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 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
 (20/00) 65ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 3.2.2222, בתשפ" אדר ב'' בגחמישי, מיום 
         

 

 משתתפים:

מ"מ וסגן ראש המועצה,  –ראש המועצה, מר יואב קעטבי  –גב' הגר פרי יגור 

סגן ראש המועצה,  –ראש המועצה, מר אפרים מעודה  סגן –מר יעקב צדקה 

חבר מועצה, מר נחום גנצרסקי  –חבר מועצה, מר אורי פרץ  –מר אביעד סיני 

חבר  –חבר מועצה, מר אלדד בר כוכבא  –חבר מועצה, מר דוד כמוס  –

יוני חכימי  חבר מועצה, מר טל  –חבר מועצה, מר אייל כגן  –מועצה, מר 

 חברת מועצה2 –, גב' מור כהן עמר חבר מועצה –דנטס 

 

 נעדרו:

 חבר מועצה2 –חבר מועצה, מר נתנאל קסטן  –מר נחמיה מנצור 

 

 :סגל

גזברית המועצה,  –מנכ"ל העירייה, רו"ח אורלי ירדן  –מר אבינועם ארז 

מהנדס המועצה, גב'  –יועמ"ש המועצה, אדר' אריה רפפורט  –עו"ד יניר גור 

, עוזר ראש המועצה – מועצה, מר ג'רמי בן שלוםלשכת ראש ה–מורן מוצפי 

י  – נו'זגב' קרן  מנהל מחלקת המים  –מנהלת מחלקת הגבייה, מר שי מרג'

 והביוב2 

 

 

 *** 40:31*** הישיבה מתחילה בשעה 
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 הענקת אות הקהילה למתנדבי היישוב:

 בית הראשונים2 –אירית אורן 

 הנדיב2  פסטיבל –גיא לב, אילן שריף וצוות המארגנים 

 על סדר היום:

הצעה לסדר בנושא פטור תשלום ארנונה לפרגולות מקורות שהוגשה  42

יוני חכימי מיום    2 3423727377על ידי 

הצעה לסדר בנושא חיובי מים שהוגשה על ידי טל דנטס מיום  72

 34237273772 

, 47חלקות  43304אישור מליאת המועצה לאכרזה על מגרשים בגוש  02

ם המועצה המקומית פרדס חנה כרכור, כחלק משמורת טבע מתחו 01 

)החלטת מליאת הוועדה  070-3505030אחו בנימינה, לפי תכנית  

 (40244273732מיום  7373332המקומית לתכנון ובנייה מס'  

אישור שינוי זכויות חתימה בחשבון הורים ובחשבון הרשות בבית  12

 ספר שרת:  

 המנהל היוצא2  ,77207475רון זיו, ת2ז2  א2 

 , המנהלת הנכנסת2 313123710טליה כהן, ת2ז2  ב2 
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 הענקת אות הקהילה למתנדבי היישוב:

 בית הראשונים. –אירית אורן 

 פסטיבל הנדיב.  –גיא לב, אילן שריף וצוות המארגנים 

 

אני מתכבדת לפתוח את מליאת ערב טוב לכולם,  גב' הגר פרי יגור:

מליאה הזאת נפתחת בטקס 2 ה021-המועצה2 היום ה

קצר של להגיד תודה לצוות הפקת פסטיבל הנדיב, 

 נמצאים איתנו כאן2 

דרך הנדיב2 תדייקי, דרך הנדיב2 אם את כבר222 אז  מר אייל כגן:

 תדעי על מה את מדברת2 

נו2  :מר אורי פרץ  אוי, 

 מילים2  7מה יש לך, כגן? תן לה לדבר  מר אפרים מעודה:

לא בא לי על הסיבוב הזה שהיא עושה עלינו, אין  אני מר אייל כגן:

 פה שום222 

 עוד לא התחילה לדבר, כבר אתה עם המגבעת שלך2  מר אפרים מעודה:

 דרך הנדיב2 שתדייק, אורי2  מר אייל כגן:

 נו, אז מה?  מר אפרים מעודה:

 חברים, אנחנו רוצים לעשות טקס, זה הכי חשוב2  :אבינועם ארזמר 

 קדימה, אבינועם2  מר אייל כגן:

 תודה2  :אבינועם ארזמר 

 1גיא, בוא2 באמת מגיעה המון תודה, זה פסטיבל של  גב' הגר פרי יגור:

 723שנים, נכון? זאת השנה הרביעית, והשנה היו לנו 

אירועים והכל בהתנדבות מלאה ובהתגייסות של 

הקהילה2 ואני רוצה להגיד לכם המון תודה2 אתה 

ויש פה גם הרבה הרוח החיה, ויש פה ר  2 וח חבל הזמן
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שחסרים, אנחנו נמסור דרככם את ההוקרה2 יש כאן 

את אות הקהילה על פעילות ועשייה קהילתית 

ואישית לכל אחד ואחת מכם2 אני תיכף אקריא את 

השמות ואני אתן לכם את זה ותחלקו ביניכם2 אז 

לגיא לב, תודה והערכה רבה על הפעילות הענפה 

המביאה לחיזוק והעצמת  למען תושבי המושבה

החוסן הקהילתי ביישוב, והמון תודה על פועלך, גם 

הרבה אירועים במושבה2 -בעניין הזה וגם בעוד הרבה

יישר כוח2 אילן שריף איתנו, חמוטל ארבל, איתי 

ו, טלי גילן, ענת פלר, שירי אלקבץ,  בנטור, מיצי בנג'

 מיכל אברהמי, שירי2 

 חלב בבידוד2 לצערנו חלק עם קורונה,  דובר:

גיל  גב' הגר פרי יגור: מיכל אברהמי, סמדר לב, שרון קנטור לא ראיתי, 

שפירא, אלון שטרן, עמית רהב, יפתח בר בבידוד, 

אורי גרט, נופר צפרוני יגר, סהר מלמוד, איתמר 

גילם, ובני פייביש2 אילן שריף התותח2 מי עוד הגיע 

 שפספסתי?

 )מדברים ביחד( 

 דברים2  7, רגע, לפני שהולכים, רגע :מר אביעד סיני

 רגע, אולי החברים רוצים להגיד לכם משהו2  גב' הגר פרי יגור:

כל הכבוד,  –דברים לחברים המכובדים2 אחד  7 :מר אביעד סיני

כולנו מורידים בפניכם את הכובע, על היצירה 

והתרומה, כל הכבוד, באמת2 יש פה כמה גורמים 

גם פרכור", ושגם מריצים למשל את "ישראלי ב

מנסים לעשות פה קונסרבטוריון, שאנחנו צריכים 

לקדם את הדברים האלה ולתמוך בכם כמיטב 
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יכולתנו2 זה הכוח של המקום הזה, אז יישר כוח 

 לכם2 

אנחנו מוכנים להחזיר את זה, בשביל שיק יותר  דובר:

 מתאים2 גיא, אתה רוצה לדבר בשמנו? 

  תגיד מילה, גיא2 גב' הגר פרי יגור:

המון תודה, זה -קודם כל, אני רוצה להגיד המון :מר גיא לב

רחוק מלהיות מובן מאליו שמועצה משתפת פעולה 

עם פנטזיות של קהילה, ומאפשרת תמיכה כל כך 

רחבה2 אני רוצה להגיד תודה אישית גם להגר וגם 

צעד בכל הפסטיבל -לאבי, שממש ליווה אותנו צעד

 ועזר לנו בכל דבר אפשרי2 

 סליחה, מי זה אבי?  רים מעודה:מר אפ

 אבי ברומברג2  גב' הגר פרי יגור:

 מי זה, הדובר?  מר אפרים מעודה:

 הדובר2  גב' הגר פרי יגור:

 )מדברים ביחד( 

אנחנו מקווים מאוד שנמשיך ליזום עוד יוזמות  דובר:

בפרדס חנה, כי הכוח שלנו זה בנו, כאלה פה 

 באנשים2 

 ודה רבה2 נכון2 ת גב' הגר פרי יגור:

 *** האורחים יוצאים ***

רצינו היום גם להגיד תודה לאירית אורן שפונה  גב' הגר פרי יגור:

לעיסוקים אחרים מבית הראשונים, אבל היא לא 

יכלה להגיע, אז אנחנו נדחה את זה לפעם הבאה, 

וחשוב לנו לתת לה את זה באופן אישי2 ועכשיו אני 

 עוברת לסדר היום2 
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רגע, הגר, לפני שאת עוברת, רק מילה2 עוד דבר, אם  :מר אביעד סיני

אנחנו פה, ולא פרגולות זה, הפרגולות פחות חשוב2 

אם כבר מודים, צריך להגיד תודה רבה לארז, מה 

שמו של הבחור הנוסף, איב2 והגר על זה פרסמה וכל 

הכבוד, היו פה כמה מקרים של נעדרים, והשיטור 

ו לחפש את אותם העירוני יחד עם כל הגורמים, הלכ

נעדרים, היה גם ילד לצערנו שנעדר, תודה לאל 

אותר, וגם בחור אב למשפחה שהחליט להיעלם 

לצערנו הרבה ובסופו של דבר אותר על ידי ארז 

איש יצאו  033ואיב2 הם היו חלק מאותם כוחות, 

לחפש במסוקים בשמיים וסיפורים והם איתרו אותו, 

 אז כל הכבוד להם2 

 איש2  033-אין לנו מדליות ל דה:מר אפרים מעו

 איש שיצאו2  033היו פה  :מר אביעד סיני

 איש2  033-אין לנו מדליות ל מר אפרים מעודה:

מתנדבים הלכו לחפש את הנעדרים, באמת כל  :מר אביעד סיני

 הכבוד2 

והם קיבלו על זה הוקרה מהשיטור העירוני ותודה  גב' הגר פרי יגור:

 רבה2 

 

 *** 40:40-ר נכנסה ב*** מור כהן עמ

 *** 40:41-*** יעקב צדקה נכנס ב

 

הצעה לסדר בנושא פטור תשלום ארנונה לפרגולות מקורות שהוגשה  .1

יוני חכימי מיום    . 21.20.0200על ידי 
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סעיף ראשון על סדר היום, הצעה לסדר בנושא פטור  גב' הגר פרי יגור:

ני, תשלום ארנונה לפרגולות בפעם המי יודע כמה2 יו

 בבקשה2 

יוני חכימי: טוב, הפעם המי יודע כמה זה לא באשמתי2 לפני כמה  מר 

חודשים אמנם המועצה החליטה להחיל את חוק 

הפרגולות ביישוב2 ובאותו מעמד, רוב חברי 

הקואליציה לקחו קרדיט, ואין לי בעיה עם זה, הכל 

-בסדר2 אתם מעבירים, שלכם2 ומה שהחלטנו, שב

, 424277-ק2 ואכן הגיע הנחיל את החו 424277

ותושבים פנו לגזברות או לגבייה, ואחרי בדיקות 

קיבלו תשובה שלילית2 והדוגמא הבולטת ביותר, זה 

דוגמא של ארז אריאב2 הוא הגיש בקשה עוד לפני 

 –שהחוק חל פה בפרדס חנה, וקיבל תשובה ברורה 

הפרגולה שלך תואמת לחוק, אבל מכיוון שהחוק לא 

רכור, אנחנו לא יכולים לזכות חל בפרדס חנה כ

אותך2 הבחור חיכה בסבלנות2 אחרי שנה החוק הוחל 

בפרדס חנה, הגיש את הבקשה על אותה פרגולה, לא 

שינה שום דבר, יש תמונות, לא תמונות של ארז, 

תמונות של המודדים של המועצה2 וראו איזה פלא, 

תשובה הפוכה, הפרגולה לא מתאימה לחוק, למרות 

בפרדס חנה2 אז משנים את ההגדרות איך שהחוק חל 

שנוח לנו? ממשיכים לסחוט את הציבור2 לכן אני 

הגשתי את זה שוב2 המון תושבים הגישו וקיבלו את 

אותה תשובה2 לכן אני חושב שהמועצה צריכה שוב 

 1להחליף את החוק, כפי שהמועצה הגיבה בסעיף 

לאותם תנאים של הפרגולה, כדי שיהיה מכובד גם 
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ה וגם לתושבים2 אז אם יש למישהו מה למועצ

להגיד, זה הזמן2 כן מעודה, אתה לקחת קרדיט, 

 אתה הראשון2

הצעתי, שהמועצה תיתן הוראה לארנונה לבצע את  מר אפרים מעודה:

ההחלטה שלנו מאז, שזה כולל כל סוגי הארנונה, 

 זאת הייתה ההחלטה, ולא מחייבים2 זאת ההצעה2 

יוני חכימי:  מאוד2 יפה, יפה  מר 

 אז זה פה אחד?  מר אפרים מעודה:

יוני חכימי:  פה אחד2  מר 

 יוני, כל הצעקות התרוקנו איתם לפני כן2  :מר אביעד סיני

עזוב אותך עכשיו אתה, באמת2 זה לא שייך2 תגיד לו  מר אפרים מעודה:

 אחרי הישיבה2 

ו חברים, אנחנו ניהלנו על זה מספיק דיונים, קיבלנ גב' הגר פרי יגור:

החלטות, אנחנו עומדים מאחורי ההחלטות שלנו, 

 כמו שניסחת, הכל טוב2 

יוני חכימי:  סבבה, סבבה2  מר 

 

 הצבעה:

)הגר פרי יגור, יואב קעטבי, אפרים מעודה, יעקב צדקה, אורי  8 – בעד

 דוד כמוס( ,נחום גנצרסקיאביעד סיני, פרץ, 

יוני חכימי, מור כהן ע)אייל כגן, טל דנטס 4 – נגד  (מר, 

בנושא פטור תשלום ארנונה ההצעה לסדר  מליאת המועצה דוחה את

יוני חכימי מיום   . 21.20.0200לפרגולות מקורות שהוגשה על ידי 

 

 *** 40:45-*** אלדד בר כוכבא יצא ב
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הצעה לסדר בנושא חיובי מים שהוגשה על ידי טל דנטס מיום  .0

 21.20.0200. 

 

עה לסדר בנושא חיובי המים2 טל, הצ –הצעה הבאה  גב' הגר פרי יגור:

 בבקשה2 

אנחנו רואים בחודש האחרון, אני חושב שכולם  מר טל דנטס:

רואים די הרבה תלונות2 אנחנו גם קיבלנו לא מעט 

 לפרטי2 

יוני חכימי: סליחה, אני חייב לעצור אותך2 חשוב לציין שזה  מר 

יהיה גם כלפי ההיטלים, זה היינו הך2 חוק הפרגולות 

ל ארנונה ועל היטלים2 אל תתעלקו בעניין של מדבר ע

 ההיטלים2

 טל, בבקשה תמשיך2  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי:  לא, זה לא בבקשה2  מר 

 בסדר, שמעתי אותך2  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי: אני רוצה שזה ייכנס לפרוטוקול, שלא נצטרך לעשות  מר 

 עוד הצעה לסדר2 

 פטור מהיטלים ופרגולות2  היום אתה :מר אביעד סיני

 נכון2  גב' הגר פרי יגור:

 אתה פטור2  :מר אביעד סיני

יוני חכימי: אז אני אומר לך שפנו לאנשים שיש להם222 שנחדד  מר 

 את זה, שזה יהיה בפרוטוקול2

חברים, מי שצריך ללכת ללמוד את החוק, שילמד2  גב' הגר פרי יגור:

 טל, בבקשה2 

יוני חכימי:  כה ללמוד את החוק2 את צרי מר 

 טל, בבקשה2  גב' הגר פרי יגור:
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יוני חכימי:  חוצפנית, כלומניקית2 מר 

 טל, בבקשה2  גב' הגר פרי יגור:

טוב, זה התחיל האמת בישיבת עדכון תקציב, אישור  מר טל דנטס:

תקציב של שנה הבאה, וגם עדכון תקציב, ובעצם 

מה  לבין 7373מיליון שח בין  727ראינו שם פער של 

2 סכום שהוא סדר גודל של 7374-שנקבע בפועל ב

, סכום שב עצם לא היה לו הסבר לחלוטין ולא 73%

עבר מה שנקרא שעתיים, והתחלנו לקבל את 

 התלונות מהרבה מאוד לקוחות2

 תושבים אתה מתכוון?  גב' הגר פרי יגור:

 מה אמרתי? מר טל דנטס:

 לקוחות2  גב' הגר פרי יגור:

חה, סורי, סורי2 אני כל היום עם הלקוחות2 סלי מר טל דנטס:

לגמרי תושבים, אבל גם נכון2 בישיבת עדכון התקציב 

כי חיובי שנערכה לפני כחודש, התברר  7374לשנת 

מיליון שח ביחס לתחזית  1-הממים קפצו ב

 7373מיליון שח ביחס לשנת  727-המוקדמת, וב

שהייתה שנת סגרים, שאנשים ישבו בבית2 ההסברים 

פקו לשאלות שהועלו על ידינו, לא היו מספקים שסו

בלשון המעטה2 רק כדי שנבין, מדובר בגידול של 

לגבייה, ביחס לשנה קודמת, בעוד  73%כמעט 

2 את הוצאות 7%-שהגידול באוכלוסייה עומד על כ

החיוב האלה מרגישים לא מעט תושבים שפנו אלינו 

עם חשבונות של אלפי שח, ועם חיובים הגבוהים 

ות אחוזים ממה שהיו מורגלים אליהם עם במא

חיובי צריכה של מאות קוב מים, עובדה בלתי 
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הגיונית בעליל2 כך לדוגמא זוג פנסיונרים שפנה 

שח, בגין  7,302אלינו, קיבלו חיוב תקופתי של 

קוב מים, בשעה שהצריכה הרגילה  472צריכה של 

קוב2 מאחר ואנחנו  17-ל 00עומדת על בין שלהם 

עזור לתושבים ולא לגרוע מהם, לנוכח מבקשים ל

העובדה שיש מקום לעשות בירור מקיף של הטענות 

המועלות על ידי התושבים והתושבות ביישוב, 

מוצעות ההחלטות2 אנחנו תיכף נגיע להצעות 

אלמנטים  7ההחלטה2 בגדול, מה שאנחנו רואים, זה 

לא ברור לי למה זה קורה2  –נקרא לזה שונים2 אחד 

פיצה במאות אחוזים אצל הרבה מאוד זה באמת ק

-תושבים2 זה לא תושב פה, תושב שם2 ממש במאות

מאות שקלים, ויש לנו הרבה מאוד תלונות כאלה2 

אנשים שחלקם הגיעו לפה, התווכחו, הורידו להם, 

חלקם ביקשו מהם כל מיני בקשות כאלה ואחרות2 

אז זה סוג אחד של תופעה שאנחנו רואים2 והתופעה 

אנחנו רואים, זה באמת הורדת, אם כולם השנייה ש

יודעים, אז יש קוב מוזל לכל משפחה, יש תשלום 

מוזל פר קוב, ובעצם אנחנו רואים הורדה החל 

מאזור ינואר פברואר ועד עכשיו, הורדה בכמות 

הקובל המוזלת פר תושב, מה שאומר שהמשמעות של 

זה, זה הגדלה של החשבונות2 נכון פר קוב, כאילו 

לא עלה, התשלום נשאר אותו דבר, אבל  התשלום

עלות החשבון גדלה משמעותית2 זהו, זה ככה בגדול, 

ושוב פעם, יש לנו לא מעט לקוחות שפנו אלינו, יש 

 לנו לא מעט תושבים שפנו אלינו2
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 תפיסת השירות העסקית שלך2  גב' הגר פרי יגור:

, יש זאת אומרת בעקבות פנייה שלנו, וזה עוד כלום,  מר טל דנטס:

 עוד הרבה222 

בסדר, טל, נמצאים פה מעבר לגזברית המועצה גם  גב' הגר פרי יגור:

קרן ז'נו מנהלת מחלקת הגבייה, מנכ"ל המועצה, גם 

שי מנהל מחלקת המים והביוב, אבל אני אעביר רגע 

 לאבינועם2 

לפני זה רגע, אבינועם, שנייה אחת ברשותך2 הצעת  מר אייל כגן:

שם סיעת טוב במושבה, היא ההחלטה שטל הגיש ב

הצעה די ברורה2 קודם כל, אני מברך על זה 

שהעובדים הנאמנים של המועצה נמצאים פה2 את 

קרן אני מכיר, היא אשת מקצוע מצוינת2 לא רק 

שהיא אשת מקצוע מצוינת, היא גם מחזיקה על הגב 

שלה את מחלקת הגבייה שמהווה את הבסיס, שנייה 

את מערכת הגבייה רגע2 היא מחזיקה על גבה 

שמחזיקה את כל היישוב הזה על גבה, ואנחנו 

מיליון שח בשנה  443מדברים על גבייה של 

2 ויחד עם זאת, אני 44227-האחרונה, והתחזיות הן ל

חושב שלפני שנכנסים, אם נכנסים לעומק הנושא, 

הייתי שמח מאוד שוב, הפעם זו הצעה לטובת 

ירות לתושב התושבים, וחלק מהאנשים פה רואים בש

איזושהי אידאה וגם אנחנו, לכנס צוות בדיקה 

 7-זה עכשיו ב ור אתתמסודר לנושא הזה, לא לפ

דקות או בפתרונות2 לכנס צוות בדיקה,  0-דקות או ב

זה אני אומר לחברי המליאה, לכנס צוות בדיקה 

לעניין הזה, לחזור עם מסקנות2 אני שמח גם שאנחנו 
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רוצה לבדוק את  מאתגרים את המערכת, והמערכת

עצמה2 זה חלק מהתהליך, אין בזה שום ניסיון לנגח, 

אלא ניסיון אמיתי לפתור בעיות ויש בעיות2 יש לא 

מעט בעיות שבאות לידי ביטוי בפניות רבות של 

תושבים, שמדברים על חשבונות של אלפי שח2 עכשיו 

תבינו רגע, החשבונות האלו, שנייה אפרים, תן לי 

 רגע2 

 לא, אתה חוזר על אותה הצעה2  עודה:מר אפרים מ

 אני לא חוזר על אותה הצעה2  מר אייל כגן:

 פעמיים? מר אפרים מעודה:

 עוד לא אמרתי את ההצעה שלי2 שנייה אחת2  מר אייל כגן:

 זו אותה הצעה ואותה מסקנה222 מסקנה אחרת2  מר אפרים מעודה:

 תן לי רגע, אני מנסה להגיד משהו2  מר אייל כגן:

 אבל לא כתבתם את זה2  אפרים מעודה:מר 

 דקות לדבר2  43אתה מפריע לי2 מותר לי, יש לי  מר אייל כגן:

 אבל גם אתה מפריע תמיד כשמדברים, אנחנו בדיון2  גב' הגר פרי יגור:

 אפרים, שנייה רגע2  מר אייל כגן:

אני רוצה להבין בכבוד את מה שאתה אומר, אבל  מר אפרים מעודה:

 ההצעה שלו2  אתה חוזר על

אז תקשיב בכבוד ותן לי לסיים את מה שאני רוצה  מר אייל כגן:

 להגיד2 

 אוקיי2  מר אפרים מעודה:

יש הרבה מאוד תושבים שמקבלים הוראות קבע2 יש  מר אייל כגן:

הרבה מאוד תושבים מבוגרים2 יש הרבה מאוד 

תושבים שלא יודעים איך להתמודד עם החשבונות 

ה הזאת שיכולה להיכנס פנימה האלה2 ולכן, הבדיק
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א' למספרים וב' לשיפור השירות במובן הזה של 

יותר הסברה,ה יא זאת שצריכה לקרות2 עכשיו אני 

אשמח לשמוע מה שיש לאבינועם להגיד, ואם קרן 

 רוצה להגיב, בבקשה2 

קודם כל, אני מאוד מתרגש, זו פעם ראשונה שאני  :אבינועם ארזמר 

 זה מה שקרה, הייתי בצד2  עונה בתור מנכ"ל2 לפני

 ברוך הבא2  מר אייל כגן:

אני חוזר למה שאמרת בדיוק2 אני לכל שאלה  :אבינועם ארזמר 

מאוד -בשאילתא שתהיה, אנחנו נתייחס מאוד

ברצינות ונבדוק2 תראה, יכול להיות שאני אביא לך 

עכשיו איזה משהו שהוא חדש, אבל אני אין לי מנדט 

ע את הדברים הכי על השכל2 יש לבעלי מקצו

פשוטים2 אני יכול לשתף אותך רק בדבר שהיה לי 

אישית לפני כמנכ"ל2 ויושבת פה קרן, וקרן אחרי זה 

תיתן את התשובה2 אני רק נותן מה שנקרא את 

האירוע שלי2 קיבלתי חשבון מים, ראיתי את חשבון 

צלצלתי, המים מה שנקרא מנופח, הוא היה מנופח2 

 האם יש לך נזילה'2 נתנו לי תשובה 'תבדוק 

 לפני שהיית מנכ"ל?  מר אפרים מעודה:

אמרתי, כתבתי, מוקלט2 לפני שהייתי מנכ"ל, לא  :אבינועם ארזמר 

מכיר את קרן, קרן הכרתי אותה רק אחרי זה2 

צלצלתי, אמרו 'תיגש, תביא לך בעל מקצוע שיבדוק 

נזילות, אחת  7אם יש לך נזילה'2 התברר שיש לי 

יתי את הסימנים, ודבר שני בקו2 בחדר אמבטיה רא

שח לתקן2 עזוב את זה, הביטוח קרע  73,333עלה לי 

 אותי אחרי זה, כבר לא רוצים לבטח אותי2 
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 שח222 0,333יש השתתפות עצמית,  מר אייל כגן:

אין בעיה, אבל הם לא רוצים לבטח, עזוב2 אני לא  :אבינועם ארזמר 

 מכניס אותך לצרות שלי, כגן2 

 אני יכול לסדר לך אינסטלטור2  גן:מר אייל כ

 תסדר לו עו"ד2  מר דוד כמוס:

כן, עכשיו אחרי שהבנו את הצרות שלי, תיקנתי,  :אבינועם ארזמר 

עשיתי את כל הדברים2 שלחתי ב'מאסט', לא עברו 

שח2 אני אומר עוד פעם,  533שעות, קיבלתי החזר  71

 זה היה השירות הראשון שלי2 

 מחזק את מה שאני אומר2  אתה רק מר אייל כגן:

אבל דקה, תן לי2 באנו, קראנו לצוות המומחים,  :אבינועם ארזמר 

דברים2 רק שכחת טל,  7-ויהיו לך פה תשובות ל

 למרות ששכחת, אני אענה2 גם כתבת אל חזור, נכון?

 נכון2  מר אייל כגן:

 לא הזכרת, אני עונה גם על זה2  :אבינועם ארזמר 

 ד לא הקראנו את הצעת ההחלטה2 לא, עו מר אייל כגן:

 אוקיי, בסדר2 אני גם אתן לך תשובה2  :אבינועם ארזמר 

 2 4רק התחלתי את סעיף  מר אייל כגן:

אין בעיה, אני אתן לך את התשובה גם על זה וגם על  :אבינועם ארזמר 

זה2 אז עכשיו קרן תסביר בדיוק אם יש לכם את זה2 

 זה עכשיו ביד2  אם אין לכם את זה, אני אתן לך את 

 לא הבאנו את זה2  מר אייל כגן:

אוקיי2 קרן תיתן, רק מה שנקרא, נתתם לה  :אבינועם ארזמר 

 קומפלימנטים, תנו לה לדבר עד הסוף2 

 את מה הבאתם? את התקציב?  רו"ח אורלי ירדן:

 אני הבאתי את התקציב2  מר אייל כגן:
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אני רוצה רק לחדד2  רגע, לפני שקרן מסבירה באמת, רו"ח אורלי ירדן:

מושגים שונים שאתם משתמשים בהם  7יש פה 

בטעות2 פעם אחת יש חיוב ופעם אחת יש גבייה2 

חיוב המים הוא לא תמיד שווה לגבייה מים2 מתי הם 

שווים? רק כשיש מאה אחוז גבייה2 כששואלים על 

חיוב, אז מתכוונים לגבייה, זה שונה2 אז אולי אתם 

  רוצים לדייק את השאלה?

אורלי, את התשובות לא שמענו בעדכון תקציב2 אני  מר אייל כגן:

שמח מאוד שקרן פה, מכיוון שבדרך כלל אני מקבל 

ממנה תשובות מדויקות2 אני אשמח לשמוע מקרן מה 

 יש לה להגיד2 

 בשביל זה דרך אגב הבאתי אותה2  :אבינועם ארזמר 

 אם היית מקשיב לתשובה2  מר אייל כגן:

 חברים, קרן בבקשה2  יגור:גב' הגר פרי 

קרן, קדימה, זו הבמה שלך2 קיבלת קומפלימנטים  :אבינועם ארזמר 

 לפני, אני רוצה גם שתקבלי קומפלימנטים אחרי2 

ז'נו קודם כל, טל, רק הייתי רוצה לחדד את הנושא הזה  :גב' קרן 

 של תקציב לעומת חיוב2 

 גביית מים לעומת חיוב מים2  רו"ח אורלי ירדן:

ז'נו גב' תקציב זה בעצם מה הגבייה תהיה בסופו של דבר,  :קרן 

ובזה אנחנו מתקצבים2 אוקיי? והחיוב זה משהו אחר 

לגמרי2 חיובי המים בעצם, זה מה שאנחנו מחייבים 

 את התושב2 

את רוצה להגיד לי ששיקרו אותנו בעדכון תקציב?  מר טל דנטס:

 לפני שאת מפילה את עצמך, אני אעזור לך2 

 טל2  אורלי ירדן:רו"ח 
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ז'נו  אני לא הייתי בישיבה2  :גב' קרן 

 מה זה?  גב' הגר פרי יגור:

ז'נו  אין לי מושג על מה2   :גב' קרן 

מיליון שח זה  727-את רוצה להגיד לנו שזה? כי ה מר טל דנטס:

 אישור תקציב2 

אם לא רוצים, אפשר פשוט להוריד את זה מסדר  גב' הגר פרי יגור:

 היום2 

 רגע, רגע, טל2  אורלי ירדן:רו"ח 

 זה אישור תקציב, זה כסף שנכנס2  727 מר טל דנטס:

 קודם כל תנסה להבין2  רו"ח אורלי ירדן:

 תיתן להסביר, רגע, רגע2  מר יואב קעטבי:

 ואז תתקוף, בסדר?  רשום לך בתקציב גבייה מים2  רו"ח אורלי ירדן:

 אורלי, למה את מדברת?  מר אפרים מעודה:

 222 זה הכנסות ממים2  אורלי ירדן:רו"ח 

 אל תתערבי2  מר אפרים מעודה:

2  רו"ח אורלי ירדן:  אי אפשר22

 אל תתערבי2  מר אפרים מעודה:

אם הם לא יידעו להקשיב, הדיון הזה ייגמר, זה  גב' הגר פרי יגור:

 הכל2 

 נכון2  מר אפרים מעודה:

ז'נו שלי הסביר את הדבר מהמקום אני רוצה רק ל :גב' קרן 

ממערכת הגבייה2 לא יודעת על מה אתם דנים פה, 

חייבתי  7373המקום שלי2 אני מחייבת מים2 בשנת 

 02,100,333חייבתי  7373שח מים2 בשנת  01,022,333

מיליון שח הפרש בחיובים, אל תתפסו אותי2  7שח2 

 לגבי הגבייה, הכל תלוי במה אני גובה2 
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סליחה רגע, שאלה2 חיוב את מתכוונת שאת שולחת  מר אייל כגן:

 בתחילת שנה את חיובי המים? 

ז'נו  לא, כל השנה2  :גב' קרן 

 אתה לא יכול לדעת כמה יהיה מים2  רו"ח אורלי ירדן:

 זה לפי צריכה2  דובר:

 02,333,333סליחה רגע, את שולחת הודעות חיוב על  מר אייל כגן:

שה גבייה של מיליון שח, בסופו של דבר את עו

 שח2  01,022,333

 )מדברים ביחד( 

 לא, גזברית המועצה, סליחה2  גב' הגר פרי יגור:

 אבל נתנו לה זכות דיבור2  מר אפרים מעודה:

 אני שואל את קרן2  מר אייל כגן:

יוני חכימי:  זו ההצטברות של כל שנה2  מר 

ז'נו אני מידי חודשיים שולחת חיובים לתושבים2 כל  :גב' קרן 

ודשיים אנחנו מבצעים קריאות של המדים, ח

מוציאים חיוב, מעבירים את זה, שולחים את זה 

לתושב2 בסוף שנה יש לי חיוב מצטבר2 החיוב 

עמד  7374-מיליון, ב 01עמד על  7373המצטבר בשנת 

 מיליון שח2  02על 

 זאת התוצאה הסופית?  מר יואב קעטבי:

 לא, זה החיוב, יואב2  מר אייל כגן:

ז'נוגב'  החיוב, כי הוא דיבר על חיובי מים שאנשים  :קרן 

 מקבלים2 

 נו בסדר, זו תוצאה סופית2  מר יואב קעטבי:

יוני חכימי:  לא, זה לא הגבייה2  מר 

זה כמה דרישות תשלום היא הוציאה2 עכשיו היא  :מר אביעד סיני
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 2  תדבר על כמה בפועל22

ז'נו  תוצאה סופית בחיוב2  :גב' קרן 

יוני חכ  זה סכום השימוש של התושבים2 ימי:מר 

 מיליון שח2  02נכון, זאת הצריכה,  :מר אביעד סיני

ז'נו לא צריכה בקובים, צריכה בכסף2 מה חייבתי אותם  :גב' קרן 

 בכסף2 

 זה מה שמעניין2  מר יואב קעטבי:

ז'נו  מיליון שח2  7-זה אומר שהפער שלי בערך כ :גב' קרן 

 כן2  מר אייל כגן:

בואו נדבר רגע רק על החיובים2 תיכף נגיע לגבייה2  :'נוגב' קרן ז

מיליון שח, אני  7רק החיובים2 אם יש לי פער של 

מיליון שח2  7-רוצה להסביר לכם מאיפה הפער של ה

לעומת  7373אם נעשה השוואה בין הנפשות של 

 2 7%, נראה גידול של 7374

 שנייה רגע, לא זאת הכוונה, קרן2  מר אייל כגן:

ז'נוגב'   חיובים2 אני אגיד לך מה הטענה במכתב2  :קרן 

 הייתה צריכה יותר, אייל2 הצריכה הייתה יותר2  מר יואב קעטבי:

ז'נו  אני אענה לך גם על הקטע של הגבייה2  :גב' קרן 

 גם האוכלוסייה גדלה2  :מר אביעד סיני

ז'נו  גם על הצד של הגבייה, אני הולכת אתכם222 :גב' קרן 

 ( )מדברים ביחד

כי אחר כך אתה אומר שלא הסבירו לך2 אתה לא  רו"ח אורלי ירדן:

 שומע, אתה לא מקשיב2 

  -לא, לא הסבירו לי מר אייל כגן:

 כי אתה לא הקשבת גם אז2 גם אז לא הקשבת2  רו"ח אורלי ירדן:

 אורלי, אורלי2  מר אייל כגן:
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2  רו"ח אורלי ירדן:  זה נורא מעצבן שאומרים 'שיקרתם לי'

 אורלי, למה את מתווכחת עם חברי מועצה2  פרים מעודה:מר א

 כי אי אפשר להגיד ששיקרו לו, בישיבת התקציב2  רו"ח אורלי ירדן:

 אני לא אמרתי ששיקרו2  מר אייל כגן:

ז'נו אני רוצה ללכת הביתה, אני לא צריכה להיות פה  :גב' קרן 

 בישיבה2 אני מבקשת2 

 לפחות2  77:33ו פה עד קרן, את נשארת איתנ :מר אביעד סיני

כגן, נתת לה קומפלימנטים, תן לה לסיים2 אתה לא  :אבינועם ארזמר 

 מבין שבסוף אני אתן לה תשלום על שעות נוספות? 

2  מר אייל כגן:  זה לא22

 זה  מגער, אני יודע, זה בסדר2 אתה לא תפיל אותי2  :אבינועם ארזמר 

 את מחלקת הגבייה2 אגב, דבר שצריך להלאים, זה  :מר אביעד סיני

 או להלאים אותה, להלאים את קרן2  :אבינועם ארזמר 

 זה לא שייך עכשיו2  מר אפרים מעודה:

ז'נו מיליון שח בחיוב,  7-אז הפער בעצם בגידול של ה :גב' קרן 

, עשיתי 7%נובע בעצם מגידול האוכלוסייה של 

שח בחיוב2 זאת אומרת,  701,333-הערכה של כ

תושבים, ממוצע  003נפשות, שזה לקחתי את גידול ה

 003נפשות, חילקתי את זה כמובן  1לבית זה בערך 

ו בתי אב 1-לחלק ל 2 חשבון ממוצע נע 773, מצאנ

2 יש כאלה מקבלים חשבונות הרבה יותר 173בערך 

גבוהים, יש כאלה חשבונות יותר נמוכים2 מצאתי את 

שח בהערכה  233,333-הממוצע, הגענו לשם כמעט ל

 73-וץ מזה נוספו לנו עסקים, הערכתי כלשנה2 ח

שח לעסק2  233עסקים, הערכת חשבון ממוצע הוא 

שח2 חוץ מזה הייתה  403,333סך הכל הגידול 
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רשות המים, לא  7374-ל 7373-העלאת תעריפים2 מ

אף אחד אחר  המועצה, לא מחלקת הגבייה ולא

מחליט על תעריפי מים2 כלומר, רשות המים מדווחת 

 1או  0 י שנה בתקופת הקורונה גם היהלנו מידי חצ

פעמים שינויים בתעריפי המים2 אבל אני לקחתי את 

, תעריף ב' 52007, תעריף א' למגורים היה 7373שנת 

2 ובאותה רמה גם 52214 2-7374 תעריף א' ל52214

אג', זה השינוי  3277עלה תעריף ב'2 זאת אומרת, 

יתי בעצם שעלה בין התעריפים2 ולצורך המחשה, עש

נפשות, וצורך  7-לכם חשבון, שהחשבון הזה הוא ל

קוב, איך בעצם התעריף הזה מחושב, איך הוא  17

ואיך הוא היה אמור להיות  7373-היה אמור להיות ב

 2227373 לפי התעריפים, זה אומר, אם בשנת 7374-ב

הוא  7374-שח, ב 000-אותו חשבון היה שווה ערך ל

  -שח הפרש 22244 שח2 זה אומר ש 131-שווה ערך ל

 כמה באחוזים?  :מר אביעד סיני

 , תעשה חשבון0002חלקי  44 מר אייל כגן:

ה :מר אביעד סיני  מיליון שח שנותר לפער?  4-זה 

ז'נו  שנייה, שנייה2  :גב' קרן 

 )מדברים ביחד( 

חברים די, תנו לה לדבר עד הסוף2 די, השתגעתם  גב' הגר פרי יגור:

 כולכם פה היום2

ובעצם אומרת יש שח  44-אם אני לוקחת את ה :ז'נו גב' קרן האלה 

בתי אב שמקבלים חשבונית מים, ויש לכל  41,533לי 

, זה 2שח2 אני מכפילה את זה פי  44חשבון עלייה של 

מיליון שח רק בהגדלת  4אומר שמצאתי גידול של 
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 התעריפים2 

 קרן, קרן, קרן2  מר אייל כגן:

ה :מר אביעד סיני  יון שח פער2 מיל 7-אז זה 

 לא, לא, חסר לך2  מר אייל כגן:

 שח2  473,333חסר עוד  דובר:

ז'נו  שח2  473,333-הנה, אני אמצע לך את ה :גב' קרן 

 מיליון2  1אז קודם כל זה כבר לא  גב' הגר פרי יגור:

סליחה שנייה, קרן2 את מדברת על החיובים2 את  מר אייל כגן:

מסכים איתך החישוב של החיובים אני מבין, אני 

לגבי החיובים שזה הצפי שלך2 אבל בסופו של דבר, 

 אנחנו מדברים על גבייה2 

ז'נו אבל אמרתי אני אתחיל בחיובים, אני אעבור לגבייה2  :גב' קרן 

 7-אני מסבירה קודם כל את זה, כי הוא השתמש ב

ל  2 7-מושגים שונים במכתב, אז פיצלתי את זה 

רק בא ואומר שוב פעם, ועברתי מאה אחוז, אז אני  מר אייל כגן:

שח, זאת  233,333על המספרים, כאילו יש לך פה 

אומרת, זה מספרים שאני אומר פעם ראשונה עכשיו, 

 אוקיי? 

ז'נו  ואני פעם ראשונה שלחו לי מכתב הזה2  :גב' קרן 

בסדר גמור, טוב מאוד2 את לא צריכה להילחץ מזה,  מר אייל כגן:

 בסך הכל מנסים222 

ד פונה, ואני לא נלחצת, אני פשוט רגילה שכל אח :ז'נו גב' קרן

 עונה לכולם באהבה2 

שוב אני אומר, את יכולה להגיד לי כמה חיוב יש  מר אייל כגן:

למשפחה? זאת אומרת, מבחינת הקוב, צריכה, 

 בתעריף הרגיל? 
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ז'נו  זה משתנה מאחד לאחד2  –א'  :גב' קרן 

 ה222? לא, אין לך חישוב של כמ מר אייל כגן:

ז'נו  אין שום חישוב2  :גב' קרן 

 קוב?  2קוב,  7נפשות כמה,  7 מר אייל כגן:

ז'נו  קוב לנפש לחודשיים2  5-לא, לא2 קודם כל, יש את ה :גב' קרן 

 זה מה שאני שואל, אוקיי2  מר אייל כגן:

ז'נו  קוב2  07נפשות, זה  7זאת אומרת, אתה משפחה של  :גב' קרן 

 ל השנה?קבוע, כ מר אייל כגן:

ז'נו  מה פתאום, תלוי בצריכה2  :גב' קרן 

 ? -משתנה לפי מר אייל כגן:

ז'נו  ? 07-אה, ה :גב' קרן 

 תעריף א' כל השנה?  רו"ח אורלי ירדן:

ז'נו  אלא אם כן נולד תינוק, נוספה הסבתא הגיעה2  :גב' קרן 

 הכל בסדר, מי אחראי על העדכון הזה? התושב? מר אייל כגן:

ז'נו  התושב2  :גב' קרן 

 פעם בכמה זמן?  מר אייל כגן:

ז'נו מתי שהוא רוצה, כל פעם הוא יכול לגשת למחלקה2  :גב' קרן 

כל חשבון מופיע לו מאחורי החשבון להגיע לעדכן 

נפשות בכל שלב2 אנחנו לא מאפסים נפשות, אנחנו 

לא עושים שינויים על דעת עצמנו בלי פנייה של 

 תושב, בלי בקשה של תושב2 

זאת אומרת, וואנס נקבע החשבון, אין תזוזה בעניין  יל כגן:מר אי

 הזה? 

ז'נו לא נוגעים2 מה אתה יכול לזוז לך החשבון, כשיש לך  :גב' קרן 

ימי צריכה  23-קוב ל 5זמן קריאה2 זאת אומרת, זה 

ימים, הוא יקבל  27זאת אומרת, שאם קראתי 
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ימים, אז זה גם  72בתעריף א' יותר מזה2 אם קראתי 

 יה בהתאמה2 יה

 טיפה פחות2  רו"ח אורלי ירדן:

ז'נו זאת אומרת, מבחינת רשות המים, אני רשאית, לרוב  :גב' קרן 

אתם יודעים זה תאגידים, מדברים עליהם ושמים 

להם את כל ההחמרה, וגם מועצות, אנחנו רשאים 

ימים2 בפער הזה, כי  03-ימים ל 77לתת חשבון בין 

  -שאנחנו לא יודעיםיש כל מיני מקרים ואילוצים 

ככל שאת תאריכים, למעשה החשבון עשוי להיות  מר אייל כגן:

 יותר נמוך? 

ז'נו   -יותר נמוך, כן2 לרוב יוצא יותר נמוך כי :גב' קרן 

  -כי יש לך יותר צריכה לזה מר אייל כגן:

ז'נו  בדיוק, כן2  :גב' קרן 

  -עכשיו אני מנסה שוב מר אייל כגן:

 לה להסביר2  תן מר אפרים מעודה:

אני נותן לה להסביר, אני שואל שאלות על מנת לה  מר אייל כגן:

 בין, תהיה רגוע, אפרים2 

 אבל אני רוצה גם להבין2 מר אפרים מעודה:

 בסדר גמור, אז תשאל שאלות אם אתה רוצה להבין2  מר אייל כגן:

לא אשאל2 עד שהיא תגמור, אם תהיה לי שאלה, אני  מר אפרים מעודה:

 ל2 תן לה להמשיך2 אשא

 אבל לי יש שאלה בדרך, מה אתה רוצה שאני אעשה?  מר אייל כגן:

 עוד לא הגענו להוצאות, זה רק החיובים2  מר אפרים מעודה:

על סמך בעצם הנייר הזה עשית את החישוב של  מר אייל כגן:

 מיליון שח?  0227-של ה 7377-החיוב ל

 כן2  רו"ח אורלי ירדן:
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ז'נו  2 7374-י באנ :גב' קרן 

  -על סמך זה, זה מה שמופיע ב מר אייל כגן:

 הנה, זה המסמך של מגער2  רו"ח אורלי ירדן:

 כמה אבל?  7377-רגע, ב :מר אביעד סיני

 עוד לא התחלנו2  מר אפרים מעודה:

 לא, בתקציב2  :מר אביעד סיני

 2 0227 מר אייל כגן:

 הוא מ דבר על התקציב2  רו"ח אורלי ירדן:

מיליון  7צריך לגדול בעוד  7377-עקרונית אז גם ב :ד סינימר אביע

 שח בחיובים2 

 תלוי כמה משפחות יבואו2   מר אפרים מעודה:

יוני חכימי: 2  מר   לא חייב, השאלה אם22

 )מדברים ביחד( 

אבל הגידול בתושבים כאן מה נתן? הגידול בנפשות  רו"ח אורלי ירדן:

 שח2  233,333נתן 

שיהיה גידול, אבל זה לא בהכרח, זה לפי  טבעי :מר אורי פרץ

 צריכה2 

 אבל זה לא יהיה שנה הבאה2  רו"ח אורלי ירדן:

 הרבה הולכים לחריש2  מר אפרים מעודה:

222 זה לא לשנה הבא2 עכשיו קרן את יכולה להסביר  מר אייל כגן:

 בבקשה את נושא הגבייה? 

ז'נו דול הטבעי כן2 קודם כל, הבנו למה יש לנו את הגי :גב' קרן 

 הזה? 

אנחנו נעבור על המספרים האלה שוב פעם בצורה את  מר אייל כגן:

 יודעת2 

ז'נו  מיליון שח מאיפה נובעים?  7-ברור ה :גב' קרן 
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אני רואה את מה שכתוב, שוב פעם2 אני עוד לא  מר אייל כגן:

אחד ועל ההערכות שלך2 -עברתי על המספרים אחד

 נקודת הנחה222אני יוצא מתוך 

 מדברים ביחד( )

 קרן, קדימה2  :אבינועם ארזמר 

 הנושא של הגבייה2 מר אייל כגן:

 כן, אני עכשיו מבקש222 קדימה2  :אבינועם ארזמר 

ז'נו גם לגבייה  7340טוב, אז קודם כל שמתי גם את נתון  :גב' קרן 

עשתה  7373וגם לחיוב, כדי שתבינו בעצם מה שנת 

סך הכל הגבייה  לנו פה במדינה כולה, שנת הקורונה2

שח  77,002,333 הייתה 7340-כמו שאתם שרואים ב

שח  4,207,333לשוטף לאותה שנה ספציפית, וגבינו 

בגין שנים קודמות2 וסך הכל הגבייה הייתה 

 27373 בשנת 07%שח, עמדנו על  75,254,333

הקורונה הגיעה וכמובן טרפה את הקלפים, 

 שהקשתה על כולנו בכל תחום, בכל מגזר2 

 2 00%-ירדתם ל ר אייל כגן:מ

ז'נו  2 00%-וירדנו ל :גב' קרן 

, לפני שירדנו 0%-לפני שירדנו, צריכת המים עלתה ב רו"ח אורלי ירדן:

א  –? 7373בגבייה, את זה תסבירי2 מה קרה בשנת 

-הרבה יותר מים, ב-נשים ישבו בבית וצרכו הרבה

 יותר2  2%

 אוקיי2  מר אייל כגן:

ז'נו 2 7373-ל 7340את זה גם בפער מהחיוב של תראו  :גב' קרן 

מיליון שח קפיצה במים מהחיוב של  2אתם רואים? 

2 זה בעצם נתן את החיוב פתאום הגבוה 7373-ל 7340
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מיליון שח שאנחנו מכירים  7-הזה, שמראה שחוץ מה

בגלל הגידול השוטף בוא נגיד, הטבעי, יש פה עוד 

ותם מיליון שח שמתייחסים רק על עצם הי 1איזה 

בבית בסגרים בקורונה וכל מה שעוברים2 תשמע, אם 

פעמים  43הילדים היו עושים שירותים בבית ספר 

ביום, הם היו מעבירים לך את זה בבית2 אז רק על 

הדברים האלה הקטנים, כל הדחת ניאגרה כמה כסף 

 זה לוקח2 

אני ביררתי גם 2 7374-הגידול הזה נמשך גם ב רו"ח אורלי ירדן:

 7%מים אחרים, וזה מתאים גם שם2 בתאגידי 

 שגידול בצריכת המים222

, את 70-מיליון שח ביחס ל 2אורלי, הקפיצה היא של  מר אייל כגן:

 2 03%מדברת על 

2  רו"ח אורלי ירדן:  לא, לא הגענו ל22

 2 7340-ל 7373בין  מר אייל כגן:

 מיליון שח2  2זה לא  7373-ב רו"ח אורלי ירדן:

 01, תסתכלי על המספרים2 7340-ביחס ל למה? מר אייל כגן:

  -מיליון שח

 ? 7373-כמה הייתה הגבייה ב רו"ח אורלי ירדן:

 כמה הייתה הגבייה?  מר אייל כגן:

 כמה סך הכל הגבייה?  רו"ח אורלי ירדן:

 שח2  03,733,333 מר אייל כגן:

 שח2  04,245,333 רו"ח אורלי ירדן:

ה משנים קודמות2 בואי נעשה לא, עזבי רגע את הגביי מר אייל כגן:

שח לעומת  03,733,333את השוטף שנייה2 

מיליון שח על  7שח, יש לך שם הפרש222  77,033,333
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 2 77%שח זו קפיצה של  77,333,333

 זאת הקפיצה, זאת הקפיצה שאנחנו מדברים עליה2  רו"ח אורלי ירדן:

 )מדברים ביחד( 

 קרן, תמשיכי2  :אבינועם ארזמר 

 רגע, אבל אבינועם, שנייה2  גן:מר אייל כ

אבל היא תיתן את התשובות2 גם נתתי לך את הדף2  :אבינועם ארזמר 

 אני רוצה שהיא תיתן את התשובות2 

 מה הבעיה אבל, אבינועם? באמת עכשיו2  מר אייל כגן:

 כי אני רוצה שגם שי ייתן לך תשובה מסודרת2  :אבינועם ארזמר 

ז'נו -, החיוב עלה ב7373לעומת  7340-ל בתראה, רגע, אב :גב' קרן 

 מיליון, אז יש יחס2  127מיליון שח, וגבינו  2

 עוד פעם2  מר אייל כגן:

ז'נו מיליון  2הוא  7373-ל 7340-אם החיוב בקפיצה מ :גב' קרן 

 מיליון שח, אז יש יחס2 127שח, והגבייה היא 

 על זה אני לא מתווכח איתך2 מר אייל כגן:

ז'נו  על היחס2 לא,  :גב' קרן 

אני לא מדבר איתך על זה שאת יודעת לגבות2 על זה  מר אייל כגן:

2 7%אין לי בעיה2 אפילו על  בשנת קורונה, כל  220%

 הכבוד, בסדר? אין שום בעיה2 

ז'נו  אז איפה הנקודה?  :גב' קרן 

 אז לא הבנתי מה הבעיה2  :אבינועם ארזמר 

ז'נו  בחיוב, בתקציב או בגבייה2  :גב' קרן 

עוד פעם אני אומר, החיוב קופץ לך במספרים  אייל כגן: מר

2 זה החיוב שהיה בתאגידי מים 03%שגדולים, של 

 ? 03%אחרים, 

 2 03%איפה אתה רואה  רו"ח אורלי ירדן:
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 , כמה זה? 70חלקי  2, תעשי חשבון, 70לעומת  01 מר אייל כגן:

 טוב, חברים2  גב' הגר פרי יגור:

אי אפשר לענות לדיון כמו שצריך, אז סליחה, אם  מר אייל כגן:

בבקשה, יוקם צוות, יבדוק את זה2 אני מוכן לשבת 

בצוות הזה2 לא ברגע אחד, לשבת במספרים, להבין 

את המספרים כמו שצריך, אני סומך על קרן, יש פה 

עוד נתונים שלא דיברנו על קניית מים2 אי אפשר 

  -להתייחס לדיון הזה ב

 גע לשאול שאלה2 תן לי ר :מר אביעד סיני

, יש פה -רגע, אי אפשר להתייחס לזה במין מר אייל כגן:

 תושבים222

כן, אבל גם אי אפשר להגיד 'אני סומך', וכל הזמן  גב' הגר פרי יגור:

 לנסות לשים222 

הגר, כשאני מנסה להבין משהו, אני שואל שאלות  מר אייל כגן:

 ומנסה לקבל תשובות2 

  -לך אג'נדה לא, יש גב' הגר פרי יגור:

הגר, תקשיבי שנייה2 אין לי שום אג'נדה, האג'נדה  מר אייל כגן:

  -היחידה שלי

 שים מסכה בבקשה  גב' הגר פרי יגור:

האג'נדה היחידה שלי זה לדאוג לתושב2 מה את  מר אייל כגן:

 מפחדת? 

 תשימו מסכה2  גב' הגר פרי יגור:

את הדברים  הנה, שמתי2 ממה את מפחדת, שיבדקו מר אייל כגן:

 האלה2 ראינו שאת מפחדת2 

 יש לך נטייה שיש לך אג'נדה2  גב' הגר פרי יגור:

אין לי שום נטייה2 יש לי בדיקה, אני בן אדם ענייני  מר אייל כגן:
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 בניגוד אליך2 

 חברים, אני מבקשת להוריד את ההצעה מסדר היום2  גב' הגר פרי יגור:

 תן לי לשאול שאלה2  :מר אביעד סיני

 היא מורידה את זה מסדר היום2 אפרים מעודה: מר

 רגע, שנייה2  :מר אביעד סיני

 שח222  2224,033 שמקבלים  מר אייל כגן:

 )מדברים ביחד( 

ז'נו  תן לי רגע גם להגיב גם לחיובים הגבוהים האלה2  :גב' קרן 

 יכולת לשאול בהנהלה, נו באמת2  מר אפרים מעודה:

יש לכם נתונים מתי זה גדל? זאת  רק שאלה, קרן2 :מר אביעד סיני

  -מיליון שח גדילה זה 2-אומרת, ה

ז'נו  2 7373-ב :גב' קרן 

 לא, אבל מצריכת קיץ למשל שאפשר לקשור את זה?  :מר אביעד סיני

ז'נו  לא, כל השנה2 :גב' קרן 

 כל השנה2 כל השנה2   מר אפרים מעודה:

ז'נו  2 7373 :גב' קרן 

עניין אותי, אם מישהו עשה נתונים, לא, כי סתם מ :מר אביעד סיני

, אם 7373-אני מניח ששי גם יוכל לעזור לנו2 הרי ב

אני, לפחות ממה שאני חוויתי בסביבה שלי, היו 

רבים שבמקום לקחת את הילדים לבריכה בקיץ, קנו 

 שח, מילאו את המים2  533-בריכה ב

 נכון2 קורונה2 רו"ח אורלי ירדן:

 הסבירה2  זה מה שהיא מר אפרים מעודה:

ז'נו  לא יכלו גם לקחת אותם2  :גב' קרן 

 אני לא יודע מה המשמעות ברמה222 של כזאת בריכה2  :מר אביעד סיני

ז'נו אוגוסט -לא היו בתי מלון, לא היו יציאות, יולי :גב' קרן 
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 בבית, כל השנה נמצאים בבית2 

 2 7374אנחנו מדברים על שנת  מר טל דנטס:

 קובים זה כזה דבר?  שי, כמה :מר אביעד סיני

 מאיפה הוא יודע, שי?  מר אפרים מעודה:

 שי הוא יודע2  :מר אביעד סיני

 לא כמה קובים2 זה הגבייה יודעת2  מר אפרים מעודה:

חברים, ניסינו לעשות פה דיון מקצועי, זה כנראה  גב' הגר פרי יגור:

 לא הולך2 

ם, לא יש באמת הרבה תלונות, מה הבעיה? בשבילכ מר טל דנטס:

בשבילי2 אני אופוזיציה, אני רוצה נגדכם2 יש באמת 

המון תלונות2 מה הבעיה222? אני -המון תלונות, המון

לא עושה את זה פרטני2 אם אתם לא רוצים, אל 

 תבדקו2 

עכשיו דיברנו בהנהלה למשל על המושבה הלבנה2 אז  :מר אביעד סיני

במושבה הלבנה למשל היו טענות, אמרו שמו מערכת 

נים חכמה, שהיום אפשר לראות, ובפועל אני מו

 אשאל אותם כי הם פנו אליי, פנו אליי רבים משם2 

2  מר אייל כגן: 22 

 רגע, אבל תן לי2 תן לי רגע מילה2  :מר אביעד סיני

מה זה הנהלה? מה היא קשורה עכשיו? אני עכשיו  מר אייל כגן:

בישיבת מליאה2 לא מעניין אותי ההנהלה שלך2 אני 

בת מליאה2 תרים שאתה רוצה צוות או שאתה בישי

 לא מסוגל להרים את היד שאתה רוצה צוות? 

 רגע2  :מר אביעד סיני

זה הכל, בדיקה222 אז בוא נבדוק2 מה אכפת לי  מר אייל כגן:

 מההנהלה? 
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 )מדברים ביחד( 

 7חברים, תעצרו את ההקלטה2 תעצרו את ההקלטה,  גב' הגר פרי יגור:

 דקות הפסקה2 

 

 ההקלטה הופסקה לבקשת ראש העיר *** ***

 

 אפשר לפתוח את ההקלטה2  :אבינועם ארזמר 

יוני חכימי:   -אני רוצה להתייחס מר 

אתה לא מתייחס, הדיון הזה נגמר2 אני מבקשת  גב' הגר פרי יגור:

להוריד את ההצעה מסדר היום2 מי בעד? ירים את 

 ידו? 

יוני חכימי:   -אני רוצה מר 

 מי בעד? ירים את ידו2  ור:גב' הגר פרי יג

יוני חכימי:  אני רוצה להגיד משהו בעניין2 מר 

 אבל אפילו עוד לא הקראנו את ההצעה לסדר2  מר אייל כגן:

יוני חכימי:  אני רוצה להגיד משהו בעניין2  מר 

 

 הצבעה:

)הגר פרי יגור, יואב קעטבי, אפרים מעודה, יעקב צדקה, אורי  8 – בעד

 דוד כמוס( ,חום גנצרסקינאביעד סיני, פרץ, 

יוני חכימי, מור כהן עמר)אייל כגן, טל דנטס 4 – נגד  ,) 

בנושא חיובי מים שהוגשה על ידי ההצעה לסדר  מליאת המועצה דוחה את

 .21.20.0200טל דנטס מיום 

 

, 10חלקות  12201אישור מליאת המועצה לאכרזה על מגרשים בגוש  .3

ה כרכור, כחלק משמורת טבע מתחום המועצה המקומית פרדס חנ 34 
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)החלטת מליאת הוועדה  363-2737028אחו בנימינה, לפי תכנית  

 (.18.11.0202מיום  0202225המקומית לתכנון ובנייה מס'  

 

  -אישור מליאת המועצה – 0סעיף  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי: את לא תמשיכי את הישיבה, כי יש לי זכות לדבר על  מר 

  העניין הזה2 

  -43304לאכרזה על מגרשים בגוש  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי:  את לא יכולה להמשיך את הישיבה2  מר 

סליחה, את לא יכולה לקחת הפסקה ואחרי זה לבוא  מר טל דנטס:

 ולהחליט מה שאת רוצה2 

יוני חכימי:  אני רוצה להתייחס לעניין, ואני אתייחס לעניין2  מר 

 רה, זה דיקטטורה2 זה דיקטטו מר טל דנטס:

יוני חכימי:  אני אתייחס2  מר 

 ? ירים את ידו2 0חברים, מי בעד אישור סעיף  גב' הגר פרי יגור:

 דקות2  43דקות, ואני לא דיברתי  43יוני לא דיבר  מר טל דנטס:

 תודה2  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי:  אני רוצה להתייחס לעניין2  מר 

 

 הצבעה:

יגור, יואב קעטבי, אפרים מעודה, יעקב צדקה, אורי )הגר פרי  8 – בעד

 דוד כמוס( ,נחום גנצרסקיאביעד סיני, פרץ, 

יוני חכימי, מור כהן עמר)אייל כגן, טל דנטס 4 – נגד  ,) 

 34, 10חלקות  12201אכרזה על מגרשים בגוש  המועצה מאשרתמליאת 

מתחום המועצה המקומית פרדס חנה כרכור, כחלק משמורת טבע 

)החלטת מליאת הוועדה  363-2737028ו בנימינה, לפי תכנית אח 

 (.18.11.0202מיום  0202225המקומית לתכנון ובנייה מס'  
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אישור שינוי זכויות חתימה בחשבון הורים ובחשבון הרשות בבית  .4

 ספר שרת:  

זיו, ת.ז.  א.   , המנהל היוצא. 06586167רון 

 הנכנסת.  , המנהלת242452048טליה כהן, ת.ז.  ב. 

 

 ? ירים את ידו? תודה2 1מי בעד אישור סעיף  גב' הגר פרי יגור:

את יכולה לעשות מה שאת רוצה, את דיקטטורית,  מר טל דנטס:

 את דיקטטורית2 

 תודה, הישיבה נעולה2  גב' הגר פרי יגור:

 אז הישיבה נעולה, התושבים ימשיכו לשלם2  מר טל דנטס:

 עושים2 מצוין, ככה  מר אפרים מעודה:

 

 הצבעה:

)הגר פרי יגור, יואב קעטבי, אפרים מעודה, יעקב צדקה, אורי  8 – בעד

 דוד כמוס( ,נחום גנצרסקיאביעד סיני, פרץ, 

יוני חכימי, מור כהן עמר)אייל כגן, טל דנטס 4 – נגד  ,) 

שינוי זכויות חתימה בחשבון הורים ובחשבון מאשרת מליאת המועצה 

 הרשות בבית ספר שרת: 

זיו, ת.ז.  .א   , המנהל היוצא. 06586167רון 

 , המנהלת הנכנסת.242452048טליה כהן, ת.ז.  ב. 

 

 *** 40:70*** הישיבה ננעלה בשעה 

 

        __________________ 

 גב' הגר פרי יגור              

 ראש המועצה                
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