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יש איזה לקונה לגבי
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גב' ר .רונן:

קראת לה מצוין.
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מר ח .געש:

אני מבקש לא להפריע ,ראיתי בדיעבד את הישיבה הקודמת ,קראתי

26

את התמליל ,זה עלה גם בישיבות אחרות ,יש סדר יום ,מדברים לפי

27

הסדר ,מבקשים רשות דיבור ,מדברים כמה שצריך ועושים...
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2

והולכים הביתה .אי אפשר להתפרע .מבחינתי ,בדקתי עם היועץ

1

המשפטי איך לקרוא לישיבה כי בעצם הייתה ישיבה ,לא הייתה

2

ישיבה ,הלכו ,יצאו .בהמלצתו של היועץ המשפטי קראנו לזה ישיבת

3

המשך למרות שאני לא יודע ,עוד פעם ,כי פשוט יש לקונה בחוק ,גם

4

סנקציות שמה ,אז זה דבר אחד .דבר שני שאני מבקש לעדכן את

5

המליאה ,במסגרת חוק ההסדרים הייתה הצעה למה שנקרא

6

השתתפות דיפרנציאלית בתקציבי הרשויות המקומיות בחינוך

7

ורווחה .אם עד היום ובינתיים זה נשאר ,הרווחה פחות או יותר

8

המדינה  75אחוז ,הרשויות המקומיות  25אחוז ,ולא משנה אם

9

הרשות מסוגלת או לא מסוגלת או עניה או עשירה ,זה היה ,FLAT

10

 ,75:25בחינוך זה קצת יותר מורכב ,בחינוך יש פרמטרים שונים,

11

השירות הפסיכולוגי זה ככה ,וסייעות זה ככה ...ובמזכירות ועבודות

12

בית ,בקיצור ,הכוונה הייתה לעשות חוק דיפרנציאלי שהולך לפי

13

המצב הסוציו אקונומי שהוגי הרעיון ,מה שקרוי בלעז נערי האוצר

14

סבורים שמצב סוציואקונומי של רשות משקף גם את עושרה

15

הפיננסי ,למרות שאין שום קשר ,מי שהוביל את המהלך זה ראש

16

עיריית ירושלים ,ירושלים במצב סוציואקונומי ארבע והכוונה

17

הייתה להעלות בחוק ההסדרים ,להתחיל בשני לספטמבר כבר...

18

בכנסת בקריאה ראשונה לעשות תקצוב ,תקצוב דיפרנציאלי אומר

19

שככל שהמצב הסוציואקונומי גבוה יותר אתה מקבל פחות

20

מהמדינה .הכסף שהיום המדינה נותנת לך היא נותנת לרשויות...

21

לא נכנסנו לרמת הרזולוציה של כל ישוב ברמה של כמה מזכירות

22

ואבות ,עשינו חשבון בגדול השתתפות משרד החינוך ומשרד

23

הרווחה ,העלות או כמות הכסף שהייתה יורדת מתקצוב המדינה

24

לפרדס חנה כרכור סדר גודל של  14מיליון שקל ,זה סכום דמיוני

25

שאי אפשר לגבות ,אין לנו דרגות חופש כאלה .הכסף הזה היה צריך

26

להגיע לפרדס חנה כרכור או מהתייעלות או מהעלאת הארנונה ,לא

27

רק פרדס חנה ,כל הארץ ,העלאת הארנונה לא מעשית כי החוק
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גב' ה .פרי יגור:

3

אומר שכולנו היינו צריכים לגרור עד יולי את צו הארנונה ומשרד

1

הפנים הודיע בצורה גורפת שלמעט רשויות בתוכנית הבראה הוא לא

2

מאשר העלאת ארנונה ,אז יש פה איזה מלכוד .הסיפור היה בישיבת

3

הממשלה שהייתה בשבוע שעבר נדמה לי שמורכבת ועדה לבחינת

4

הנושא הדיפרנציאלי ,כמובן שהופעל לובי מאוד חזק של כל הסוציו

5

אקונומי חמש ומטה אבל זה היה ...את האוצר ,ואת מנכ"ל השלטון

6

המקומי ,אני רק ,אין לי מושג לאן זה ילך ,יש קרבות עזים ,אני לא

7

נכנס לצד הפוליטי ,ראש עיריית ירושלים יש לו מעמד מאוד חזק

8

פוליטי במדינה שהוא מרכז סביבו את כל הפריפריה ,ירוחם בדרום

9

ואת חצור בצפון ואת כל מה שבאמצע .יש פה איזה ניסיון לנסות

10

לפצל את השלטון המקומי ,אני לא יודע לאן זה ילך ,מה שברור

11

לחלוטין זה שאם הדיפרנציאלי יתקבל באיזושהי צורה ,אפילו לא

12

במימדים האלה ,שאנחנו ברווחה צריכים ארבעים אחוז ולא עשרים

13

וחמישה אחוז ,אנחנו במקום אחר לגמרי .אנחנו ,אני אפילו לא

14

נתתי הנחיה לדרג המקצועי להתחיל לבדוק ולהיערך כי אין לי מושג

15

לאן נלך ,כי אני יכול להגיד בצורה גורפת ש 14-מיליון שקל ועשיתי

16

פה שתי תוכניות הבראה 14 ,מיליון שקל פרדס חנה ומקומות

17

אחרים ,מי ש ...יש את הטבלה של המרכז לשלטון מקומי שמראה

18

כל ישוב כאילו ,עוד פעם ,זה מספרים בגרוסו מודו ,זה לא  ...צריך

19

לקחת את זה ,זה שתל אביב ,נתניה וחיפה צריכות לשלם סכומי

20

עתק .יש הערכה כמה זה צריך לעלות בארנונה כדי לממש את זה,

21

אז זה רק עדכון .טוב ,אבי איננו ,יש את ההצעה לסדר

22

פעם שניה ובהתייחס למה שאמרת ,אני היו לי תחושות מאוד קשות

23

אחרי הדיון האחרון ,וכן חשוב לי להגיד את זה פה ,היו לי תחושות

24

קשות ,לא רק אחרי יום חמישי בדיון המליאה אלא גם ביום שני

25

באותו שבוע ,היה דיון בוועדת משנה ,והדיונים בוועדת משנה מתחת

26

לכל ביקורת בתקופה האחרונה .אני עוד חושבת אם לנקוט איזושהי

27

פעולה אקטיבית אבל אני חושבת ,אני מבקשת ממך שתשקול את
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4

המינוי של סגנך מחדש כממלא מקום וכיו"ר ועדת המשנה ,הוועדה

1

שם לא מנוהלת טוב ,היא פוגעת בתושבים וגם הדיון האחרון פה

2

במליאה היה דוגמה.

3

אני לא רוצה להיכנס לזה ,זה לא על סדר היום .תרבות הדיון,

4

הסתכלתי כמה ישיבות אחורה ,תרבות הדיון של כולנו ,ואני מכניס

5

את עצמי בעניין ,היא לא משהו לכתוב עליו הביתה ,ואני אהיה עדין,

6

לא מבקשי ם רשות דיבור ומדברים ,מעבירים רשות דיבור מאחד

7

לשני ,מתקרבים אחד לשני ,מדברים כן ענייני ,לא ענייני ,לא נותן

8

ציונים ,הסתכלתי עכשיו ,לא היה לי זמן לראות ,הסתכלתי ויש לנו

9

במה להשתפר ,אני אומר לכולנו .אבי איננו ,המכשיר הזה שאני

10

אמרתי בישיבת הנהלה ,אני אפילו לא יודע איך אומרים את השם

11

שלו.

12

גב' ר .רונן:

מפעם.

13

גב' ה .פרי יגור:

דיפיברלטור.

14

גב' ר .רונן:

מפעם

15

מר ח .געש:

הנה כבר ,כולם עוד פעם.

16

גב' ר .רונן:

לא ,מפעם.

17

מר ח .געש:

חבר'ה

18

גב' ח .בן צבי:

אנחנו צריכים לקנות איך קוראים לו.

19

מר ח .געש:

הייתה הצעה לסדר.

20

גב' ר .רונן:

מפעם

21

מר ח .געש:

זה לא אוטומטי וגורף שכל הצעה לסדר לא דנים בה .היה דיון

22

בישיבת הנהלה שהוא דיון יותר שקט והוא לא מוסרט ומוקלט

23

ואנשים אומרים את דעתם ואתה לא צריך לקבל ,מצד אחד אתה

24

לא צריך לקבל אוטומטית את ה ,שלום ,ערב טוב ,ההצעה ,אבי

25

איננו ,פורמאלית אני יכול להקריא את ההצעה בשמו.

26

גב' ה .פרי יגור:

הוא לא ביקש ממך.

27

מר ח .געש:

לא ,חבר מועצה אחר יכול להקריא את ההצעה לסדר ,שאילתה זה
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5

דבר אחר .ההצעה לסדר בהיבט ,הצעה לסדר היא גורפת ,היא לא

1

מדברת על סכום כספי בכלל ,והיא לא מדברת על מקור תקציבי,

2

מכירים ,כשאתה בודק את החקיקה עובדה שלפחות עד כמה

3

שבדקנו עד עכשיו אין חקיקה מחייבת למוסדות חינוך בכלל ,לא

4

בחוק ולא בתקנות.

5

גב' ה .פרי יגור:

נכון

6

מר ח .געש:

ובכל זאת ההצעה עשתה שכל ,עשתה שכל במובן אחר של

7

הסתכלות ,אמרתי אני לא מומחה בהחייאה ,יש פה בעיה נוספת

8

שעולה דרך המכשיר שאנחנו בעצם אומרים לבי"ס ,נגיד שנלך על

9

בי"ס ,כי בי"ס הוא בבעיית סמכויות ,אני לא בעל הבית של הבי"ס,

10

אני לא מנהל של המנהלת ,אני לא קובע לה שעות הוראה ואני לא

11

אומר לה את מי להכשיר להחייאה כזאת או אחרת ,יש פה עוד איזה

12

תחום מעורבב .נשאר לדון בזה ,אפשר לדון בזה ,אפשר להשאיר את

13

זה לפעם הבאה .לי נראה שמה שעלה בישיבת הנהלה ולא עולה

14

מההצעה ,יש לו ערך כספי ,להתחיל דווקא עם המקומות שבהם יש

15

רמת סיכון גבוהה כתוצאה ממאמץ פיזי מתון ,לא משהייה רגילה,

16

להתחיל באולמות ספורט ,אולם ספורט אחד יש לנו ,זאת הייתה

17

דרישה של הטוטו שמימן שליש מהאולם ברבין

18

גב' ה .פרי יגור:

חיים ,אפשר?

19

מר ח .געש:

דקה

20

גב' ה .פרי יגור:

ההצעה מדברת על  66גני ילדים ועוד  12בית הספר 78 ,לפי החשבון

21

שלי כפול ,אני לא יודע ,לפי המספרים הנמוכים ,המכשיר עולה בין

22

 4,000ל ,6,000-ביקשתי הצעות מחיר ,ב 4,000-שקל אתם מדברים

23

על קרוב ל 300-אלף שקל ,אני לא נכנס לסוגיה מי מכשיר את

24

האנשים .תעשי 80

25

גב' ה .פרי יגור:

לא אם עושים את הגנים ,דיברנו על בתי ספר.

26

מר ח .געש:

ההצעה הייתה

27

גב' צ .כהן:

מדברים על ההצעה המקורית.

28

ישיבת מועצת פרדס חנה  -כרכור
13/08/15

6

מר ח .געש:

ההצעה המקורית הייתה על גני ילדים ובתי הספר.

1

גב' ה .פרי יגור:

וזה לא כולל את ההכשרה ואת ה-

2

מר ח .געש:

עכשיו הכשרה צריכה ...אני לא יודע כלום ,אבל עלה בהנהלה ,אמרו

3

חבר'ה ,אם זה כזה חיוני ,לא לשים במקום שיש ...לפני ,הרי אם זה

4

היה כזה חשוב בחירום כמו שמשנים את התקן של הכיבוי אש בבתי

5

הספר כל כמה שנים היינו מכניסים את זה לאיזה תקנה מחייבת או

6

לחוק ,אבל לא עשו את זה .אז יש שתי אפשרויות ,או לא לדון כי

7

אבי איננו או להתחיל במהלך השנה לכיוון של אולמות הספורט,

8

להמשיך בשנה הבאה

9

גב' ר .רונן:

הם מוצמדים לבתי הספר.

10

גב' ה .פרי יגור:

אני הייתי רוצה להציע הצעה נוספת.

11

דובר:

לסיים רק את ההצעה.

12

מר ח .געש:

רגע ,להתחיל השנה באולמות ספורט ובשנה הבאה לחייב את

13

אולמות הספורט ולהיכנס לבדיקה מסודרת של בתי הספר כי יכול

14

להיות שיסתבר שאם אני שם באולמות הספורט אני מגיע לזה

15

שאולי ישארו  ,3או  4בתי ספר שאין להם אולמות ספורט ואז זה

16

מקטין את הבעיה ואפשר אולי להכניס את זה ל ,2016-אבל להתחיל

17

עכשיו על  3 ,2אולמות ספורט ,אבל עוד פעם ,השאלה אם לדון

18

כשאבי איננו.

19

מר א .מעודה:

הצעה יפה.

20

גב' ה .פרי יגור:

אני הייתי רוצה להציע הצעה נוספת .הייתה לי שיחה אם אילנה

21

זגול ושאלתי אותה מה עמדתה כמנהלת אגף והיא בין יתר הדברים

22

שדיברנו בינינו היא אמרה שהיא גם פנתה למנהלות בתי הספר

23

באותה שאלה שכרגע אין תשובה כי אנשים בחופשות .לי יש הרגשה

24

לא נוחה לקבל החלטה גם כשהיא חלקית על חלקי כסף שאני עוד

25

לא יודעת מהו .אני חושבת שצריך לאפשר גם לאילנה להשלים את

26

הבדיקה שלה מול מנהלות שצריכות לקחת על זה אחריות בסופו של

27

דבר.
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7

מר ח .געש:

לא ,על האולמות ,ההבדל הוא שבאולמות אני בעל בית מוחלט.

1

גב' ה .פרי יגור:

או.קי ,.בסדר.

2

מר ח .געש:

ואז אב הבית הוא עובד שלי.

3

גב' ה .פרי יגור:

כן ,אבל הייתי רוצה להסתכל על זה בראייה כוללת ולא ,אני חושבת

4

שאולי כדאי לכנס את ועדת החינוך לדון בזה שם ,גם עם המלצה של

5

אילנה ולהחזיר את זה למליאה

6

מר ח .געש:

מה?

7

מר א .מעודה:

...ההחלטה כן ,ואז ידונו...

8

מר ח .געש:

זה לא ספורט ,בואו ,ועדת העבודה הרווחה והבריאות.

9

גב' ה .פרי יגור:

אני מדברת על ועדת החינוך.

10

מר ח .געש:

שמה?

11

גב' ה .פרי יגור:

שבה תשב מנהלת אגף החינוך

12

מר ח .געש:

או.קי.

13

גב' ה .פרי יגור:

תבוא עם ההמלצות אחרי שהיא בדקה מול מנהלות.

14

מר ח .געש:

זה לגבי בתי הספר.

15

גב' ה .פרי יגור:

כן

16

מר ח .געש:

ואולמות הספורט? אולמות הספורט הם לא שלה.

17

גב' ה .פרי יגור:

בסדר ,בכמה אולמות ספורט מדובר?

18

מר ח .געש:

שילה – שרת ,יפה נוף ,אלישבע ,חקלאי ,רבין כבר יש ,וממלכתי

19

כרכור הוא בתוך בית ספר שזה שלה כאילו ,למרות שאני מפעיל.

20

גב' ח .בן צבי:

באלונים יש כבר.

21

מר ח .געש:

באלונים אישרו ,יש אולמות ספורט קטנים.

22

גב' ה .פרי יגור:

אז לגבי אולמות ספורט אני חושבת שאפשר לקבל החלטה

23

שמתחילים בזה ולגבי בתי ספר שזה יעלה בוועדת חינוך עם המלצה

24

לבחינה גם תקציבית של הדבר הזה.

25

אני מתפלא ,מציעים לבן אדם מאה אלף שקל ,הוא אומר לא ,אני

26

רוצה חמישים .הוא כבר אומר עכשיו אנחנו מאשרים לתקציב 2015

27

לעשות לבתי ספר

28

מר א .מעודה:
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8

מר ח .געש:

לא ,לא ,לא

1

גב' ה .פרי יגור:

זה לא מה שהוא אומר.

2

מר א .אטיאס:

הוא אמר באולמות.

3

מר ח .געש:

אולמות הספורט...

4

מר א .מעודה:

מאולמות בתקציב עכשיו מיידית ,לבתי ספר ב 2016-לבדוק את

5

העניינים אבל אנחנו נותנים עקרונית כן ,אז בואי נקבל עקרונית כן

6

או

7

גב' ה .פרי יגור:

קודם ש ...משמעויות.

8

מר א .מעודה:

אז בהחלטה פה אנחנו מחליטים שבתי ספר

9

מר ח .געש:

אתם רוצים לדון בלי המציע בכלל?

10

מר א .מעודה:

כן ,כן ,ואז ...

11

מר ח .געש:

אני אמרתי ,אני מכיר את זה ,אני יכול להציע את זה.

12

מר א .מעודה:

אם לא אתה אז אני אעלה את זה.

13

מר ח .געש:

אני רוצה לשמור על כבודו של אבי ,של המציע.

14

גב' ה .פרי יגור:

אז בגלל זה גם כיוונתי לזה בין היתר כשאמרתי שתהיה ועדת חינוך

15

ואחרי זה בישיבה הבאה זה יחזור אלינו.

16

מר ח .געש:

בוא נעשה החלטת ביניים שלא קשורה להצעה לסדר.

17

גב' ה .פרי יגור:

או.קי.

18

מר ח .געש:

החלטת ביניים ,יש הצעה ,עלה דבר נוסף שמועלה פה וזה מה ש...

19

להתחיל להצטייד כבר ב 2015-ב 3-אולמות ,בסדר? או.קי .אני

20

מבקש לעדכון תקציב שהולכים לעשות עכשיו בספטמבר ,שיכנס

21

כבר לבסיס התקציב כי נכון לעכשיו גם אין סעיף תקציבי ,נכון?

22

ולבסיס התקציב של .2016

23

מר א .מעודה:

להכניס את שאר בתי הספר.

24

מר ח .געש:

את שאר האולמות ואחרי בדיקה של אילנה זגול ועדת חינוך מה

25

המשמעות לגבי בתי הספר.

26

מר א .מעודה:

כתבת צילה את ההחלטה מדויק?

27

מר ח .געש:

זה מקובל עליכם?

28
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9

גב' ר .רונן:

כן

1

גב' ח .בן צבי:

בסדר גמור.

2
3

תב"רים

4

מר ח .געש:

תב"רים ,יש למישהו שאלות לגבי התב"רים?

5

מר א .אטיאס:

בוא נתחיל ככה...

6

גב' ה .פרי יגור:

תן לנו חמש דקות.

7

מר ח .געש:

טוב.

8

מר נ .מנצור:

בסוף זה יגמר יותר מהר מהישיבה...

9

מר א .מעודה:

נכון ,שבוע שעבר

10

גב' ה .פרי יגור:

זה היה ברור שזה יקרה.

11

גב' ח .בן צבי:

מעודה לא יושב יותר פה.

12

גב' ה .פרי יגור:

כל הדיון הזה עקר ברגע שהוציאו את הדו"ח הכספי...

13

גב' ח .בן צבי:

היום אתה עשית ברדק ,נו.

14

מר א .מעודה:

אני עשיתי?

15

גב' ח .בן צבי:

כן

16

מר א .מעודה:

חיהל'ה.

17

גב' ח .בן צבי:

כן אינגלע.

18

מר א .מעודה:

חיה ,הולכים לכבוש את רוסיה ,את מצביעה בעד?

19

מר ח .געש:

כן ,היא הצביעה בעד סוריה ורוסיה ,זה בהיפוך אותיות אותו דבר.

20

מר ע .מצליח:

אותו דבר.

21

מר א .מעודה:

איזה  ...כשהוא אמר לי צא החוצה.

22

גב' ה .פרי יגור:

אפשר לבקש בדיון הבא כשאנחנו מעלים את הדו"ח הכספי המבוקר

23

שלא עלה היום יבוא גם עם דו"ח הביקורת?

24

מר ח .געש:

לא ,אני אגיד לך למה ,דו"ח הביקורת

25

גב' ה .פרי יגור:

בדיון שלא מן המניין?

26

מר ח .געש:

דו"ח הביקורת אני צריך לעשות ישיבה שלא מן המניין עם המלצות

27

של ועדת הביקורת.

28
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גב' ה .פרי יגור:

או.קי ,.בסדר ,טוב ,הבנתי.

1

מר ח .געש:

קיבלתם אותו בזמן את הדו"ח.

2

גב' ה .פרי יגור:

כן ,קיבלנו ,יש לנו ישיבה על זה.

3

מר ח .געש:

טוב .אם תהיה הסכמה של כולם ,של כל חברי המועצה לעשות את

4

זה ביחד אין לי בעיה .אבל עוד פעם ,באמת ,אני ,תראו ,דיברתם,

5

שמעתי את התמליל וראיתי את ההקלטה ,שמירת החוק ,שמירת

6

הסדר ,תרבות הדיון אומרת דו"ח ביקורת עשרה ימים מראש,

7

ישיבה שלא מן המניין אחרי שוועדת הביקורת דנה בו.

8

גב' ה .פרי יגור:

בסדר ,הבנתי.

9

גב' ח .בן צבי:

חיים ,מה זה התאמה למגרשי ספורט לשימוש ...מה זה?

10

מר ח .געש:

התקנים של מגרשי הספורט משתנים חדשות לבקרים

11

מר א .אטיאס:

זה אושר כבר ,פתחו תב"ר על זה חדש ,אז עשינו עוד פעם ...לא כסף

12

נוסף .זה נוסף לתב"ר קודם שאותו  ...זה תיקון טכני.

13

גב' ה .פרי יגור:

מתי רן חוזר מחופש?

14

מר ח .געש:

יום ראשון.

15

גב' ה .פרי יגור:

ואריה?

16

מר ח .געש:

ביום ...

17

עו"ד ג .ג'ובראן:

 23אריה( .קטע לא רלוונטי)

18

מר א .אטיאס:

שאלות על תב"רים ,הגר ,יש שאלות על התב"רים?

19

גב' ה .פרי יגור:

רק שאלה אחת.

20

מר א .לירם:

שאלה אחת לגבי התקציב אשראי לטווח ארוך ,כשאישרנו את ה10-

21

מיליון שקל תב"ר.

22

נכון ,לא פתחנו תב"ר ,עכשיו צריך לפתוח תב"ר כי צריך להיות

23

רשום בתב"ר ,יש אישור של המחוז ,מחכים לאישור של משרד

24

הפנים ,עכשיו מאחר

25

מר א .לירם:

למה אתה צריך את הכסף לתב"רים ,הרי התב"רים

26

מר ח .געש:

זה לא לתב"רים ,זה פורמלית תקציב בלתי רגיל ,זהו ,אז אני מאשר

27

תב"ר ,אישרנו לקיחת הלוואה ,עכשיו אני פותח תב"ר פורמלי ,עד

28

מר ח .געש:
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שאין אישור של משרד הפנים גם הבנק לא יתן כסף ,זה פשוט הליך.

1

מר א .לירם:

ואז מה? יש אישור של המחוז להעביר את זה לתקציב השוטף?

2

מר ח .געש:

מה שכתבנו בבקשה שאישרנו במליאה ,לא זוכר את הסכומים

3

המדויקים ,חלק הולך לסגירת הגירעון השוטף וחלק מזה לעבודות

4

פיתוח ...אין לנו יותר גירעון שוטף של  10מיליון שקל .שרון

5

ביום שקיבלנו החלטה של  10מיליון כבר עמדה החלטה של משאבי

6

מים ,אני מזכירה לך.

7

מר ח .געש:

בסדר ,אבל זה לא שייך אחד לשני .הגירעון

8

גב' ה .פרי יגור:

אבל ידעתם...

9

מר ח .געש:

הגירעון המצטבר ,תקשיבי . ..הגירעון המצטבר של המועצה השוטף

10

והתב"רים לפי הדו"ח שיש לכם עמד על סדר גודל של  7 ,6.5מיליון

11

שקל.

12

גב' ה .פרי יגור:

לפני...

13

מר ח .געש:

לא שייך ,אני לא ,אני מוכן לעשות עוד פעם דיון כמו שעשינו

14

בוועדה ,לעשות דיון בנושא איך בונים תקציב מוניציפאלי ,תקשיבו,

15

אני לא חכם ,באמת שלא חכם ,אני פשוט מנוסה יותר ,אני פשוט

16

מנוסה יותר ,באמת ,לא יודע ,פשוט מנוסה יותר .אישרנו את

17

פתיחת ההלוואה שמחולקת ל ,2-אחד זה סגירת הגירעון המצטבר,

18

מיישר קו ,ודבר שני נדמה לי שיש שם איזשהו סכום שאני לא זוכר

19

אותו.

20

דוברת:

ההחלטה היא ממרץ .כן ,כן ,זה היה מחולק...

21

מר ח .געש:

 ,6,6כתוב שם 6,6 ,כיסוי גירעון נצטבר ו 3.4-לפיתוח.

22

גב' ה .פרי יגור:

כן ,אני רואה מה כתוב פה...

23

מר ח .געש:

תב"ר בלי אישור של משרד הפנים הבנק לא נותן כסף ואני פשוט

24

בהמשך לאישור ההלוואה

25

מר א .לירם:

מה אנחנו עושים עם ה 3.4-מיליון שקל?

26

מר ח .געש:

אני לא זוכר עכשיו .כשיגיע האישור של משרד הפנים ...אני לא

27

זוכר.

28

גב' ה .פרי יגור:
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מר א .לירם:

12

אבל ...אנחנו צריכים לקחת את זה מתקציב ,מקרנות הרשות של

1

הפיתוח שלא לדבר

2

אתה מדבר על ההחזר ,אני לוקח כסף לפיתוח ,רשויות אחרות

3

לוקחות כסף לפיתוח פרויקטים כדי לפתח אזור תעשיה ו-

4

מר א .לירם:

בגלל זה אני אומר ,אני פה נותן שיק בלנקו כשאני לא יודע מול מה

5

מר ח .געש:

אני עוד לא נותן שום שיק ,אני בינתיים מאשר תב"ר ,אני אבהיר לך

6

למה מיועד הכסף.

7

אז מה שצריך להיות כתוב פה זה לא העברה לתב"רים אלא העברה

8

לקרנות הרשות.

9

העברה לקרנות הרשות ,גם זה יכול להיות ,אין לי שום בעיה עם זה,

10

אבל אני  ...אישרנו את ההלוואה של ה 10-מיליון שקל ,מצבת

11

ההלוואות של פרדס חנה כרכור נכון להחודש היא הנמוכה ביותר

12

בלא יודע ,בשלושים השנים האחרונות ,ההלוואות של הבנקים היום

13

עומדות על סדר גודל של  8.5מיליון .₪

14

מר א .לירם:

אני מבקש רק תיקון אחד בנושא הזה שיהיה כתוב קרנות

15

מר ח .געש:

העברה לקרנות הרשות ,בסדר.

16

מר א .לירם:

כדי שאחר כך אפשר יהיה

17

מר ח .געש:

בלאו הכי לכל פרויקט נפתח תב"ר בנפרד.

18

מר א .לירם:

נכון

19

מר ח .געש:

בלאו הכי לכל פרויקט יפתח תב"ר.

20

מר א .לירם:

שאלה אחת להשכלתי ,כשאנחנו מדברים פה מדברים על תב"רים,

21

אז כשכתוב קרנות הרשות מדובר בקרנות הפיתוח שלהן ,כי הרי

22

לקחנו החלטה על ההפרדה ביניהן.

23

מר ח .געש:

אין קרן אחרת.

24

מר א .לירם:

כחוק

25

מר ח .געש:

אין קרן אחרת.

26

מר א .לירם:

יש קרנות אחרות.

27

מר ח .געש:

אין קרנות אחרות.

28

מר ח .געש:

מר א .לירם:

מר ח .געש:
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13

עו"ד ג .ג'ובראן:

איזה קרן אחרת?

1

מר א .לירם:

יש קרנות המועצה.

2

מר א .מעודה:

זה אותן קרנות.

3

מר ח .געש:

לא ,לא ,לא ,טוב ,אנחנו מביאים עוד פעם

4

מר א .לירם:

זה משהו אחר ,זה לא קשור לתקציב...

5

מר ח .געש:

האם יש הערות לתב"רים? מי בעד לאשר את התב"רים?

6

מר א .אטיאס:

פה אחד.

7

מר א .מעודה:

כולם פה אחד.

8

מר ח .געש:

תודה ,פה אחד ,הישיבה נעולה ,תודה רבה.

9

ישיבה נעולה

10
11

