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 1ערב טוב. אני מתכבד לפתוח ישיבה שלא מן המנין. על סדר היום שלום,  ר:"ח. געש, יו

 2. אני רוצה להדגיש 2016סעיף אחד והוא אישור תקציב המועצה לשנת 

 3אני עשיתי שיעורי שעל סדר היום יש סעיף אחד, לכל דובר יש עשר דקות. 

 4 שר דקות. בית, מקריא מספר צו המועצות פה. כל דובר יש ע

 5 אתה יכול להקריא לי את הסעיף? א. מעודה:

 6 כן, בוודאי.  ר:"ח. געש, יו

 7 בוא תראה לי. א. מעודה:

 8 ניהול הישיבה.  ר:"ח. געש, יו

 9 איזה? ישיבה רגילה. א. מעודה:

 10 חכה. אתה רוצה להקשיב? ר:"ח. געש, יו

 11 שנה למדתי. 20לא, אני  א. מעודה:

 12 וב. לא, לא, למדת לא ט ר:"ח. געש, יו

 13 תן לו לטעות.  ה. פרי יגור:

 14 למדתי לא טוב. א. מעודה: 

 15 תן לו לטעות. ה. פרי יגור:

 16חבר המועצה, פרט ליו"ר הישיבה ופרט ליו"ר הועדה המדווח בשם הועדה  ר:"ח. געש, יו

 17 לא יאריך בדיבור בסעיף אחד יותר מעשר דקות. 

 18 אחד. א. מעודה:

 19 ועל סדר היום, ר:"ח. געש, יו

 20 סעיפים. 80אין בעיה, יש פה  א. מעודה:

 21 לא, על סדר היום יש סעיף אחד אישור תקציב המועצה.   ר:"ח. געש, יו

 22 לא נוגע לדיון על התקציב. ה. פרי יגור:

 23 תיכף אני אגיע גם לתקציב. ר:"ח. געש, יו

 24 הדיקטטורה עלתה מדרגה. ה. פרי יגור:

 25שויות אחרות איך זה הלאה. תגיד לכם פה המקליטה שעובדת בכמה ר ר:"ח. געש, יו

 26 מתבצע בעיריות אחרות. 

 27 ואם כולם עוברים על החוק, אז גם אנחנו? ה. פרי יגור:
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 1 כן.  ר:"ח. געש, יו

 2 בבקשה, אני רוצה תשובה ממך.  א. מעודה:

 3, 61, סעיף 60מיוחדים בסעיפים הנוגעים לדיונים מיוחדים, סעיף דיונים  ר:"ח. געש, יו

 4ההתייחסות היחידה היא מן הדיבור. אין התייחסות כלל לז 62סעיף 

 5ששליש מחברי המועצה רשאים לדרוש שזמן שיוקדש לדיון בהצעת 

 6 תקציב לא יפחת משש שעות. טוב.

 7 חיים, אתה מקריא חלק מהסעיפים. אתה טועה. ה. פרי יגור:

 8 בסדר. ר:"ח. געש, יו

 9 אנחנו נדבר על זה אחרי הדיון. ה. פרי יגור:

 10 ל לך לקרוא במקום בצו שזה קשה לך?רת שיותר קובלא, יש לך את הח א. מעודה:

 11 איפה החוברת השחורה?

 12 זה הצו, ר:"ח. געש, יו

 13לא, לא, לא, אבל שמה מדברים בעברית יותר קלה מאשר פה שאתה  א. מעודה:

 14 מתקשה. 

 15 חברים יקרים, אני מתקשה תמיד בעברית.  ר:"ח. געש, יו

 16 לא בעברית. א. מעודה:

 17 ק.שלום איצי ר:"ח. געש, יו

 18 ערב טוב. א. בוחבוט לוין:

 19 ערב טוב.  ר:"ח. געש, יו

 20 אז אני אומר בסך הכול מותר, א. מעודה:

 21 עשר דקות,  ה. פרי יגור:

 22 לי אין מה לדבר, אבל באופן עקרוני אתה לא יכול לעצור.  א. מעודה:

 23 גם אם איציק רוצה לדבר יש לו רק עשר דקות? ה. פרי יגור:

 24 כן.  ר:"ח. געש, יו

 25 איציק שאל את כל השאלות שלו בשעתיים וחצי בישיבה מעבר לישיבה, וט לוין:א. בוחב

 26 שעתיים וחצי? ה. פרי יגור:

 27 כן. קיבלתי את כל הזמן.  א. בוחבוט לוין:
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 1 כן, חברים.  ר:"ח. געש, יו

 2 לנו יש רק עשר דקות.  ה. פרי יגור:

 3 הגר בבקשה, אני מבין שאת רוצה לדבר.  ר:"ח. געש, יו

 4 רון יפתח את,  :ה. פרי יגור

 5אתה רוצה להציג? הגזברות עושה עבודה גדולה, התקציב הוא לא פשוט  ר:"ח. געש, יו

 6בכלל במרכז ואתם בטח ערים גם למה שקורה ברשויות אחרות או 

 7הוציאה הודעת פיטורים ללא יודע כמה  השלטון המקומי, עיריית ירושלים

 8וציא היום הודעה עשרות או כמה מאות עובדים, מרכז השלטון המקומי ה

 9שבנוגע לשלטון המקומי הוא לא מוכן לראש הממשלה ולשר החינוך 

 10וכנ"ל לגבי תוספות השכר שחתמה לקיצוץ בחינוך בלי שיפוי מלא. 

 11 המדינה ומרכז השלטון המקומי עוד לא חתם עליהם. 

 12על על התקציב הזה הוטלו מטלות קיצוניות, גם בהכנסות וגם בהוצאות.  

 13ו רשויות אחרות, הוטלו מטלות חיצוניות גם בהכנסות התקציב שלנו, כמ

 14וגם בהוצאות. בהכנסות קיטון נוסף במענק האיזון שבשש השנים 

 15מיליון שקל. תוספות שכר, חלקן שסוכמו כבר  13-האחרונות קוצץ בכ

 16בשנה שעברה, העלאת שכר המינימום. שחרור התהליך של משרד החינוך 

 17ת אישיות או איך שזה נקרא, יש באישור של סייעות אישיות או משלבו

 18איזה תוספת משמעותית בהוצאה של המועצה וכהנה וכהנה. ואני מקווה 

 19 שנעבור את השנה בשלום. הגזבר בבקשה. 

 20, המועצה, הדרג המקצועי 2016כן. אנחנו מדברים על תוכנית עבודה לשנת  ר. גלר:

 21מחודש מיד לאחר החגים אנחנו התחלנו בבניית התוכנית. אנחנו מדברים 

 22כל אחד מנהלי אגפים ומנהלי מחלקות ואוקטובר, היו ישיבות רבות עם 

 23 היה צריך להציג את הנתונים, לבנות תוכנית, להציג את המספרים. 

 24לכל העוסקים בדבר, ובמיוחד  נעשתה עבודה רבה ואני רוצה להודות 

 25בשביל לאורלי רו"ח, חשבת המועצה שעבדה מאוד קשה, כולל בימי שישי, 

 26 את התוכנית. ולבנות  לעזור

 27-התוכנית היא מתחלקת לתוכנית הפיתוח, סך הכול היקף התוכנית עלה ב 
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 1מיליון שקל השנה, גם ערכנו את זה בחלוקה  60מיליון שקל.  60-ל 16

 2לפרטים שכל אחד יראה מה השקעות המועצה, אם זה בתשתיות, אם זה 

 3על  במבנים, אם זה בפיתוח של התב"עות והכול, ואפשר להסתכל

 4 החלוקה. 

 5מיליון שקל לפי  60הגרף הראשון שכללנו בתוך הפיתוח זה חלוקה של  

 6מיליון  21-מיליון שקל כ 60-גורמי מימון. מזה אפשר ללמוד שמתוך ה

 7שקל באים מכספי המועצה, מתוך קרנות הפיתוח. היתר מחולק בין 

 8 משרדי ממשלה ומוסדות חיצוניים. אוקי? 

 9מגיע ממשרד ת של המועצה מכספיה הסכום המירבי לאחר ההשקעו 

 10 2016מיליון שקל בשנת  14החינוך שלפי האומדן אנחנו אמורים להגיע 

 11לבניית מוסדות חינוך. אז אפשר להסתכל על החלוקה, יש פה את התקציב 

 12 שמגיע מטוטו ומפעל הפיס ומכל יתר המשרדים שמתקצבים את המועצה. 

 13שאים שבכל נושא יש חלוקה הגרף השני רצינו להציג את החלוקה בין הנו 

 14שמגיע. אפשר גם לראות בין השקעה מקרנות המועצה לבין הכסף החיצוני 

 15אם יש שאלות אחר כך אנחנו נעבור, אבל בצורה גרפית אפשר לראות את 

 16 החלוקה. 

 17 203,8מיליון שקל לעומת  220בתקציב הרגיל סך הכול היקף התקציב זה  

 18מיליון שקל. גם  17-הכול גידול כהמעודכן. אז סך  2015שהצגנו בתקציב 

 19פה ניסינו להציג את זה בצורה גרפית מה התפלגות ההכנסות וההוצאות 

 20 בשביל לבדוק את העניין. 

 21שאפשר לראות שעיקר הגידול בתקציב זה ויש פה חלוקה בין הנושאים  

 22בנושאים של חינוך ונושאים של שירותים מוניציפאליים שבתוך מערכת 

 23מיליון שקל נוספים ובשירותים  3כת להשקיע החינוך המועצה הול

 24 מיליוני שקלים נוספים.  2מוניציפאליים 

 25הצגנו לא  2015-מעבר לזה יש גידול בנושאי מים וביוב, בעיקר בגלל שב 

 26חודשים, מחודש מאי  8את מלוא השנה, סך הכול המועצה עסקה בנושא 

 27על מלוא זו השנה הראשונה למעשה שאנחנו נציג את הפעילות  2016-וב
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 1  השנה.

 2מה שרצינו להראות בנושא של מענק האיזון את הקיטון הדרמטי על פני  

 3שהמועצה הייתה מתוקצבת ע"י  2008-שנים, אם מדברים על קיטון מ

 4מיליון שקל והשנה לפי ההודעה של משרד הפנים בכתב  21-משרד הפנים ב

 5זה מיליון שקל  8-ל 21-מיליון שקל. מ 8-המועצה תקבל קצת יותר מ

 6 אז אני אשמח.זהו. זה בכללי, אם יש שאלות  באמת שינוי מאוד דרמטי.

 7רק הערה אחת לתקציב החינוך, צריך לזכור שיש לנו שני מוסדות חינוך  ר:"ח. געש, יו

 8מכנה הם נכללים אפילו מבחינת שב גדולים: בית הספר החקלאי באלישבע

 9קו וייס וכל מספר תלמידים, אבל במונה כל הכסף לחקלאי עובר דרך בלנ

 10 הכסף לאלישבע עובר דרך מוסדות אמונה. 

 11 משרד החינוך. א. מעודה:

 12 משרד החינוך. ר:"ח. געש, יו

 13 אז כאילו הוא לא נכנס, א. מעודה:

 14אם הוא היה מופיע פה והיית מחלק אותו פר תלמידים זה היה יוצא  נכון. ר:"ח. געש, יו

 15ה של משרד החינוך יותר גבוה, אבל חוץ מזה יש עוד כמה מוסדות שבשיט

 16רשומים כמוסדות חינוך בפרדס חנה. אם תסתכלו על הדוחות של משרד 

 17החינוך יש פה עוד הרבה בתי ספר, בית ספר חורב אנחנו משתתפים פר 

 18בית הספר. יש פה את כל תלמיד, אבל התקציב שלו גם הוא מגיע ישירות ל

 19נחשב  המוסדות של החינוך המיוחד של בית אקשטיין ואפילו כפר לין

 20 כבית ספר, במשרד החינוך זה נחשב כבית ספר אצלנו. 

 21 נווה מיכאל למשל. הרב צדקה:

 22נווה מיכאל לדוגמא גם כן, נווה מיכאל רשום פה אבל הכסף מגיע מאמונה  ר:"ח. געש, יו

 23 ישירות לשם. ולכן הסכום במונה, 

 24 משרד החינוך נותן לאמונה ישירות. א. מעודה:

 25 יר, ולכן הסכום במונה לא מופיע. לאמונה יש ר:"ח. געש, יו

 26 הבנתי. א. מעודה:

 27זה סכום לא מבוטל, התקציב של חקלאי ואלישבע שאלה שני המוסדות  ר:"ח. געש, יו
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 1 מיליון שקל.  30הגדולים זה סדר גודל של 

 2 רון יתחיל. ה. פרי יגור:

 3 רון בבקשה. ר:"ח. געש, יו

 4חשוב שאני לקחתי בו חלק שלום חברים, אנחנו פה בדיון מאוד מאוד  ר. לירם:

 5 כהכנה בפגישה עם רן על מנת לקבל תשובות לכל מיני שאלות. 

 6התקציב, אבל אני עברתי שורה שורה  אני לא יודע כמה מכם עברו על 

 7ולחלק מהם היו לי שאלות, חלק מהם קיבלתי תשובות גנריות וחלק מהם 

 8 אני ראיתי במו עיניי,

 9אני לא צוחק, הוא אמר גנריות, לא ריות? אני רציתי להבין מה זה גנ א. מעודה:

 10 הבנתי את המילה. באמת לא הבנתי. 

 11התקציב אני רוצה פה להגיד משפט שהוא מאוד חשוב, לתת מחמאה לרן.  ר. לירם:

 12בדבר אחד, הוא קריא. אפשר להבין  2015-שונה משמעותית מ 2016של 

 13 אותו. היו לי מעט שאלות מכיוון שפשוט הצלחתי לקרוא. 

 14נקרא לזה קבוצות נכונות וראויות, איחוד לסעיפים, היה איחוד תחת היה  

 15וזה היה משהו שהוא חשוב על מנת הערות שהעלינו בדיונים קודמים 

 16שנוכל להגיד שאנחנו בתהליך של שיפור מתמיד, כי בסופו של דבר וזה גם 

 17כתוב בספר של הבוחרים, כן? המדריך לבוחר, התקציב הוא כלי לניתוח 

 18 מנסים ורוצים להשית על הישוב.המדיניות שאנחנו ובקרה של 

 19גם מתחילה עוד נקודה, התקציב הזה ואת המדיניות אנחנו קובעים. פה  

 20הוא תוצאה של מדיניות שנעשתה בשנים שעברו, זו לא המדיניות 

 21העתידית, זו מדיניות עבר. מדיניות עבר שהתוצאות שלה משתקפות כאן 

 22 . אני מציין את העובדות כאילוצים.

 23גם בנושאי איכות סביבה, נלקחו פה פעם החלטות בנושאי תכנון ובניה,  

 24 איציק.

 25 אני פה, אני איתך בהאזנה. א. בוחבוט לוין:

 26תודה. בנושאי תכנון ובניה. בנושאים שבסופו של דבר מאלצים אותנו  ר. לירם:

 27מוד בהתחייבויות שלקחנו על עצמנו, זה משאיר מעט מאוד, כשאנחנו לע
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 1פו של דבר לראות את השירותים שאנחנו רוצים להעניק רוצים בסו

 2לתושב, אנחנו מתחילים להילחם על הפירורים כי השמיכה קצרה 

 3 מלהכיל.

 4אנחנו מושכים את השמיכה קצת לפה, חסר שם. מושכים קצת לכיוון  

 5חינוך, יהיה חסר ברווחה. מושכים לרווחה, חסר. רן עשה פה עבודה תחת 

 6מיליון שקל, הבעיה היא שזה ילך  5יון שקל. מיל 5אילוץ של חוסר של 

 7 משפחות.  350ויחמיר בשנה הבאה מכיוון שכל שנה מתווספים לישוב עוד 

 8ילדים  4משפחות, זה  300פשוט, נגיד  ילדים. 1,000משפחות זה בערך  350 

 9 1,000זה  ומשהו, אני מעגל. 3-, זה עלה ל2,6למשפחה היום בערך, זה היה 

 10שה את העבודה משנה לשנה קשה, אנחנו בגרעון ילדים בשנה, זה עו

 11 אקטוארי. 

 12שאת הגרעון הזה צריך איכשהו לנסות אנחנו, חובתנו, עלינו, להסתכל  

 13לשפר, קדימה ולנסות א' לפתור באמצעות הכתבת מדיניות חכמה. ב' 

 14לדעת איפה לחסוך. לעשות תהליכי התייעלות. מחויבות שלנו להקל על 

 15עבודתם נאמנה, אחרת אנחנו נכנס לאחד משני עובדי המועצה לעשות את 

 16חנו הלוואה מיליון שקלים שלק 10דברים: או לגרעון אמיתי ולראיה 

 17 שצריך לכסות אותה או, ואני לא רוצה לקחת עוד הלוואה, 

 18לפי התיאוריה של משרד הפנים דווקא כדאי לקחת הרבה הלוואות כדי  ר:"ח. געש, יו

 19  שמענק האיזון יחזור להיות גבוה.

 20 יכול להיות, אני לא יודע לענות לך על זה. אני אומר,  ר. לירם:

 21זה טרטולוגיה, למה? כי בסוף החזר המלוות שלך כל שנה יותר גדל, אז  ר:"ח. געש, יו

 22 מה החוכמה?

 23ובסופו של דבר כמו שאנחנו רואים את זה בשנה הבאה מענק האיזון קטן  ר. לירם:

 24קטן עוד. אנחנו צריכים למצוא את מיליון, בשנה הבאה הוא י 1,5-השנה ב

 25עצמנו כישות רווח והפסד עצמאית, כי המגמה שהמדינה הזו הולכת אליה 

 26 זה להשאיר את הרשויות לעצמן, לנהל את עצמן.

 27תקציב הוא השתקפות אני רק רוצה להגיד עוד כמה דברים קטנים. אם ה 
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 1קציב אז אני רוצה לציין רגע על תקציב הפיתוח, בתקציב הפיתוח, סך ת

 2שקלים מהתקצוב שלנו, מתוך  מיליון 20שקלים.  מיליון 20הפיתוח הוא 

 3 . אוקי? 60-ה

 4האלה יש גם  17-להזכירכם, ועל ה 17אבל בקרנות שלנו יש רק  

 5התחייבויות ישנות. וכן, אני לא שוכח שיהיו הכנסות גם, אבל אני מקווה 

 6יודע אני שנצליח לעמוד בדברים האלה, אחרת התוכנית לא תתבצע. 

 7להגיד לכם מה אני עושה בשביל זה. אני אעשה כמיטב יכולתי כדי להגדיל 

 8 את הכנסות המועצה. 

 9 איך?  א. מעודה:

 10העברת עסקים לישוב, שיביאו איך? בצורה מאוד פשוטה, לעזור במימוש  ר. לירם:

 11 הכנסות מארנונה של עסקים. 

 12 מאין עסקים? קודם בונים. א. מעודה:

 13כנראה לא קורא תוכניות כמו שצריך,  אבל אני אעשה לך סליחה, אתה  ר. לירם:

 14זה גידול מול  מיליון 220-את השיעור אחר כך. לגבי התקציב השוטף ה

 15שנה שעברה, אבל כמו שאמרתי כל משפחה שמתווספת לישוב, אפילו 

 16 אתה חיים אמרת את זה, כל משפחה שמתווספת היא גרעון. 

 17שאנחנו רוצים. כדי להגדיל  לתת את הסל בסופו של דברגרעון שמקשה  

 18את זה, גם שם יש לי הצעות. גם שם אנחנו יכולים לעשות תהליכים של 

 19 מיליון 10-שיפור או התייעלות. לדוגמא, איציק, אנחנו משלמים למעלה מ

 20שקל לפינוי פסולת רגילה. אם הפחים הגדולים  מיליון 11שקל, כמעט 

 21י שנה אלא אתמול, יכנסו לא בעוד חצהאלה שאמורים להיכנס לישוב 

 22אלף שקל, יכולים להגיע  100ותיכף אני אסביר, אנחנו נחסוך בערך 

 23חודשים בוא נגיד,  12על אלף שקל ואולי גם יותר בחודש.  100לחיסכון של 

 24 שקל לחינוך.  מיליוןשקל.  מיליוןבוא נעגל 

 25אני מוכן לעזור, וכבר אמרתי את זה מיליון פעם, בהטמעה כדי שכמה  

 26ייזרק לכתום ולא לירוק, אבל בגלל זה אני צריך את הפחים.  שיותר זבל

 27עכשיו אני מבין שעוד חצי שנה רק יהיה לנו את הפחים כי בונים לנו איזה 
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 1 משהו מיוחד, אבל אני רוצה את הפחים אתמול. 

 2אז בואו נקנה את הפחים, את אותם פחים כי זה פחים סטנדרטיים, אבל  

 3 שקל. 5,000נעיף אותו, אז איבדנו המכסה הסטנדרטי ובעוד חצי שנה 

 4לא הצלחתי להבין, לא ירדתי לסוף דעתך מנין יבוא החיסכון. קבלני  ר:"ח. געש, יו

 5שמופנה בתקציב הוא הערכה עוד לפני האשפה, ואתה יודע את זה, הסכום 

 6שגמרנו את המכרז על האשפה. קבלני אשפה לוקחים לפי מקדם לבית אב, 

 7אוספים את האשפה, אם זה מפח כזה או ולא משנה עכשיו מאיפה הם 

 8אחר. הוא סופר כמה בתי אב יש בישוב והוא מעריך כמה קילו אשפה, תקן 

 9 אותי אם אני טועה, רן.

 10 ולא משנה אם זה, א. מעודה:

 11עכשיו ההבדל הוא, ההבדל הגדול הוא שהמחזור, ככל שנגדיל את  ר:"ח. געש, יו

 12טונות יגיעו למטמנה. המחזור, נשלם פחות הטמנה. זאת אומרת פחות 

 13עכשיו לא משנה בכלל השיטה, השיטה, הרי גם אם אני אעבור לשיטה 

 14הפח יהיה מלא אני צריך לרוקן אותו, לא משנה איך ומשאית אחרת ש

 15 הזבל תצטרך לקחת את הזבל.

 16המחזור בטווח הארוך הוא ייתן חלק, אבל לא צורת, לא האם זה מוטמן  

 17או האם ארכיטקטים יעשו את זה או האם זה במסגרת כזאת או אחרת 

 18יותר מהר. מחיר האשפה נקבע בגדול עפ"י מספר בתי אב, לפי מקדם של 

 19 כמה קילו לבית אב, פר יום, פר שנה. 

 20 יכולים להוריד את הקילו. ר. לירם:

 21 זה מה שאנחנו עושים את המחזור, אבל זה לא שייך למטמנות. ר:"ח. געש, יו

 22צליח להוריד את כמות הזבל לבית אב לפינוי זה שייך למטמנות, אם נ ר. לירם:

 23 ירוק, אוקי? במטמנות, אנחנו מסכימים שירד,

 24אז איציק עושה בזה עבודה, מתכתש עם התושבים יחד איתי ואנחנו  ר:"ח. געש, יו

 25 מובילים את הארץ במחזור.

 26 למה צריך להתכתש עם התושבים? ה. פרי יגור:

 27ה שינוי והם לא אוהבים את הרעיון שהם כי חלק מהתושבים בשבילם ז ר:"ח. געש, יו
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 1צריכים ללכת לפח רחובי או ישובי, הוא רוצה את הפח הירוק לידו ולא 

 2 אותו צעדי החיסכון. מעניין אותו כלום. הוא לא מעניין 

 3זה קומץ, מרבית האנשים הם כן משתפים פעולה. אז יש תהליך של  א. בוחבוט לוין:

 4 הטמעה.

 5ויש על זה ה דרך אגב כמעט כל הבניינים ממוחזרים בבניה הרווי ר:"ח. געש, יו

 6 התנגדויות. 

 7 בפועל. בפועל כל, א. בוחבוט לוין:

 8 בפועל, כל מה שבניה רוויה. ר:"ח. געש, יו

 9להפרדת פסולת במקור. המטמני קרקע מיועדים למקומות שיש איתם  א. בוחבוט לוין:

 10לאיכות  בעיה מבחינת תשתיות וזה אודות לתקציבים שמגיעים מהמשרד

 11הסביבה שמאפשר את זה ותקציבי מועצה שמוציאים את זה לפועל. היה 

 12עיכוב והעיכוב הזה נבע מכיוון שהנחלים או הדברים האלה לא עמדו 

 13בסטנדרטים שבעוד שנה צריך לפרק אותם ולהחליף אותם וזה לא הדבר 

 14הנכון לעשות. אז עדיף לחכות עוד קצת ולהביא דברים שבטווח הרחוק 

 15 על החלפת מיכלים. הישאר ואתה לא תצטרך להוציא עוד כסף יוכלו ל

 16 טוב.  ר:"ח. געש, יו

 17נכנס בצורה מצומצמת נקרא לזה ככה עוד משפט אחד. תיקון צנרת המים  ר. לירם:

 18שקל  מיליוןבתוך התקציב. אני אומר מצומצמת מכיוון שיש שמה למשל 

 19 פיתוח.שקל לביוב, אבל זה בעיקר ל מיליוןבתקציב פיתוח למים, 

 20יש את האחזקה שזה נמצא גם בתקציב השוטף, אבל הוא לא בוודאות  

 21ואני יודע שהיא  יספק או בוודאות לא יספק. אני אמרתי לרן את הערתי

 22יועדים לאחזקה שקל שנמצאים אצל מקורות שמ מיליון 4,1התקבלה. יש 

 23בתשתיות, כסף שלנו, אמור להיות אצלם מיועד עבורנו שהם לא היו 

 24ובצדק. ואת הכסף הזה אם אנחנו ניקח  לתת למשאבי מים.מוכנים 

 25 ונשקיע בתשתיות המים,

 26 איך תיקח? איך תיקח? ר:"ח. געש, יו

 27 אני מוכן, ר. לירם:
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 1משהו שאולי אני לא יודע, מה התנאים לקבלת הכסף הזה? בוא תספר לי.  ר:"ח. געש, יו

 2ע, ביום בוא תספר לי מה צריך לעשות כדי לקבל את הכסף. אני מחר נוס

 3 שישי בבוקר או במוצאי שבת בבוקר. 

 4 חיים, אני מוכן לסייע לך,  ר. לירם:

 5אתה יודע, אני שואל האם אתה יודע מה נחוץ כדי לקבל את הכסף מקרן  ר:"ח. געש, יו

 6 שיקום א' או ב'? 

 7 לצערי הרב תאגיד, אבל, ר. לירם:

 8 ממש לא נכון. ר:"ח. געש, יו

 9 תאגיד מים.  ר. לירם:

 10לא נכון. פשוט לא נכון. צריך להציג להם חשבונות על עבודות שנעשו, של  ר:"יוח. געש, 

 11תחזוקת משק המים בעבר. ויש קושי להציג להם מתקופה שאני לא 

 12 תחזקתי את משק המים. תקן אותי אם אני טועה, כן. 

 13רשות המים בהקשר של פרדס חנה כרכור, אבל גם בהקשר שהוא יותר  

 14ו שותפים בו. עושים תוכנית אב למים עם שאנחנ כבד זה מט"ש חדרה

 15 תוכנית השקעות ומתחילים לממן אותה ואז הכסף מקרן השיקום יגיע.

 16עכשיו יש ויכוח דרך אגב לגבי חלק מקרן השיקום, משאבי מים טוענים  

 17משפטית שחלק מהכסף שלהם והם לא קיבלו כי היה להם ויכוח עם רשות 

 18בודה אמיתית או בהיקפים או ות שלהם מעידות על עיהמים האם החשבונ

 19הכסף שם, הוא לא זמין, אם באורכים או במטרז' או אני לא יודע מה. 

 20 הוא היה זמין הוא כבר היה פה. 

 21אני לא יודע אם נלקח  אני רק אציין למה אני מעלה את הנקודה הזאת. ר. לירם:

 22 מיליון 2בחשבון העובדה, כי זה לפחות מה שדיווחו משאבי מים, שבערך 

 23שניגרים מפיצוצי צינור וכיו"ב והם היו אמורים משולמים על מים  שקל

 24 2-לתחזק את זה והם לא תחזקו את זה כי היה יותר זול להם לשלם את ה

 25 מאשר לתחזק את הצנרת. מיליון

 26האלה יורדים מהתקציב השוטף, ואם עכשיו  מיליון 2-זה לצערנו, אבל ה 

 27 .מיליון 2נצליח לעצור את השטף יהיו לנו עוד 
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 1עובדים על זה, רון. אחד הדברים ששמנו לנו למטרה זה להפחית את כמות  ר. גלר:

 2 . 2016-המים. אחת המטרות שלנו ל

 3 אני סיימתי. ר. לירם:

 4 תודה רבה, רון.  ר:"ח. געש, יו

 5נקודת המוצא שלי היא שההצבעה פה ידועה מראש, אז אם תתנו לי רק  ה. פרי יגור:

 6ב. אני מבקשת שכל הדברים שאני לדבר בשטף, אני אקריא מן הכת

 7א את דבריי -ע וב-אומרת ירשמו בפרוטוקול שאתם נוטים להעלים ב

 8 מהם. 

 9 כל מה שאת אומרת,אני מוחה על מה שאת אומרת.  ר:"ח. געש, יו

 10 2015 אתה יכול למחות, אבל יש לי פרוטוקול מנובמבר על עדכון תקציב ה. פרי יגור:

 11ם מילה, למעט הצבעה בעד ונגד. אז אני דוברת אחת הגר פרי יגור ואין שו

 12 גם. תמבקשת ממך, אתה יכול לבדוק, למחו

 13  אני לא מוחק כלום, ר:"ח. געש, יו

 14 העובדות מדברות בעד עצמן. ה. פרי יגור:

 15 יש הקלטה שאפשר לשמוע אותה בזמן אמיתי, ר:"ח. געש, יו

 16ליל כזה או אחר, אני מבקשת שדבריי ירשמו בפרוטוקול, ללא הפניה לתמ ה. פרי יגור:

 17 בפרוטוקול. 

 18 כן. ר:"ח. געש, יו

 19 אבל התמליל לא נכתב. א. מעודה:

 20 אצלי הכול כתוב מילה במילה.  ש. בן צור:

 21 כתוב או בתמליל? א. מעודה:

 22מילים, גם אם אמרת סליחה, מילה גסה,  כתוב באינטרנט מילה במילה. ש. בן צור:

 23   היא מופיעה שם. 

 24 רת, צריך להופיע בניירת,לא, אבל זה בניי א. מעודה:

 25 כתוב. מופיע. ש. בן צור:

 26אפרים, אתה לא מוציא פרוטוקול עם כל התמליל. באמת נו. אתם רוצים  ר:"ח. געש, יו

 27 להתחיל לנהל,
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 1 בוועדה עושים את זה.  ה. פרי יגור:

 2 טוב. חברים, כן. ר:"ח. געש, יו

 3תוכנית העבודה, שנה הערה אחת לעניין התב"רים, לפני שאני גולשת ל ה. פרי יגור:

 4, הוא לא מופיע השנה ואני שעברה היה תב"ר של הרחבת חניון הרכבת

 5מבקשת להכניס אותו בחזרה. יש שם מצוקת חניה גדולה מאוד, כולנו 

 6 יודעים את זה.

 7ובהזדמנות הזאת אני גם רוצה לבקש שההנחיה תהיה שלא יבוצעו שם  

 8לא יתכן שאנחנו  קנסות לפני שהרחבת החניון הזאת נעשית. זה הרי

 9הולכים ועושים על זה אין חניה ואחרי זה גם ל מעמידים את התושבים ש

 10קופה. אז אני מבקשת שהתב"ר הזה משנה שעברה כמו שהיה יכנס גם 

 11 לתוכנית העבודה הזאת.

 12עכשיו כמו שרון אמר, באמת ניכר כי בצד המספרים שבספר התקציב  

 13ל לקריאה ולהבנה, על אף הושקעה עבודה רבה. הספר היום הרבה יותר ק

 14סעיפים, אז מגיעה מילה טובה וכל הכבוד למנהלי  783-היותו מורכב מ

 15 האגפים, המחלקות ולגזבר.

 16אבל אני היום לא באה מהצד של החוק המספרים הקטנים, כן? למרות  

 17סעיפים בתקציב, מספר מספר אני יודעת לשיר  783שעברתי, תאמינו לי, 

 18אני לא רוצה לדבר על המספרים, אני  לכם אותו עכשיו איך שתבקשו.

 19 רוצה לדבר על החצי השני של הספר תקציב הזה שזה תוכנית העבודה.

 20לשקף את תוכנית העבודה שהיא החזון והמדיניות של התקציב אמור  

 21כולנו. מה שיוצא זה שהתהפכו פה היוצרות, יש תקציב, יש מספרים ולפי 

 22 המספרים נכתבת תוכנית העבודה. 

 23למי מכם שעשה את העבודה, אני מקווה שעשיתם אותה, אני יודעת שאני  

 24לקה, מחלקה, ועברתי מח 16-ו 15, 14, 13, 2012עשיתי, ישבתי עם תקציב 

 25 מחלקה ואגף אגף וראיתי שבעצם הטקסט לא השתנה. 

 26קרי המדיניות שלנו, סו קולד מדיניות שלנו ותוכנית העבודה שלנו הם  

 27בעצם אותו קופי פסט, אותו שטנץ כבר הרבה שנים ואני מניחה שאם אני 
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 1אבדוק אחורה אני אגלה שזה באמת גם אחורה לא יותר מדי השתנה. ועל 

 2 ה מאוד.זה אני מצר

 3לחוברת שהגיעה לידיי ויכול להיות שאצלי נפלה טעות, אבל בחוברת  

 4תוכנית עבודה של המחלקה לאיכות הסביבה. אין שאצלי נמצאת אין שום 

 5לי בניירת אצלי. לא מופיע אצלי תוכנית עבודה של קידום מעמד האישה 

 6 ושיוויון מגדרי שהיה בשנה שעברה והשנה לא. 

 7 יבלה תוספת תקציב.למה? היא ק א. מעודה:

 8לא מופיע בתוכנית העבודה. לא מופיע כל הנושא של מערך המתנדבים  ה. פרי יגור:

 9המאוד מאוד עשיר שלנו שהיה בשנה שעברה והשנה פשוט נעלם. ראיתי 

 10שיש סעיפים שזזו ממחלקה למחלקה, אבל שום דבר, לא איכות סביבה, 

 11 א ביקורת פנים. לא קידום מעמד האישה, לא ליחידת המתנגדים וגם ל

 12שלביקורת הפנים במועצה תהיה תוכנית אלי, אני חושבת שזה ראוי  

 13אתם מחלקה עבודה כתובה כחלק מתוכנית העבודה של כלל המועצה. 

 14עכשיו אם נכנס רגע לתכנים של חשובה, אינהרנטית מהמועצה הזאת. 

 15 תוכנית העבודה. 

 16 הסביבה. קה לאיכות להמח םבקובץ הקודם היה ש א. בוחבוט לוין:

 17 סימן שזה לא קופי פסט.  ר:"ח. געש, יו

 18טוב. מה שעוד בולט בתוכנית  לא, זה אומר שמי שהעתיק לא העתיק נכון. ה. פרי יגור:

 19כשאנחנו אומרים תוכנית העבודה הזאת בהעדרו זה בעצם התוכנית, 

 20, צריך -או שאיפה ל -או יש ל -עבודה אנחנו לא אמורים להגיד צריך ל

 21 להגיד איך.

 22והאיך הזה נעדר מחלקה אחרי מחלקה אחרי מחלקה. אני אתן לכם כמה  

 23עמודים האלה לא מדובר על איך  40-דוגמאות. בשום מקום בכל ה

 24מגדילים את מקורות ההכנסה. איך מגדילים את מקורות ההכנסה, לא 

 25 שצריך להגדיל את מקורות ההכנסה אלא איך. 

 26ות מארנונה למגורים לשינוי תמהיל הכנסמגביית ארנונה? מתוכנית  

 27ועסקים? מתוספת שטחים לחיוב? מתוספת הכנסות ממשרדי ממשלה 
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 1מחידוש ועדכון של חוקי עזר? למשל שילוט, למשל ואיזה משרדי ממשלה? 

 2 פיקוח סביבתי. 

 3תכנונית סטטוטורית להרחבת הבסיס הכלכלי של מיצירת תשתית  

 4אמורים להבין המועצה. כל הדברים האלה לא רשומים שם, כאילו אנחנו 

 5אותם או שיש פה אנשים שנמצאים פה כל כך הרבה שנים שזה כאילו 

 6אובייסט בשבילם, אבל זה לא מובן מאליו. זה דברים שצריכים להיות 

 7 כתובים ומפורטים.

 8גם ליצירת תשתית תכנונית סטטוטורית  כשאני אומרת אפשר לפרט,  

 9קשות בפועל פיתוח ותוספת של זכויות ולא רק תוכנית מתאר, אלא ב

 10לתוספת של זכויות בניה באזורי תעשיה להיתרים שאנחנו יכולים לקדם 

 11למשל. קידום של תוכניות משביחות, כל הדברים האלה פשוט לא 

 12 רשומים.

 13עוד בתחום ההנדסה, שום תוכנית עבודה לקידום ההתחדשות העירונית  

 14. כן כתובה שמה הועדה שאגב אני יזמתי 38ולהתמודדות עם תמא/

 15וסיכמנו בוועדה היחידה  מה, לקידום של התחדשות עירוניתלהק

 16שהתכנסה שתוכן תוכנית בראיה, בין אם מתחמית או כוללת ישובית, אבל 

 17 הדברים האלה לא רשומים מלבד איזה פסיק קטן של תב"ר פה ושם.

 18שום תוכנית עבודה או קביעת מדיניות בנושא של קידום דיור לזוגות  

 19 50כים להסתכל, אפילו לא חמש שנים קדימה, צעירים. אנחנו היום צרי

 20לדורות הבאים. וכל שנה קדימה. השולחן הזה צריך ליצור את התשתית 

 21מה שאנחנו מתעסקים בו זה בעצם השרידות היום יומית שלנו, הטיפול 

 22בבעיות. אז שום אמירה לגבי קידום דיור לזוגות צעירים, אפילו השוטף 

 23 נית. לא בכותרת. אני לא מדברת על תוכ

 24שום תוכנית עבודה לפיה הוצאות המחלקה, למשל מחלקת הנדסה  

 25שיכוסו כולם בהכנסות הועדה, ואנחנו יודעים היטב שברשויות מקומיות 

 26עם ועדות מקומיות ככה זה עובד. אפילו לא רשום פה שיש שאיפה אחרות 

 27 להגיע למצב כזה. 
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 1קטנים  שום תוכנית עבודה עסקית כלכלית שמיטיבה עם בעלי עסקים 

 2ובינוניים. בכלל לא ראיתי בתוכנית הזאת שום התייחסות, הדבר היחידי 

 3במחלקה של איש אחד שמתייחסים פה לעסקים קטנים ובינוניים זה 

 4והתקצוב שלה שלא משתנה, למעט השכר קצת. ומגיע לו, אבל מגיע 

 5הקיימים והצפויים להגיע מחלקה הרבה  לעסקים הקטנים והבינוניים

 6והרבה יותר רחבה ואיך מגיעים לשם, וצריך לפרט את זה,  יותר איכותית

 7 צריך להכין את הקרקע. 

 8אז לא שום תוכנית למשיכת עסקים חדשים, לא שום תוכנית להרחבת סל  

 9השירותים במחלקת רישוי עסקים, כמו שאמרתי מחלקה של איש אחד 

 10 למאות עסקים. 

 11למשל הקמה של שום תוכנית עבודה להגדלת תקציב האירועים והתרבות,  

 12מחלקה ייעודית וחדל הסתמכות על המתנ"ס. זה כבר אולי מתאים 

 13הקמת היכל אלף תושבים.  40לקיבוץ או ישוב קהילתי קטן, לא לישוב של 

 14 תרבות ראוי למספר התושבים.

 15אנחנו לא צריכים לחכות, ואני יודעת חיים, אנחנו הייתה בינינו איזושהי  

 16ת המתאר ומי כמוני מכיר את שיחה בנושא שאתה הזכרת שבתוכני

 17 אלף תושבים.  50תוכנית המתאר, זה רשום לשנת היעד שיהיו 

 18 היכל,בתוכנית המתאר יש שטח שמספיק ל לא, לא. ר:"ח. געש, יו

 19אז אני אומרת היום, היום, בואו ניצוק את התשתית היום כדי שלא בעוד  ה. פרי יגור:

 20הסטטוטורית, להכין  עשר שנים נצטרך להתעסק בזה. להכין את התשתית

 21את כל התשתית התכנונית, שיתוף ציבור. בואו נבנה תוכנית איך עושים 

 22 את זה, מהיום. 

 23קחו  שקלים. 25שקלים לבן אדם, לתושב.  25תקציב האירועים עמד על  

 24שקלים לתושב. זה  25שקל, תחלקו למספר התושבים, תקבלו  מיליון

 25 נשמע לכם רציני?

 26  ם לא נכון.לא. אבל זה ג ש. בן צור:

 27 זה גם לא נכון, הגר, כבר תיקנו את זה. ר. גלר:
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 1 זו התייחסות לא נכונה.  ש. בן צור:

 2בסדר. בתחום החינוך שום תוכנית עבודה להגדלת השקעה פר תלמיד.  ה. פרי יגור:

 3תלמידים בבית ספר,  250מעל בדקתי בחוף כרמל למשל בתי ספר יסודיים 

 4 ה בכל תלמיד.שקל המועצה האזורית משקיע 4,302

 5. פרדס חנה כרכור, לי לפחות, לי, אולי 12,647בחולון למשל, הקיצון השני,  

 6לכם יש, לי אין מידע שקוף בנושא הזה, אני אפילו לא יודעת באמת כמה 

 7תלמיד היום מקבל בבית ספר יסודי ובבית ספר תיכון. אני יכולה ללקט 

 8 את הנתונים משיחה עם זה או עם,

 9ולקבל צריכה ללקט, את הוזמנת יותר מפעם אחת לשבת עם רן  את לא ש. בן צור:

 10 הסבר. 

 11שרון, זה אני לא יודעת את המצב הנכון, הציבור לא יודע את המצב הנכון.  ה. פרי יגור:

 12לא נכון ואל תקראי לי קריאות ביניים שהן לא נכונות, אני אתקוף אותך 

 13 על זה בחזרה.

 14אני מקשיב בסבלנות. אמרת השנייה. באמת. חברים, אל תתקפו אחת את  ר:"ח. געש, יו

 15 לי לא ללמוד מכרמיאל איך לנהל ישיבה ולאפשר לאנשים,

 16 אני? כרמיאל?  ה. פרי יגור:

 17דקה. כשאמרתי היא באה לעיר אחרת ושם לסעיף אחד ונתנו לכל חבר  ר:"ח. געש, יו

 18אז עכשיו דקה,  מועצה עשר דקות ונגמר הדיון. אז אמרת לי אל תלמד.

 19ת האזוריות עוד פעם, החשבון של החינוך במועצות אזוריות אי המועצו

 20אפשר להשוות אותו אלינו לחלוטין. את יודעת למה? כי ההסעות שהם 

 21 חלק נכבד מהתקציב ממומנות כולם ממשרד החינוך. 

 22כמה אני מבקשת שתיתן לי את כל הנתונים, לי ולציבור את כל הנתונים  ה. פרי יגור:

 23 ית ספר. אפשר לקבל את זה?כל תלמיד מקבל בכל ב

 24 כן, אפשר.  ר:"ח. געש, יו

 25 ואז אולי לא נתווכח. ה. פרי יגור:

 26 לא, אני לא מתווכח.  ר:"ח. געש, יו

 27 לא, אתה לא מתווכח.  ה. פרי יגור:
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 1 לא מתווכח כי, ר:"ח. געש, יו

 2 עוד בחינוך, אין שום תוכנית עבודה, ה. פרי יגור:

 3בות גם שנה שעברה. החינוך עם חקלאי ואלישבע אמרתי את אותן תשו ר:"ח. געש, יו

 4, זה דברים שהם לא נכנסים לתקציב. אן אצה שם וקרן קיסריה וקרן

 5אתה מקבל הוצאה פר תלמיד יותר אותם במונה ואתה מחלק במכנה 

 6 גבוהה. 

 7עכשיו ההכרה החיצונית במערכת החינוך של פרדס חנה באה לידי ביטוי  

 8קדח לאף אחד בראש. פרס חינוך ארצי בפרס חינוך ארצי שלא העמדתי א

 9י, לגני ילדים, למורים, לתוכניות, הדברים לבתי ספר אחד אחרי השנ

 10 קורים. אתה לא יכול לכתוב אנציקלופדיה על כל תוכנית עבודה.

 11עכשיו גם תוכנית סטטוטורית, הבנתי שאת יודעת, בקיאה, זה בסדר.  

 12תאושר תוכנית היכל תרבות מופיע מיקום בתוכנית המתאר. עכשיו 

 13 המתאר שאת מתנגדת לה או לחלקה, 

 14 נכון. ה. פרי יגור:

 15לכשתאושר תוכנית המתאר יהיה מקום צבוע איפה רוצים לעשות את  ר:"ח. געש, יו

 16היכל התרבות הזה ואז אפשר להתחיל הליכים של תוכנית מפורטת כדי 

 17 לפנות את המקום הזה.

 18על זוגות צעירים. זוגות  עכשיו יש שתי תוכניות גדולות, תיכף נדבר גם 

 19צעירים, אני לא רוצה להגיד, אני בדין ודברים עם איציק, דין ודברים טוב. 

 20חלק מהדברים הם סיסמאות כי הרי לא אני משווק את הבתים וחלק 

 21מ', לא  75מהקרקעות הן פרטיות פה ואני יכול לקבוע שגודל הדירה יהיה 

 22הל בונה אותו להקצות מנסים עכשיו את התריז שהמינאנחנו יודע מה. 

 23 שם לבני המקום. 

 24 אחוז מהתוכנית זה דירות, 20יש שם,  ה. פרי יגור:

 25שייך בכלל, תגידי, את חושבת אבל זה לא בטוח, ולכן אני אומר זה לא  ר:"ח. געש, יו

 26שעושים רק מה שכתוב פה? לא מתקנים פנסים? לא מדברים עם תושבים? 

 27ל מלמדיי השכלתי וכשאיציק אני עושים עוד כמה דברים. אז אני שמח, מכ
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 1, נכון? שולח אותו למשימה על העסקים הקטנים, על הפיאצה של תל אביב

 2את של רח' גבעול, אז אנחנו בתהליכי הכנת חוק עזר שיתאים לעשות 

 3מרכז המושבה אחרת, שהיום אין לי שום אפשרות חוקית להכריח אף 

 4 להזיז את המזגנים שלו ממקום למקום.אחד 

 5ק רץ לתל אביב עם חוק עזר, איציק רץ לראשון לציון להביא איך אז איצי 

 6עושים חוקית הקצאה לבני המקום שיש בג"צ שאוסר על זה בכלל כי זה 

 7, אחרת אתה קיפוח ואפליה, למעט במקומות מסוימים. אז אתה לא כותב

 8 צריך לכתוב אנציקפלודיה פה.

 9ועים, יש עכשיו תקציב האירועים, צריך לקחת את כל תקציב האיר 

 10ובסוף זה עניין של  אירועים לגמלאים ויש אירועים במקומות אחרים.

 11סדרי עדיפויות, מה לעשות? עכשיו אתה מתעדף, בהרבה מאוד סעיפים זה 

 12 דיזיין טו קוסט, זאת אומרת זה הכסף שיש לך, תתכנס לתוך המחיר.

 13 זה הקושי בניהול. א. בוחבוט לוין:

 14אז הוא יודע להגיד איך  2003-את התקציב שהיה פה בעכשיו יואב זוכר  ר:"ח. געש, יו

 15 נראה התקציב עכשיו. חלק מההערות מקובלות, חלק לא. אבל זה בסדר. 

 16וכנית עבודה להקמה של תיכון חדש, לא זהו? עוד בחינוך, אין שום ת ה. פרי יגור:

 17ורחמנא ליצלן לא רשום לפחות. אולי אתם יודעים אבל זה לא רשום. 

 18בוהה שאולי אפשר להתחיל לשאוף אליו. זה לא מופיע מוסד להשכלה ג

 19של איפה, מתי, כמה כיתות, כן? לא רק אני מדברת על תוכנית ממש  שם.

 20 להגיד. 

 21 החיים לא התחילו כשהתחלת להיות חברת מועצה.  ר:"ח. געש, יו

 22 ומי אמר שלא מדברים על השכלה גבוהה? א. בוחבוט לוין:

 23 תמשיך. תמשיך.  ה. פרי יגור:

 24 בנושא הזה? משא ומתןומי אמר שאין פה חשיבה ואין פה  בוחבוט לוין: א.

 25בתחום הנכסים. אני ראיתי שהנושא עבר ממזכירות לאגף הכספים, נכון?  ה. פרי יגור:

 26לצורכי אבל שום תוכנית עבודה שמדברת על קידום ואישור של פרוגראמה 

 27בהפקעות,  הציבור שדיברנו עליה השנה. שום תוכנית שמדברת על הטיפול
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 1שום תוכנית קידום השבחת נכסי המועצה. שום תוכנית אסטרטגית ל

 2 להגדלת ההכנסות מהשכרת מבני המועצה. 

 3יכול להיות שזה דברים שאתם עוסקים בהם, זה לא כתוב וזה לא נראה  

 4 כשאיפה של המועצה הזאת.

 5שום תוכנית להרחבת שירותי התחבורה הציבורית בישוב, שום תוכנית  

 6העסקת עובדי הקבלן ושיפור תנאי העסקה של העובדים בתקן, לצמצום 

 7והעובדים בתקן אני לא מדברת על שכר, איפה תוכנית העבודה של ועד 

 8אל תכווץ את הגבות, אירועים, השתלמויות, ימי עיון,  העובדים למשל?

 9 ימי כיף. מה עם רווחת העובד, זה לא חלק מתוכנית העבודה?

 10אני הסתכלתי על הרבה ספרי תקציב, איפה לשאול אותך שאלה? אני יכול  א. בוחבוט לוין:

 11תני ראית תוכנית עבודה או תוכנית של הצעת תקציב כמו שאת מבקשת? 

 12 תשלחי אותי לאיזה עיר כזאת. לי, 

 13תוכנית העבודה שהוגשה היא עקרה וחסרת ערך בעיניי, היא גיבוב של  ה. פרי יגור:

 14יינו, מה שאני עשיתי בספרי אם תע מילים שמנציחות את המצב הקיים.

 15והשנה, תקבלו את אותם מסרים, את  15, 14, 2013ואמרתי  התקציב

 16 אותה תוכנית עבודה.

 17בשמירה על קופה מאוזנת בזה, העבודה הגזברותית, העבודה של התקציב  

 18חיים, תמיד היית טוב, גם רן. אבל ביצירת חזון ומעוף, הסתכלות ארוכת 

 19ית, שם אתה נכשלת ואתה ממשיך להיכשל טווח מעבר לשרידות יום יומ

 20 בגדול בעיניי ובעיני ציבור גדול.

 21 אל תצביעי עבורי בבחירות הבאות.  ר:"ח. געש, יו

 22 מבטיחה לעשות את זה.   ה. פרי יגור:

 23 אבל אני כנראה התבדיתי. באיזשהו שלב התחלתי לחשוב שאולי כן ר:"ח. געש, יו

 24ומרנג. באמת. ואני בן אדם ציני גם, אבל לא הציניות שלך תחזור אליך ב ה. פרי יגור:

 25אני בטוחה שתושבים רבים מודים לך, חיים, מדי יום על במקום הזה. 

 26אבל אתה פה כבר קדנציה רביעית חילוץ המועצה מהמשבר שקדם לך, 

 27ויכולת היום לקטוף פירות שלו זרעת אי אילו שנים קודם לכן, היום היו 
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 1 לך לקטיף והם אינם. 

 2אציג לכם איזשהו דבר שככה אני חושבת שיפקח לכם את אני עכשיו  

 3כל הדברים שדיברתי עליהם העיניים, כי בהיעדר תוכנית עבודה של 

 4 עכשיו, 

 5 )מדברים ביחד(

 6בואו אני אסביר לכם קצת על תקציב המועצה, כי האשליה הגדולה של  ה. פרי יגור:

 7אני תקציב המועצה, ומי שרוצה שיקשיב, מי שלא רוצה לא יקשיב, 

 8 מדברת למצלמה, לציבור, לא אליכם.

 9 לא להפריע. א. מעודה:

 10 220-ו 203כמו שחיים געש הציג אותו הוא   16-ו 2015-תקציב המועצה ב ה. פרי יגור:

 11שקל. לכאורה היה גידול בהשקעה לנפש, לכאורה. למה לכאורה?  מיליון

 12לק שמנוהל כמשק סגור הוא לא חשקל תקציב המים והביוב  מיליון 30כי 

 13 מהתקציב ואי אפשר להתייחס אליו כחלק מהתקציב. 

 14את החלק של המים והביוב,  2016-ו 2015-ולכן אם אנחנו מורידים ב 

 15אנחנו מקבלים תמונה עגומה שבעצם לא רק שההשקעה לנפש בפועל לא 

 16אתם יכולים לראות פה את שני הגרפים, עלתה, היא גם יורדת השנה. ו

 17דיברנו קודם, מספר תושבים שהולך חוק המספרים הקטנים אפרופו ש

 18על ההשקעה בפועל  2012-מועולה, נוסק למעלה, ואם אתם מסתכלים 

 19לנפש איך היא מתקדמת. ואנחנו לא עושים שום דבר, שום דבר, כדי שזה 

 20 ישתנה. תראו את מספר התושבים ותראו את ההשקעה לנפש. 

 21ך ויורד, ח הזה הוא טיפלה, לא רואים פה, אבל הוא טיפלה הולוהדו" 

 22ובדרך שאנחנו ממשיכים בה היום זה ימשיך ללכת ולרדת. עכשיו אני 

 23סתם לסבר את האוזן, לקחתי כמו רוצה להראות לכם רק עוד נתון אחד, 

 24שנה שעברה מספר רשויות מקומיות בסדר גודל של תושבים כמו אצלנו, 

 25 בתחתית הרשימה. את התקציב שלנו ותראו איפה פרדס חנה כרכור 

 26א לקחתי רק רשויות שיש להן מספר תושבים זהה, יש גם רשויות ואני ל 

 27מספר  אתוכמו אור עקיבא, בנימינה וזכרון הקרובות אלינו, שזה לא 
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 1 272אנחנו ביחס, תראו את אור עקיבא  תושבים, אבל בואו נראה איפה

 2 שקל לתושב ותראו איפה פרדס חנה. 

 3 )מדברים ביחד(

 4 ש להם?וכמה שטחי מסחר י א. בוחבוט לוין:

 5 הסיבה שאין לך שטחי מסחר. ה. פרי יגור:

 6 תודה רבה.  א. בוחבוט לוין:

 7 תודה רבה באמת.  ש. בן צור:

 8 סיימת? טוב חברים,  ר:"ח. געש, יו

 9אני ראיתי במסמך הראשון שיצא  דברים רק לעדכן בפרוטוקול. 3, 2יש לי  א. מעודה:

 10י לא רואה אותו פה שהתחדשות עירונית יורד או לא יורד, אני לא יודע, אנ

 11 בפיתוח.

 12 ככל שההכנסות יגדלו הוא יכנס.  .כרגע הוא לא נמצא בתוכנית העבודה ר. גלר: 

 13 דבר שני, רציתי לברר אני רואה פה רח' התנאים. מה יש ברח' התנאים?  א. מעודה:

 14 רח' התנאים הכוונה היא להמשך הרחוב מדרום שאין שם כביש. ר. גלר:

 15 נשמט רח' דרור. אני מבקש, עוד דבר אחד, א. מעודה:

 16 עם דרור. תרפ"טאנחנו מחליפים את  ר:"ח. געש, יו

 17הסעות מכרכור לאורט. יש לי בקשה, אני ביקשתי ממך אישית יש שתי  א. מעודה:

 18באחד המקרים ביקשו להצטרף לשם ואז אמרה לי ענת שחסר לה עוד 

 19רה הסעה, בגלל זה יש כמה שלא מגיעים. שאלתי אותה מה התקציב, אמ

 20 אלף שקל נוספים. אז אם אפשר לסדר בתוך התקציב להביא לה עוד, 12

 21אנחנו נבדוק את זה, אני לא יודע להגיד לך בטח פה. אני צריך את תמי  ר:"ח. געש, יו

 22 ואת פרסמן, נבדוק את זה. 

 23תושבים שלא כל כך טובת רציתי להגיד כמה מילים על תקציב החינוך. ל ש. בן צור:

 24הכספים של א די חשוף והוצג בכמה מצגות. אז למרות שהובקיאים 

 25תקציב החינוך שמופיעים בספר התקציב מתייחסים לחינוך קדם יסודי, 

 26 בתי ספר יסודיים, חינוך מיוחד, הסעות תלמידים וקב"ט למוסדות חינוך. 

 27אחוז בתי  19אחוז מושקעים בקדם היסודי.  36בקדם יסודי, לטובת הגר,  
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 1בבתי ספר, אחוז בחינוך משלים  1ינוך המיוחד, אחוז בח 14ספר יסודיים, 

 2 3-אחוז במוסדות חינוך ו 4אחוז בעל יסודי כשהכוונה היא לשבילים.  2

 3 אחוז בקצין ביקור סדיר.  1-אחוז בשירות הפסיכולוגי ו

 4אני שקל שמושקעים באמונה ובחקלאי אינם נמצאים פה.  מיליון 30-כ 

 5מידים זה חוסר היציאה של חושב שמעיד בפני עצמו סיפור ההשקעה בתל

 6 תלמידים החוצה, התלמידים חוזרים ללמוד בפרדס חנה כרכור. 

 7 85השנה יצאו ללמוד בחוץ, אני לא מדברת על הקהילה הדתית, סך הכול  

 8יש ביקוש של בתי הספר שלנו ויש אחוז פחות משנה שעברה.  25תלמידים, 

 9נאמנה, שיתוף  פרסים לבתי הספר שלנו. מנהלת אגף חינוך עושה עבודתה

 10פעולה מלא מועד ההורים, עם משרד החינוך, עם חינוך התיישבותי, עם כל 

 11 גורם אפשרי. 

 12יש הכנסנו פה גורמי חינוך חדשים, מוסדות חינוך מגוונים, יש נועם,  

 13שארים בבית וזה לדעתי התשובה אנתרופוסופי, יש דמוקרטי, הילדים נ

 14 יל. הניצחת לכך שהחינוך פה הוא יוצא מגדר הרג

 15לגבי ההשקעה בגין הילדים בחינוך, מעבר לכל התקציבים שאתם רואים,  

 16שקלים לתלמיד מתקציבה על כל ילד שעולה  644המועצה נותנת בממוצע 

 17 בבתי ספר,בחינוך על יסודי, 

 18 ?640 ה. פרי יגור:

 19 שקלים.  4-ו ש. בן צור:

 20 אזורית, הכי פחות שמצאתי במועצה 4,000אני מדברת איתך על  ה. פרי יגור:

 21 ,4,000את מדברת על  ש. בן צור:

 22 אתם לא מתביישים? ה. פרי יגור:

 23על בתי ספר בניהול עצמי. את לא מכירה את תקציב החינוך, את לא  ש. בן צור:

 24שקלים שמשרד  100בנוסף  בקיאה בו ואת כנראה לא יודעת מה הוא כולל.

 25 שקלים על כל ילד בבית ספר רגיל.  70החינוך נותן ועוד 

 26שקל לכל ילד בחקלאי ובאמונה, לכל ילד  500מועצה נותנת בנוסף ה 

 27קרן קיסריה שקל מתקציבי  מיליון 4-שקלים. בנוסף כ 644בחטיבה 
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 1 שאינם נמצאים פה. כולם הולכים לחינוך, למלגות, להשכלה גבוהה. 

 2 טוב. ר:"ח. געש, יו

 3ל המועצה אפשר לבקש רשימה של כל ההכנסות שאפשר לקבל, חיים,  ה. פרי יגור:

 4 בנושא חינוך?

 5 מה זאת אומרת כל ההכנסות? רשום לך בדיוק כמה.  ר:"ח. געש, יו

 6 הנה היא אומרת קרן קיסריה, ה. פרי יגור:

 7 אבל זה לא בשוטף. ש. בן צור:

 8 זה כספים שהם אקס תקציב.  ר:"ח. געש, יו

 9 מה זה אקס תקציב? ה. פרי יגור:

 10 מעבר לתקציב. א. מעודה:

 11 הגופים לא מוכנים שהכסף יעבור דרך המועצה. כי ר:"ח. געש, יו

 12 אז אפשר לקבל פירוט של כל הגופים האלה?  ה. פרי יגור:

 13  קיבלת עכשיו פירוט. ר:"ח. געש, יו

 14 רק קרן קיסריה? ה. פרי יגור:

 15 עמי, כרגע פירטתי אותם. -קרן קיסריה וקרן מי ש. בן צור:

 16 עמי הם נותנים לאתיופים.-מי א. כאכון:

 17 כן, אבי. ר:"וח. געש, י

 18רק להגיד משפט אחד, חשוב שהגר לא הייתה כאן ורון, לצערי הרב לא  א. כאכון:

 19מהתחלה, בהנהלה חיים הביא לפה את כל הצטרפו אלינו לקואליציה 

 20 מנהלי האגפים שהציגו, 

 21 )מדברים ביחד(

 22 עוד נקבעה בישיבת הנהלה עוד 38משפט אחד. הנושא של הועדה של תמא/ א. בוחבוט לוין:

 23טרם הגיעה לכאן לדיונים האלה, לדיונים בישיבת מליאה. ובאמת נשמח 

 24 אם זה יתקדם.

 25ע, עם ציניות, בלי ציניות, יש פה -א וב-חברים, אני שומע את ההערות ב ר:"ח. געש, יו

 26איפה התחלנו  מושבה שמתקדמת, יש לי פרספקטיבה להסתכל אחורה

 27ף רמת הביקוש של ולאן אנחנו הולכים קדימה. המבחן העליון הוא בסו
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 1האנשים להגיע להנה, למרות המחירים המטורפים. אנחנו גדלים בקצב 

 2 שיש לו מחירים אחרים. 

 3יש ביקוש למערכת החינוך. אני לא יודע אם אתם יודעים, הרבה מאוד  

 4משפחות דתיות מגיעות הנה רק בגלל שהחינוך הממלכתי דתי פה הוא 

 5ה. והאנתרופוסופי לא הוקם את הדברים האל מגוון ופלורליסטי ומאפשר

 6פה סתם אלא בגלל שיש לזה ביקוש, ויש הרבה מאוד דברים שאי אפשר, 

 7 אתה לא יכול לכתוב אנציקלופדיה. 

 8כיתות  10ן, אז כיתות נוספות בתיכו 10אבל אם אישרנו תב"ר לבניית  

 9 נוספות,

 10בסדר זה  חיים, אני מסכימה איתך שבסופו של דבר בסך הכול בסדר, אבל ה. פרי יגור:

 11 לא מספיק. 

 12 אני לא נותן ציונים. ר:"ח. געש, יו

 13 אני כן. ה. פרי יגור:

 14מאה אחוז, זכותך. אמרתי לך חשבתי כבר לרגע שתצביעי עבורי, אבל אני  ר:"ח. געש, יו

 15חברים, אני מבקש להודות לגזבר ולמנהלי האגפים שהכינו את מבין שלא. 

 16לרן  ,נשתפר בפעם הבאה , גם אם העבודה לא מושלמת,העבודה והשקיעו

 17שהוביל את התהליך. אני רוצה להודות לעמיתיי בהנהלה שגילו סבלנות 

 18גם כוללנית וגם אישית, ולקוות שהשנה בסוף תהיה והשקענו שעות רבות 

 19 פחות גרועה ממה שאני חושב שהיא הולכת להיות. 

 20 איזה יופי של שאיפה, שיהיה פחות גרוע.  ה. פרי יגור:

 21 ממה שהוא חושב שיהיה.לא,  א. מעודה:

 22 מקסים, טוב שזה כתוב בפרוטוקול. זה בדיוק המדיניות שלך.  ה. פרי יגור:

 23 אני מבקש לאשר את התקציב, חברים,  ר:"ח. געש, יו

 24 מה שאמרנו לגבי רח' דרור, א. מעודה:

 25עם תוכנית  2016דרור התחלף עם תרפ"ט. אני מבקש לאשר את תקציב  ר:"ח. געש, יו

 26 התקציב מאושר. תודה רבה לכם.  מי נגד?עד? העבודה. מי ב

 27 
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 1 סוף הישיבה

 2 


