני רוצה לבוא ולהעיר הערה מאוד כואבת. יש לנו שני בתי ספר, אחד  א. מעודה:

 8רבין ואחד בגין, ולצערי כל הניירות פה שבילים, אמא של האימא שלהם. 

 9עתי מה זה שבילים. עכשיו אני מנסה לעכל למה אתה לא כותב פה, לא יד

 10 שזה בגין. 

 11 אתה צודק. רפפורט:’ אדר

 12וגם בתמונה שמה שבילים. אמא שלהם. מה יש? את רבין ידעו להגיד  א. מעודה:

 13רבין, פה בגין מחקו, מחקו, שבילים, דמוקרטי. מה יש? אי אפשר לכתוב 

 14 ליד זה שבילים ודרכים וכבישים ומדרכות ובגין?

 15 הערה מתקבלת.   ר:”ד, יו”בר כוכבא, עור א. ”ד

 16 זה יהיה, זה ייושם שם, א. מעודה:

 17 לא, לא בזה, ההערה מתקבלת פה.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 18 פה זה לא מעניין, זה רק בינינו. אני מדבר פה.  א. מעודה:

 19 פה זה הם כתבו את זה.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 20 להעיר להם. אז אתה צריך א. מעודה:

 21 אני אעיר למנהלת האגף שתעיר להם.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 22 בכל מכתב שיופנה למועצה יהיה כתוב בגין.  א. מעודה:

 23 כתוב גם בגין.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 24אני אעביר את הידיעה למרכז הליכוד שאתה תומך בליכוד. הלאה.  מ. מגידש:

 25 תמשיך. תמשיך.

 26 אני לא תומך, סליחה. ה:א. מעוד

 27 סליחה, אני חוזר בי. לא אמרתי כלום. מ. מגידש:

 28סליחה. בגין משכמו ומעלה, גם מפלגת העבודה וכולם יודעים שבגין היה  א. מעודה:
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 1אישיות. אף אחד לא מתווכח. עכשיו הליכוד סיפור אחר. יש בני אדם 

 2 שתומכים בליכוד, במפלגת העבודה,

 3 תמשיך. מ. מגידש:

 4 אפרים.  ר:”ד, יו”. בר כוכבא, עור א”ד

 5 סליחה, לא אמרת לו לא להעיר, אז אני משיב. כל אדם, א. מעודה:

 6 אבל משיב כהלכה.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 7 כל אדם יבחר במי שהוא, א. מעודה:

 8 )מדברים ביחד(

 9, כל המטרות והיעדים של מחלקת התפעול זה גם כן העתק 17עמוד  א. לב:

 10. מדובר פה תהליך רא אורגניזציה. תהליך רא אורגניזציה 2017-הדבק מ

 11 צריך לקרות באיזושהי דרך. מה נעשה פה?

 12 )מדברים ביחד(

 13 איציק, זה מחלקת אחזקה, זה עבודה שוטפת.  רפפורט:’ אדר

 14 לא, תסתכל. על מנת לעמוד, א. לב:

 15 )מדברים ביחד(

 16 שיצא. בבקשה, תמשיך.סליחה. מי שרוצה לדבר   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 17, מטרות ויעדים 17אני חוזר בפעם השלישית. מחלקת התפעול, עמוד  א. לב:

 18. למה לא בוצע. ואם בוצע, מה 2018-ל 2017הועתק, העתק הדבק משנת 

 19בוצע? רשום פה לבצע רא אורגניזציה במחלקת התפעול, הקמת צוות 

 20התוכנית מקצועי המתמחה בשיפור תשתיות בכבישים והמדרכות. איפה 

 21הזאת, איפה הצוות הזה? יצירת תוכנית עבודה. כאילו מה? זה נרשם פה, 

 22 אבל תכל'ס מה נעשה. ובטח ובטח בנושא של רא אורגניזציה.

 23החשיבה כל הזמן מנסים למצוא את התמהיל הנכון ולהכשיר עובדים  ח גלר:”רו

 24ולקבל עובדים חדשים, כל הזמן. זאת אומרת זה תהליך, זאת אומרת זה 

 25א משהו שעושים תוכנית ובזה אנחנו מסיימים. כל הזמן יש עבודה ל

 26 שוטפת עם המחלקה, גם בנושא של כוח אדם.

 27רא ארגון היא מילה מאוד משמעותית שמדברת על ניהול ותפעול של  א. לב:

 28המחלקה, כולל כוח אדם והכול. אז השאלה, בתפקידים שלה גם כן. אז 
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 1ר, מה נעשה ולמה זה צריך שזה מופיע אותו דב 2017-השאלה למה מ

 2 להיות עוד פעם פה.

 3כל הזמן הרי אנחנו מנסים לבחון ולעשות צוותים רוחביים שיטפלו בכל  ח גלר:”רו

 4מיני בעיות אחזקה או שיהיה צוות אורגני שמטפל בסוג מסוים. אוקי? 

 5לצורך העניין אם זה תמרור או מעברי חציה, יש צוות שמטפל רק בזה. 

 6קה וכל הזמן יש מעבר וחשיבה והכול להגיע למשהו או שיהיה צוות אחז

 7 אופטימלי.

 8 תשובה חלקית אבל, א. לב:

 9 .2017-התשובה גם מועתקת מ ה. פרי יגור:

 10 .20, אם אין לך שאלות אני בעמוד 20עמוד  א. לב:

 11 לא, זה לא שאלות, זה הערות שאני אעיר אחר כך. ה. פרי יגור:

 12כם במקרה למעלה פינה שמאלית , כנראה השתרבב ל20אוקי. עמוד  א. לב:

 13בשיתוף האגף לאיכות הסביבה. עד כמה שאני יודע אנחנו מחלקה ולא 

 14אגף, אז חשוב מאוד שתשימו לב לטרמינולוגיה שלא להכניס לנו פה 

 15דברים שעדיין לא צריכים להיות, ובטח לא בתקופה הזאת. אנחנו 

 16 מחלקה, לא אגף. 

 17 טוב.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 18 טוב? ולשנות את זה בבקשה. . לב:א

 19 כן.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 20 . יש פה מחלקה חדש, אגף חדש, אני לא הצלחתי להבין מה זה. 42עמוד  א. לב:

 21 .39-? אני ב42-מה קפצת ל ה. פרי יגור:

 22ש לך שאלות על העמודים האלה? סליחה בבקשה, י  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 23 קדימה. איזה עמוד?

 24. אם אני מבינה נכון בשנה שעברה הייתה יחידה סביבתית בנפרד 39 ה. פרי יגור:

 25ומחלקת פיקוח ואכיפה בנפרד, ועכשיו אני מבינה שחזרנו להיות מחלקה 

 26 לאיכות סביבה פיקוח ואכיפה?

 27 לא, זה שתי מחלקות שונות.  ח גלר:”רו

 28 אז למה זה ביחד? ה. פרי יגור:
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 1היות ולשתי המחלקות יש אותו מנהל אז הוא מכין איזושהי תוכנית  ח גלר:”רו

 2 שהיא משותפת לשתי המחלקות. 

 3 אבל כתוב למעלה המחלקה, אחרי זה פעולות היחידה שזה עוד פעם זה, ה. פרי יגור:

 4 היחידה זה,  ח גלר:”רו

 5אני מנסה להבין את הארגון  עכשיו אתה אומר שזה מחלקות ואגף. אז ה. פרי יגור:

 6 המורכב שלנו.

 7 כן, זה מחלקות. אולי היה צריך לכתוב לא המחלקה, המחלקות. ח גלר:”רו

 8 אז יש מחלקת איכות סביבה ויש מחלקת פיקוח ואכיפה? ה. פרי יגור:

 9 נכון.  ח גלר:”רו

 10 והאגף נקרא? ה. פרי יגור:

 11 אגף מוניציפאלי.  ח גלר:”רו

 12 האגף זה טעות סופר.  ר:”יו ד,”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 13 אין אגף מוניציפאלי.  ש. בן צור:

 14 לא, יש במבנה הארגוני.  ח גלר:”רו

 15 איזה מבנה ארגוני יש באגף? א. לב:

 16 למועצה יש מבנה ארגוני. ח גלר:”רו

 17 איפה? א. לב:

 18 איפה?  ח גלר:”רו

 19 ממתי, מלפני חמש שנים, שש שנים, שבע שנים? א. לב:

 20 נו, ומה רע בזה?  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 21גם באתר האינטרנט יש מבנה ארגוני. אם תכנס למבנה הארגוני אגף  ח גלר:”רו

 22 מוניציפאלי.

 23 כן. נתמודד עם זה בבוא היום.  א. לב:

 24 נכון, אתה יכול להתמודד.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 25-כלתי גם ב, התחדשות עירונית. אני לא זכור לי, והסת42בבוא היום.  א. לב:

 26 שיש איזושהי מחלקה כזאת התחדשות עירונית.  17, 2016

 27 זה לא מחלקה, זה יחידה שעוסקת יותר בנושא של תרבות הדיור. ח גלר:”רו

 28 אז מה זה, תרבות הדיור או התחדשות עירונית?  א. לב:
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 1 זה תרבות הדיור. ח גלר:”רו

 2אלף  500ל או אלף שק 600יש פה הבדל גדול כי אתם מוציאים עכשיו  א. לב:

 3 שקל,

 4 לא, לא, זה לא התחדשות עירונית במונחים שאתה מכיר,  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 5 אפשר להגיד התחדשות עירונית, פינוי בינוי,  ח גלר:”רו

 6 אז למה אתה קורא לזה ככה? א. לב:

 7 ככה, כי גם קוראים לזה התחדשות עירונית,  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 8 תרבות הדיור זה התחדשות עירונית?  א. לב:

 9 לא, אבל זה גם סוג של התחדשות עירונית.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 10 ממש לא. א. לב:

 11 אלף שקל לעובד המחלקה,  30-זה פשוט בסיס להעלות שכר ל ה. פרי יגור:

 12 למי?  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 13 שאין לה בכלל פעולות.  ה. פרי יגור:

 14 א' לא מעלים לו שום שכר.  ר:”ד, יו”א. בר כוכבא, עור ”ד

 15 כן? אז אתה כנראה לא עברת על סעיפי התקציב. א. לב:

 16 כן? תיכף נגיע לזה. ה. פרי יגור:

 17 אנחנו נגיע, אני אסביר, חברים.  ח גלר:”רו

 18 אז יסבירו לכם.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 19 נגיע ואני אסביר. ח גלר:”רו

 20ובכלל מה הקשר להתחדשות עירונית? זה צריך להיות תחת אגף הנדסה  ה. פרי יגור:

 21 ולא, 

 22אלף שקל בתוך התוכנית זה  600שיפוץ המבנה לצורך העניין בעלות של  ח גלר:”רו

 23 סוג של התחדשות עירונית. 

 24 אני קודם כל חושב שהתחדשות עירונית, א. לב:

 25 וזה גם באחריות אותה פרסונה של, ח גלר:”רו

 26תחדשות העירונית הזאת זה ממש, להגדיר את זה כהתחדשות הה א. לב:

 27עירונית ולעשות את הפעולות של תרבות הדיור ובפעולות האלה זה ממש 

 28לא מתכתב אחד עם השני. אני מבקש לשנות את זה חזרה לתרבות הדיור 
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 1 כי זה, 

 2בזה  אתה מבקש, נצביע על זה, איציק. אנחנו לא רואים  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 3 בעיה. 

 4אתם לא רואים בשום דבר בעיה. אנחנו רואים את הבעיות, אתם רואים  ה. פרי יגור:

 5 רק את הכול מושלם.

 6 אתם רואים את הבעיות.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 7 כן, זה התפקיד שלנו לראות את הבעיות.  ה. פרי יגור:

 8 ם.אנחנו רואים את האתגרי  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 9גם בקול קורא שהיה למנהלת של התחדשות עירונית הופיע שמה גם כן  א. לב:

 10איזה סוג של אנשי מקצוע צריכים להיות שמה, איך קוראים למחלקה 

 11התחדשות עירונית, כאילו היה שמה ממש סעיפים מאוד ברורים ופה זה 

 12 ממש לא קשור בכלל להתחדשות עירונית. אז בבקשה באמת,

 13 אנחנו רואים קשר.  ר:”ד, יו”עו ר א. בר כוכבא,”ד

 14 זה כותרות בלי כלום מאחוריהן, איציק.  ה. פרי יגור:

 15 כן.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 16 ממשיכים.  א. לב:

 17 איזה עמוד?   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 18, פירעון מלוות, זה נלקח בחשבון 46רגע. עכשיו הפירעון מלוות, עמוד  א. לב:

 19 ומשהו מיליון?  8-ת שרוצים לקחת של הההלוואה הזא

 20 פירעון מלוות זה התפלגות התשלומים בגרף. פירעון מלוות, כן. ח גלר:”רו

 21 זה כולל ההלוואה, א. לב:

 22 כן. ח גלר:”רו

 23 שמתוכננת להילקח? א. לב:

 24הרי סך הכול הלוואה שלוקחים לצורכי פיתוח היא גם מוחזרת  ח גלר:”רו

 25 לה השפעה על התקציב הרגיל. מהתקבולים של הפיתוח, אז אין

 26 התקנים של המשרות, מה שביקשנו לשלוח ולא שלחתם. א. לב:

 27התקנים, איציק, יש פה מפורט בכל מחלקה ומחלקה. יש מספר התקנים  ח גלר:”רו

 28 ויש עלות השכר.
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 1כן, אבל לא מופיע למשל שנה קודמת או איזשהו רפרנס כמו בתקציב  ה. פרי יגור:

 2 למשל שיש עמודה.

 3 יש חוברת של שנה קודמת, אפשר לעשות את זה.  ח גלר:”רו

 4יכולת גם לשלוח אותי בסעיפי התקציב לחוברת של שנה קודמת. למה  ה. פרי יגור:

 5ובתקנים לא? אולי כי יש שם  2017בסעיפי התקציב אתה שם את שנת 

 6 איזה ניסיון לטשטש כל מיני דברים? 

 7 לטשטש,לא נכנס לרוחב העמוד. אין ניסיון  ח גלר:”רו

 8 אין ניסיון לטשטש שום דבר.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 9לא נכנס לרוחב העמוד. אבל לצורך העניין את יכולה לשאול, הגר, לגבי  ח גלר:”רו

 10 כל מחלקה ומחלקה ואני אסביר אם יש שינוי.

 11 אז יאללה בוא נעשה את זה. ה. פרי יגור:

 12 ת רוצה? איזה עמוד?טוב, איפה א  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 13 מחלקה מחלקה. ה. פרי יגור:

 14 איזה עמוד את רוצה?  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 15 כל עמוד.  ה. פרי יגור:

 16 תתחילי. תגידי על איזה עמוד.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 17 כל עמוד שיש בו תקן אני רוצה, ה. פרי יגור:

 18 , איזה?46איזה עמוד?  אז בבקשה,  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 19 לא, היא כבר עברה. ח. בן צבי:

 20 אין בעיה, נעבור רק על התקנים עכשיו. ה. פרי יגור:

 21 בבקשה. איזה עמוד בבקשה?  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 22 אנחנו נעבור על הכול ביחד. אם יש שאלות, אנחנו נעבור.  ח גלר:”רו

 23 אני מחפשת, שנייה. ה. פרי יגור:

 24 תחפשו ותתמקדו כל עמוד, נענה לשאלות שלכם.  ר:”ד, יו”ר כוכבא, עור א. ב”ד

 25 נעבור עמוד עמוד. מ. מגידש:

 26 נעבור עמוד עמוד, ואם יהיו שאלות, נענה. בסדר. ח גלר:”רו

 27 ?2017, בכמה גדלנו משנת 448.3, משרות, תקנים 1מתוך  1עמוד  א. לב:

 28 . כמה היה שנה שעברה?448 ה. פרי יגור:
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 1 שנה שעברה אני מניח, ח גלר:”רו

 2 אין מניח. אין מניח.  א. לב:

 3 לא מניח. ה. פרי יגור:

 4 אין מניח. כמה היה, א. לב:

 5 איציק, מה זה אין מניח? ח גלר:”רו

 6לא, לא, לא, אתה גזבר מנכ"ל, אתה צריך לדעת מספרים מדויקים של  א. לב:

 7 כוח האדם שלך.

 8 תביא את הספר של שנה שעברה.  ה. פרי יגור:

 9 אנחנו נחכה חמש דקות, לך תביא את הספר. :א. לב

 10 המספרים המדויקים מופיעים פה בתוך החוברת. ח גלר:”רו

 11 איפה? א. לב:

 12 אבל אין בעיה.  ח גלר:”רו

 13 זה הצעת התקציב או עדכון התקציב מה שאתה מחזיק? ה. פרי יגור:

 14 .2017זה התקציב של  ח. בן צבי:

 15 ההצעה.  א. לב:

 16 ההצעה או, ה. פרי יגור:

 17 זה ההצעה. זה הגדול יותר, זה ההצעה. א. לב:

 18 כן, זה הראשוני. ח גלר:”רו

 19 זה ההצעה? אז אני מבקשת להביא את עדכון התקציב. ה. פרי יגור:

 20 אז אני אביא.  ח גלר:”רו

 21 )הפסקה(

 22 טוב, רבותי, כן. איציק תמשיך. הייתה הפסקה, יפה מאוד.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 23 עמוד?איזה  א. מעודה:

 24 מתוך, 1אנחנו בעמוד   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 25 .107 ח. בן צבי:

 26 . 1  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 27 .107מתוך  1 ח. בן צבי:

 28. השנה 432.6במדויק  2017-כן. לשאלתך, איציק, מספר התקנים ב ח גלר:”רו
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 1 . 448.3מתוקצב 

 2יף הבא. זה לא הרבה אגב לרשות בסדר, הלאה, הסע  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 3 מקומית גידול כזה.

 4 אז כמה התוספת? א. מעודה:

 5 .11-כ  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 6 . 16 ה. פרי יגור:

 7 , כן.16? 16למה   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 8אלדד, את המשפט שאמרת אם היה לך את הקובץ הזה של המשרות  א. לב:

 9עובדי טיפול, היה לך הרבה יותר בסיס  50-ות וסייע 50היית אומר יש לי 

 10וצריך לדעת מי, איפה, כמה ולמה  440להגיד כשאתה אומר את המספר 

 11 בכל אזור. 

 12 . 16.4משרות.  16, גידול של 432לעומת  448  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 13 אוקי. באיזה תחומים הם נכנסו? בבקשה.  א. מעודה:

 14 נמשיך הלאה.  ר:”וד, י”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 15 איפה התוספות? א. מעודה:

 16 בבקשה.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 17 אם יש שאלות.  3דף מס'  ח גלר:”רו

 18. סליחה אפרים, אפרים, אתה מפריע עכשיו, 3דף מס'   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 19 באמת.

 20 אני רוצה לשמוע תשובות מהצד הזה.  א. מעודה:

 21 . בוא נתקדם.3אין בעיה. דף מס'   ר:”ד, יו”ור א. בר כוכבא, ע”ד

 22 לא מהצד הזה. א. מעודה:

 23, של החזר הוצאות 2017-, גם ב2016-, היה סעיף ב106מתוך  3עמוד  ה. פרי יגור:

 24 בניה. 

 25 כן.  ח גלר:”רו

 26 אלף שקל, עכשיו הוא נעלם.  200היה  ה. פרי יגור:

 27 רבותי. לא שומעים.אתה מפריע. צופים,   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 28 הוא עבר לאגף הכספים ואנחנו נגיע אליו. פשוט עבר מיקום, זה הכול.  ח גלר:”רו
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 1 אוקי. ה. פרי יגור:

 2 ? 3עוד שאלות, חברים? עמוד  ח גלר:”רו

 3 . 4עמוד   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 4 .5עמוד  ח גלר:”רו

 5 לא, לא, באותו עמוד. מה זה מענק איזון?  א. מעודה:

 6 ,8,4-מענק איזון מה שאמרנו שהוא ירד מ ח גלר:”רו

 7 זה מענק של משרד הפנים?  א. מעודה:

 8 מיליון שקל. 4,135-כן. ל ח גלר:”רו

 9 ?5עמוד  א. לב:

 10 אוקי. בבקשה.  ח גלר:”רו

 11 מופיע פה תקן אחד, התקן הזה הוא של ראש מועצה או של הסגן. א. לב:

 12 של ראש המועצה. ח גלר:”רו

 13יו מה קורה היה וראש המועצה מכניס כאן בשכר או שזה אוקי. עכש א. לב:

 14 פשוט התחייבות,

 15 צריך לעדכן את התקציב. ח גלר:”רו

 16 בעדכון תקציב? א. לב:

 17 בוודאי. ח גלר:”רו

 18ומדוע אלדד לא יכול  60-ל 40-סליחה, אני רוצה להבין. איך זה קפץ מ א. מעודה:

 19 ו? לנסוע באוטו של געש? האם שמה יש סכנת מחלות או משה

 20 אוי ואבוי. ח. בן צבי:

 21 די, למה? למה?  א. אטיאס:

 22 בא לי להגיד את זה. למה האוטו הזה לא ישרת את אלדד בר כוכבא?  א. מעודה:

 23 אני רוצה אוטו,  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 24 ,60זה ליסינג, זה עולה רק  א. מעודה:

 25 אני רוצה רכב יותר פשוט.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 26 אין לי בעיה. למה לא תיסע באוטו של געש? א. מעודה:

 27 )מדברים ביחד(

 28 לפי ההנחיות של משרד הפנים אפשר להחליף, ח גלר:”רו
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 1 )מדברים ביחד(

 2 אם האוטו של חיים מביא איזה מחלה מדבקת, ח. בן צבי:

 3 לא אמרתי מדבקת. אני לא חוזר בי, אמרתי את מה שאני חושב, א. מעודה:

 4 טוב, אפרים, לעניין עכשיו. עזוב, לעניין.   ר:”ד, יו”, עור א. בר כוכבא”ד

 5 כשאני אומר מילה, א. מעודה:

 6 יש לך תשובות. יש לך תשובות. קדימה.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 7 ואם יש למישהו בעיה שילך, א. מעודה:

 8 ענו לך. בבקשה.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 9 .זה לא מעניין אותי א. מעודה:

 10 אפרים, יענו לך. אתה רוצה תשובה?  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 11 על המכונית. א. מעודה:

 12 על המכונית יענו לך. בבקשה.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 13חברים, יש הנחיות של משרד הפנים לעניין של החלפה של רכב של ראש  ח גלר:”רו

 14ב של ראש המועצה המועצה, לגבי סכומים ולגבי מועד ההחלפה. ורכ

 15 לשעבר עומד בתנאים של החלפה. 

 16 אבל לפני שנה הוא עומד או רק עכשיו? א. מעודה:

 17 גם לפני השנה הוא עמד וגם השנה הוא עומד. ח גלר:”רו

 18 אז יתחלף ראש המועצה אז מה, הוא יצטרך,  ה. פרי יגור:

 19אים רכב בליסינג. לא, אנחנו לא רוכשים רכב. אנחנו מבי  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 20 אני בינתיים עם האוטו שלי. 

 21 התכנון לאחר אישור התקציב לקחת רכב בליסינג לשלוש שנים. ח גלר:”רו

 22 ורכב פשוט יותר. פשוט מאוד יותר.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 23 רגע, ליסינג לשלוש שנים? למה לא לשנה? א. מעודה:

 24 אין ליסינג לשנה. ח גלר:”רו

 25 ה אומר אתה התחייבת על רכב לשלוש שנים,אז את א. לב:

 26 כן. ח גלר:”רו

 27 כרגע, עבור ראש מועצה שכביכול, א. לב:

 28כן, אבל זה רכב מסוג משפחתי רגיל. הרכב יכול לשמש אחר כך את אחד  ח גלר:”רו
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 1העובדים. זה רכב שהוא רכב באמת לא יקר, לזכותו ייאמר של אלדד 

 2 רכב משפחתי פשוט.

 3 אחוז. 50לא יקר, אבל יש פה גידול של  לא יקר ה. פרי יגור:

 4 בסדר, מצד אחד כשאת רוכשת רכב יש בלאי ויש פחת. ח גלר:”רו

 5 האוטו יורד את הערך שלו.  ח. בן צבי:

 6 והאוטו הראשון אין הוצאה? א. מעודה:

 7 האוטו הראשון עומד פה למכרז, אנחנו נמכור אותו. ח גלר:”רו

 8ר יכול לומר לכם שבנסיעה הקרובה, שבוע הבא, אני אני כב  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 9 נוסע ברכבת. אתם לא מאמינים לי.

 10 זה יותר נוח. אבל רגע, ביטוח וזה,  א. מעודה:

 11 סיימנו, חברים? 5מוקפא. עמוד  ח גלר:”רו

 12 סיימתי.  5עמוד  א. לב:

 13 מבקר המועצה. 6עמוד  ח גלר:”רו

 14 מיקור חוץ. זה תקן., כן, לא הבנתי למה כתוב 6עמוד  ה. פרי יגור:

 15לא, מיקור חוץ, רק הביקורת מיקור חוץ. לא הולכים להעסיק עובד, אלא  ח גלר:”רו

 16אלי יוסיפון כמבקר פנים יכול לקחת  2018-גם השנה וגם לפני שנה וגם ב

 17 עזרה במיקור חוץ.

 18 הוא לוקח עזרה? ה. פרי יגור:

 19, 7. כן. עמוד הוא לוקח. אחד הדוחות שהוא עשה הייתה לו עזרה ח גלר:”רו

 20 בבקשה.

 21 , יש משום מה קיצוץ.700 2017-, אגרת רישיון שנתי, היה ב7עמוד  א. לב:

 22 יש הפחתה. ח גלר:”רו

 23לא ברור לי למה, כי אם אנחנו רק הולכים וצומחים, יש פה עסקים  א. לב:

 24 שגדלים ונפתחים, למה אנחנו, 

 25ם לא שמים להוריד את השלטים כי גובים מהם הרבה כסף, אז ה א. מעודה:

 26 שלטים. 

 27 אני אסביר. ח גלר:”רו

 28לפני שנתיים יצא פה דוח של מבקר הפנים ועשינו על זה עבודה. לצורך  ה. פרי יגור:
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 1 העניין ההכנסות פה היו צריכות לעלות משמעותית. 

 2 אני אסביר למה יש קיטון.  ח גלר:”רו

 3 אפרים גם ענה.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 4היו הרבה עבודות בינוי, בעיקר באזור נוה פרדסים עם  2016, 2017-כי ב ח גלר:”רו

 5שילוט מאוד רחב והכול שזיכה את המועצה בהכנסה, והשנה יש פחות, 

 6 יהיה הרבה פחות.  2018-ב

 7 והשנה יהיה בחירות.  ה. פרי יגור:

 8 בחירות לא עולה כסף, השילוט לבחירות.  א. מעודה:

 9 ון, לא עולה כסף. זה סוגיה שעלתה.נכ  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 10 הכנסות מייצור חשמל גם כן קטן. למה?  א. לב:

 11 ,2018-הייתה איזושהי הכנסה חד פעמית וב 2017-כי ב ח גלר:”רו

 12 כי רציתם לרשת את המצלמות.  ה. פרי יגור:

 13 חשמל בנין המועצה מה קרה?  א. לב:

 14 מה קרה? הרי לא התייקר החשמל. א. מעודה:

 15אלף  120-קודם כל עושים שיפוץ ומערכות מיזוג, זאת אומרת גם השנה ב ח גלר:”רו

 16 שקל לא עמדנו. אוקי? 

 17 העדכון כמה היה? א. מעודה:

 18 . אבל גם עדכון עשינו בספטמבר,120זה העדכון  ח גלר:”רו

 19 ? החשמל לא התייקר.930-אז למה ה א. מעודה:

 20 ולי יהיה גידול. אנחנו לוקחים בחשבון שא  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 21 הצריכה יש יותר שעות, עובדים יותר. ח גלר:”רו

 22יוצאים מהנחה שראש המועצה הולך להישאר פה הרבה   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 23 שעות. 

 24 בקיץ היה חם מאוד והמזגנים עבדו יותר. ח. בן צבי:

 25 ,2017, 630זה היה  2016החזקות מחשבים קבלניות  א. לב:

 26 .670 ח גלר:”רו

 27 .2016 א. לב:

 28 , אוקי.2016 ח גלר:”רו
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 1 . תראו איזה גידול בשנים האלה. על מה ולמה?720 2018. 670 2017. 630 א. לב:

 2חלק מהשנה והיא הולכת  2017-יש עובדת נוספת שהתחילה לעבוד ב ח גלר:”רו

 3 מלוא השנה, אז זה ההפרש. 2018-להיות מועסקת ב

 4 זה שכר? מה זה? א. לב:

 5 א שכר, היא לא שכירה של המועצה. זה ל ח גלר:”רו

 6 אז מה זה? א. לב:

 7 זה מיקור חוץ.  ח גלר:”רו

 8 הגידול הזה כל כך, 2016-אז תנסה להסביר לי מ א. לב:

 9-התחילה לעבוד עובדת חדשה באמצע השנה, וב 2017-אז אני אומר ב ח גלר:”רו

 10 היא תמשיך לעבוד. 2018

 11 בור המחשב? עבור מה?כן, אבל מה זה, זה עבור העובדת, ע א. מעודה:

 12 לא, עבור העסקת עובדת במיקור חוץ. בנוסף לעובדים הקיימים. ח גלר:”רו

 13 מיקור חוץ של איזה חברה? א. מעודה:

 14 של זאב, איש המחשבים של המועצה.  ח גלר:”רו

 15 כמה עובדים יש לו? א. מעודה:

 16 זאת הרביעית. הוא ועוד שלושה. ח גלר:”רו

 17 יק הזה הזמר הוא אחד מהם?זאת אומרת הבחורצ' א. מעודה:

 18 כן, גם. ח גלר:”רו

 19 ?7אם אני זוכרת נכון היו  2017-יש לי שאלה פה לגבי התקנים. ב ה. פרי יגור:

 20 נכון. ח גלר:”רו

 21 אלף שקל? 300אז על תוספת של תקן אחד תוספת של  ה. פרי יגור:

 22ם כן, קודם כל התווסף עוד תקן. וחוץ מזה יש עלויות שכר, הסכמי ח גלר:”רו

 23 קיבוציים והכול. אנחנו נראה את זה לאורך כל הדרך. 

 24 אבל זה קבלן, מה פתאום עלויות שכר? א. מעודה:

 25 לא, בתקנים. אפרים, למטה.  ח גלר:”רו

 26 אני רואה. א. מעודה:

 27זאת בדיוק הייתה השאלה לקבל את הטבלה הזאת של התקנים עם  א. לב:

 28 השכר. אז אתה מבין,
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 1 תו דבר, איציק. אבל זה בדיוק או ח גלר:”רו

 2זה לא אותו דבר. לך זה אותו דבר, אני כשאני בא לפה ומסתכל על זה או  א. לב:

 3שאני צריך לשבת בבית לראות את זה, בשבילי זה לא אותו דבר. תקן, 

 4 ומשהו.  300-כמה התקן הזה נוסף לנו. התקן הזה נוסף לנו עכשיו ב

 5 זה,כמה מתוך זה העלאות שכר וכמה מתוך  ה. פרי יגור:

 6אלף שקל בשנה והיתר זה עדכוני  130, 120-אז בערך התקן, עלות התקן כ ח גלר:”רו

 7 שכר.

 8 אפשר לפרט את העדכונים מה שביקשת? א. מעודה:

 9 הם לא רוצים לתת. א. לב:

 10 אפשר לקבל אותם? לא לעכשיו. א. מעודה:

 11 בוודאי. ח גלר:”רו

 12 אפשר לקבל? א. מעודה:

 13 כן, בוודאי. ח גלר:”רו

 14 אוקי. הוא ישלח לנו את זה במייל. :א. מעודה

 15לא הבנתי בדיוק מה הרצון לקבל. אבל לצורך העניין אין בעיה. אוקי.  ח גלר:”רו

 16 ?8אנחנו בעמוד 

 17 יחסי ציבור ודוברות, מדובר פה על חצי משרה, נכון? 8עמוד  א. לב:

 18מדובר פה על חצי משרה. כן. זה מוגדר לפי שעות עבודה כי זאת לא  ח גלר:”רו

 19 בדת שלנו, אבל זה משתנה לפי המשימות.עו

 20 מה זה לא עובדת שלנו? לא הבנתי. א. מעודה:

 21 היא לא שכירה של המועצה. ח גלר:”רו

 22 כמה הדוברת מקבלת? א. מעודה:

 23 אלף שקל. 150-היא מקבלת בחישוב שנתי כ ח גלר:”רו

 24 על חצי משרה? א. מעודה:

 25 יותר מחצי משרה. ח גלר:”רו

 26 עבודה יש לה? כמה שעות ה. פרי יגור:

 27 אלף, 150 א. מעודה:

 28 זה משתנה לפי שעות עבודה, לפי הפניות, לפי המשימות. ח גלר:”רו
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 1 אלף שקל, 11אלף שקל,  12אבל  א. מעודה:

 2 לפחות חצי משרה. ח גלר:”רו

 3 אלף שקל. 300זאת אומרת המשרה שלה  א. מעודה:

 4 אפרים, זה יותר מחצי משרה. ח גלר:”רו

 5 למה המשרה אפילו צריכה להיות בתשלום כזה? אז מה? אבל א. מעודה:

 6 זה הצעות מחיר שקיבלנו וזה מה שאישרנו. ח גלר:”רו

 7אני מציע ללכת לבקש הצעות חדשות. אפשר לבקש לבטל ולבקש הצעות  א. מעודה:

 8 חדשות? 

 9 טוב. הלאה רבותי. יש הצבעה.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 10 ..9עמוד  ח גלר:”רו

 11יות. אם גדלנו במספר העובדים, איך יכול להיות שאנחנו גם פה השתלמו א. לב:

 12 התקציב קטן? אתה מחויב לתת השתלמויות וקורסים במהלך השנה,

 13הצמצום יהיה יותר באירועים ופחות בהשתלמויות. והתקציב השנה  ח גלר:”רו

 14היות והיינו צריכים לצמצם אותו בכל מיני מישורים אז זה גם בתקציב 

 15 . של ההשתלמויות

 16 בסדר, אוקי.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 17 , יש שאלות, חברים? שירות משפטי, כן. 10עמוד  ח גלר:”רו

 18אלף שקל. בסופו של דבר היה  100-זה גדל ב 2016-הוצאות משפטיות, מ א. לב:

 19פה כמה פעמים דיונים על הנושא, כל הנושאים של המשפטיים והתהליך 

 20 ים וכל זה.הזה והפשרה אם להגיע עם תושב

 21 אז זה הפשרות. ח גלר:”רו

 22 רק הסכומים עולים ועולים. א. לב:

 23הישוב הולך וגדל ואנשים הולכים לתבוע היום יותר ממה שהלכו בעבר  ח גלר:”רו

 24 וזה התביעות וזה הפשרות.

 25 איזה עמוד אתה מדבר? א. מעודה:

 26ף שקל לכל אל 50, 40, 30, 20-גם השתתפות עצמית בתביעות מגיע היום ל ח גלר:”רו

 27 מקרה. 

 28 הוצאות משפטיות אתה רואה, ייעוץ משפטי נשאר אותו דבר. ה. פרי יגור:
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 1 אלף. 100-זה עלה ב 2016-. מ2016-לא, אני מסתכל מ א. לב:

 2 . 350-, עלה ל250נכון, היה  ה. פרי יגור:

 3 רבותי, מה קשה? יש פה הוצאות משפטיות, יש תביעות ויש  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 4 דברים שצריך לטפל בהם.

 5 הישוב גדל באחוזים.  ח. בן צבי:

 6בסדר, הוצאות משפטיות. במקום ללכת לבתי משפט אפשר לנסות  א. לב:

 7 ולצמצם את זה. 

 8מנסים, בוודאי. היום גם ישבנו ישיבה משותפת לגבי   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 9 איזשהו תיק לנסות להגיע לבוררות להסכמות. 

 10 ל הכבוד. כ א. לב:

 11 לא צריך כל הכבוד, זה תלוי אם מסתדרים או לא.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 12 אלף האלה למי? רק לג'ובראן? 450-סליחה, ה א. מעודה:

 13 זה בעיקר לג'ובראן.  ח גלר:”רו

 14איזה תשובות חמקניות. שאלתי אם זה לג'ובראן. ואם זה בעיקר, מי זה  א. מעודה:

 15 י,לא העיקר? אל תעשה ל

 16 אם אנחנו לוקחים,  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 17 אם זה בעיקר ג'ובראן, מי החלק שלא בעיקר?  א. מעודה:

 18המועצה יש לנו מספר יועצים. יש יועץ משפטי לנושא נכסים ויש יועץ  ח גלר:”רו

 19 משפטי לנושא ארנונה שהוא לא נמצא פה, בסעיף אחר אנחנו,

 20 אני יודע.  א. מעודה:

 21ויש יועץ משפטי לעניין יחסי עבודה שהוא גם פה. אבל רוב הסכום, הרוב  ח גלר:”רו

 22 הגדול זה היועץ המשפטי של המועצה.

 23 האלה זה לשלושה עורכי דין, נכון? 450-ה א. מעודה:

 24 כן. ח גלר:”רו

 25 אפשר לדעת את השמות של השניים האחרים? א. מעודה:

 26 עו"ד ארטן וחן סומך.  ח גלר:”רו

 27 ? ארטן שמה.פה ארטן א. מעודה:

 28כן, הוא משמש לשני תפקידים. תפקיד אחד בנושא של נכסים ובנושא של  ח גלר:”רו
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 1 ארנונה. הארנונה לא מופיע פה.

 2אז אני לא מבין. אתה לא יכול להביא לו את זה בסעיף ההוא כי זה  א. מעודה:

 3 ארטן?

 4קודם  זה היה המכרז וזה מה שהוא זכה וזה מחולק, זה שני נושאים. גם ח גלר:”רו

 5הוא החליף עו"ד אחר שעסק רק בנושא של נכסים. בסך הכול זה שעות 

 6 עבודה ולא משנה איזה,

 7 אלף? 50לא, אני רוצה פירוט, כמה הוא מקבל מהנכסים?  א. מעודה:

 8 שקל בחודש.  6,000על נכסים זה  ח גלר:”רו

 9 י?יאללה, אנחנו עושים את זה פה שנתי. אתה לא יכול להגיד כמה שנת א. מעודה:

 10 אלף. 72תכפיל.  ח גלר:”רו

 11 למה אני אתעייף להכפיל? תגיד לי כמה בשנה. א. מעודה:

 12 .72 ח גלר:”רו

 13 מה זה משנה אם הוא אומר לך בחודש,  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 14 סליחה. זה שנתי, כרגע יגיד לי שנתי. וכמה השני? א. מעודה:

 15 אלף שקל בשנה. 20-ר את ההשני לפי שעות עבודה. אבל זה לא עוב ח גלר:”רו

 16אלף מקבל  380אלף זה שני העורכי דינים והוא פה  90, 80זאת אומרת  א. מעודה:

 17 ג'ובראן?

 18 ג'ובראן זה היתר. ח גלר:”רו

 19 ומשהו אלף. 40זה גלובלי, כן? זאת אומרת כל חודש  א. מעודה:

 20 אגב זה פחות מסגן.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 21 עות. חוץ מהתבי ח גלר:”רו

 22זה לא הכסף רק. עכשיו כל תביעה זה עוד כסף. אפשר לדעת כמה כסף  א. מעודה:

 23 עבור תביעות מעבר לבלנקו שהוא מקבל פה?

 24 זה משתנה לפי התביעות. אם יש תביעות, ח גלר:”רו

 25תן לי ממוצע מה היה שנה שעברה, מה השנה הוא קיבל בממוצע של  א. מעודה:

 26 התביעות.

 27 יעות נוספות שהוא מקבל שכר טרחה עליהם.יש מספר תב ח גלר:”רו

 28 כמה זה יצא? בערך. א. מעודה:
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 1 תביעות נוספות שלא מכוסות ע"י הריטיינר. 5, 4בערך זה עוד  ח גלר:”רו

 2 שלא מכוסות, וכמה כסף? ואיפה, באיזה סעיף נכנסה ההוצאה הזאת? א. מעודה:

 3 ההוצאה הזאת נכנסת לסעיף הזה. ח גלר:”רו

 4 אתה משגע אותי?תגיד,  א. מעודה:

 5 טוב, הנושא הבא בבקשה.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 6 לא הנושא הבא. הוא לא עונה לי. א. מעודה:

 7 הסבירו לך.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 8 אני רוצה להבין. א. מעודה:

 9 הסבירו לך ועכשיו אתה מגלה שלא כהלכה.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 10ה, כמה כסף שזה לא בריטיינר? כמה הוא מקבל? ואחר כך הוא סליח א. מעודה:

 11 אומר שזה בתוך זה. אני רוצה להבין.

 12 הוא ענה לך שזה פר תביעה. הוא ענה לך. מ. מגידש:

 13 אוקי. אז כמה היה תביעות שנה שעברה בסך הכול? א. מעודה:

 14 אלף שקלים. 122 מ. מגידש:

 15 אני מבקש. כמה היה שנה שעברה? א. מעודה:

 16, אלו המספרים, 5, 4אני לא זוכר, אפרים. כמה היה אני לא זוכר. מספר  ח גלר:”רו

 17 תביעות. אלו המספרים. 6

 18 אלף?  100כן, אבל כמה זה?  א. מעודה:

 19 אלפים שקל לתיק. 10הרבה פחות. זה לדעתי משהו כמו  ח גלר:”רו

 20 אלף שקל?  60אז זה  א. מעודה:

 21 כן. ח גלר:”רו

 22 אלף? 380-זה בתוך ה א. מעודה:

 23 . הלאה חברים. מוקד עירוני, יש שאלות?450כן.  ח גלר:”רו

 24 מוקד עירוני. השכר של מוקד עירוני, התקן מה היה בשנה שעברה? א. לב:

 25 היו אותם תקנים. ח גלר:”רו

 26 אותם תקנים. א. לב:

 27 כן, לא השתנה. ח גלר:”רו

 28 אז למה יש הפחתה? ה. פרי יגור:
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 1 מה?אז איך התקציב ירד ועל סמך  א. לב:

 2 בתקציב יש הפחתה כי עובדת אחת היא בחופשת לידה. ח גלר:”רו

 3 אז היא לא תקבל משכורת השנה? א. מעודה:

 4 בחופשת לידה בהארכה אין משכורת, זה ח.ל.ת.  ח גלר:”רו

 5 אלף יורידו לה? 20אז  א. מעודה:

 6 כן. ח גלר:”רו

 7 לא, היא לא עובדת. א. אטיאס:

 8 זה חדש לך, אפרים? ח גלר:”רו

 9 ביטוח לאומי משלם. צבי: ח. בן

 10 חודשים הראשונים.  3-אנחנו מדברים לא על ה  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 11 מי אמר שהיא לוקחת חופשה? א. מעודה:

 12 היא אמרה. מי אמר? היא אמרה. ח גלר:”רו

 13 לפי זה בנינו.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 14 איך קוראים לה? מי זה שתי המשרות? זאת שהיתה למטה,  א. מעודה:

 15 בלי שמות. לא להגיד פה שמות. מ. מגידש:

 16 לא, אני רוצה לדעת איפה הם יושבים. א. מעודה:

 17 למטה. מ. מגידש:

 18 אחת למטה ואחת למעלה. ח גלר:”רו

 19מגידש בוא, אם אתה לא איתי אל תהיה נגדי. תהיה בצד, שב בצד ואל  א. מעודה:

 20ובה. בוא נשאר חברים. תעביר שהויכוח במקום איתם איתך, תעשה לי ט

 21 אל תענה במקומם. 

 22 אפרים, תיגש בבקשה לנושא. לעניין. אתה מעייף אותנו.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 23 אני לא מעייף, אני רוצה ללמוד. א. מעודה:

 24 אז בבקשה, יש לך אפשרות.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 25 ה לקבל תשובות. לא התחמקויות.אז זהו, אני רוצה ללמוד אבל אני רוצ א. מעודה:

 26 קיבלת. קיבלת.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 27 לא, לא קיבלתי. א. מעודה:

 28 מה עוד? אפרים, מה עוד שאלות?   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד
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 1 אפרים, אותן שאלות כל שנה. ח גלר:”רו

 2זקים אצלך. בזה אני אני מרגיש שהנושאים הכספיים לא ח  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 3 חושב שאיציק יותר טוב.

 4לא, ההבדל הוא כזה גם אם אני יודע אני רוצה שזה יישמע בפרוטוקול  א. מעודה: 

 5 ובוידאו, שמי שירצה יוכל לעיין.

 6הבנתי. אבל בכל זאת אני מרגיש שהנושאים הכספיים לא   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 7 חזקים אצלך.

 8 לא היה לכם תשובה הציבור יראה את זה בוידאו ויגיד. על השאלה ש א. מעודה:

 9וגם אם הם לא חזקים, למה אתה חש צורך להגיד את זה ולמה הזלזול  ה. פרי יגור:

 10 הזה?

 11 אני עכשיו מדבר איתו, לא איתך.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 12 לא, לא, היא מגנה עלי.  א. מעודה:

 13 למה אתה מזלזל בו? ה. פרי יגור:

 14 אני לא מזלזל.  ר:”ד, יו”א. בר כוכבא, עור ”ד

 15 למה אתה מזלזל בו?  ה. פרי יגור:

 16 אני לא מזלזל.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 17זה לא עניין של זלזול, זה עניין של אותן שאלות ששואלים כל הזמן. כל  ח גלר:”רו

 18 שנה.

 19 אני יודע להגיב אם אני רוצה.  א. מעודה:

 20אני לא מזלזל. למה את אומרת שאני מזלזל בו? אני   ר:”, יוד”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 21 באפרים לא מזלזל.

 22לא, לא, אבל אתה אמרת שאתה לא חזק בכספים. טוב, האמת היא  א. מעודה:

 23 מישהו כמוך שיש לו כספים אז הוא חזק. אני אין לי כספים אני לא חזק.

 24 ם. טוב, זה לא רלוונטי, אפרי  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 25 מה לעשות? אתה מומחה לכספים. א. מעודה:

 26 אפרים, לא יורדים לפסים האישיים.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 27ואני לא שואל איך. אז אתה מומחה. אני חי מכאן ומכאן, כל אגורה אני  א. מעודה:

 28שוקל, אתה לא. בגלל זה אתה מומחה ואני לא. אבל אל תעזרי לי, אני 
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 1 יודע לענות,

 2 בדיוק.  ר:”ד, יו”א. בר כוכבא, עור ”ד

 3אני הולך הלאה לצד הענייני. הציבור עכשיו מעיין. אם יש למישהו פה  א. מעודה:

 4 באמצע שאלות? אם לא, אני ממשיך. בחירות,

 5 עברנו לבחירות. כן. ח גלר:”רו

 6 .2018עכשיו זה מה שאתה אוהב. כן. זה תקציב מיוחד   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 7 אלף אצלך זה לא מדגדג, 240-ה עודה:א. מ

 8 עזוב אפרים, באמת, לא לדבר אישית.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 9 מה אמרת עכשיו? זה עכשיו מעניין אותך. אז זה אישית.  א. מעודה:

 10 בגלל הבחירות, אבל זה גם מעניין אותי.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 11 שנים.  4ף. בחירות אנחנו מוכנים כבר לא המילה בחירות, הכס א. מעודה:

 12 בבקשה.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 13בחירות, מה,  240יותר מי לא יהיה מאשר מי יהיה. אבל בוא נמשיך.  א. מעודה:

 14 ?240המועצה צריכה לתקצב 

 15 כן. ח גלר:”רו

 16 ומאיפה ההכנסות? א. מעודה:

 17 ההכנסות? משרד הפנים. ח גלר:”רו

 18אני רק רוצה, אנחנו הגדלנו, בוא נעשה סדר. כמה הגדלת,   ר:”ד, יו”עור א. בר כוכבא, ”ד

 19 אתה הגדלת לעומת כמה, לפי כמה מספר קלפיות?

 20 .50לפי  ח גלר:”רו

 21 . פעם שעברה כמה היה לנו?50לפי   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 22 .44 ח גלר:”רו

 23קלפיות שיצטרך  6ל עוד אוקי. עשינו הגדלה משוערת ש  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 24 הישוב.

 25 הישוב גדל.  ח. בן צבי:

 26 , כל קלפי,50-לחלק ל 240 א. מעודה:

 27 הישוב גדל. ח. בן צבי:

 28יכול להיות שנצטרך, בוא נראה, אבל אנחנו צריכים לשריין   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד
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 1 בכל מקרה כסף לצורך בחירות.

 2 זה הכול אומדן. ח גלר:”רו

 3 נו צריכים לעשות את הקרטונים והכול?אנח א. מעודה:

 4 בדיוק, הכול. זה לצורך שתוכל להתמודד.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 5 זה מזכירי קלפי. ח גלר:”רו

 6 אלף? 150אלף את ההפרש?  90-אז זאת אומרת אנחנו מוסיפים מ א. מעודה:

 7 למה, כמה היה פעם שעברה?  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 8 .90וההכנסה היא  330ההוצאה היא  :ח גלר”רו

 9 ממשרד הפנים? 90 א. מעודה:

 10 כן.  ח גלר:”רו

 11 או מה? 150אז אנחנו מוסיפים  א. מעודה:

 12 . 240אנחנו מוסיפים  ח גלר:”רו

 13 .90פחות  330כן,   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 14 בדיוק. ח גלר:”רו

 15 אלף שקל.  330התקציב של הבחירות   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 16 הבנתי. מה זה שכר של עובדים שיעבדו, א. מעודה:

 17 עובדים לפיקוח, ח גלר:”רו

 18 שומרים. א. מעודה:

 19 זה לא שומרים, זה עובדי מועצה.  ח גלר:”רו

 20 אלפים זה עובדים שלנו, 10תגיד לי  א. מעודה:

 21פות, עוד לא, זה הוצאות שיש של העובדים, עוד שעות נוס  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 22 בדיקות, עוד זה. 

 23 מה שייך למערכת הבחירות? א. מעודה:

 24עובדים של המועצה להכין את המקום. יש מקומות שאתה   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 25 צריך להכין אותם, שאנחנו אחראים להכין אותם. 

 26 הם צריכים לבוא לנקות אחרי זה, שעות ניקיון. ח. בן צבי:

 27 אלי ממשיך את הישיבה.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 28 . 14אנחנו בעמוד  ח גלר:”רו
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 1 . 13אנחנו בעמוד  א. מעודה:

 2 . כן.14אין כלום.  13 ח גלר:”רו

 3 מינהל כספי. תגדיר לי מה זה  מינהל כספי. א. מעודה:

 4 אנחנו נגדיר את זה אחר כך. ח גלר:”רו

 5 אלף בערך.  700יש פה  א. מעודה:

 6 נכנס עכשיו.  ח גלר:”רו

 7 ? 2017-כמה תקנים היו ב א. לב:

 8 , עובד חדש יכנס למערכת.7תקנים ועכשיו זה  6היו  ח גלר:”רו

 9 באיזה תפקיד? א. לב:

 10 בתפקיד של הדיווחים למשרדי ממשלה. ח גלר:”רו

 11 מה התפקיד הזה? מה עשו לפני שהוא יבוא לעבודה, איך דיווחתם? א. מעודה:

 12דלה והעובדת שעובדת היום היא לא דיווחנו, אבל העבודה הולכת וג ח גלר:”רו

 13 מצליחה להקיף את כל העבודה.

 14אתה מתכוון איפה שאודליה? כן? אז אתה מכניס שמה עובדת. וכמה  א. מעודה:

 15 כסף היא, עובדת רגילה? 

 16 עובדת. ח גלר:”רו

 17 לא שכר בכירים. א. מעודה:

 18 לא.  ח גלר:”רו

 19 ?אז שנייה, שנייה. הגזברות זה היא נכללת גם א. מעודה:

 20 גם. ח גלר:”רו

 21 עובדים. אפשר לדעת חוץ מזיוה והיא, מי עוד, רוזה, אתה. ומי עוד? 7 א. מעודה:

 22 קטי. ח גלר:”רו

 23 ? ברח לך שם?7-אמרת. מי ה 7קטי שמה. ומי עוד?  א. מעודה:

 24 ואתה ספרת, לא? ח גלר:”רו

 25 .6לא, ספרתי  א. מעודה:

 26 ?6ספרת  ח גלר:”רו

 27 כן.  א. מעודה:

 28 ים. ביטוח ח גלר:”רו
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 1 היא בתקן שלך זאת שיושבת פה למעלה, גלית? א. מעודה:

 2 גלית. כן. ח גלר:”רו

 3 7תקנים, אבל  7 2018-תקנים. וב 7 2017-תקנים. ב 5היו גם  2016-ב ה. פרי יגור:

 4אלף שקל יותר. כלומר אין שינוי בתקנים  150-תקנים מתוקצבים היום ב

 5 .2018-ל 2017-בעצם מ

 6 יוצא מכרז. 2018-, לא לקחנו. ב2017-העובדת הנוספת ב רצינו לקחת את ח גלר:”רו

 7כי זה מתאים לראש המועצה היום הרבה תוספות. אנחנו נבדוק את  א. מעודה:

 8 העניין. 

 9 הוצאות שונות. אתה יכול להסביר על מה זה מדובר?   א. לב:

 10 שונות זה שונות, כל מיני הוצאות.  ח גלר:”רו

 11 כאילו יש פה, מה זה הוצאות שונות? כי יש פה הוצאות משרדיות, א. לב:

 12 שונות, אם לצורך העניין צריך לקנות כיסא, שולחן, ארון, וילון, ח גלר:”רו

 13 זה הוצאות משרדיות אבל. א. לב:

 14 לא, זה לא משרדיות.  ח גלר:”רו

 15 רכישת ציוד משרדי לאגף הכספים. א. לב:

 16 ציוד משרדי זה עט ונייר וזה משהו אחר.  ח גלר:”רו

 17 אלף שקל רק על הוצאות כאלה בשנה?  50 א. לב:

 18 .25איפה אתה רואה? שונות זה רק  ח גלר:”רו

 19 .25 א. אטיאס:

 20 מה שהוא אומר כרגע, 25ועוד  25לא,  א. לב:

 21 כמה יש בלשכת ראש המועצה?  ה. פרי יגור:

 22בהמשך אני גם אסביר למה אני נעזרתי בו כי הוא איזשהו סמן למשהו,  א. לב:

 23 10, 10, 10זה בדיוק הכספים האלה, הקטנים האלה,  אבל הוצאות שונות

 24 שמהם אפשר אחר כך לעשות הרבה.

 25לעשות הרבה, אבל כל הוצאה עוברת ועדת רכש והכול. זה שכתוב שונות  ח גלר:”רו

 26 לא אומר שאפשר, 

 27 ועדת רכש אתה היו"ר. אתה מאשר לעצמך.  א. מעודה:

 28 וי.. אין שינ15כן. הנהלת חשבונות, עמוד  ח גלר:”רו
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 1 תקן? א. לב:

 2 אין שינוי. ח גלר:”רו

 3 אין שינוי בתקן? א. לב:

 4 לא. ח גלר:”רו

 5 אוקי.  א. לב:

 6 שומה וגביה. ח גלר:”רו

 7. תראה שוב פעם את 2,7 2018. 2,3 2017. 2,2היה  2016קבלן גביה,  א. לב:

 8 הצמיחה, הגרף פה עולה ועולה.

 9 כן. ח גלר:”רו

 10 ,120י תוצאות מכרז לפי צפי גביה של אז זה עמלת גביה לחברת גביה לפ א. לב:

 11 אנחנו רוצים שהגרף יעלה כל הזמן. ח גלר:”רו

 12אם אנחנו גובים יותר, אני מסתכל פה על הגביה, דווקא ראיתי שירדנו  א. לב:

 13 אם אני לא טועה. לא?

 14קודם כל עלינו כמובן, אבל צריך להסתכל גם על הנושא של מים וגם ביוב  ח גלר:”רו

 15 היטלים. וגם היטל השבחה, הכול ביחד. וגם ארנונה וגם

 16 אלף. פי, 80 2018, 40 2017אלף,  40 2016אוקי. קבלן ניקיון גביה  א. לב:

 17 . נכון.2פי  ח גלר:”רו

 18 .2זה פי  א. לב:

 19 זה המכרז שהיה. א. אטיאס:

 20 שירותי ניקיון משרדי גביה. חבר'ה תסתכלו, מה, איך יכול להיות, א. לב:

 21 אני אסביר.  ח גלר:”רו

 22 המבנה גדל.  ח. בן צבי:

 23מ'. אוקי? וכשיהיה מכרז  400-מ', אנחנו עוברים עכשיו ל 120המבנה זה  ח גלר:”רו

 24 אז מן הסתם גם עלות הניקיון תעלה.

 25 אוקי. מה הכוח אדם שלנו שאנחנו עובדים שם? א. מעודה:

 26 אנחנו? עובד אחד. ח גלר:”רו

 27 איזה? מה הוא? מי הוא? א. מעודה:

 28 י הנחות ארנונה.אחרא ח גלר:”רו
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 1 לימור? א. מעודה:

 2 כן. הלאה.  ח גלר:”רו

 3וירד  967, מה זה? היה לנו מימון 167-ו 900אני פה מימון. מימון, מה זה  א. מעודה:

 4 ? מה זה?167-ל

 5מה שרציתי להגיד בנושא של הארנונה, פשוט עברנו על זה ולא התעכבנו,  ח גלר:”רו

 6ושא של הארנונה קודם כל עשו , רוצה רגע להחזיר אתכם. הנ3זה בעמוד 

 7.  אחד הדברים בשביל לאזן תקציב 95-ל 92הגביה אומדן עולה מכמעט 

 8ועל אף כל הנושא של הקיצוצים זה לבטל הנחה להוראות קבע שהיום 

 9 אלף שקל. 450אחוזים, וזה  2עומדת על 

 10 רגע, מי מחליט להוריד את ההנחה הזאת? א. מעודה:

 11 אני.  :ר”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 12 זה הצעה לתקציב.  ח גלר:”רו

 13 אני הצעתי את זה,  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 14 אתם מחליטים.  ח גלר:”רו

 15 בשביל תקציב האיזון.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 16 אתם מחליטים.  ח גלר:”רו

 17 עוד לא הבאת את זה להחלטה וכבר אתה עושה את זה פה, א. מעודה:

 18נכון. זה הצעה שלנו שישבנו בישיבת הכנה והחלטנו שצריך   ר:”ד, יו”עור א. בר כוכבא, ”ד

 19 להוריד,

 20 אחוז? 2לא, אבל מי החליט על  א. מעודה:

 21 אחוז זה היה. 2 ח גלר:”רו

 22 זה המועצה החליטה או משהו ארצי או משרד הפנים? א. מעודה:

 23 לא, לא. ח גלר:”רו

 24 זה נהוג בכל הרשויות אגב. ה. פרי יגור:

 25 אחוז, בחלק לא.  2אגב גם אצלנו בחלק מהמקרים מקבלים  ח גלר:”רו

 26 )מדברים ביחד(

 27 אני שואל האם זה בסמכותנו או שזה משרד הפנים, א. מעודה:

 28 סמכותנו.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד
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 1 לא, לא, סמכות המועצה כמובן.  ח גלר:”רו

 2מקוצץ, אין מה לעשות.  אנחנו צריכים להראות תקציב גם  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 3 כן.

 4לא הייתה ברירה וזה למעשה הפגיעה היחידה שיש בנושא הארנונה על  ח גלר:”רו

 5 אף הקיצוצים. 

 6 מה שאתה אומר שלא יקבלו הנחה מי שמה? א. מעודה:

 7 מי שמשלם בהוראת קבע.  ח גלר:”רו

 8 לא יקבל הנחה. א. מעודה:

 9 וראות קבע, זה נוח. כולם משלמים בה  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 10 צדקה, אתה נותן ידך שיקזזו למסכנים? א. מעודה:

 11 )מדברים ביחד(

 12 זה לא מסכנים. ח. בן צבי:

 13 הרב צדקה, א. מעודה:

 14 אפרים, אני מבקש ממך לחזור לדיון.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 15 נציג של העם המסכן, א. מעודה:

 16 לא פופוליסט.  אפרים, אתה  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 17 אני פופוליסט. א. מעודה:

 18 פופוליסט, אם אתה תתחיל ככה, אנחנו נלך להצבעה.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 19 לך להצבעה. א. מעודה:

 20 זה הכול, אם אתה תתחיל. ענייני.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 21 לך לאן שאתה רוצה. א. מעודה:

 22 לי פופוליזם.ב  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 23 אין בעיה, תלך להצבעה. א. מעודה:

 24אני רק רוצה לציין, יעקב, שהוראות הקבע היום בכרטיס אשראי לא  ח גלר:”רו

 25 מזכות בהנחה. גם היום.

 26 )מדברים ביחד(

 27 זאת דמגוגיה.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 28 זה לא דמגוגיה, אני דואג למסכנים. א. מעודה:
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 1 אתה לא דואג,  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 2 ואתה על חשבון הנכים ועל חשבון כל אלה אתה רוצה לגבות, א. מעודה:

 3אתה לא דואג לאף אחד. אפרים, אתה לא דואג יותר ממני   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 4 לתושבים. 

 5 אני מטפל בתושבים, לא אתה. א. מעודה:

 6ה גם עמלות על הגביה, איציק. ככל , כן, הוצאות מימון. עמלות ז19עמוד  ח גלר:”רו

 7 שהגביה עולה, אז גם העמלות עולות. 

 8 הכנסות מריבית, א. לב:

 9 יעקב, א. מעודה:

 10 אפרים, אתה מפריע, בחייך. תן לשאול שאלות.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 11 ,700-מיליון ל 1,5-הכנסות מריבית מ א. לב:

 12נו מתשואה מאוד יפה, מהכנסות באמת נהני 2017-הכנסות מריבית ב ח גלר:”רו

 13-אחוז לשנה שזה תשואה מאוד גבוהה, וב 4-יפות שאנחנו עברנו את ה

 14מצד אחד. מצד שני  2017-אין הערכה שהתשואה תהיה כמו ב 2018

 15מיליון שקל שחלקו גם יהיה מכספי  18שמרנו על ההסכם של תשלום 

 16 המועצה שזה יקטין את היתרות להשקעה. 

 17 .23וואות לפי לוחות סילוקין, עמוד הלאה, הל ח גלר:”רו

 18 .21עמוד  א. לב:

 19 בבקשה. ח גלר:”רו

 20 התייחסות לגבי התקנים, גם פה עלה התקן, א. לב:

 21 לא, אין פה תקנים. זה איזשהו ריכוז. זה ריכוז.  ח גלר:”רו

 22 בטחון. א. לב:

 23 .23 ח גלר:”רו

 24 למעלה בטחון.  22 א. לב:

 25 זה בטחון, כן. 22 ח גלר:”רו

 26 . מה השתנה בכוח אדם?כן א. לב:

 27 בכוח אדם לא השתנה כלום. ח גלר:”רו

 28 לא השתנה. א. לב:
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 1 לא. ח גלר:”רו

 2 אוקי.  א. לב:

 3 אין שינוי. זה דברים רגילים, דברים שחוזרים על עצמם. 25אין שינוי.  24 ח גלר:”רו

 4 , ממה זה נובע?40-ל 20-כן, החשמל למקלטים גם כן עלה גם כן מ א. לב:

 5 זה לא השתנה. 2018-ל 2017-מ ח גלר:”רו

 6 . ממה זה עלה?40 2018, 40 2017, 20היה  2016-ב א. לב:

 7 יש מקלטים,  ח גלר:”רו

 8 מקלטים, גם היו אז.  61יש לנו  א. לב:

 9 אנחנו משתמשים, ח גלר:”רו

 10 לא שלהם.  30 א. מעודה:

 11חברים, יש הרבה מקלטים בשימוש של המועצה, כמו יד שנייה. זה  ח גלר:”רו

 12 הייתה שאלה לגבי החשמל.  החשמל,

 13 .61, לא 30כן, אבל רק  א. מעודה:

 14אפרים, אבל גם במקלטים שהשכרנו אם יש פיצוץ מים או יש סתימת  ח גלר:”רו

 15 ביוב,

 16 מדברים עכשיו על חשמל. א. מעודה:

 17לא, זה הוצאות חשמל. הוצאות חשמל אמרתי יש מקלטים בשימוש  ח גלר:”רו

 18 רשות מקומית עצמה.

 19 ידוע. א. מעודה:

 20 אז זה החשמל. אז זה הוצאות חשמל, זה תאורה. ח גלר:”רו

 21 ומזגנים. ח. בן צבי:

 22 , צריך להיות חצי.30מקלטים, עכשיו  60היה הוצאות חשמל על  א. מעודה:

 23 , זה לא השתנה מאז.30היה  2017-אבל גם ב ח גלר:”רו

 24 . 2017-כי לא הערנו ב א. מעודה:

 25שקל, אין יותר השתתפות של רשויות  אלף 300אוקי. כיבוי אש  ח גלר:”רו

 26 מקומיות. 

 27 למה? א. לב:

 28 . 2017-כי זה נגמר ב ח גלר:”רו
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 1 נגמר ההסכם. ש. בן צור:

 2אין יותר השתתפות. הרי הייתה הלאמה של כל הנושא של כיבוי  2018 ח גלר:”רו

 3 אש. זה כבר לא חברות עירוניות או איגודי ערים.

 4תרון הזה ולאפשר את המשך מתן ההנחות אז למה לא לקחת את הי ה. פרי יגור:

 5 להוראות קבע? למה לא ליהנות מהיתרון הזה?

 6מיליון שקל, היינו צריכים להתמודד עם קיצוץ מענק  7כי אנחנו צריכים  ח גלר:”רו

 7אלף שקל. בוודאי. אין  450איזון, אז חלק מההתמודדות זה גם אותם 

 8שינוי כמעט. הגענו  אלף שקל אין יותר השתתפות. מל"ח אין 300ברירה. 

 9 להנדסה. 

 10 עוד פעם תקנים אם אתה יכול לתת התייחסות. 28 א. לב:

 11 ,29-ב ח גלר:”רו

 12 .28 א. לב:

 13 זה המצרפי, אנחנו נגיע לזה.  28לא,  ח גלר:”רו

 14 כן, כן. א. לב:

 15 כן, תיכף אני אגיד. יש עובד נוסף.  ח גלר:”רו

 16 עובד נוסף. א. לב:

 17. עברנו ועדה תכנון עיר. 29. כן. אנחנו בעמוד 4,6זה , עכשיו 3,6כן, היה  ח גלר:”רו

 18 יש שאלות? 

 19אני רק אומרת שאני את ההתייחסויות שלי אשמור לסוף. אני אין לי  ה. פרי יגור:

 20 שאלות כרגע. 

 21 בסדר. אוקי. ח גלר:”רו

 22 כל השאלות שהייתי צריכה לשאול שאלתי לפני. ה. פרי יגור:

 23 ההתייחסויות קשורות לעמוד הזה אז תגידי,אם   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 24 לא, יש לי התייחסות, ה. פרי יגור:

 25 כללית. הבנתי.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 26 , העברות מקרנות הרשות. 31 א. לב:

 27כן. כל הנושא של הועדה והנדסה זה הכנסות מתחלקות בין אגרות בניה  ח גלר:”רו

 28האגרות יותר גבוהות ככה והעברה מהיטל השבחה. אוקי? אז ככל ש
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 1היטל השבחה יש העברה יותר נמוכה או הפוך. יש פה איזשהו טריד אוף 

 2 בנושא. זהו. אז זה האומדן.

 3יש לי פה איזה שאלה לגבי האגרות בכל אופן, כי בהצעת התקציב של  ה. פרי יגור:

 4 מיליון.  4, בהצעה המקורית, היו 2017

 5 כן. ח גלר:”רו

 6 .800ו בסופו של דבר ומהם מומש ה. פרי יגור:

 7אלף, נכון. כי קיבלנו הרבה הרבה אגרות בניה ואז היינו צריכים  800 ח גלר:”רו

 8להעביר הרבה פחות מהיטל השבחה. יכול להיות שבאמצע שנה עוד פעם 

 9נראה שיש הרבה אגרות אז נפחית את ההיטלים. יש פה משחק של 

 10 הוצאות הועדה, גם אין פה שינוי.  32ההכנסות. 

 11 , יש שינוי?32תקן בעמוד  ב:א. ל

 12 זה האגרות. האגרות פחתו. ח גלר:”רו

 13 לא, לא, התקן. על התקן. א. לב:

 14 תקן, ח גלר:”רו

 15 .0.3 ש. בן צור:

 16 אחוז משרה. 30. כן. 0.3 ח גלר:”רו

 17 אוקי. בסדר. א. לב:

 18משרה למזכירה, כן. הגענו לשירותים מוניציפאליים. אגף מוניציפאלי.  ח גלר:”רו

 19 ע,מינהל שפ"

 20 ,2017-ב 120במינהל שפ"ע יש כאן רשום רכישת רכב מחלקת שפ"ע  א. לב:

 21 כן, זה רכבים. ח גלר:”רו

 22 .250 א. לב:

 23 שלושה רכבים. ש. בן צור:

 24 זה רכבים, שלושה רכבים. כן. ח גלר:”רו

 25 עוד שלושה רכבים? א. לב:

 26 נכון. ח גלר:”רו

 27 לאן הם מיועדים?  א. לב:

 28 לבני, ש. בן צור:
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 1 ה אנשי שטח.ז ח גלר:”רו

 2 לא, לא, לא שמות. א. לב:

 3 אנשי שטח.  ח גלר:”רו

 4 למנהל אזור אחד ושני אנשי שטח.  ש. בן צור:

 5 מנהל אזור, א. לב:

 6 ושני אנשי שטח. ש. בן צור:

 7 זה מופיע בטבלה ששלחתם לנו? א. לב:

 8לא, הרכבים החדשים לא. בניקוי רחובות אין שינוי, לא בתקנים וגם  ח גלר:”רו

 9 יא מאוד דומה.ההוצאה ה

 10 . 45 2018-וב 2017-ב 28 82597מופיע פה רכב של סיטרואן  א. לב:

 11 הוצאות חלקיות על שנה קודמת. ש. בן צור:

 12 זה היה על חלק מהשנה. 28כי לא כל השנה היה.  ח גלר:”רו

 13 הלאה, רבותי.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 14תקן,  0.8פה בתקנים יש פה עוד  . תקנים ונסיעות. אוקי. גם36אנחנו?  35 ח גלר:”רו

 15 אנחנו יוצאים למכרז לאגרונום.

 16 מה זאת אומרת? למה? ה. פרי יגור:

 17 הוא יצא מי שהיה פה?  ח. בן צבי:

 18 בנוסף, היום זה באאוט סורסינג, ח גלר:”רו

 19 מקטינים את המשרה של הבן אדם שהוא במיקור חוץ. ש. בן צור:

 20 ה. אני לא שומעת את רן. סליח ה. פרי יגור:

 21 אנחנו רוצים לקבל עובד מועצה כי יש הרבה יותר עבודה והכול. ח גלר:”רו

 22 רגע, האגרונום הנוכחי הוא לא, ה. פרי יגור:

 23אגרונום נוכחי הוא לא עובד רשות מקומית, הוא באאוט סורסינג. בזמנו  ח גלר:”רו

 24 עשינו הצעות מחיר והכול, רוצים להחליף אותו,

 25 מכרז, רבותי.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 26 הוצאתי מכרז.  ח גלר:”רו

 27 אגרונום במשרה מלאה? ה. פרי יגור:

 28 אחוז משרה.  80 ח גלר:”רו
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 1 אחוז משרה. 80 ה. פרי יגור:

 2, 150תוקצב  2016סעיף פה של תגבור כוח אדם גינון, אני רוצה רגע לציין  א. לב:

 3 . 400מתוקצב  2018-וב 400-, עלה ל200תוקצב  2017

 4 כן. :ח גלר”רו

 5היו לנו שיחות פה על הקטע של עובדי קבלן גינון שיש לנו פה שאנחנו לא  א. לב:

 6עובדים או אף אחד לא יודע כמה בדיוק  12יודעים באמת אם מגיעים 

 7 מגיע בשטח. 

 8אלף שקל, לכולם יש כרטיס  400גם אלה מגיעים, העובדים האלה  ח גלר:”רו

 9י הם מגיעים ומתי הם נוכחות של המועצה ואנחנו יודעים בדיוק מת

 10 הולכים.

 11 כמה עובדים אלו? א. לב:

 12 עובדים בו זמנית, אבל זה משתנה. 4זה בסביבות  ח גלר:”רו

 13 כמה? א. לב:

 14 .4 ח גלר:”רו

 15 עובדים? 4 א. לב:

 16 עובדים, כן. 4 ח גלר:”רו

 17 עובדים? 4-אלף שקל ל 400 א. לב:

 18 כן. ח גלר:”רו

 19 אלף שקל ברוטו, 100 א. אטיאס:

 20 ה שכר מינימום. ז ח גלר:”רו

 21 עם תנאים.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 22 ,2016-לא, בסדר. עכשיו למה כאילו זה ממש צמח וגדל מ א. לב:

 23העבודה הולכת וגדלה. בתקנים אנחנו לא גדלים. אם נסתכל במחלקת  ח גלר:”רו

 24שפ"ע גם ניקוי רחובות, אותם עובדים עובדים והישוב משתנה וגדל 

 25 גברים את זה,והכול, אז הם מת

 26מה זה בתקן? בתקן אתה לא גדל בכוח אדם, אבל אתה כן מתגבר פה את  א. לב:

 27 העובדים, אז אתה כן גדל, בסך הכול,

 28 אז אני אומר, ח גלר:”רו
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 1 של כוח אדם, א. לב:

 2בסך הכול קצת גדלים בשביל להתאים את המשימות לגודל היקף  ח גלר:”רו

 3 העבודה. 

 4וח אדם, אבל הם לא עובדי הרשות אלא הם אאוט בסדר, אז אתה גדל בכ א. לב:

 5 סורסינג.

 6 כן. ח גלר:”רו

 7 בסדר גמור.  א. לב:

 8איסוף אשפה גם אין שינוי, לא בכוח אדם. יש פה קצת התאמות של  ח גלר:”רו

 9המדדים בהוצאה. פיקוח וטרינרי כמו שנה קודמת, הדברת מזיקים אין 

 10 שינוי. 

 11 זה ירד. בהשתתפות של איגוד ערים גם פה א. לב:

 12 לא, אותו סכום אצלי. ח גלר:”רו

 13 ,2016-ב 360לא, למה? היה  א. לב:

 14כן, כי בזמנו השתתפנו בעלות הכלביה או תחנת הסגר, זאת אומרת  ח גלר:”רו

 15מינהל  40שילמנו את מלוא העלות ועכשיו קצת ירדה ההשתתפות. עמוד 

 16 תפעול, התקנים לא השתנו, ההוצאה לא השתנתה. 

 17 רכישה של רכב,יש פה  א. לב:

 18אלף שקל רכב אחד. אוקי. דרכים  80רכב אחד, גם לעובד שטח.  ח גלר:”רו

 19 ומדרכות, כן.

 20יש פה גם כן אחזקת טרקטור, כאילו יש פה המון דברים שהם עולים, לא  א. לב:

 21 בהרבה אבל הם עולים. מאיזה סיבה? 

 22 שקל. 5,000אין פה הרבה, יש פה אולי איזה  ח גלר:”רו

 23 זה לא הרבה. אני אומר זה לא הרבה אבל השאלה,כן,  א. לב:

 24קודם כל גם הציוד קצת מתיישן ומתבלה ולפעמים זה זקוק ליותר  ח גלר:”רו

 25 השקעה בתחזוקה. 

 26 . 42אוקי. תאורת רחוב, עמוד  א. לב:

 27 אנחנו בחשמל תאורת רחוב. כן.  ח גלר:”רו

 28 זה יורד, זה בעקבות ההתייעלות או, א. לב:
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 1ואני מקווה ומניח  2018-חנו נכנסים עכשיו לפרויקט של לדים בכן, אנ ח גלר:”רו

 2נוכל לתפוס איזשהו זנב של הפרויקט וכבר ליהנות  2018-שאנחנו כבר ב

 3 מהפחתה. 

 4עוד פעם  2018-תקנים. ב 5 2017-תקנים. ב 6היו  2016-תחזוקת מבנים ב ה. פרי יגור:

 5 תקנים.  6

 6 תקנים. 6 ח גלר:”רו

 7 2018-תקנים ב 6-אלף שקל ו 500-תוקצב ב 2016-נים בתק 6אבל  ה. פרי יגור:

 8 אלף שקל. למה? 720-מתוקצב ב

 9-קודם כל יש פה עניין של עליית שכר, רק החודש השכר מינימום עלה מ ח גלר:”רו

 10 .5,300-ל 5,000

 11 אחוז? 50-ב ה. פרי יגור:

 12 אחוז? 50לא, למה  ח גלר:”רו

 13 אלף שקל? 720-אלף ל 500-מ ה. פרי יגור:

 14 לא, יש פה תקן נוסף וגם עליית שכר.  גלר:ח ”רו

 15 .2016-פעמיים, היו שתי עליות שכר מ ש. בן צור:

 16 לא, אבל הוא אמר שגם יש פה תקן נוסף.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 17 אלף שקל לפחות, 120וגם תקן של  ח גלר:”רו

 18 תקן זה משמעותי.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 19ת שכר ושעות נוספות לעובדים שגם יש יותר משימות לעבוד. ועוד עליי ח גלר:”רו

 20 ניקוזים אין שינוי, זה השתתפות שלנו באיגודי רשויות ניקוז. 

 21 גם כן יורד,  43חומרים לאחזקת מבנים בעמוד  א. לב:

 22 2018יורד, כן. בנושא של החומרים אנחנו בהתייעלות. שמנו לנו למטרה  ח גלר:”רו

 23 ומרים. נושא פיקוח.באמת להתייעל בשימוש בח

 24 כן, תקנים. א. לב:

 25 בפיקוח שני עובדים התווספו.  ח גלר:”רו

 26 לפני חודש.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 27 כן, התחילו לעבוד.  ח גלר:”רו

 28 אני מבקשת לומר שפה מופיע השכר של אייל שני ופה מופיע, ש. בן צור:
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 1 חצי שכר. ח גלר:”רו

 2 ני. חצי שכר של אייל ש ש. בן צור:

 3 כן. ח גלר:”רו

 4וההגדרה של השכר שלו והתנאים שלו בהנחה והוא יזכה במכרז הפנימי  ש. בן צור:

 5ובהנחה שיהיה אישור משרד הפנים מותנים באישור מליאת המועצה, 

 6 אחרת יש לי בעיה עם זה.

 7 נו, בוודאי.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 8 שיהיה כתוב.  ש. בן צור:

 9המועצה לצורך העניין, ראש המועצה יכול להחליט להביא את  בדרך כלל ח גלר:”רו

 10 זה, משרד הפנים אומר אין צורך באישור. 

 11 אני מבקשת, ש. בן צור:

 12 אבל עוד פעם אם ראש המועצה יביא את זה לאישור,  ח גלר:”רו

 13 אני מביא את זה לאישור.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 14 בסדר גמור, אין בעיה. ח גלר:”רו

 15 המכרז הזה ממשיך להתקדם? לב: א.

 16 כן. ח גלר:”רו

 17 בוודאי, למה לא?  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 18 למה לא? א. לב:

 19 כן.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 20 כשזה יגיע לדיון אני אדבר.  א. לב:

 21 אין בעיה.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 22 לא נערבב בשר וחלב. א. לב:

 23 אז יאללה, בואו נתקדם, רבותי.  ר:”ד, יו”עור א. בר כוכבא, ”ד

 24 הלאה. בטיחות. ח גלר:”רו

 25 רגע. רכישת רכב למחלקת פיקוח. א. לב:

 26מחלקת פיקוח יש פה שני רכבים, אחד זה קטנוע, רכישת קטנוע לעובד  ח גלר:”רו

 27 חדש והחלפה של הניידת.

 28 זה תוקצב גם כן, גם תוקצב הנושא הזה. 2017-וגם ב א. לב:
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 1 רכשנו רכבים, נכון. אחרים אבל.  ר:ח גל”רו

 2 כאילו עוד קטנוע ועוד רכב. א. לב:

 3 כן, כל פעם, הרי שני עובדים צריכים להתנייד איכשהו. ח גלר:”רו

 4אוקי. הוצאות מחשוב ואכיפה של מחלקת הפיקוח, גם פה זה גדל, גדל,  א. לב:

 5 גדל.

 6ם שנשלחים וגם עוד פעם כל הנושא של הקנסות ומוסופונים והמכתבי ח גלר:”רו

 7 ההכנסות, סך הכול הכנסות,

 8 אני רוצה להגיד בהקשר של הפיקוח.  ה. פרי יגור:

 9 כן. ח גלר:”רו

 10וראיתי כמה רשויות מקומיות, שאני רואה  everשזה פעם ראשונה  ה. פרי יגור:

 11 .2. פי 2,2וההוצאות הן  1,1מחלקת פיקוח גרעונית. ההכנסות פה הן 

 12 נכון. כן. ח גלר:”רו

 13אז איזה הצדקה יש פה קודם כל לתוספת תקנים, ובטח לפני שעדכנו את  י יגור:ה. פר

 14 חוקי העזר שהם בכלל נותנים לנו את התוקף לגבות ולאכוף.

 15טוב, קודם כל חוקי עזר עדכנו. ברוב המקרים חוקי עזר מאפשרים לנו,  ח גלר:”רו

 16 ויאושר, אז גם 2018-חוץ מהנושא של החניה שאני מקווה שזה יעלה ב

 17נתקדם. הרי סך הכול המחלקה גם נותנת שירות. הנושא של הקנסות זה 

 18 כאמצעי, יש הרבה פניות, 

 19 אבל הצעתם בעצמכם לא לעשות קנסות.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 20 כן. ח גלר:”רו

 21 אז אתם אוחזים את החבל בשני קצותיו?  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 22 תי לא לעשות קנסות. זה לא נכון.לא, אני לא הצע ה. פרי יגור:

 23 אתם הצעתם בשעות מסוימות,  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 24 לא נכון.  ה. פרי יגור:

 25 אתם ביקשתם לא, אז כשבאים,  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 26 לא, לא היה מדובר, ה. פרי יגור:

 27 סליחה.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 28 שבע זה חלק אחר, זו לא הייתה הצעה שלי.זה שמעבר ל ה. פרי יגור:
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 1תקשיבו, לא משנה. אבל הצעתם. מה את אומרת לי לא?   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 2 הצעתם. 

 3 מה שטענתי זה שהיום אין, ה. פרי יגור:

 4 עכשיו אנחנו נותנים שירות. תקשיבי לי,  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 5 ני אמשיך לדבר במקביל אליך. אתה תמשיך לדבר א ה. פרי יגור:

 6 אוקי. אנחנו נותנים שירות.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 7 מה שאני אמרתי, ה. פרי יגור:

 8בוא אפרים, היא רוצה שניתן יותר קנסות כנראה, היא   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 9 רוצה לדעת למה גרעוני הפיקוח?

 10דבר אחד שהיום אין למועצה שום זכות  מה שאני אמרתי זה אך ורק ה. פרי יגור:

 11 לגבגת קנסות,

 12 בסדר, אמרת את זה.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 13 ובטח לא, ה. פרי יגור:

 14 אנחנו סבורים שכן יש לנו זכות.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 15 ,41לשימור רחובות משנת  ה. פרי יגור:

 16 ם שיש,אנחנו סבורי  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 17 מה, 70-שלא עודכן פה בשנות ה ה. פרי יגור:

 18 בסדר. אנחנו סבורים שאפשרי,  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 19 זה מה שאמרתי. ה. פרי יגור:

 20וככה אנחנו מקיימים את החוק, יש לנו יועץ משפטי שהוא   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 21 מחליט בנושא. בבקשה. 

 22 סף.אמר ולא י ה. פרי יגור:

 23ואנחנו נותנים גם שירות. זה לא תמיד עניין של הגדלת   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 24 גרעון או לא. אנחנו רוצים לתת שירות. 

 25 איזה שירותים הם נותנים בנוסף לחלוקת קנסות? ה. פרי יגור:

 26 יש, ח גלר:”רו

 27 סדר ציבורי. רפפורט:’ אדר

 28 כל חודש, ח גלר:”רו
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 1 בדיוק.  ר:”, יוד”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 2על כל מיני נושאים, מגוון מכלב, מסכנות וגזם  106מאות פניות במוקד  ח גלר:”רו

 3 ואלף ואחד דברים.

 4 ? 106-אז למה אתה לא מכפיף אותם ל ה. פרי יגור:

 5 ?106-מה זה שייך ל  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 6 מקבלים פניות בקשת הרחבה, 106 ח גלר:”רו

 7 מפנים אותם למחלקות הרלוונטיות. שהם ה. פרי יגור:

 8 נכון.  ח גלר:”רו

 9 טוב, רבותי, כן, הלאה.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 10 מה בסמכותם שלא בסמכות מחלקה אחרת? ה. פרי יגור:

 11לבוא ואם צריך לסגור את הכביש וצריך לפקח ופתאום, אלף ואחד  ח גלר:”רו

 12 דברים.

 13 תקנים. 9.1שמצדיק  ה. פרי יגור:

 14 המשימות מגוונות מאוד. כן. ח גלר:”רו

 15 כן. אוקי. ה. פרי יגור:

 16 והמחלקה היא עושה את עבודתה, ח גלר:”רו

 17אנחנו הולכים יום שלם אצל אדרי לשמוע ממנו איך הוא   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 18 הקים שיטור עירוני שאני רוצה לחדש אותו.

 19המחלקה ללפחות מאוזנת. לפחות אולי גם תלמד ממנו איך עושים את  ה. פרי יגור:

 20 מאוזנת.

 21אני אלמד ממנו הרבה דברים. אני לא בטוח שאת תוכלי   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 22 ללמוד ממנו אבל.

 23 בטיחות. אין שינוי בתקנים, ח גלר:”רו

 24 אתה ממש לא שווה התייחסות.  ה. פרי יגור:

 25 בסדר גמור.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 26 גם ההוצאות כמעט, ח גלר:”רו

 27 משרה. 0.2 ש. בן צור:

 28 זה מזכירה, 0.2כמעט ואין שינוי.  ח גלר:”רו
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 1 רישוי עסקים. א. לב:

 2 אין שינוי.  ח גלר:”רו

 3בטח אין שינוי, סטגנציה מוחלטת כבר חמש שנים. כאילו שלא פתחו שם  ה. פרי יגור:

 4 עסקים גם, נכון?

 5 שמה?  ח גלר:”רו

 6 היום בפרדס חנה כרכור.כמה עסקים יש  ה. פרי יגור:

 7 לא, זה בטיחות אנחנו מדברים. ח גלר:”רו

 8 לא, עברנו לרישוי עסקים. ה. פרי יגור:

 9את מדברת על רישוי עסקים? רישוי עסקים זה גם אחד הדברים שאנחנו  ח גלר:”רו

 10 .2018-רוצים לשנות ולשפר ב

 11 בהרבה מקומות זה יחד עם איכות הסביבה. ח. בן צבי:

 12סביר לי, רן, את המשפט שאמרת עכשיו שאנחנו רוצים לשפר את ת ה. פרי יגור:

 13 מחלקת רישוי עסקים. איך זה בא לידי ביטוי בתקציב?

 14העניין שלאו דווקא בנושא של שכר. בנושא של אינטראקציה עם יתר  ח גלר:”רו

 15המחלקות והקצינו עכשיו מתוך הפיקוח עובד שעוזר לאחראי רישוי 

 16 עסקים בתפעול,

 17 אז למה מופיע רק תקן אחד? ה. פרי יגור:

 18 כי העובד הנוסף הוא תחת הפיקוח.  ח גלר:”רו

 19 10-ואם כל כך המחלקה לא עובדת טוב והוא צריך עוזר, אז מה זה ה ה. פרי יגור:

 20 אלפים שקל תוספת בשכר?

 21אלפים שקל עדכון הסכמים, זה לא  10זה השעות יותר. עוד פעם זה  ח גלר:”רו

 22 העלאת משכורת.

 23 זה גם לחנויות אוכל, ח. בן צבי:

 24 הכול. כל העסקים שצריכים רישוי. ח גלר:”רו

 25רן, אם אתה אומר שזה לא עובד טוב ואתה מוסיף עוד שכר לבן אדם  א. לב:

 26 שעובד והתפוקה הראשונית שלו,

 27זה חובה לעדכן. ברגע שיש עדכון ארצי ויש הסכם קיבוצי, אין לנו את  ח גלר:”רו

 28משנה הרבה פעמים אם מרוצים מעובד האפשרות לא לעדכן. זה גם לא 
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 1 או לא מרוצים מעובד.

 2 זה על סמך הסכמים.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 3 חגיגות ואירועים, רינה התייחסה לפני כן. ח גלר:”רו

 4 יש פה ירידה מאוד חדה. א. לב:

 5 כן, יש פה ירידה. ח גלר:”רו

 6שעברה הם יהיו גם אני אשמח מאוד אם באמת כל התוכניות שהיו בשנה  א. לב:

 7 השנה.

 8האירוע שירד, זאת אומרת אירוע משמעותי זה יום ברחוב שהוא בשני  ח גלר:”רו

 9מובנים, לא בטוח שנוכל לקיים אותו בשנת בחירות, ואם נוכל לקיים אז 

 10אני מקווה שזה בעדכון תקציב, נכון לעכשיו אין תקציב, אבל עד אז כל 

 11 הנושא של היום עצמאות הכול מתוקצב.

 12 כל האירוע, כולל את הגדרות בטחון והכול, כמה זה עלה לנו? . בן צבי:ח

 13 אלף שקל. 900, 800אלף שקל.  800בואי נגיד לפחות  ח גלר:”רו

 14 אבל היה מרשים. ח. בן צבי:

 15 גם יהיה מרשים. את מדברת על יום העצמאות. ח גלר:”רו

 16 לא, אני מדברת על יום ברחוב.  ח. בן צבי:

 17 לא,  ח גלר:”רו

 18 לא, זה משהו אחר.  ר:”ד, יו”א. בר כוכבא, עו ר”ד

 19 אלף שקל בערך. 400זה  ח גלר:”רו

 20אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה. בואו נראה איך זה מתקדם   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 21 ונראה אם נשיג תקציבים, אולי נקבל גם. נראה איך נהיה עם השרים.

 22 , אין שינוי. מים וביוב.51לאיים, עמוד חקלאות אין שינוי. שירותים חק ח גלר:”רו

 23 2018-, ב8 2017, 8,000היה  2016יש לי פה שאלה. חשמל במחלקת מים  א. לב:

 24 . איך ירד פתאום? איך עושים את זה?5

 25לא, כי הם יעברו פשוט יחד עם הנדסה אז לא יהיה, פונקציה נפרדת, לא  ח גלר:”רו

 26 יהיה בתוך מבנה נפרד.

 27 איגום משאבים.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 28 זה מונה כללי, אז לא נצטרך את המונה.  ח גלר:”רו
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 1 .8-ל 5-שונות מחלקת מים מ א. לב:

 2 כן, איציק, זה אנחנו יודעים ברזולוציה של, ח גלר:”רו

 3 כל דבר כזה אני מסתכל אני אומר וואלה, אני יכול לעשות אירוע בזה.  א. לב:

 4קל זה לא מספיק, אז תגברנו. כן. דרך אגב יש פה ש 5,000-השנה ראינו ש ח גלר:”רו

 5 אחוז משרה למזכירה.  0.2-הגדלה ב

 6 איפה? במים וביוב? ה. פרי יגור:

 7 אחוז משרה במים וביוב. כן.  20 ח גלר:”רו

 8 .0.05אני ספרתי  ה. פרי יגור:

 9 .2.8ועכשיו זה  2.6לא, היה פה  ח גלר:”רו

 10 ב וזה בעדכון?. אולי בהצעת התקצי2.75היה  ה. פרי יגור:

 11 .0.05אני גם ספרתי  ש. בן צור:

 12 לא יודע. מה שלא יהיה זה מזכירת המחלקה שמעדכנים, ח גלר:”רו

 13 אלף שקל? 80זה  0.2אז  ה. פרי יגור:

 14 אלף שקל זה העדכון של שכר, 80-לא, ה ח גלר:”רו

 15והמנהלת היום מקבלת יותר מהמנהל שעבר וקצת  0.05אני ספרתי  ש. בן צור:

 16 רויטל. זה מה שאמרו לי. המזכירה

 17 נכון. לא רויטל, רויטל זה לא המזכירה, זאת המנהלת.  ח גלר:”רו

 18 .0.05המנהלת מקבלת יותר )רויטל( והמזכירה היא על תקן  ש. בן צור:

 19 מדויק. כן. ח גלר:”רו

 20 ניקיון מחלקת המים גם כן ירד משמעותית. א. לב:

 21 כן, זה כמו החשמל.  ח גלר:”רו

 22 בהנחה שהם יהיו באותו מבנה.  ר:”ד, יו”א, עור א. בר כוכב”ד

 23 בהנחה? א. לב:

 24 הם יהיו באותו מבנה, ח גלר:”רו

 25 שהם יהיו באותו מבנה שחצי מהעלות.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 26 או עם הנדסה או עם הגביה, איפה שהם יהיו.  ח גלר:”רו

 27 הכנסות מחיבור מים. א. לב:

 28 כן.  ח גלר:”רו
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 1 רידה,יש פה י א. לב:

 2 כן, זה בקשות פרטניות כאלה של אקסטות. ח גלר:”רו

 3 אבל איך זה יורד כשאגרות הבניה והתחלות הבניה קורות, ה. פרי יגור:

 4לא, זה משהו באקסטות, זה לא קשור. אנשים פרטיים רוצים שינויים  רפפורט:’ אדר

 5 של החיבורים.

 6 מזיזים חיבורים לצורך העניין. ח גלר:”רו

 7 יזומות ברשות המים. עבודות  א. לב:

 8 איזה סעיף זה? ח גלר:”רו

 9 .54אחרון בעמוד  א. לב:

 10 ברשת המים. ח גלר:”רו

 11 ברשת המים. א. לב:

 12אלף שקל. זה עבודות יזומות. זה בערך מכסה את העניין של  100כן.  ח גלר:”רו

 13 ההכנסות. 

 14 כמו מה למשל? איזה עבודות? א. לב:

 15כל מיני עבודות, זה לא במסגרת פרויקט שיפור של איזה קטע קו קטן.  ח גלר:”רו

 16 גדול. נושא ביוב.

 17 אגרות ביוב. א. לב:

 18 אין הרבה שינוי. אגרות ביוב זה, ח גלר:”רו

 19 מיליון. 2זה היה  2016-ב א. לב:

 20כן, אני אגיד לך זה רק אותם מקרים שאנחנו מספקים רק שירותי ביוב  ח גלר:”רו

 21מיליון שקל  26נכנס לאותם ולא מים, כי ברגע שזה גם מים וגם ביוב זה 

 22 הכנסות. 

 23 התקנים פה יש פה עליה משמעותית בתקנים או, א. לב:

 24לא, זה סך הכול המצרפי. זה מה שהיה עד כה, זה הריכוז. עכשיו אנחנו  ח גלר:”רו

 25 בחינוך, מערכת החינוך.

 26 גם פה יש עליה בתקנים. א. לב:

 27 כן. יש פה, ח גלר:”רו

 28 יש, אם יש עליה בתקנים ואם א. לב:
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 1 תקנים סך הכול.   10זה  ח גלר:”רו

 2איפה ההשקעה פה בחינוך? זה הכול על השכר או השקעות נוספות  א. לב:

 3 בחינוך?

 4זה גם וגם. מה זה שכר? לצורך העניין זה גני ילדים אז זה שכר, זה חלק  ח גלר:”רו

 5 מהעניין. 

 6בשכר.  זה בעיקר שכר. זאת אומרת העלייה בתקציב החינוך הוא בעליה א. לב:

 7 הוא בעקבות השכר.

 8מיליון שקל. בסדר? אז  4זה גם וגם. סך הכול העלייה בתקציב חינוך זה  ח גלר:”רו

 9 חלק זה עליה בשכר וחלק זה פעולות. 

 10 ?2016-כמה היה תקנים ב א. לב:

 11 תקנים התווספו. אוקי. מינהל חינוך אין שינוי. 10. 267.7היה  ח גלר:”רו

 12 150אבל גידול של  10כון, אין שינוי בתקנים. אמנם נשארו מינהל חינוך נ ה. פרי יגור:

 13 אלף שקל.

 14כן, באחוזים זה לא הרבה אחוזים וזה עדכוני שכר, מה שנקרא זחילת  ח גלר:”רו

 15 שכר שאנחנו, לא בשליטתנו מה שנקרא.

 16 אוקי. א. לב:

 17 חינוך קדם יסודי. ח גלר:”רו

 18 . למה יש פה,170 2018-, ב270 2017, 180היה  2016-יש פה ירידה. ב א. לב:

 19 על מה אתה מדבר, איציק? ח גלר:”רו

 20 סל תרבות. סל תרבות גני ילדים.  א. לב:

 21 סל תרבות זה אתה אומר על הכנסות. ח גלר:”רו

 22 כן, כן. א. לב:

 23 זאת אומרת זה הצפי.  ח גלר:”רו

 24 . 2018-ל 2017יש פה פער אדיר בין הצפי של  א. לב:

 25ים את זה שבהוצאות סל התרבות ללא שינוי? מספר גם איך אתם מסביר ה. פרי יגור:

 26 התלמידים.

 27 שמה? ח גלר:”רו

 28 בצד ההוצאות שסל התרבות לא גדל ולא זה ויש יותר מספר ילדים. ה. פרי יגור:
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 1לא, השאלה עוד פעם זה החלטות עם מנהל המדור, מנהל המחלקה  ח גלר:”רו

 2 לעשות הצגות בתוך,

 3 מדור או מחלקה. ה. פרי יגור:

 4יש גם מדור ויש גם מחלקה. מחלקה לגיל הרך ומדור גני ילדים. עוד  גלר:ח ”רו

 5פעם, מחליטים אם עושים הצגות בתוך הגנים או שמוציאים את הגנים 

 6 להצגות יותר גדולות. 

 7 למתנ"ס מביאים אותם כמה פעמים בשנה. ח. בן צבי:

 8השתנה פה  בסדר. אבל בשורה תחתונה יש יותר ילדים וסל התרבות לא ה. פרי יגור:

 9 כבר שלוש שנים. 

 10 אבל הם מקבלים. אני רואה. ח. בן צבי:

 11 אז איך זה ללא שינוי?  ה. פרי יגור:

 12 .170, 270, 180אז מה לגבי הסל תרבות  א. לב:

 13 בסדר, זה האומדן נכון לעכשיו. ח גלר:”רו

 14 .170-ל 180, 270זה כזה פער מאוד מאוד גדול. איך אתה מסביר את זה?  א. לב:

 15 זה האומדן, חברים. לר:ח ג”רו

 16 זה האומדן? א. לב:

 17 עוד פעם אני רוצה רק להגיד, ח גלר:”רו

 18 שבעדכון תוכל להגיד שנכנס יותר, א. לב:

 19 יכול להיות. ח גלר:”רו

 20 ואז אנחנו נוכל, א. לב:

 21קודם כל עדיף להיות בצד הבטוח ולא, כל הנושא ממשרד החינוך יש לנו  ח גלר:”רו

 22 ור ובהשגת הכספים ממשרד החינוך.יועץ שהוא עוזר לנו בתמח

 23רן, שאלה. כל מה ששייך לגנים או לבתי ספר, כל הפעילויות תרבות,  ח. בן צבי:

 24 אנחנו צריכים לשלם תרבות?

 25לא. לא. יש מספר אירועים שאנחנו עושים ללא עלות, יש חלק  ח גלר:”רו

 26 מהאירועים שאנחנו עושים עם עלות. תלוי. כן, מחלקה לגיל הרך.

 27 מה זה מחלקה לגיל הרך? דה:א. מעו

 28 מחלקה לגיל הרך זה מרכז לגיל הרך, ח גלר:”רו



  04-8666313חברת איגמי,                                          ישיבת מועצה שלא מן המניין )מיוחדת(           

 2017בדצמבר  28(                                                                                                         17/17) 66מס' 

     

119 

 1 של שבע?  א. מעודה:

 2 כן.  ח גלר:”רו

 3 מה זה, יש שמה תקן, א. מעודה:

 4אחוז משרה ובעקבות כך גם  40מרכז לגיל הרך גם יש הגדלה של  ח גלר:”רו

 5 התקציב השתנה.

 6 הגדלה. למה, בגלל כוח אדם? א. מעודה:

 7 אחוז משרה.  40כן.  :ח גלר”רו

 8 מה? א. מעודה:

 9 אחוז משרה. גידול. כן. 40של  ח גלר:”רו

 10 ?1.80אז מה זה תקן כוח אדם  א. מעודה:

 11 . 1.8 2018-ב 1.4אם היה  ח גלר:”רו

 12 אז זה ההפרש? א. מעודה:

 13 כן. ח גלר:”רו

 14 מיליון? 1,050מה זה השתתפות משרד, לא, מה בסוף אני רואה פה  א. מעודה:

 15 זה הוצאה סך הכול. ר:ח גל”רו

 16 זה מה? א. מעודה:

 17 מיליון?  1,053 ח גלר:”רו

 18 כן. א. מעודה:

 19 אלף. 478סך הכול ההוצאה ויש ההכנסות והנטו זה  ח גלר:”רו

 20 ?-ו 480נטו  א. מעודה:

 21 .78 ח גלר:”רו

 22 כל הדברים האלה עושים בתוך איפה שאצל שבע? מטפלות, א. מעודה:

 23 לא רק. לא רק. ח גלר:”רו

 24 מה זה לא רק? ודה:א. מע

 25 גם בטיפות חלב עושים וגם במעונות עושים. עושים עוד הרבה פעולות. ח גלר:”רו

 26כשאתה אומר טלפון מחלקה לגיל הרך זה אצל שבע. זאת אומרת  א. מעודה:

 27 ההוצאות של טיפול זה בגן, נכון? 

 28 של? ח גלר:”רו
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 1 זה בגן איפה שאצל שבע. א. מעודה:

 2 גן.  אין לה גן. אין ח גלר:”רו

 3 אין יותר גן. ח. בן צבי:

 4 מרכז. ח גלר:”רו

 5 עכשיו זה מרכז.  ח. בן צבי:

 6 מחלקה לגיל הרך מתנ"ס, מה זה? א. מעודה:

 7מתנ"ס מעסיק הרבה מהמטפלות, מעובדות המרכז. רוב עובדות המרכז  ח גלר:”רו

 8 הן שכירות של המתנ"ס. 

 9 אצל שבע?  א. מעודה:

 10 מועסקות ע"י המתנ"ס. ח גלר:”רו

 11 עובדות. כן.  14  ר:”ד, יו”א. בר כוכבא, עו ר”ד

 12 אז כאילו המתנ"ס משלם להן ואנחנו משלמים למתנ"ס? א. מעודה:

 13 מחזירים, כן.  ח גלר:”רו

 14 כמה הוא גובה, א. לב:

 15 מה? ח גלר:”רו

 16 מקבל תקורות או לא מקבל תקורות? א. לב:

 17 אין תקורות. ח גלר:”רו

 18 אין תקורות? א. לב:

 19 מה הם צריכים לעבוד דרך המתנ"ס?שנייה. ל א. מעודה:

 20כי המתנ"ס מתפעל את העניין. זאת הייתה ההחלטה מאז ומעולם. זה  ח גלר:”רו

 21 לא מהיום.

 22 חינוך בלתי פורמאלי, לא? ח. בן צבי:

 23 כן. ח גלר:”רו

 24רק שנייה, הוא לא מרוויח מזה שהוא עובד קשה לטפל בהן? איזה  א. מעודה:

 25 הכנסה יש לו מעבר,

 26 י אומר לך הוא בשירות המועצה. למה הוא צריך הכנסה?אנ ח גלר:”רו

 Y . 27והוא משלם תקציב  Xכי אתה נותן לו תקציב  א. מעודה:

 28 זאת עלות ההעסקה. ח גלר:”רו
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 1 המתנ"ס הוא זרוע ביצועית של המועצה.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 2ית שהוא כן, אני שואל שאלה. למה המתנ"ס יסכים לקבל זרוע ביצוע א. מעודה:

 3שקל  100-שקל ויעביר אותם? למה לו להתעייף? אלא שאם מה 100יקבל 

 4 שקל. זה שווה לו. 20הוא לוקח 

 5 . 900הוא מקבל  ח גלר:”רו

 6 . סליחה, שמת את זה בסעיף אחר.900-לא, מעבר ל א. מעודה:

 7 בסדר גמור.  ח גלר:”רו

 8ו מהצד ועוד יענ 200אתה לא שואל שאלות מה הוא עושה. ועוד  900 א. מעודה:

 9 .700מטפלות עוד 

 10אנחנו יודעים מה הם עושים. לא צריך לשאול. אנחנו יודעים מה הם  ח גלר:”רו

 11 עושים.

 12זה שאתה יודע ואתה מסכים זה אני יודע. אבל ברשומות אתה עושה את  א. מעודה:

 13 פינות, בסוף זה אותו מתנ"ס ואותו כסף, 4, 3זה כאילו 

 14 דרך אגב זה רשום.לא, לפי הפעילויות.  ח גלר:”רו

 15 אותו הכול למתנ"ס.  א. מעודה:

 16 רשום מתנ"ס דרך אגב, זה לא מוסתר. כתוב מתנ"ס. הכול על השולחן. ח גלר:”רו

 17כן. אתה יודע מה התרגיל הכי יפה? שאתה כותב. רבותי ראיתם, אבל  א. מעודה:

 18בינך לבין המתנ"ס אנחנו יודעים שהמתנ"ס לא יעשה את זה חינם בלי 

 19 שקל.  500שקל ויעביר  500ולטפל, יקבל  כסף ללכת

 20 אפרים, אני אומר לך שהמתנ"ס, א. אטיאס:

 21 המתנ"ס הוא זרוע ביצועית.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 22 לא מרוויח מהפעילות הזאת. א. אטיאס:

 23 סליחה.  א. מעודה:

 24 אני יודע. אני אומר לך, א. אטיאס:

 25 ת את זה.תן לי סיבה למה הוא יסכים לעשו א. מעודה:

 26 אני אומר לך כעובדה. זה עובדה. א. אטיאס:

 27 למה? א. מעודה:

 28 ככה. זה עובדה. א. אטיאס:
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 1 אין ככה. א. מעודה:

 2 יש הרבה פעולות שעושים אותם. הוא עושה פעולות אחרות גם. א. אטיאס:

 3 השתתפות משרד החינוך,  א. לב:

 4 לא, אני רוצה עוד דברים של המתנ"ס. א. מעודה:

 5 פות משרד החינוך. השתת א. לב:

 6 כן. הנה זה אחד הדברים, ח גלר:”רו

 7 מה הסיבה?  , למה זה יורד?250היה  17, 16 א. לב:

 8 עלינו בסוציו אקונומי.  ח גלר:”רו

 9 )מדברים ביחד(

 10 זה חלק מהסכום הכללי של המימון, א. לב:

 11 אתה מפריע, אפרים.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 12מיליונים, גם פה אנחנו יורדים בהשתתפות משרד החינוך זה בנוסף לכל ה ח גלר:”רו

 13 בגלל הסוציו אקונומי.

 14לא, בתחילת החוברת כתבת פה שיש לנו צמצום, קיטון בתקציב, הפחתת  א. לב:

 15 השתתפות משרד החינוך במימון, אוקי. אז בנוסף לזה,

 16ל זה בהסעות זה בולט כי זה מיליונים. פה זה מאות אלפים, זה כואב אב ח גלר:”רו

 17 קיטון. נכון. כן.

 18תלמידי חוץ שכר לימוד. אתה יכול לתת לי אם יש לך כמות, אם אתה  א. לב:

 19 יודע.

 20 רן, הסיפור של ההסעות אבל צריך ליידע.  ש. בן צור:

 21 לא, איך אתה רוצה להתגבר על ההסעות? מה, לא נפעיל הסעות?  א. מעודה:

 22 אנחנו נגיד, תיכף אנחנו, ח גלר:”רו

 23 נגיע לזה תיכף.  ר:”ד, יו”כבא, עור א. בר כו”ד

 24 מגיעים לזה. ח גלר:”רו

 25 תלמידי חוץ שכר לימוד, אתה יכול להסביר כמה תלמידים. א. לב:

 26יש לנו מספר בתי ספר שלומדים שם ילדים מרשויות מקומיות אחרות.  ח גלר:”רו

 27 רוב הילדים זה בית ספר רימון. 

 28 איזה? א. לב:
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 1מון, יש בית ספר נועם. יש סך הכול מספר עשרות רימון. יש בית ספר רי ח גלר:”רו

 2 שקל אגרה. מי שמשלם זה ההורים. זהו. 700-ילדים, כל אחד משלם כ

 3 זאת אגרה שנתית, נכון? א. לב:

 4 כן, אגרה שנתית. ח גלר:”רו

 5 שקל נותן לנו? 450מה זה בית ספר של הקיץ מחלקת חינוך,  א. מעודה:

 6 משרד החינוך. ח גלר:”רו

 7 ה זה הבית ספר הזה?מ א. מעודה:

 8 זה בית ספר, ח גלר:”רו

 9. זו 21-עד ה 1-זה כיתות א' עד ג' שעושים להם קייטנות בחודש יולי מה ש. בן צור:

 10תוכנית שהתחילה עם פירון, נמשכה תקופה מסוימת, פסקה ועכשיו 

 11 חוזרת.

 12 היה עד כיתות ב'? א. מעודה:

 13 ג.-עכשיו זה ג'. א ח גלר:”רו

 14 עד ג'. ש. בן צור:

 15 עד ג'? מעודה: א.

 16 כן. ש. בן צור:

 17 ולמה בסעיף מתחתיו כתוב עד ב'? א. מעודה:

 18 עכשיו זה עלה. ש. בן צור:

 19 עכשיו זה עלה. ח גלר:”רו

 20. עד ב' מיליון. 450א' עד ג' -. מה, אני לא מבין. מ450אבל זה מיליון, זה  א. מעודה:

 21 מה זה? 

 22 ג'. א' עד-זה אמור להיות עד ג'. אמור להיות מ ח גלר:”רו

 23 א' עד ב' פה כתוב מיליון.-. מ450א' עד ג' כתוב -מ א. מעודה:

 24 זה ההכנסות מההורים. הורים משלמים השתתפות.  450לא.  ח גלר:”רו

 25 יש השתתפות הורים. ש. בן צור:

 26 מיליון שקל זה משרד החינוך.  ח גלר:”רו

 27 מיליון? 1,450אז זה עלה הכול  א. מעודה:

 28 ת יותר. לדעתי זה עלה קצ ש. בן צור:
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 1 א' עד ג' בקיצור.-אלה המספרים. זה מ ח גלר:”רו

 2 מיליון בסך הכול. 1,450וזה  א. מעודה:

 3ג' עלה יותר יקר ועשינו -הסתדרנו עם העלות של, א' היה יותר זול ו ח. בן צבי:

 4 לכולם אותו מחיר.

 5 לא, את מדברת על משהו אחר, צהרונים. לא? צהרונים, זה משהו אחר. ח גלר:”רו

 6 מה זה מזכירים? עודה:א. מ

 7 זה מזכירות. לא משנה. מזכירים ומזכירות. ח גלר:”רו

 8 רן, יש פה שינוי בתקנים? א. לב:

 9 רגע, זה בית ספר שלא בניהול עצמי. מה זה שלא בניהול עצמי? א. מעודה:

 10 יש עדיין מוסדות חינוך שלא בניהול עצמי. ח גלר:”רו

 11 מה פירוש? א. מעודה:

 12עלת בתי ספר של האדמיניסטרציה. רוב בתי הספר אצלנו זה שיטת הפ ח גלר:”רו

 13 בניהול עצמי.

 14 לא הבנתי. מה זה ניהול עצמי? א. מעודה:

 15 יש להם תקציב והם מנהלים אותו.  א. אטיאס:

 16 מה זה ניהול עצמי? ח גלר:”רו

 17 כן. א. מעודה:

 18שבתי ספר מנהלות תקציב, אוקי? שאנחנו מעבירים, מתקצבים את זה  ח גלר:”רו

 19 , מעבירים כספים.לילד

 20 בית הספר מנהל את זה עצמאית.  א. מעודה:

 21 הוא משלם חשמל, מים. ח גלר:”רו

 22 הוא מנהל את זה עצמאית. א. מעודה:

 23 כן.  ח גלר:”רו

 24 אז רגע, א. מעודה:

 25אבל יש בתי ספר שהם לא בניהול עצמי ואז משרד החינוך מתקצב את זה  ח גלר:”רו

 26 אחרת. 

 27 א בניהול עצמי?איזה בית ספר ל ח. בן צבי:

 28יש חורב שהוא לא בניהול עצמי. לדעתי גם רימון עדיין לא בניהול עצמי.  ח גלר:”רו
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 1 עד שהם נכנסים זה לוקח זמן.

 2 מה זאת אומרת תוקצב פחות? ש. בן צור:

 3 לא, אבל אנחנו מנהלים הכול. א. מעודה:

 4 יתר בתי הספר בחינוך הרגיל, ח. בן צבי:

 5 ל עצמי. כמעט כולם.כמעט כולם זה ניהו ח גלר:”רו

 6 שלא בניהול עצמי? שאנחנו מנהלים אותו? 94-שנייה, אז מה זה ה א. מעודה:

 7זה תקציב של משרד החינוך שמעביר אלינו, שאנחנו נעסיק את כוח  ח גלר:”רו

 8 האדם.

 9 זאת אומרת אנחנו, א. מעודה:

 10 מזכירים, מזכירות. כוח אדם אנחנו מעסיקים, לא בתי הספר. ח גלר:”רו

 11 אני אגיד לך את האמת,  עודה:א. מ

 12 רימון זה לא רווחה? ח. בן צבי:

 13 מיליון מי מנהל את זה? 1,450-אתה מבלבל אותי. ה א. מעודה:

 14 אתה מדבר על מה עכשיו? בית ספר של הקיץ? ח גלר:”רו

 15זה  94בית ספר של הקיץ הם מנהלים את זה. עכשיו בתי ספר אתה אומר  א. מעודה:

 16מי. שאר בתי הספר אנחנו מעבירים להם את השתתפות שלא בניהול עצ

 17 התקציב מראש, נכון? והם מנהלים את זה.

 18 כן. ח גלר:”רו

 19 מה זה שלא בניהול עצמי? אז מי מנהל את זה, אנחנו? א. מעודה:

 20 אנחנו. ח גלר:”רו

 21 מה זה כולל? שרתים וזה? א. מעודה:

 22ם העסקה. שאנחנו משלמים הכול. העסקת עובדים ממילא אנחנו עושי ח גלר:”רו

 23הרי בית ספר בעצמו הוא לא מוסד, הוא לא מעסיק עובדים. בסדר? הוא 

 24 לא תאגיד.

 25 אבל את כל העובדים בכל בתי הספר אנחנו מעסיקים.  א. מעודה:

 26 כן, אבל השאלה, ח גלר:”רו

 27 רן, תענה כבר תשובות מהירות ונסיים עם זה.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 28 עד שמבינים.  ח גלר:”רו
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 1 הסברנו לו פעם אחת, לא רוצה, גמרנו.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 2לא, זה לא כל אחד מבין גאון כמוך. אני צריך להבין מה ההבדל ניהול  א. מעודה:

 3עצמי או לא ניהול עצמי מבחינה תקציבית שאנחנו נותנים להם. מה 

 4 ההבדל? 

 5 לא ניהול עצמי, ח גלר:”רו

 6 המזכירות והכול אנחנו נותנים,הרי את השרתים ו א. מעודה:

 7אני אסביר לך, אפרים, במשפט אחד. לצורך העניין אם זה בית ספר לא  ח גלר:”רו

 8 בניהול עצמי אנחנו משלמים את החשמל ומים ותקשורת,

 9 הבנתי. א. מעודה:

 10 וצילומים והכול. וזה בית ספר עושה את זה בעצמו, ח גלר:”רו

 11 הוא משלם את זה. א. מעודה:

 12 מעבירים לו כסף פר ראש והוא מנהל את התקציב. :ח גלר”רו

 13 יפה. זהו. אבל לא מדבר שרתים, א. מעודה:

 14 כוח אדם אנחנו מעסיקים. ח גלר:”רו

 15 יפה. היה יותר קל להבין. א. מעודה:

 16 כן, הלאה. חינוך מיוחד. הלאה, יש שאלות? אין שאלות?  ח גלר:”רו

 17 מה זה סל תלמידים,  א. מעודה:

 18 , חינוך משלים, על יסודי, יש שאלות?חברים ח גלר:”רו

 19 רגע.  א. מעודה:

 20 יש לך שאלה או שאתה חושב על שאלה?   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 21לא, אני רוצה, אני קורא את זה, אני חושב לעצמי אם אני מבין את זה.  א. מעודה:

 22 אתה מבין? אני בודק את עצמי אם אני מבין.

 23 היית צריך להכין את כל השאלות לפני כן.    :ר”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 24 סליחה, הוא צריך להכין תשובות. א. מעודה:

 25 אנחנו חשבנו שאתה מבין הכול לפי מה שאתה אומר.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 26 אני מבין. אבל בשביל מה אני אבוא לפה? אני אגיד אני מבין. א. מעודה:

 27 נו, הבנו שאתה מבין.הב  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 28 המטרה שלי לשאול כדי שהדברים האלה ישמעו בתמליל, א. מעודה:



  04-8666313חברת איגמי,                                          ישיבת מועצה שלא מן המניין )מיוחדת(           

 2017בדצמבר  28(                                                                                                         17/17) 66מס' 

     

127 

 1 בסדר.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 2 ושיהיה בפרוטוקול משהו כתוב. אני שואל שאלות, א. מעודה:

 3אז בוא תיתן בכתב ואני אכניס לפרוטוקול. נקצר את   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 4 התהליך.

 5 יפה. אז גם אתה תנהל את המועצה בכתב מהבית. באמת. עודה:א. מ

 6 אפשרי אגב.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 7 עזוב, לך הביתה,  א. מעודה:

 8 אתה תיתן בכתב ואני אנהל בכתב.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 9 כן, בוא שנינו נשב בבית. א. מעודה:

 10 אוקי. ח גלר:”רו

 11 וי בתקנים?כמה תקנים יש שינ א. לב:

 12שינוי, בוא נראה ככה, בחינוך המיוחד יש, כמעט ואין שינוי, יש איזה  ח גלר:”רו

 13 עשירית אחוז שינוי.

 14 לא רלוונטי. א. לב:

 15 בבתי ספר יש משרה אחת נוספת. ח גלר:”רו

 16 אחת? א. לב:

 17 כן.  ח גלר:”רו

 18 )מדברים ביחד(

 19ל עובדים נוספים, אוקי? חינוך על יסודי. בעל יסודי, איציק, יש העסקה ש ח גלר:”רו

 20 זה מורים. מורים של על יסודי. יש לנו רימון ושבילים על שם בגין. 

 21 .62 א. לב:

 22 אפרים, לא מדברים עם הקהל. אפרים, אתה מפריע לנו.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 23 יש פה את הפנימיית יום, התקציב פה ירד, א. לב:

 24 זה הצטמצם. כן. ח גלר:”רו

 25 ?למה א. לב:

 26 משפחות נסגרות.  ח גלר:”רו

 27 משפחות נסגרות? א. לב:

 28 כן. מה שנשאר לנו רק בבית ספר ישורון. פעם היה יותר רחב.  ח גלר:”רו
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 1 מה עוד, איציק?   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 2 חינוך על יסודי. ח גלר:”רו

 3 כן, התקן גדל פה. א. לב:

 4 .8-ל 6-כן, התקן גדל מ ח גלר:”רו

 5 פה זה על יסודי?אי א. מעודה:

 6 זה בית ספר שבילים על שם בגין. ח גלר:”רו

 7 בית ספר בגין. הלאה, לא מכיר שבילים. א. מעודה:

 8 ובית ספר רימון. ח גלר:”רו

 9 שבילים בגין זה נכון לומר. כן.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 10 אנחנו לא צריכים שבילים. אז שמה אנחנו נותנים להם תקן, א. מעודה:

 11 אנחנו מעסיקים את המורים גם בעל יסודי. גלר:ח ”רו

 12 על חשבון תקציב המועצה?  א. מעודה:

 13 על חשבון הכספים של משרד החינוך. ח גלר:”רו

 14 למה הם לא יהיו עצמאיים? א. מעודה:

 15לא, הם לא יכולים להיות עצמאיים. אנחנו צריכים לעשות מכרז ולהביא  ח גלר:”רו

 16 אלו האופציות. איזושהי רשת או שאנחנו מנהלים. 

 17 חינוך על יסודי יש פה את סל תלמידי חטיבת ביניים שהוא, א. לב:

 18 אבל איך חצי תקציב ירד? אני לא מבין. א. מעודה:

 19 .157-ל 22-. יש בחטיבת הביניים מ522-ל 293-מ א. לב:

 20 זה תורה שלמה של התקצוב, ח גלר:”רו

 21 כל הסיפור של תקנים במשרד החינוך, ש. בן צור:

 22 ותקנים, ר:ח גל”רו

 23 רגע, רגע, אני לא שומע. שרון, תודה. אני רוצה לשמוע את רן. א. לב:

 24יש מומחיות מיוחדת של יועצים שיודעים לנתח את התקציב של משרד  ח גלר:”רו

 25החינוך. גם בשוטף שאנחנו עובדים עם יועץ שהוא בודק שהמועצה 

 26 מקבלת את כל התקציבים.

 27 . 522-ל 293-טיבת הביניים שגל מלא, מה זה אומר סל לתלמיד ח א. לב:

 28 יש יותר ילדים.  ח גלר:”רו
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 1 מה זה? א. לב:

 2 ילדים, עכשיו, 100יותר ילדים. שנה קודמת בבית ספר בגין היו  ח גלר:”רו

 3 לא, זה חינוך על יסודי.  א. לב:

 4 זה על יסודי, כן. ח גלר:”רו

 5 גם גדל שם.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 6 זה לא גדל עד כדי כך, בעל יסודי זה גדל.וביסודי  ח גלר:”רו

 7 אנחנו גם הולכים לבינוי נוסף.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 8 בית ספר צומח. ח גלר:”רו

 9 אנחנו הולכים לבינוי בבית ספר הדמוקרטי.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 10 המתמטיקה תחילה זה הפרויקט של בנט? א. לב:

 11 המתמטיקה תחילה?   ר:”יוד, ”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 12 כן. יש פה סעיף,  א. לב:

 13 מיליון, 1,138 א. מעודה:

 14זה ירד בגלל שיש יתרון לגודל, ככל שבית הספר יותר גדול אז ההוצאה  ח גלר:”רו

 15 היא יותר נמוכה.

 16תוכניות רגילות שמקבלים עליהם תקצוב ממשרד החינוך,   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 17 העשרות פדגוגיות.

 18זאת אומרת כל הסעיפים פה זה סעיפים של משרד החינוך. מתמטיקה  א. לב:

 19 תחילה לצורך העניין מה זה?

 20 הכנסות זה הכול משרד החינוך. ח גלר:”רו

 21 אוקי.   א. לב:

 22 קב"ט אין שינוי.  ח גלר:”רו

 23 אין שינוי. א. לב:

 24וי לא בתקנים, יש קצת יותר שומרים ויותר מאבטחים. שפ"ע יש שינ ח גלר:”רו

 25 בתקנים.

 26 יש שינוי גם כן, מה השינוי בתקנים? א. לב:

 27 של תקן אחד.  ח גלר:”רו

 28 תוספת אחת? א. לב:
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 1 תקנים.  10-ל 9-מ ח גלר:”רו

 2 אוקי. המים פה,  א. לב:

 3 מים וחשמל זה גדל. ח גלר:”רו

 4 מאוד. א. לב:

 5 כי אנחנו משפצים עכשיו מבנה נוסף.  ח גלר:”רו

 6 איפה? א. לב:

 7 של,  ברחבה ח גלר:”רו

 8 בכרכור איפה, רפפורט:’ אדר

 9 איפה שהייתה טיפת חלב בכרכור. ח גלר:”רו

 10 הישנה. ש. בן צור:

 11 הישנה. ח גלר:”רו

 12 ליד ארליך. ש. בן צור:

 13 אוקי. גם הניקיון פה הוא קופץ, א. לב:

 14 גם הניקיון אותו דבר. כן. ח גלר:”רו

 15 באופן משמעותי. א. לב:

 16ם וחשמל. ביטוח יש קצת גידול עם מספר מבנה נוסף. גם ניקיון ומי ח גלר:”רו

 17 הילדים. קב"סים אין גידול, יש גידול בחצי תקן.

 18תגיד אבל איך הביטוח ממש צומח בצורה כזאת? כאילו כמה העלות  א. לב:

 19הייתה בשנה שעברה פר תלמידים, כמה גדלנו בתלמידים שזה עולה 

 20 בצורה כזאת?

 21 לא, זה לא עולה הרבה. ח גלר:”רו

 22 הביטוח של משרד החינוך עלה. ש. בן צור:

 23 אלף שקל סך הכול, איציק. זה הרבה? 15זה  ח גלר:”רו

 24 . 280זה  2016תסתכל גם כן על  א. לב:

 25 כן. ח גלר:”רו

 26 אז השאלה שלי כמה תלמידים ההבדל, א. לב:

 27 רשמנו פה אפילו, ח גלר:”רו

 28 הייתה קפיצה עצומה, ש. בן צור:
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 1 ילדים.  9,450 ח גלר:”רו

 2. היה 75ובחטיבות העליונות זה  49-ל 33-באישור של גביה לביטוח מ ש. בן צור:

 3 שינוי בגביה, בתקצוב ובהתערבות, זה הסיפור.

 4 זה הסיפור? לא בכמות של התלמידים? א. לב:

 5 גם כמות של תלמידים. ש. בן צור:

 6 אחוז תקן. הגענו להסעות.  0.4זה גם וגם. וקב"ס יש  ח גלר:”רו

 7 . למה יש ירידה?הסעות חינוך רגיל א. לב:

 8מיליון שקל. היו מספר  2.2-נושא של הסעות רואים פה הגדלה סך הכול ב ח גלר:”רו

 9 הסעות שהמועצה לא חייבת הייתה לבצע והייתה החלטה של,

 10 אפרים, אנחנו לא שומעים, זה חשוב לך לדעת.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 11 זה לא נעים, כי זה ממש חשוב, א. לב:

 12 בדיוק.  ר:”ד, יו”כוכבא, עו ר א. בר”ד

 13 זה חשוב לשמוע. ח גלר:”רו

 14 כי אחר כך תגידו למה ההסעות ירדו ואנחנו לא, א. לב:

 15 זה באמת חשוב לשמוע. ח גלר:”רו

 16 אתה לא אומר לי באיזה עמוד. איזה עמוד? א. מעודה:

 17 .68אני אומר  ח גלר:”רו

 18 ד, תקשיב. תקשיב. אתה לא צריך עמו  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 19 לא, לא, אני צריך עמוד. א. מעודה:

 20בנושא של הסעות הייתה החלטה של מליאת המועצה לאשר הסעות  ח גלר:”רו

 21שלפי ההנחיות של משרד החינוך אין צורך לבצע, אין חובה לבצע. 

 22ההסעות האלה אנחנו נמשיך לבצע עד סוף שנת הלימודים הנוכחית. 

 23ן תקציב והעדכון הוא שההסעות בשנה הבאה מספטמבר נכון לעכשיו אי

 24 האלה יבוטלו.

 25 וצריך להודיע להורים באפריל. ש. בן צור:

 26 הערת את זה לפני שעתיים.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 27סליחה. אני רוצה לדעת, לקבל רשימה של איזה הסעות אתה מתכנן  א. מעודה:

 28 לבטל. 
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 1פה אנחנו מעלים את זה  מה שאישרנו בזמנו בהחלטת מליאת המועצה. ח גלר:”רו

 2 לבטל, אלא אם כן ימצא לזה תקציב. זה גם יכול להיות. 

 3 אפשר לקבל, א. מעודה:

 4 כן, אין בעיה. ח גלר:”רו

 5 מה בתוכנית הסעות שאישרנו מול הסעות שיתבטלו? א. מעודה:

 6אלף שקל  300-אין הסעות, למעט החינוך הדתי שאושר לאחרונה ב ש. בן צור:

 7 לדעתי, נכון?

 8 משהו כזה. גלר: ח”רו

 9 אלף שקל. 300נכון,   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 10אישרנו משהו חריג במיוחד לבקשתו של אבי כאכון, באופן מיוחד כי לא  ש. בן צור:

 11 נתנו הודעה מוקדמת על זה שאין הסעות. זה הדבר היחידי,

 12 זירו. , זה היה. זה תרגיל לבטל והח300זה מה שמספרים לך שאישרנו  א. מעודה:

 13 אין הסעות בחינוך הרגיל, אף אחד לא מקבל. ש. בן צור:

 14אני רוצה להבין איזה הסעות שהיו ועכשיו אתה רוצה לבטל, כדי לבוא  א. מעודה:

 15ולנסות להשיג כספים, לראות, יש פה הרבה כספים מחולקים שנעביר 

 16 מכאן לכאן. 

 17 בסדר גמור. אתה שואל איזה קווים? ח גלר:”רו

 18 אלף, 300חה. אז אתה מדבר כאן סלי א. מעודה:

 19 בערך.  ח גלר:”רו

 20 או אתה מדבר על, א. מעודה:

 21 אלף.  300בערך  ח גלר:”רו

 22 . השאר יישארו. 300-אתה מדבר על החריגים האלה של ה א. מעודה:

 23 מיליון שקל נשאר. 10כן, בוודאי. סך הכול ההסעות בהיקף  ח גלר:”רו

 24 אז זה נשאר, א. מעודה:

 25 ק מדבר על האקסטרה,אני ר ח גלר:”רו

 26 אז מה אתה אמרת שמשרד החינוך לא מקזז,  א. מעודה:

 27לא, הוא לא מכיר בקווים האלה, כי הם חורגים מההנחיות של משרד  ח גלר:”רו

 28 ק"מ. 3-ק"מ ו 2החינוך של 
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 1 ,300-אז בעצם זה רק ה א. מעודה:

 2ות של יוצא שהקווים האלה על חשבון המועצה במאה אחוז, אין השתתפ ח גלר:”רו

 3 משרד החינוך.

 4 אלף שקל בערך.  300שזה  א. מעודה:

 5 כן. ח גלר:”רו

 6 אלף שקל, 300זאת אומרת נצטרך תקציב של  א. מעודה:

 7 נכון. ח גלר:”רו

 8 כדי שימשיכו ההסעות. א. מעודה:

 9 נכון. ח גלר:”רו

 10 ולא נוכל להשיג את זה? א. מעודה:

 11 אם נשיג, אם באמצע השנה, ח גלר:”רו

 12 לא אם אמצע השנה,לא,  א. מעודה:

 13 אז יהיה עדכון. ח גלר:”רו

 14 אלפים, 10אי אפשר להוריד מכל סעיף  א. מעודה:

 15 אפרים, עד יוני במילא זה עובד.  ח גלר:”רו

 16 נשאף לזה. קדימה.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 17 כן, הלוואי ונוכל. ח גלר:”רו

 18 לא, תן לי את הרשימה של מה רצית, א. מעודה:

 19 נשאף לזה. כן.  ר:”ד, יו”כבא, עור א. בר כו”ד

 20 בלתי פורמאלי. חברים, יש פה דף עדכון של מספר סעיפים, ח גלר:”רו

 21 אוקי. קיבלתם אותו.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 22 סעיפים. 4יש לכם, נכון? יש שמה  ח גלר:”רו

 23 מעמד האישה? א. מעודה:

 24 אחד הסעיפים זה החינוך הבלתי פורמאלי.  ח גלר:”רו

 25 איזה עמוד? . מעודה:א

 26 . 70אנחנו עמוד  ח גלר:”רו

 27 אתה יכול להקריא לי מה התקן ומה גדלנו בו? א. לב:

 28 בתקן אין שינוי. ח גלר:”רו
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 1 אין שינוי? א. לב:

 2 תקן אחד.  ח גלר:”רו

 3 איפה, מה אתה רוצה לעשות? א. מעודה:

 4 יל להריץ. רבותי, תתנו לו לדבר. נו באמת. תתח  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 5 מה קרה, אתה עייף? א. לב:

 6 לא. ההיפך, התעוררתי. אבל אני רוצה לשמוע מהר יותר.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 7 תן לו בננה.  א. לב:

 8 רבותי, אני רוצה לשמוע יותר,   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 9רישום לפי אזור. רן, מה שלא ברור לי בחינוך הרגיל נגיד, לא דתי, יש  ח. בן צבי:

 10אתה מחייב לרשום את הילד באזור שאתה גר. למה בבית ספר הדתי 

 11אנשים, כל כך הרבה אנשים מפרדס חנה לומדים בכרכור וצריכים לממן 

 12 את ההסעות האלו?

 13 לא, אין הגדרת אזור, א. מעודה:

 14 כאשר יש בית ספר דתי ישורון.  ח. בן צבי:

 15היא פשוטה, במקרה זה התשובה של מעודה היא  התשובה  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 16 נכונה. 

 17 איזה? ח. בן צבי:

 18מה שהוא ענה עכשיו. אין לנו, אנחנו לא עשינו אזורי   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 19 רישום. 

 20 מאז חיים געש לא עשינו רישום, הגדרת אזורים. א. מעודה:

 21כדי שבתי הספר יחזיקו מעמד. אגב אנחנו משתדלים לנווט   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 22 חיה, ייאמר פה שגם יש חילוני ממלכתי, לא רק דתי, גם באים מאזור, 

 23 גם לאלונים באים, אבל לא זאת הנקודה. א. מעודה:

 24לא, חבל, רק ההבדל שהיא אומרת שפה לא מממנים ופה   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 25 מממנים. בסדר.

 26 למה, יש רק שלושה בתי ספר דתיים, לא, אני אגיד לך א. מעודה:

 27 זה גם נכון.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 28 אז הם מפוזרים, אחד בכרכור ואחד בפרדס חנה.  א. מעודה:
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 1. מה, לא מנקים 0 2018, 18 2017פעולות תרבות. יש פה יד לבנים ניקיון  א. לב: 

 2 את בית יד לבנים?

 3 איפה אתה? באיזה סעיף? א. מעודה:

 4 .70עמוד  :א. לב

 5 מנקים ע"י עובד מועצה. מי שמנקה זה עובד מועצה. ח גלר:”רו

 6 תרבות תורנית. מה זה תרבות תורנית? מחלקת החינוך? מה זה?  א. מעודה:

 7 לא, זה חינוך בלתי פורמאלי.  ח גלר:”רו

 8 אפרים, מה אתה מבלבל אותנו?   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 9 )מדברים ביחד(

 10 מיועד לזה.זה  א. אטיאס:

 11 למה מיועד? א. מעודה:

 12 לתרבות תורנית.  א. אטיאס:

 13 איפה? א. מעודה:

 14 אלף שקל מגיע לתרבות תורנית פה במחלקה, 60-ה א. אטיאס:

 15 איזה מחלקה?  א. מעודה:

 16 )מדברים ביחד(

 17 יש הכנסה ויש הוצאה. ש. בן צור:

 18 אולי תסבירי לי איפה ההכנסה ואיפה ההוצאה.  א. מעודה:

 19, תרבות תורנית משרד החינוך 2ההכנסה בשורה העליונה בפעולות, מס'  :ש. בן צור

 20אלף שקל. ההוצאה בשורה האחרונה מתחת לשכר תרבות תורנית  60

 21 אלף שקל.  160מתנ"ס 

 22 איפה? פה בשורה האחרונה? א. מעודה:

 23 פה, בבקשה. כל שנה אותו דבר. ש. בן צור:

 24 רק רגע. א. מעודה:

 25 פות מועצה.אין אפילו השתת ש. בן צור:

 26 )מדברים ביחד(

 27 תשמעי, כל הכבוד על ההגנה שלך על תרבות תורנית. א. מעודה:

 28 אני לא מגנה. אני פשוט, ש. בן צור:
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 1 מסבירה. א. מעודה:

 2 פשוט אתה שואל כל פעם את אותו דבר. ש. בן צור:

 3 לא, לא.  א. מעודה:

 4 ו דבר.אני יכולה לקחת את התמליל משנה שעברה, שאלת את אות ש. בן צור:

 5 לא, לא. שנה שעברה, א. מעודה:

 6 התערבות? ש. בן צור:

 7 סליחה. חכי, יש עוד תרבות תורנית. רגע. א. מעודה:

 8 יש עוד, נכון. ש. בן צור:

 9 יפה. א. מעודה:

 10 )מדברים ביחד(

 11 אלף.  150עכשיו באותו סעיף יש תרבות תורנית  א. מעודה:

 12 הסכם קואליציוני. א. אטיאס:

 13 כם? איפה ההס א. מעודה:

 14 קראת אותו. א. אטיאס:

 15 זה היה עם געש.  א. מעודה:

 16 נשאר אותו דבר.  א. אטיאס:

 17 זה היה עם געש. א. מעודה:

 18 זה ההסכם ממשיך.  א. אטיאס:

 19 סליחה. מאיפה הכסף הזה? א. מעודה:

 20 מהמועצה. א. אטיאס:

 21 מאיפה? א. מעודה:

 22 מה מאיפה? המועצה, החלטת מועצה. א. אטיאס:

 23 לאלדד,תשאיר  א. מעודה:

 24 נו, אל תריב איתי.  א. אטיאס:

 25 )מדברים ביחד(

 26שקל, אז איך מועדון אורט  3,000שקל. הגזברות זה  9,000מועדון אורט  א. לב:

 27שקל והגזברות  9,000שקל? איך יכול להיות שמועדון אורט הוא  9,000

 28 ? אני חוזר עוד פעם, תראו את ההבדל. איך זה?3,000
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 1 את זה. לא זוכר. אני מוכן לבדוק  ח גלר:”רו

 2 אלף. זה מועדון בסך הכול. 70אלף,  80גם המועדון אורט קבלן ניקיון  א. לב:

 3 זה מועדון גדול.  ח גלר:”רו

 4 זה מועדון. א. לב:

 5 כל היום יש פעילות שם. רפפורט:’ אדר

 6 יש הרבה מאוד פעילות.  ח גלר:”רו

 7 אוקי. ויד לבנים הורידו ניקיון שם. א. לב:

 8א אמרתי הורידו. איש שמנקה שם זה עובד מועצה, בגלל זה לא, ל ח גלר:”רו

 9 ההוצאה הקבלנית ירדה. זה הכול. מנקים את זה.

 10 אוקי. אבל בעיקרון מועדון אורט, א. לב:

 11 אני מוכן לבדוק. ח גלר:”רו

 12 קבלן הניקיון זה נראה לי, א. לב:

 13שמה. קבלן הניקיון זאת ההוצאה, מנקים שם הרבה בגלל שגם אוכלים  ח גלר:”רו

 14 אוקי? יש שמה מועדונית.

 15 מתקיים שם ארוחת בוקר של, א. לב:

 16 ארוחת בוקר וגם צהרים. ח גלר:”רו

 17 ,9,000הבנתי. אז הטלפון  א. לב:

 18 טלפון אני מוכן לבדוק את זה. מרכז צעירים. ח גלר:”רו

 19 , מהשכלה, 40, 35עד גיל  18מרכז שנותן שירות ומענה לצעירים בגילאי  א. לב:

 20 , מרכז צעירים.71רבותי, עמוד   ר:”ד, יו”כוכבא, עור א. בר ”ד

 21 הוא נותן מענה לצעירים שמשתחררים במלגות,  א. לב:

 22 )מדברים ביחד(

 23 ספריות עירוניות. א. לב:

 24 בספריה הגדלת תקן בחצי תקן.  ח גלר:”רו

 25 . 8,000-ל 4,000-סבבה. גם פה הטלפון קופץ מ א. לב:

 26 שיש שם הרבה שיחות והרבה מנויים,אלה ההוצאות. יכול להיות  ח גלר:”רו

 27 ?8,000-ל 4,000-כן, אבל בשנה אחת קופץ מ א. לב:

 28 .2018-היה גידול ואז זה מתווסף ב 2017-לא, יכול להיות שכבר ב ח גלר:”רו
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 1 על הספריות? ה. פרי יגור:

 2 כן. א. לב:

 3אלף  150-אני לא מבינה איך הפעילות תכל'ס קטנה ויש תוספת תקן ב ה. פרי יגור:

 4שקל. זה מה שלא הבנתי. הטלפון נשאר אותו דבר, הקבלניות נשאר אותו 

 5 דבר,

 6 .8,000-מה פתאום, הטלפון עלה ל א. לב:

 7 הקבלניות זה רק הניקיון. ח גלר:”רו

 8 אז הפעילות עלתה.  ה. פרי יגור:

 9 הוצאות שונות, לא פעילות. ח גלר:”רו

 10 חשמל בספריה ירד.  א. לב:

 11 ה.אבל במועצה זה על א. מעודה:

 12 מוקד הפעלת נוער, אין שינוי.  ח גלר:”רו

 13 ,250-ל 500-יש שינוי. פעולות נוער מ א. לב:

 14 לא, מיינו פשוט,  ח גלר:”רו

 15 )מדברים ביחד(

 16די, נו. די. בבקשה. כאילו לא נעים, אני רוצה גם לדבר, גם להקשיב. שב  א. לב:

 17או לידו תדבר איתו. די, לא נעים כאילו. או שאתה מנהל את הישיבה 

 18 שכאילו, באמת, זה לא נעים.

 19 אתם מתישים אותנו.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 20אני לא מתיש אף אחד. אם אני צריך להבין משהו, אני לא הייתי בישיבת  א. לב:

 21הנהלה, בדרך כלל אני שואל את כל הדברים האלה שמה. אתה יודע את 

 22 זה טוב מאוד,

 23 .תרביץ  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 24 אני רוצה לשאול. א. לב:

 25 תזמן אותו להנהלה ושמה הוא ידבר. א. מעודה:

 26 הוא מוזמן.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 27 פעולות נוער. איך זה הצטמצם בצורה כל כך משמעותית? א. לב:

 28 .150, שורה מתחת יש עוד 250זה מוין אחרת. יש פה  ח גלר:”רו
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 1ס, זאת אומרת שהמתנ"ס מקבל את האלה פעילות נוער במתנ" 150-ה א. לב:

 2 זה,

 3 נכון. ח גלר:”רו

 4 זאת אומרת עוד פעם הוא לוקח, לא נעים לי להגיד את זה, א. לב:

 5 אין תקורה. ח גלר:”רו

 6 אבל הוא מעביר את זה מצד אחד, א. לב:

 7 אין תקורה.  א. אטיאס:

 8 אני עובד עם הנוער, אני יודע איך מחלקת הנוער ואני יודע, א. לב:

 9 איציק, המתנ"ס היה מעורב בנושא נוער מאז ומעולם. ר:ח גל”רו

 10הוא היה מעורב מאז ומעולם, אבל הכסף שעובר דרכו זה בעייתי ביותר.  א. לב:

 11 ואמרתי את זה,

 12 למה? ח גלר:”רו

 13ואני אומר את זה כמה שנים. וכל ישיבת הנהלה אנחנו אומרים את זה  א. לב:

 14 וכל ישיבת תקציב אני אומר את זה,

 15 שמה? שמה? ס:א. אטיא

 16הניהול של התקציב דרך המתנ"ס הוא בעייתי. היא לא יכולה לנהל אותו  א. לב:

 17כי זאת יחידת רווח והפסד לכל דבר. כל מה שמעניין אותם זה איך אנחנו 

 18 משמרים את התקציב שלנו.

 19אם זה לא מנוהל ע"י מחלקת הנוער או כמו שנאמר לי לפני שנתיים ע"י  

 20יף תקציבי אצל מחלקת חינוך, אצל אילנה, חיים שהתקציב יהיה בסע

 21 וכל הפעולות יהיו מול אילנה. לא מול, סליחה, מנהלת המתנ"ס.

 22 לא, גם היום זה ככה דרך אגב.  ח גלר:”רו

 23 זה לא ככה. כל דבר שהיא צריכה להוציא היא צריכה לבקש רשות, א. לב:

 24 לא, לא, זה לא עובד ככה יותר. ח גלר:”רו

 25 הסיפור הזה. לא.לא, נגמר  א. אטיאס:

 26 אין יותר.  ח גלר:”רו

 27 מחלקת נוער זה, א. אטיאס:

 28 המתנ"ס זה ת"פ של מחלקת נוער באותם פעולות.  ח גלר:”רו
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 1בנושאים האלה. יש נושאים מסוימים רק. הרוב מנוהל ע"י אילנה,  א. אטיאס:

 2מחלקת הנוער משויכת לאילנה. יש פעולות מסוימות שעובר דרך 

 3 ח למועצה.המתנ"ס. למה? זה נו

 4תגיד לי, אלי, אתה לא בניגוד עניינים לדון בעניינים של כספים של  ה. פרי יגור:

 5 המתנ"ס פה?

 6 לא דנים בכספים של המתנ"ס. א. אטיאס:

 7 אין פה שום דיון,  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 8 )מדברים ביחד(

 9 ההוצאות של הנוער נשארו באותה רמה. ח גלר:”רו

 10אגב הוא נציג המועצה מטעמנו במתנ"ס. ההיפך, הוא לא   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 11עובד מועצה. איזה ניגוד עניינים יש פה? הוא לא עובד מתנ"ס, אתה 

 12 הנציג שלנו במתנ"ס. שליח שלנו.

 13 )מדברים ביחד(

 14אלפים שקל בשנה. קייטנות אין  10תסתכל, בסך הכול יש ירידה של  ח גלר:”רו

 15כנסה נוספת, סך הכול גם ביתר אין שינוי, גם שינוי. קידום נוער יש ה

 16בתקנים אין שינוי. הלאה. קידום נוער אין שינוי. תנועות נוער נשאר אותו 

 17 סכום. 

 18 תקן. א. לב:

 19 תקן אין שינוי. ח גלר:”רו

 20 אני חושב שכן. תבדוק עוד פעם. א. לב:

 21 תקנים.  7לא, אין שינוי.  ח גלר:”רו

 22ד מאוד מאוד מפריע לי, אלדד, אני מבקש תמיכות תנועות הנוער. מאו א. לב:

 23ממך שתשמע את זה. תמיכות תנועות לנוער, נשאר אותו דבר כבר כמה 

 24 שנים.

 25 לא, לא, לא כמה שנים. לא כמה שנים. ח גלר:”רו

 26 אלף שקל. 15, 10-עלה ב א. לב:

 27 לא נכון. לא נכון.  ח גלר:”רו

 28 .2016-תגיד לי כמה היה ב א. לב:
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 1 ,2017-לדעתי ב ח גלר:”רו

 2 ?2016-כמה ב א. לב:

 3 ?170היה  16 ח גלר:”רו

 4 לא. א. לב:

 5 ?150 ח גלר:”רו

 6 לא.  א. לב:

 7 כמה? ה. פרי יגור:

 8 .2017-. הייתה עליה משמעותית ב180 ח גלר:”רו

 9 אלף שקל, משהו כזה.  50-זה עלה ב ה. פרי יגור:

 10 משהו כזה. כן. ח גלר:”רו

 11 ספורט. גם פה כמה תקן? א. לב:

 12 תקנים. 4שתנו, לא ה ח גלר:”רו

 13 מי העובדים?  א. לב:

 14 אבות בית של אולמות ספורט. 4אבות בית.  ח גלר:”רו

 15 אוקי. א. לב:

 16 זהו, אין שינוי. יש קיטון מסוים. זהו. ח גלר:”רו

 17 7-יש פה עוד הסעיפים האלה שנקראים אולם ספורט ישובי, אבל ב א. לב:

 18 סעיפים רשום על כל אולם ספורט בנפרד. 

 19 . הישובי זה יפה נוף.כן ח גלר:”רו

 20 הישובי זה יפה נוף.  ש. בן צור:

 21הנושא של הפעלת המזגנים באולמות. אני רואה שיש פה ירידה אם אני  א. לב:

 22 לא טועה בחשמל. האם זה נלקח בחשבון הפעלת מזגנים?

 23 כן, ודאי. ודאי. איפה שיש מזגן, ח גלר:”רו

 24 ץ בפעילות של החוגים.יש התחייבות להפעיל את המזגנים בחודשי הקי א. לב:

 25 ברגע שיש יום חם או יש משחק ליגה או יש, ח גלר:”רו

 26לא, לא משחק ליגה. חוגים, ילדים שנרשמו לחוגים. די נו, חברר'ה, זה  א. לב:

 27חשוב. ילדים שנרשמו לחוגים דרך המתנ"ס מגיעים לחוגים והאולמות 

 28 וב?ספורט כבשן, חום אימים. האם המזגנים האלה יופעלו בקיץ הקר
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 1קודם כל בכל אולם ספורט יש מאווררים. דקה רגע, עוד לא סיימתי את  ח גלר:”רו

 2התשובה. ואני כשאני עושה פעילות גופנית אני לא מפעיל מזגן ואני כבר 

 3בלי מזגן בכל ימות השנה. אז אם  50לא ילד ואני משחק עם אנשים בני 

 4 אנחנו יכולים גם אחרים יכולים.

 5אולמות הספורט אין מיזוג. ובאותם אולמות אבל בלי שום קשר ברוב  

 6הספורט שאין מיזוג כולם מסתדרים ואין תלונות. איפה יש תלונות? רק 

 7באותם אולמות שיש מיזוג ויש כביכול אפשרות להפעיל והעלות היא 

 8 מאוד גבוהה, וברגע שיש ימים באמת חמים יופעל. 

 9 דעת לאב הבית, אתה נותן הוראה של להפעיל או שאתה נותן שיקול א. לב:

 10 לאב הבית יש לו שיקול דעת, כן. יש שיקול דעת לאב בית, ח גלר:”רו

 11ממש יש לו שיקול דעת. יעיז להדליק בלי אישור פעם. ממש יש לו שיקול  א. מעודה:

 12 דעת. 

 13 )מדברים ביחד(

 14 יש לו שיקול דעת לעשות את מה שהוא אומר.  א. מעודה:

 15 , מה יש לך עוד לשאול?איציק  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 16אלף שקל. מה ירד בתוכנית? אבל אני רואה  30-הפעולות ספורט קטנו ב א. לב:

 17 שיש הוספה של תמיכה.

 18 יש עדכון. כן.   ח גלר:”רו

 19 מה נוסף פה, מה ירד? א. לב:

 20 זה תמיכות ספורט. תמיכות. ח גלר:”רו

 21 עכשיו מה ירד בתוכניות של הפעולות ספורט בישוב? א. לב:

 22פעולות ספורט אנחנו נבצע אותם אירועים או לפחות חצי. אין הרבה, יש  גלר: ח”רו

 23לנו את הצעדה הישובית שהתחלנו כבר לתכנן, ויש יום ספורט ישובי של 

 24 בתי הספר. נמשיך לעשות אותם אירועים.

 25 האירועים הקיימים של ספורט שעשינו עד עכשיו לא יפגעו. א. אטיאס:

 26 ים.אני שואל מה האירוע א. לב:

 27 אלה האירועים. א. אטיאס:

 28 אלה האירועים? שני אירועים. א. לב:
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 1 מבחינת אירועים.  א. אטיאס:

 2 יש תחרויות. ח גלר:”רו

 3 יש תחרויות של ג'ודו. א. אטיאס:

 4 של פינג פונג. ח. בן צבי:

 5 בריאות אין הבדל.  ח גלר:”רו

 6 בתקנים אין הבדל? א. לב:

 7 לא בתקנים ולא בפעילות. ח גלר:”רו

 8 אוקי.  ב:א. ל

 9עכשיו ככה רווחה, אפשר לעבור על הסעיפים, אבל באופן עקרוני מי  ח גלר:”רו

 10שהכינה את התקציב זה אגף רווחה עפ"י התקציב של משרד הרווחה. 

 11 אני מציע שאנחנו לא, 

 12 לא נדון בנושא הזה.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 13 רק שאלה. א. לב:

 14 לפי הצרכים של האגף.  ח גלר:”רו

 15 יש פה סעיף של שכר דירה.  . לב:א

 16 סעיף של שכר דירה יש מועדון של עמותת אנוש, פגועי נפש. ח גלר:”רו

 17 זה בגאולה, הרבה שנים. ח. בן צבי:

 18 לא בגאולה, זה בשבזי. ח גלר:”רו

 19 באזור שמה.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 20 .46 2018-. ב40 2017אלף,  36זה היה  2016-אז רק להבנה. מ א. לב:

 21 כן.  ח גלר:”רו

 22 זה של עמידר. ח. בן צבי:

 23שכירות של עמידר ועמידר מעדכנת סכומים. נושאי דת. רווחה אני מציע  ח גלר:”רו

 24 פשוט לדלג.

 25 שנייה לפני הרווחה, יש תחנות אם וילד.  ה. פרי יגור:

 26 תחנות אם וילד אין שינוי. ח גלר:”רו

 27 .43ועכשיו זה  39.7יש שינוי קודם כל בתקנים היה  ה. פרי יגור:

 28לא, לא, לא, זה המצרפי. תחנת אם ויד סך הכול זה שתי עובדות ניקיון  ח גלר:”רו
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 1 וזהו. זה הסך הכול,

 2 .43.7תחנות אם וילד כתוב פה בתקנים  ה. פרי יגור:

 3 לא, זה הסך הכול של החינוך הבלתי פורמאלי. ח גלר:”רו

 4 אז זה טעות פה? ה. פרי יגור:

 5. זהו. 1.8לא, לא, לא. אני אומר התקנים של תחנות אם וילד זה . 1.8זה  ח גלר:”רו

 6 זה הכול.

 7 רן, לא משרד הבריאות מטפל בזה? ח. בן צבי:

 8לא. ההסכם שאנחנו עושים אחזקה וניקיון ומשלמים חשבונות והם  ח גלר:”רו

 9 עושים את הפעילות. 

 10 כשאתה אומר לדלג, מה זאת אומרת הבקרה היא אצל מי? אצל, א. לב:

 11אגף רווחה, אפשר לעבור. אבל עוד פעם זה לפי הצרכים של אגף רווחה.  ח גלר:”רו

 12 יש תקציב של משרד הרווחה.

 13 הבקרה זאת אומרת היא אצלך או, א. לב:

 14 אצלי יחד עם אגף רווחה.  ח גלר:”רו

 15 קל לסמוך על תמי. ח. בן צבי:

 16על הניהול דרך אגב לפני שבועיים היה מכתב ממשרד הרווחה על שבחים  ח גלר:”רו

 17 התקציבי של אגף רווחה.

 18מבחינת החוברת אני סיימתי, אבל אם יש הסבר על הדף שצירפתם אני  א. לב:

 19 אשמח לדעת.

 20 זה רק העדכונים. ח גלר:”רו

 21 טוב.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 22 אם יש שימוש באצטדיון, א. לב:

 23חוק מחייב לתת בתמיכות של כדורגל אנחנו מחייבים בדמי שימוש. ה ח גלר:”רו

 24 להם לשחק ללא תשלום אז אנחנו עושים,

 25 נכון. א. לב:

 26 טוב. מי עוד רוצה לומר? אפרים, אתה רוצה לומר משהו?  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 27 אחרי הגר. א. מעודה:

 28 כולכם אחרי הגר. בבקשה.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד
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 1ה ובהקצבה לנחמיה. בשאר אני לא אני תומך בתקציב רק בהקצבה לצדק א. מעודה:

 2 תומך.

 3 .6,5 ה. פרי יגור:

 4 ?6.5מה   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 5 עמודים. ה. פרי יגור:

 6בבקשה, קדימה. תגידי מה שאת רוצה, אבל קדימה   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 7 להתחיל.

 8ס לשלושת אני אסכם את ההתייחסות שלי להצעת התקציב ואני אתייח ה. פרי יגור:

 9החלקים שלה: תוכנית העבודה, תקציב פיתוח ותקציב רגיל. נתחיל 

 10 בתוכנית העבודה.

 11 )מדברים ביחד(

 12 לגבי תוכנית העבודה, שלושה דוחות ביקורת, ה. פרי יגור:

 13 )מדברים ביחד(

 14אני נורא מקווה שאני לא אומרת את זה רק לפרוטוקול ושבאמת אתם  ה. פרי יגור:

 15 מקשיבים.

 16 אנחנו מקשיבים. קדימה נו.  ר:”ד, יו”וכבא, עור א. בר כ”ד

 17שלושה דוחות ביקורת הוגשו השנה בשלושה תחומים: ניהול מחלקת  ה. פרי יגור:

 18הגביה, אחזקת גנים ציבוריים ותחזוקת תאורת רחובות. המליאה הזאת 

 19אימצה את כל המלצות המבקר וחבל שהוא לא פה אגב, אבל משום מה 

 20טיות לא ראיתי התייחסות להמלצות באף אחת מהמחלקות הרלוונ

 21 המבקר שאנחנו החלטנו שאנחנו מאמצים אותם.

 22לגבי אגף הכספים אלו היו ההמלצות: להשלים נתונים מחברת הגביה  

 23הקודמת בדבר עיקולים שבוצעו כלפי חייבים. הכנת תוכנית עבודה 

 24לצמצום חובות. קיום הליך מכרז לבחירת עו"ד שיש לקיים מדי חמש 

 25דרת נוהלי עבודה לכלל הפעולות במחלקה ובין היתר להרשאות שנים, הג

 26 למתן אישורים מסוימים, כמו פריסת תשלומים, הנחות ועוד.

 27לא ראיתי בתוכנית העבודה הגדרה למשל של אחראי לאיתור חייבים,  

 28הכנת תיקי גביה ואכיפת גביה. באופן כללי תוכנית העבודה של האגף 
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 1מש לא תוכנית עבודה אופרטיבית היא פריסה של תחומי פעילות ומ

 2הכוללת ממדי ביצוע. שקל מאוד אגב להגדיר באגף כזה, רן. אין בתוכנית 

 3 העבודה שום התייחסות,

 4 אני זוכר שאין דרך אגב. רוב הסעיפים שמנית בוצעו.  ח גלר:”רו

 5 בדיוק, תרשום לפניך את זה.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 6 בוצעו.  ה. פרי יגור:

 7 כן. כולל עורכי דין שקיבלנו, גלר: ח”רו

 8 דנו בדו"ח לפני חודשיים, ה. פרי יגור:

 9 והעמקת גביה. שמה? ח גלר:”רו

 10 דנו בדו"ח לפני חודשיים. ה. פרי יגור:

 11 גם אז אמרתי שרוב הסעיפים של הדו"ח נעשו.  ח גלר:”רו

 12 טוב, אנחנו נדון בזה בועדת ביקורת תחת צוות תיקון ליקויים. ה. פרי יגור:

 13 בסדר גמור. ח גלר:”רו

 14אין שום התייחסות, וגם אם זה דבר שהוא מובן מאליו, אבל בהיעדר  ה. פרי יגור:

 15הכתיבה אני חושבת שעולה חשש שאולי הוא לא מובן מאליו. שום 

 16התייחסות לביסוס איתנותה הכלכלית של הרשות, אפילו לא במלל, 

 17 אפילו לא בכותרת.

 18וניים ומגביה עצמית. לא מוזכר הרחבת בסיס ההכנסות ממקורות חיצ 

 19בכלל. שיפור והעמקה של איכות השירות לתושב ולמחלקות הרשות 

 20פנימה. עמידה ביעדי תקציב שזאת אמורה להיות המטרה הראשונה של 

 21 המחלקה הזאת. 

 22 אני חושב שיש לזה התייחסות אגב בתוכנית. ח גלר:”רו

 23 תאמין לי שקראתי טוב. ה. פרי יגור:

 24 אני מבקש לאפשר לה להגיד את הדברים.  ר:”ד, יו”, עור א. בר כוכבא”ד

 25לגבי מחלקת שפ"ע, מה שהיה בדו"ח לגבי אחזקת גנים ציבוריים. אז לא  ה. פרי יגור:

 26מופיע כאן ההמלצות שאנחנו אימצנו: הכנת תוכנית רב שנתית ושנתית 

 27לשיפוץ גנים ציבוריים לאישור מליאת המועצה. הכנת מפרט אחזקת 

 28ע הדרכות שוטפות למפקח וצוות הקבלן ע"י יועץ חיצוני על גינון. ביצו



  04-8666313חברת איגמי,                                          ישיבת מועצה שלא מן המניין )מיוחדת(           

 2017בדצמבר  28(                                                                                                         17/17) 66מס' 

     

147 

 1בסיס חודשי. הכנת טפסים לתיעוד פעולות הפיקוח על עבודת הקבלן. 

 2הרי אנחנו יודעים שכל עבודת הפיקוח בעצם לא נעשית. זה המכשלה 

 3 המרכזית בדו"ח הזה.

 4הכנת תיקי גן. בדיוק הקשר עם אגרונום המועצה, עכשיו אני לומדת שיש  

 5 לנו אגרונום חדש בפתח. נכון?

 6 יהיה לנו.  ח גלר:”רו

 7 מכרז יש.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 8אז גם במכרז הזה שאני לא ראיתי את הנוסח שלו אני מקווה שיש גם  ה. פרי יגור:

 9דיבור על זה. בדיוק הקשר של שפ"ע עם אגרונום המועצה לאישור מראש 

 10שא של נטיעת עצים. השלמת של פעולות הריסוס וההדברה. וגם לנו

 11שתילת צמחיה באופן שוטף כדי למנוע אזורים ריקים המושקים ללא 

 12 צורך.

 13צילום ותיעוד השטחים בטרם נמסרים לאחזקת הקבלן. השלמת טיוב  

 14, אישור מראש למכרזים תוך שיתוף פעולה G.I.S-הנתונים במערכת ה

 15תוכנית  עם מחלקת ההנדסה. כל ההמלצות שהיו אמורות להפוך להיות

 16 עבודה אופרטיבית והן לא פה.

 17לגבי מחלקת התפעול וכל מה שקשור לתחזוקת תאורת רחובות. הכנת  

 18תוכנית פיתוח שנתית להחלפת מרכזיות וגופי תאורה. הכנת תוכנית 

 19תחזוקה שנתית לכלל סוגי הפעולות שבאחריות המחלקה. העסקת יועץ 

 20ת תקופתיות. אני מהנדס חשמל למתן מענה לסוגיות מקצועיות ובדיקו

 21 איתך, רן, דיברתי על לשקול בתקן.

 22מיפוי של מערכות החשמל וזיהוי הפערים אותם יש לכלול בתוכנית  

 23פיתוח רב שנתית. זה נראה כאילו דו"חות הביקורת נשארים באיזה 

 24טבלת אקסל שבינך לביני בצוות תיקון ליקויים ולא מתורגמים פה 

 25 . לתוכנית עבודה. ככה אני רואה את זה

 26בכל מה שקשור לאירועים, אני בספק גדול אם ניתן לקרוא למה שכתוב  

 27שנים להקמתה ואין  70פה תוכנית עבודה. מדינת ישראל תחגוג השנה 

 28לכך כל אזכור אפילו או ביטוי בתוכנית העבודה. שום דבר, אפילו לא 
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 1בכותרת. המלל שהועתק מתוכנית העבודה משנה שעברה בהחלט לא 

 2הדרמטי של שליש מהסכום, שגם ככה אינו גבוה  תואם את הקיצוץ

 3שקל לתושב לשנה אירועים. זה נשמע לכם  24ומותיר "השקעה" של 

 4 רציני? 

 5אלף תושבים יזכה למחלקה ייעודית  40-ראוי כי ישוב המונה למעלה מ 

 6לתרבות ויחדל מלהסתמך על המתנ"ס שמתאים לישוב קהילתי קטן. 

 7כל תרבות ראוי לגודל הישוב, כך מחלקה שתקדם בין היתר את הקמת הי

 8שתלמידי בית הספר החקלאי לא יצטרכו לנסוע לאולם התרבות באור 

 9עקיבא כדי לערוך ערב אמנויות. ומה לגבי אירוע האמנים במושבה שהפך 

 10 שנה בישוב שלנו שאפילו לא מופיע, ואנחנו מתקצבים.  20למוסד של 

 11תי על זה תוך כדי מה שקשור למים וביוב, שום התייחסות, אני דיבר 

 12לתשתיות נוה פרדסים. עניתם לי. לשכונת הנחל אני עדיין מביעה את 

 13 מיליון צריכים להופיע בתוכנית הפיתוח. 3-הסתייגותי ואני חושבת ש

 14לגבי ההנדסה. אפילו לא במילה מוזכר משהו לגבי הטיפול במרכז  

 15-המושבה. כל מה שתחת הכותרת תשתיות הנדסיות ציבוריות מועתק מ

 16. בשנה שעברה נכתב קידום תוכנית לפארק מים ושצ"פ הואדי. 2017

 17קידום פתרונות להסדרת ניקוז מי נגר באזורים מוצפים. מה קרה בכלל 

 18אתם לא נותנים לנו דיווח של ביצוע. אנחנו כל  עם הפרויקטים האלה?

 19הזמן צריכים ללכת בלך ושוב בין הספרים לדעת מה החסרתם ומה נשאר 

 20 שעות איציק ואני. 4, 3השאלות עכשיו, ולשאול פה את 

 21תחת  38אין אזכור לקידום של התחדשות עירונית והתמודדות עם תמא/ 

 22מחלקת הנדסה וועדה מקומית. אין בכלל התייחסות, אין תוכנית עבודה 

 23לוועדה המקומית. איך זה שאנחנו יש לנו ועדה מקומית לתכנון ובניה, 

 24ת, שוטפת ואין תוכנית עבודה ועדת משנה, עם פעילות נקרא לה מפואר

 25ואין יעדים? שום התייחסות למדיניות בנושא של קידום דיור זוגות, דיור 

 26לזוגות צעירים והנה אנחנו בואכה פרויקט הטריז. שום התייחסות 

 27 לשיפור השירות בוועדה המקומית ובכלל. 

 28מחלקת החינוך, צר לי אבל באופן בולט וכואב אין כאן תוכנית עבודה,  
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 1אן תיאור של פעילות המחלקות במובן של תחומי אחריות, אבל יש כ

 2חסרה כאן רשימה ארוכה של התייחסויות לנושאים אקוטיים שאני 

 3שואלת את עצמי כיצד זה שאין להם בכלל שום אזכור, כמו למשל פיתוח 

 4סגלי הוראה, השתלמויות, הפעלות, שיתוף פעולה עם מכללות להכשרת 

 5צוותי חינוך. סל תרבות. אין פה פירוט מורים, קידום מנהיגות של 

 6 מינימאלי של סל התרבות.

 7שילוב של ילדים ונוער במסגרות תרבות ופנאי לאורך כל היום. פיתוח  

 8אחוז  3-וחיזוק מערכת החינוך הבלתי פורמאלי שאגב הוא פחות מ

 9מהתקציב שלנו. זו בדיחה בפני עצמה, איך אנחנו מתרוממים משמה? 

 10 אחוז מלמטה.  3-מגרדים את ה אנחנו כבר חמש שנים

 11העלאת אחוז הזכאות לתעודת בגרות, צמצומי הנשירה, מתן שירות  

 12לאוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים ושיפור השירות, הזנה, הסעות, 

 13הצטיידות, פיתוח האקלים החינוכי, עידוד הספורט, עידוד המוסיקה, 

 14 תוכנית של מצוינות בגנים. 

 15פר לישוב ומהישוב לבית הספר. איפה השנה נבחר נושא של מבית הס 

 16העמקת ההיכרות של התלמידים עם מורשת המקום? בית הראשונים, יד 

 17לבנים, למה זה לא מופיע? עידוד הקריאה, אהבת הספר, שילוב של 

 18 סטודנטים במערכת החינוך.

 19שום התייחסות להקמה של תיכון חדש או חס וחלילה רחמנא ליצלן  

 20התייחסות להשקעה פר תלמיד, ואני  מוסד להשכלה גבוהה. היעדר

 21דורשת את זה שנה אחר שנה ולתוכניות ארוכות טווח להגדלת ההשקעה 

 22 הזאת. 

 23המחלקה לאיכות הסביבה פיקוח ואכיפה, עניין אלמנטארי של מניעת  

 24וצמצום חשיפה של האוכלוסיה למפגעים וסיכונים לא מופיעה בתוכנית 

 25א של שמירה על שטחים העבודה של המחלקה הזאת. לא מופיע הנוש

 26 פתוחים. 

 27היחידה לתרבות הדיור שהפכה להתחדשות עירונית, אני אמרתי תוך כדי  

 28הדיון בתקציב זה נושא שחייב להיות באחריות מהנדס הרשות והועדה. 
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 1באופן כללי שום התייחסות לנושא של תחבורה ציבורית בישוב, שום 

 2יפור תנאי העסקה התייחסות לנושא של צמצום העסקת עובדי הקבלן וש

 3של עובדים בתקן. שום התייחסות לתוכנית העבודה של ועד העובדים, גם 

 4לוועד העובדים צריכה להיות תוכנית עבודה בכל מה שקשור לרווחת 

 5 העובד. 

 6אין פה תוכנית עבודה של מבקר הפנים, לא של היועץ המשפטי, לא של  

 7לא, גם לא של בית יד לבנים, לא של בית הראשונים, של הספריות גם 

 8תרבות תורנית, גם לא של הספורט וגם לא של רישוי עסקים. אין פה 

 9 תוכנית עבודה של מחלקות קיימות.

 10בדף המבוא להצעת התקציב ישנו מכתב שלך רן, גזבר המועצה, המתריע  

 11"בעוד מספר שנות תקציב ספורות הרשות תצטרף לרשויות נטולות מענק 

 12את תקציב הרשות, פעולה אשר  איזון ועל מנת לא לצמצם מהותית

 13עלולה לפגוע ברמה ובאיכות השירות לתושב, יש לנקוט בכל האמצעים 

 14להגברת היקף ההכנסות העצמיות", אני אדגיש את זה עוד פעם למי 

 15שפספס, "יש לנקוט בכל האמצעים להגברת היקף ההכנסות העצמיות. 

 16ת בה כבר בשנה הנוכחית החלה המועצה בעדכון סקר הנכסים, פעילו

 17 נמשיך גם בשנת התקציב הקרובה". 

 18אני תוהה, אמירה כה נוקבת ואיום ממשי על איתנותה הכלכלית של  

 19המועצה שלנו, ומה שהמועצה עושה, כל מה שהיא עושה, כל מה שאתה 

 20כתבת, כן, זה סקר נכסים. באמת? סקר בוודאי הכרחי, אבל הוא חלק 

 21רטגית שראוי שהייתה קטן מאוד ממה שנחוץ. מה שנחוץ זה תוכנית אסט

 22כבר כתובה ומתחילה להיות מיושמת, שהיא סנכרון של כלל המחלקות 

 23 של המועצה ובראשם הגזברות וההנדסה.

 24תוכנית להגדלת מקורות ההכנסות העצמיות, בין אם זה ביצירת תשתית  

 25תכנונית סטטוטורית להרחבת הבסיס הכלכלי, לפרוט את תוכנית 

 26רטות. פיתוח ותוספת של זכויות בניה המתאר לתוכניות נקודתיות מפו

 27באזורי תעסוקה, קידום של תוכניות משביחות לרבות ההשבחה של נכסי 

 28המועצה. תוספת שטחים לחיוב, ככה שיביאו לשינוי תמהיל ההכנסות 
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 1 מהארנונה למגורים ולעסקים. 

 2חידוש ועדכון של חוקי עזר, לא מופיע פה בכלל. שילוט, פיקוח סביבתי.  

 3שיכת עסקים חדשים ומוקדי תעסוקה. זה היה לעניין תוכנית תוכנית למ

 4 העבודה.

 5לגבי תקציב הפיתוח ובהמשך אני אמשיך גם לעניין התקציב הרגיל. אחד  

 6הדגשים שממהרת הרשות המקומית להודיע לציבור וזה חוזר מדי שנה 

 7הוא שתקציב הפיתוח גדל, שיותר כבישים יסללו, שיותר תשתיות 

 8תות ייבנו לטובת התלמידים, שיותר גנים ציבוריים יפותחו, שיותר כי

 9 ישדורגו לרווחת הציבור.

 10מיליון שקל  21-סיפרו פה איזה סיפור שהתקציב גדל ב 2016בשנת  

 11מיליון שקל  14סיפרו פה סיפור שגדל בעוד  2017-מיליון. ב 60ויעמוד על 

 12 מיליון. אבל מה שלא סיפרנו פה לציבור זה את האמת 74,6ויעמוד על 

 13שכוונות ומספרים לחוד ומימוש לחוד. אני מניחה שכולכם קראתם את 

 14 מה שכתבתי, אבל אני אגיד בכל אופן.

 15לאורך כל הקדנציה לא הייתה שנה אחת שבה מומש במלואו תקציב  

 16היה  2015-. ב94מיליון מתוך  47אחוז,  51זה היה  2014-הפיתוח. ב

 17מלכתחילה השאיפה מיליון בסך הכול.  32אחוז, אבל  83קפיצה קצת 

 18 2017-אחוז מימוש וב 67 2016-מיליון שקל. ב 40הייתה נמוכה, בקושי 

 19 אחוז מימוש. 60

 20אחוז  101, אם נחזור אחורה, 2013-אממה? בשנת בחירות משום מה, ב 

 21-מימוש. איזה קטע. והשנה ראו זה פלא הצעת התקציב היא לא פחות מ

 22י הביצוע והיכולת של , מספר חסר תקדים בקנה מידה ביחס לנתונ95,3

 23הרשות אפילו בעשור השנים האחרון ואף למעלה מזה, וגם אם אני מנקה 

 24 מיליון שקל של הטריז.  15-את ה

 25למה? כי זו שנת בחירות ומותר לנפח את השורות ולהבטיח הבטחות?  

 26למה אתם לא אומרים לציבור את האמת? למה לא מתכננים בהתאם 

 27 ליכולת? 

 28 30, לא מומשו. זה 2017-רק בשנה האחרונה, ב פרויקטים שתוקצבו 33 
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 1מיליון שקל. איפה הכסף? למה הם לא מומשו? למה כשאתם אומרים לי 

 2בדיון הם לא מומשו כי לא היה כסף, למה אין כסף? אולי הסתמכנו על 

 3אומדן שגוי באשר להכנסות העצמיות שלנו? אולי בגלל שהסתמכנו על 

 4 מקורות מימון שלא התקבלו לבסוף? 

 5האם נפתחו תב"רים ללא כיסוי בקרנות הפיתוח? האם יש הלוואות  

 6שטרם נוצלו ולמה? נכון שתקציב פיתוח לא חייבים לממש, אבל בהחלט 

 7 חייבים לדווח לנו ולציבור אם קיימת יתרה או גרעון. 

 8בסופו של דבר הנתונים האלה מעידים על יכולתה המוגבלת ביותר של  

 9תם ממשיכים לנפח את התקציבים המועצה שלנו לפתח תשתיות וא

 10כאילו שהנייר סופג הכול. אז הנייר אולי סופג הכול, אבל הציבור לא. 

 11אתם חיים בעולם שבו לצערי נודפת מכם אמונה כי הציבור מטומטם 

 12ושהזכרון שלו קצר ושוב ושוב אתם נוטים לזלזל באינטליגנציה של 

 13 הציבור, שלנו גם, ביכולת שלנו לשאול ולדעת.

 14ני אומרת אתם אני מתכוונת לכל מי שיצביע היום בעד התקציב. וכשא 

 15השנים האחרונות לפחות, זה  20-זוהי הצעת התקציב הגרועה ביותר ב

 16תקציב שאינו עונה לקצב הגידול של האוכלוסיה והצרכים שלה בפרדס 

 17אחוז בערך, אחוז  3-חנה כרכור. האוכלוסיה שלנו גדלה משנה לשנה ב

 18 . 0.8ך כמה הוא? אתם יודעים? הגידול בתקציב החינו

 19. אחוז הגידול בתרבות 0.1אחוז הגידול בחינוך הבלתי פורמאלי מינוס  

 20שקל לתושב זה מה שאמרתי, אתם זוכרים? זאת בדיחה  24. 0.2מינוס 

 21 542אלף שקל בשירותים המוניציפליים, קיצוץ של  64גרועה. קיטון של 

 22למדינת  70-בשנות האלף שקל, חצי מיליון שקל בתרבות ואירועים 

 23 אלף שקל בתחומים של איכות הסביבה. 40ישראל. קיצוץ של 

 24אתם יודעים איפה זה מעמיד אותנו במדד המוניציפאלי הפשוט ביותר  

 25של השקעה לנפש? מזה שנים שאנחנו יורדים בהשקעה לנפש והשנה זה 

 26שקל לתושב. וכשאתם בודקים אותנו ביחס לרשויות אחרות  58-ירד ב

 27דעים שאני עושה את זה שנה אחרי שנה, מול ראש העין ונס ואתם יו

 28ציונה וקרית ביאליק ויבנה וקרית אונו, יש פה אינספור של רשויות, גם 
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 1כשהם במדדים סוציו אקונומיים אחרים וגם אם נגזור מזה רק את אלה 

 2נס ציונה, החינוך  , אנחנו בתחתית של הטבלה. 7שבמדד סוציו אקונומי 

 3 . 70שקל, אצלנו מיליון  200שם 

 4התקציב של החקלאי לא נמצא פה. הגר, נס ציונה מנהלים את בתי הספר  ש. בן צור:

 5 שלהם באופן עצמאי והתקציב שלהם,

 6התקציב של הרשות המקומית, כבר אמרתי לא פעם אחת, אמור להיות  ה. פרי יגור:

 7 תרגום,

 8 וקול.תני לה, היא רוצה לדבר. לפרוט  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 9 של חזון ומדיניות. התקציב שהונח כאן היום, ה. פרי יגור:

 10 נאום בחירות.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 11החזון והמדיניות שמשתקפים בו הם לא פחות מעלובים ושטחיים. זה  ה. פרי יגור:

 12תקציב של כלום ושום דבר, של בינוניות ומטה, של תקנים ורכבים, של 

 13ים. אין פה שום בשורה ולא מעוף ולא חזון ולא כותרות ריקות לעיתונ

 14 מנהיגות חדשה ולא תקווה. 

 15 סיימת?  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 16 סיימתי. ה. פרי יגור:

 17 בבקשה, מי בעד התקציב כמו שהוא?   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 18 אם אפשר רגע להגיד משהו. א. לב:

 19 בבקשה.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 20שאלתי הרבה שאלות, אבל רק בכמה משפטים. כל השאלות וכל הטענות  א. לב:

 21וכל ההסתייגויות שלי היו במהלך כל השאלות ששאלתי בתהליך 

 22 ההעברה, שעברנו על תקציב הפיתוח. 

 23אני מזכיר שבתחילת הישיבה אמרתי שהיו חסרים חומרים, קיבלנו  

 24שנו, ולכן התמונה אותם רק היום במהלך היום. וגם לא את כל מה שביק

 25 הייתה לי חסרה. 

 26נושא של תוכנית הפיתוח אני באמת לא מאמין או חושב שהיכולת של  

 27הרשות לבצע כזאת תוכנית פיתוח בפרק זמן כזה. החינוך הבלתי 

 28פורמאלי ציינתי את זה, אמרתי שגדלנו, אבל עדיין ההשקעה שמה היא 
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 1 ים קדימה.מאוד נמוכה. הספורט אנחנו הולכים אחורה ולא הולכ

 2אין התייחסות לתחבורה או לתחבורה ציבורית ובטח לא לשבילי  

 3אופניים, אז משנה לשנה אומר כי תוכנית העבודה מקושרת תקציב עם 

 4לוחות זמנים, עדיין אנחנו מגישים הצעות לתקציב שבאמת, סליחה על 

 5 הביטוי, אבל בושה וחרפה בהגשה כזאת. 

 6איך נראים הצעות תקציב עם  שנה שעברה הבאתי כמה וכמה דוגמאות 

 7תוכניות מקושרות עבודה עם לוחות זמנים וחשבתי שאולי אתה תוביל 

 8את זה למקום הזה, להתקדמות הזאת ואני רואה שזה לא. בגלל זה גם 

 9שאלתי כמה התקציב הזה באמת משקף אותך ולפי מה שזה נראה זה 

 10 באמת נראה מבחינתי לא טוב. 

 11ד זה באמת כל הנושא של אם אנחנו הדבר האחרון שאני רוצה להגי 

 12בבעיה, לפי מה שרן כתב, הקיטון הזה במענקים, אנחנו עדיין לא 

 13מצטרפים לחפש מקורות הכנסה נוספים בעבודה יותר משמעותית, אז 

 14 אנחנו בבעיה חמורה. ולכן אני,

 15 2תודה רבה, הבנתי. מי בעד התקציב כמו שהוא? מי נגד?   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 16 נגד. היתר בעד. תודה רבה, התקציב עבר. הישיבה סגורה.

 17 רגע, רגע, שנייה. נרשום את השמות.  א. אטיאס:

 18 נחמיה, רינה, שרון, חיה, צדקה, אתה.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 19 

 20 סוף הישיבה

  21 

 22 


