
 

 

 
 1   8/11/12תאריך                                                                     

 2 תשע"בט"ז בחשון                                            

 3 מועצה מקומית פרדס חנה

 4 

 5 

 6 מר חיים געש, ראש המועצה השתתפו:

 7 עו"ד אלדד בר כוכבא, סגן ומ"מ ראש המועצה    

 8 גזבר ומזכיר המועצה רו"ח רן גלר,

 9 גב' צילה כהן, מנהלת לשכה    

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

 11 מר אפרים מעודה,  מר יוסי זריהן, גב' רינה רונן, מר נחמיה מנצור, רי המועצה:חב

 12 מר אבי כאכון, מר עמוס כחלון, מר יעקב צדקה, גב' חיה בן צבי,   

 13 השמשוני, מר עמנואל מצליח, גב' כוכי גדרון,  מר יואב קעטבי, ד"ר נורית

 14 מר אלי אטיאס

 15 פרוטוקול

 16 

 17שלום, ערב טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה שלא מן המניין,   מר ח. געש:

 18. בהזדמנות זאת אני 2102על סדר היום עדכון תקציב המועצה לשנת 

 19ת מאחל בשם כל מי שלא הצליח להגיע מזל טוב לנחמיה על שהשיא א

 20 בתו מוריה בשעה טובה ומזל טוב. גזבר המועצה

 21 רגע חיים, שאילתה מר א. כאכון:

 22 אין שאילתה, השאילתה תחכה לישיבה מן המניין הבאה. מר ח. געש:

 23 למה, למה?  מר א. כאכון:

 24 רק תקציב היום. הגזבר, תתחיל לדבר. מר ח. געש:

 25 לא רוצה, אני מפריע. מר א. כאכון:

 26ואנחנו נעמיד להצבעה ונצביע. אני לא אוציא אותך על אתה תפריע  מר ח. געש:

 27 כלום.

 28 ... אני שבוע שעבר הוא היה צריך... מר א. כאכון:

(9/12)      45מן המניין מס' לא פרוטוקול ישיבת מועצה   

 8/11/12ביום ה' כ"ג בחשון תשע"ב  
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 1 אתה תראה, אבל לא חשוב. מר ח. געש:

 2 שבוע שעבר אתה אמרת לי...  מר א. כאכון:

 3 אני אמרתי לך? ח ר. גלר:"רו

 4 לא, הוא אמר לי... )מדברים ביחד, לא ברור( מר א. כאכון:

 5 אבל היועץ המשפטי... כ. גדרון: 'גב

 6 הוא ראש המועצה גם שלי. יש שאילתה... )מדברים ביחד, לא ברור(  מר א. כאכון:

 7 אני מבקש מהגזבר להתחיל את ה, אני אבקש מהגזבר. מר ח. געש:

 8 וחיים, אתה מתעלם מזה. מר א. כאכון:

 9  2102בסוף  ח ר. גלר:"רו

 10 אתה לא עונה על השאילתה ששאלתי אותך אני רוצה תשובה מדוע  מר א. כאכון:

 11 אני אבקש מהגזבר תתחיל להקריא מר ח. געש:

 12 לפני חודש כבר ואתה לא מתייחס לזה. מר א. כאכון:

 13 תתחיל להקריא. מר ח. געש:

 14 זה הכל. מר א. כאכון:

 15 תתחיל להקריא. מר ח. געש:

 16רים ביחד, לא אתה לא יכול, מה אתה סתם צועק? אתה לא יכול... )מדב מר א. אטיאס:

 17 ברור( 

 18 תעלה את זה בישיבה הבאה.  כ. גדרון: 'גב

 19 מיליון שקל.  058התקציב היה  2100בסוף  ח ר. גלר:"רו

 20 אדון רן גלר מר י. זריהן:

 21 מה, מה, מה? לא שמעתי. מר ח. געש:

 22 אני אומר שלא שומעים. מר י. זריהן:

 23 אז בואו תהיו בשקט.  ח ר. גלר:"רו

 24 ה מתחיל, עם ההכנסות?עם מה את מר י. זריהן:

 25  2100אנחנו נתחיל מההכנסות, סך הכל להגיד שתי מלים, אישרנו בסוף  ח ר. גלר:"רו

 26אני לא שומע. הוא סתם רוצה... אבל זה לא ילך. בוא ננסה לשמוע מה  מר י. זריהן:

 27 קורה. מה אתה עושה לי... אתה רוצה ... נשמע... 

 28מיליון שקל, עכשיו חלו  056 2100ף התקציב המקורי שאישרנו בסו ח ר. גלר:"רו
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 1הרבה שינויים, פירטנו, עכשיו אנחנו נקריא אחד אחד, רוב השינויים זה 

 2בנושאים מוניציפאליים, בנושאי חינוך, סך הכל העדכון כשבעה מיליון 

 3שקל, אנחנו מגיעים לתקציב של מאה שישים ושלושה מיליון שקל. 

 4-ון של המועצה, התוספת בעכשיו נתחיל מההכנסות. שינוי במענק האיז

 5 מיליון שקל לפי החלטה של משרד הפנים.  658

 6 אלף. 658 מר ח. געש:

 7 אלף שקל זה התוספת.  658 ח ר. גלר:"רו

 8 תוספת מר ח. געש:

 9לאחר השינוי. מכירת פחי אשפה, עדכון  63,111,,02תוספת, סך הכל זה  ח ר. גלר:"רו

 10לוט אנחנו מקבלים אלף שקל. דמי זיכיון משי 021-אלף שקל ל 01-ב

 11אלף שקל הכנסות. אגרות בנייה  011כסף מהזכיין, עדכון סך הכל 

 12מיליון שקל לפי הנתונים  8-מהוועדה לתכנון ולבנייה, הכפלת הסכום ל

 13 שנמסרו על ידי הוועדה.

 14 תכל'ס, קיבלת את הכסף הזה?  מר י. זריהן:

 15 אנחנו ח ר. גלר:"רו

 16 או זה רק הנתונים? מר י. זריהן:

 17יש התחשבנות בינינו לבין הוועדה, הסכום כולל הצפי עד סוף השנה זה  . גלר:ח ר"רו

 18מיליון שקל הכנסה מאגרות בנייה. העברה מקרנות הרשות לאיזון  8

 19-תקציב של משרד מהנדס המועצה, כל הנושא של ההנדסה, יש עדכון ב

 20 אלף שקל. 006

 21 .006-מה זאת אומרת? זה עלה יותר ב מר י. זריהן:

 22אלף  006-יש יותר הוצאות שצריך לכסות על ידי העברה מהקרנות ב לר:ח ר. ג"רו

 23כל נושא של שכר, תכנון, צילומים, כל הנושא של ההנדסה שקל. 

 24 מכוסה, לא, זה בצד ההוצאות יש לך פירוט, בצד ההכנסות זה ...

 25 הכנסות, הכנסות, מציגים עכשיו רק את השינוי בהכנסות. מר ח. געש:

 26הכנסות, הכנסות מיצור חשמל, אנחנו משכירים את הגגות, יש  רק על ח ר. גלר:"רו

 27 31ארבעה מבנים עם גגות ליצור חשמל פוטווולטאי, סך הכל הכנסה 

 28 אלף שקל... 
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 1 ... לשעה? זה סוג של קבוע? מר י. זריהן:

 2אחוז מהכנסה של הזכיין. הכנסות שונות, עדכון  03לא, אנחנו מדברים  ח ר. גלר:"רו

 3 21-אלף שקל. הכנסות מעמד האישה, הפחתה ב 051-אלף שקל ל 51-מ

 4 אלף שקל. הכנסות ממשרד השיכון שאנחנו מקבלים לשיקום שכונות ... 

 5 מה זה הכנסות מעמד האישה? מר א. מעודה:

 6הכנסות מהשתתפות של נשים מפעולות של האחראית על מעמד  ח ר. גלר:"רו

 7 האישה.

 8 אז היה פחות.  מר א. מעודה:

 9ה הכנסה יותר גבוהה ויש פעולות שמניבות הכנסה יותר נמוכה, הי ח ר. גלר:"רו

 10 עשינו עדכון בהכנסות.

 11 תקציב חדש זה  מר א. מעודה:

 12 תקציב שאתם צריכים לאשר היום. ח ר. גלר:"רו

 13 אלף? 21פחות  מר א. מעודה:

 14 כן ח ר. גלר:"רו

 15 .01, הכנסת רק 81אומרת לא הכנסת זאת  מר א. מעודה:

 16 ה, כן, בדיוק. הכנסות מפיקוח עירוני, הפחתה, אנחנו ממש ככ ח ר. גלר:"רו

 17 מה זה זה? מר י. זריהן:

 18 שקל הכנסות. 01,111מעמידים, סך הכל  ח ר. גלר:"רו

 19 הכנסה מפיקוח, תן לי דוגמה מר א. מעודה:

 20 קנסות ח ר. גלר:"רו

 21עשינו הערכה  2100דצמבר  -עשינו הערכה על התקציב בנובמבר מר ח. געש:

 22 אלף שקל. 51בו השנה שההכנסות יני

 23 ממה ההכנסות? מר א. מעודה:

 24 מקנסות. מר ח. געש:

 25 קנסות עירוניים. ח ר. גלר:"רו

 26 תגיד לי, כמה עולה הביטוח... מר י. זריהן:

 27 איזה קנסות?  מר א. מעודה:

 28 אנחנו אחר כך נגיע  ח ר. גלר:"רו
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 1 אלף שקל בשנה. 611עולה  מר י. זריהן:

 2 משהו כזה. ח ר. גלר:"רו

 3 ואין לך שום הכנסות ממנו? אבל דיברנו ... דוחות ולא הדפסתם. . זריהן:מר י

 4 עכשיו אנחנו הולכים... )מדברים ביחד, לא ברור(  ח ר. גלר:"רו

 5שהפעילות שלהם תגדל ולא הצלחנו לגייס פקחים. )מדברים ביחד, לא  מר ח. געש:

 6 ברור( 

 7ים לא קיבל אותם. שניים ...שבאו לפה לראיון לגבי עבודה לחיים וחי מר א. כאכון:

 8 שהתחרו...

 9אלף שקל.  011אלף שקל. עוזרות הפחתה של  251 –תקשוב בתי הספר  ח ר. גלר:"רו

 10 )מר כאכון ברקע, לא ברור( הפיקוח אנחנו ... 

 11 אבי, אנחנו לא שומעים.  כ. גדרון: 'גב

 12 חברים, אתם רוצים לשמוע?  מר ח. געש:

 13 אולי די? ר השמשוני:"ד

 14 רים, חבריםחב מר ח. געש:

 15 אלף שקל. 251תקשוב בתי הספר, הכנסה  ח ר. גלר:"רו

 16 רן, ממתי פתחה המועצה את מחלקת הפיקוח, חמש שנים? מר י. זריהן:

 17 אולי ארבע שנים. ח ר. גלר:"רו

 18אלף שקל וזה הלך וגדל וגדל, הגיע  011ארבע שנים, מאז עשינו תקציב  מר י. זריהן:

 19יש דוחות בהדפסה ומתחילים להגיש שנים דיברנו ש 8וכבר לפני  611-ל

 20 דו"ח ועד היום לא נעשה כלום.

 21אנחנו השנה הולכים להגיש הרבה תביעות, גם שאנחנו מוציאים קנסות  ח ר. גלר:"רו

 22אנשים לא משלמים, לא תמיד. עו"ד ג'ובראן כתובע של המועצה הולך 

 23 להגיש תביעות משפטיות בשביל לאכוף את החוק.

 24 פשר לנקוט הליכי גביהאי א ובראן:'ד ג. ג"עו

 25 זה רק להגיש תביעות. ח ר. גלר:"רו

 26 צריך להגיש אותו לבית משפט, עכשיו השלמנו את כל ההליכים... ובראן:'ד ג. ג"עו

 27 אבל למה כל כך הרבה שנים, זה חמש שנים להשלים...  מר י. זריהן:

 28בקנה כמעט  היום במקרה נפתח הזה, אנחנו מתחילים להגיש עכשיו, יש ובראן:'ד ג. ג"עו
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 1מאה דוחות שהם לא נכנסים פה בתקציב אבל הם דוחות שאמורים 

 2 להיגבות.

 3...חוקי העזר מאפשרים להגיש דוחות. )מדברים ביחד, לא ברור( נדמה  מר ח. געש:

 4... זה חוקי הסביבה, 611לי שהדו"ח הכי גבוה שאישרנו בחוקי העזר 

 5 הכי גבוה.  6,5חוקי העזר נדמה לי 

 6 ה גם וגם.ז ח ר. גלר:"רו

 7 -זה כולל ביג מה ש מר א. מעודה:

 8 כולל ביג.  ח ר. גלר:"רו

 9 אני מקווה ששנה הבאה כבר יהיה דוחות.  מר י. זריהן:

 10 חברים, אני מקווה יותר מכם, כן.  מר ח. געש:

 11אלף שקל זה תוכנית של משרד החינוך, הכנסה  251תקשוב בתי הספר,  ח ר. גלר:"רו

 12במאה אלף שקל, גביה מגני ננות, עדכון אלף שקל. עוזרות לג 251של 

 13לספטמבר לא גובים יותר שכר  0-ילדים אנחנו עושים הפחתה כי מ

 14 לימוד ממשפחות. 

 15 אפרים, תעשה טובה. מר ח. געש:

 16מיליון.  )מר כאכון  0.2-השתתפות משרד החינוך בסחלב הולך לגדול ל ח ר. גלר:"רו

 17 ובדות... ברקע, לא ברור,מדברים ביחד, לא ברור( גננות ע

 18 גם לך הוא ישלם, אל תדאג. מר ח. געש:

 19 בטח, אם אני אחלל שבת. מר א. כאכון:

 20 ...שבע מיליון שקל. ח ר. גלר:"רו

 21אם אני אחלל שבת תאמין לי שהוא... אם אני אחלל שבת. )מדברים  מר א. כאכון:

 22 ביחד, לא ברור( 

 23 אבי, לא קיבלת את זכות הדיבור. מר ח. געש:

 24 צריך לקבל את זכות הדיבור.  לא מר א. כאכון:

 25 אתה לא צריך? מר ח. געש:

 26 כמו שאתה שיקרת אותי ככה אני... מר א. כאכון:

 27 נו, די כבר!  כ. גדרון: 'גב

 28 לא קיבלת את זכות הדיבור. מר ח. געש:
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 1 אני היום ...תענה לשאילתה. מר א. כאכון:

 2העלות חברים יקרים, באמת מזל שהטכנולוגיה היום מאפשרת ל מר ח. געש:

 3 לפייסבוק את כל האס.אמ.אסים שלך ואז אלוהים יראה אותך.

 4 תעלה, תעלה, תעלה את האס.אמ.אסים, תעלה, תעלה מר א. כאכון:

 5 די, די, די כ. גדרון: 'גב

 6 ננות עובדות ... ח ר. גלר:"רו

 7 תעלה, תעלה...  מר א. כאכון:

 8 אבי, אבי כ. גדרון: 'גב

 9 מי שעושה רעש זה אתה. מר ח. געש:

 10 אתה חבר מועצה כ. גדרון: 'גב

 11 חסר לך כמה משרוקיות, ניתן לך. מר ח. געש:

 12 ...גם נשלח אותך הביתה. מר א. כאכון:

 13 אבי, אתה חבר מועצה, אתה צריך לדעת מינימום  כ. גדרון: 'גב

 14 אם לא אני אשלח אותך אלוהים ישלח אותך הביתה מר א. כאכון:

 15 וקים.אתה צריך לדעת מינימום את הח כ. גדרון: 'גב

 16על מה שאתה עושה, אתה את ה)מלה לא ברורה( של פרדס חנה כרכור  מר א. כאכון:

 17 והחילול שבת

 18 די, לא רוצים לשמוע אותך.  דובר:

 19חברים, לא תהיה לך ברירה... נרים להצבעה ונלך הביתה. )מדברים  מר ח. געש:

 20ביחד, לא ברור( אתה לא תפוצץ את הישיבה כמו שאתה רוצה, אני 

 21אני אתעקש לאשר את עדכון התקציב, מי בעד עדכון  אומר לך,

 22 התקציב? 

 23 לא, מה זה? מר י. זריהן:

 24אני לא )לא ברור(! אני לא יכול... אתה רוצה שאני אעמיד להצבעה חבר  מר ח. געש:

 25 מועצה ... להוציא אותו אפשר יהיה להוציא אותו.

 26 תעלה את השאילתה עכשיו. מר א. כאכון:

 27 אבי כ. גדרון: 'גב

 28 זה הכל!  ח. געש:מר 
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 1 אתה כנראה לא יודע את החוקים, זה המינימום כ. גדרון: 'גב

 2 החוקים של... מר א. כאכון:

 3 מינימום של חבר מועצה זה לדעת חוקים.  כ. גדרון: 'גב

 4 יום חמישי הוא היה צריך... מר א. כאכון:

 5ר... מינימום של חבר מועצה זה לדעת חוקים, בישיבה כזאת אי אפש כ. גדרון: 'גב

 6 אתה לא יודע את החוקים. תפסיק, תן לנו... 

 7 ... נגמר!  מר ח. געש:

 8 אל תבלבל את המוח. כ. גדרון: 'גב

 9 אם היה רוב לעשרה אנשים הייתי... סדר היום.  מר ח. געש:

 10 אתה צריך לדעת במינימום את החוקים. כ. גדרון: 'גב

 11 ם איתו.לא הבטחתי לו כלום, הוא לא מבין את מה שמדברי מר ח. געש:

 12 ...ישיבת תקציב, די!  כ. גדרון: 'גב

 13 אתה הבטחת לי בתחילת הישיבה שבוע עבר.  מר א. כאכון:

 14בישיבה מן המניין, בישיבת תקציב אי אפשר להעלות כלום, הגיע הזמן  מר ח. געש:

 15שתלמד משהו! לא למדת כלום, לא שכחת כלום!  לא למדת כלום, לא 

 16 שכחת כלום. 

 17 קרת...אתה שי מר א. כאכון:

 18 הישיבה הבאה זה ישיבה מן המניין. )מדברים ביחד, קטע לא ברור(  כ. גדרון: 'גב

 19אני אעמיד להצבעה עכשיו על פי חוק המועצות להוציא אותו מהישיבה,  מר ח. געש:

 20 אם יהי הרוב של שני שליש הוא יצא מהישיבה.

 21 אל תעשה את זה, עזוב.  דובר:

 22. אי אפשר לנהל ישיבה, מה אתה רוצה? אי אי אפשר לנהל ככה ישיבה מר ח. געש:

 23 אפשר לנהל ישיבה.

 24 אנחנו דנו על זה בהנהלה...  דובר:

 25 אתם לא רוצים לנהל ישיבה? לא צריך.  מר ח. געש:

 26 נצביע וגמרנו, מה הבעיה? אפשר להצביע.  )מדברים ביחד, לא ברור( דובר:

 27 תעשה הצבעה ...  מר י. זריהן:

 28 ים לעשות את זה. אנחנו לא רוצ כ. גדרון: 'גב
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 1 אתה רוצה שאני אהפוך את השולחן? מר י. זריהן:

 2 כן... )מדברים ביחד, לא ברור(  דובר:

 3 אין לך כוח יוסי להפוך את השולחן.  כ. גדרון: 'גב

 4 אני עכשיו לא מבין מה קרה.  מר א. מעודה:

 5 הוא לא נותן להעביר...  כ. גדרון: 'גב

 6ו, אל תעני לו ואף אחד, הוא ימשיך, הוא הגזבר ימשיך לנאום וזה מר א. מעודה:

 7 יצעק...

 8 חברים, די.  מר ח. געש:

 9שקל, מזכירים  2,111 –... מנב"ס  5,111השתתפות הורים בקייטנות,  ח ר. גלר:"רו

 10 611אלף שקל, חוק שילוב סייעות  011-אלף שקל, שרתים ב 01-עדכון ב

 11אלף שקל,  001אלף שקל נוספים הכנסה ממשרד החינוך. עדכון חומרים 

 12 שקל. 3,111סל תלמיד 

 13 רן, רן, אני מציע, הסכומים המהותיים... עזוב את זה. מר א. אטיאס:

 14 ... רוצים לשמוע. באמת, נו מה. מר י. זריהן:

 15 011, השתתפות משטרת ישראל 01,111-גביה ... מוסדות חינוך עדכון ב ח ר. גלר:"רו

 16אלף שקל,  08אלף שקל נוספים, השתתפות משרד החינוך בהדרכה 

 17, הסעות חינוך רגיל, יש פה 0,1השתתפות משרד החינוך בקב"סים 

 18אלף שקל נוספים,  051העברה מחינוך רגיל לחינוך מיוחד סך הכל 

 19הכנסה ממשרד החינוך. השתתפות משרד החינוך בספריות, היום אין 

 20השתתפות בכסף, יש רק בשווה כסף, אנחנו מבטלים את הסעיף גם 

 21 01,111, נגיע אחר כך להוצאות. בתרבות תורנית בהכנסה וגם בהוצאה

 22שקל נוספים הכנסה, השתתפות ממשלה במוקדי נוער, תוכנית 

 23שקל נוספים, השתתפות  8,111אלף שקל, דמי קייטנה  61ממשלתית 

 24משרד הקליטה בקייטנות של העדה האתיופית השנה לא השתתפו, כל 

 25סך הכל התוספת  סעיפי הרווחה אנחנו עשינו, יש הרבה מאוד סעיפים,

 26אלף שקל. הכנסות מכנס מחזור, לא עשינו השנה את  222בהכנסה זה 

 27, 51-ו 51הכנס, ביטלנו גם, הכנסות מהמשרד וגם הכנסות עצמיות זה 

 28אלף שקל, הכנסות  911אלף שקל,  011שכר דירה זה תוספת של 
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 1מריבית יש השנה ועדת השקעות מאוד פעילה ויש הכנסות יפות 

 2מיליון שקל הכנסות מריבית, חל"ז מעביר למועצה  2.0ל מריבית, סך הכ

 3אלף שקל לשנה, והכנסות שנים קודמות  031הכנסות על התפעול בסך 

 4 זה הכנסות סך הכל הכנסות . 505ממשרד החינוך 

 5 ומה עם הריביות ששילמנו, זה הלוואות? מר י. זריהן:

 6 לא שילמנו ח ר. גלר:"רו

 7 קיבלנו  מר ח. געש:

 8 תעזוב את מה שקיבלנו, יש גם  מר י. זריהן:

 9יש עדכון קטן של הלוואות בגלל ה... הוצאות, שכר ומשכורות של  ח ר. גלר:"רו

 10 אלף שקל. 081נבחרים, הפחתה של 

 11 של מי? של מי? מר י. זריהן:

 12 נבחרים ח ר. גלר:"רו

 13 מה זה נבחרים? מר י. זריהן:

 14 וכבא סגן וממלא מקום.נבחרים זה חיים געש ראש המועצה ואלדד בר כ ח ר. גלר:"רו

 15 הורדתם להם מהשכר? מר י. זריהן:

 16לא, חשבנו שיהיו עדכונים כאלה ואחרים, השנה אין עדכונים, זה השכר  ח ר. גלר:"רו

 17. נסיעות לחו"ל לא היו נסיעות לחו"ל, ביטלנו את הסעיף, 0,0,1,111

 18ספרות מקצועית, הנבחרים לא משתתפים, לא משתמשים בסעיף אז 

 19שקל. רכבים ראש המועצה, אחד חדש  2,111את הסעיף של אנחנו נבטל 

 20אלף  61ואחד ישן, עדכונים. משכורת ושכר אגף המזכירות הפחתה של 

 21אלף שקל, הייתה קפיצה  91שקל. בחשמל בניין המועצה יש פה תוספת 

 22מסוימת, אנחנו בודקים את העניין מול חב' החשמל, לקחנו מהנדס 

 23חנו מתקצבים, בחב' חשמל טוענים חשמל שבודק את העניין, כרגע אנ

 24שיש הפרשים משנים קודמות שלא חייבו אז הנושא בבדיקה. מים יש 

 25 5,111, משרדיות 81אלף שקל. בולים וטלפון הפחתה של  85הפחתה של 

 26 אלף שקל. 021-ל 51-שקל כתוספת, הוצאות שונות, העלאה מ

 27 כמה?  מר י. זריהן:

 28 אלף שקל. 021-ל 51-מ ח ר. גלר:"רו
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 1 זה הוצאות שונות של מה? י. זריהן:מר 

 2 זה הוצאות שונות של המזכירות, כל מיני סקרים שאנחנו עושים.  ח ר. גלר:"רו

 3 מה זה סקרים? מר י. זריהן:

 4 התוספת של החשמל זה בניין המועצה או כל...  מר ע. כחלון:

 5 רק בניין המועצה.  ח ר. גלר:"רו

 6פה התקלה ואנחנו לקחנו מהנדס אנחנו חושבים שאנחנו יודעים אי מר ח. געש:

 7 לבדוק.

 8חשבון מחב' חשמל באיזשהו חודש עם פער אדיר, אנחנו בודקים את  ח ר. גלר:"רו

 9 זה. 

 10 אלף שקל הנוספים? 1,-מה זה ה... מה זה ה מר י. זריהן:

 11 כל מיני הוצאות של יועצים. אני אתן לך את הדף פירוט. מה זה? ח ר. גלר:"רו

 12 את האיזון תקציב?אתה הכנת  מר י. זריהן:

 13כן, אחר כך אם תהיה הפסקה אני אעביר. רכישת ציוד יסודי, בעיקר  ח ר. גלר:"רו

 14אלף שקל. ריהוט משרדי למועצה. אחזקת  81-ריהוט משרדי עדכון ב

 15 .51מחשבים, תוספת של 

 16 עד היום לא עשית מכרז...  מר י. זריהן:

 17 זה ...  ח ר. גלר:"רו

 18 ה שעברה.גם בתקציב של שנ מר א. כאכון:

 19 למה אתם לא עושים מכרזים? ... מר י. זריהן:

 20 מכרזים. 81השנה עשינו   ח ר. גלר:"רו

 21 אלף שקל בלי מכרז, למה?  51... מר י. זריהן:

 22למרות שגעש שנה שעברה הבטיח וזה כתוב בפרוטוקול כשישבתי אתך  מר א. כאכון:

 23 ואמרתי את זה.

 24 לף שקל.א 51הצטיידות מחשבים מוסיפים  ח ר. גלר:"רו

 25 ...הצטיידות? מר י. זריהן:

 26אלף,  21הצטיידות לבתי ספר ומוסדות המועצה. ניקיון תוספת של  ח ר. גלר:"רו

 27אלף,  51אלף, סעיף השתלמויות הפחתה של  51יחסי ציבור, הפחתה של 

 28 אלף שקל. 811הוצאות משפטיות תוספת של 
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 1 טיות את כל התביעות...אני יכול לקבל, אני יכול לקבל בהוצאות משפ מר י. זריהן:

 2 בוודאי, בסדר ח ר. גלר:"רו

 3 יש כרטיס הנהלת חשבונות של הוצאות משפטיות. מר ח. געש:

 4תסמן יוסי את הסעיפים שאתה רוצה לקבל. מבקר הוצאות שונות  ח ר. גלר:"רו

 5אלף  25שקל, ממונה בטיחות בתעבורה הפחתה של  5,111מבטלים 

 6 שקל.

 7 נכנס מאוחר לעבודה? למה? בגלל שהוא מר י. זריהן:

 8 בדיוק ח ר. גלר:"רו

 9 אבל תגיד לי משהו אחר. מר י. זריהן:

 10 כן ח ר. גלר:"רו

 11אם אנחנו אפרופו תעבורה אז אותו קצין בטיחות שהיה זול... השכר  מר י. זריהן:

 12 יותר יקר, נכון?

 13 לא, מי שזכה למיטב זכרוני זה הכי זול. ח ר. גלר:"רו

 14 ול?הכי זעלות שכר  מר י. זריהן:

 15 שקל. 9,111 ח ר. גלר:"רו

 16 אבל אתה אמרת לי שביקשת אישור להגדיל את השכר, להגדיל את ה... מר י. זריהן:

 17 קודם כל זה לא שכר. ח ר. גלר:"רו

 18 אמרת שזה היה  מר י. זריהן:

 19 זה לא שכר. ח ר. גלר:"רו

 20הסכום שלו היה נמוך מדי וביקשת להגדיל, ביקשת להגדיל כי לקחת  מר י. זריהן:

 21 מישהו יותר יקר או ביקשת ...

 22 . אין לו שכר יוסי, הוא 9,111-לא, להפך, זה היה יותר זול, זה ה ח ר. גלר:"רו

 23 הוא עובד חשבונית. דובר:

 24 הוא עובד חשבונית כקבלן. מר י. זריהן:

 25 נכון ח ר. גלר:"רו

 26 אין בעיה, אבל מי שזכה במכרז זה לא הזול, זה היקר. מר י. זריהן:

 27 לא נכון. ח ר. גלר:"רו

 28 זה לא נכון? מר י. זריהן:
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 1 לא ח ר. גלר:"רו

 2 בסדר יו 

 3 שקל 9,111 ח ר. גלר:"רו

 4 ככה אני הבנתי ממך. מר י. זריהן:

 5 לא, לא נכון. ח ר. גלר:"רו

 6 אתה אמרת לי שביקשת ממנו להקטין כי הוא יקר. מר י. זריהן:

 7 מה פתאום. ח ר. גלר:"רו

 8 זה מה שאמרת לי. מר י. זריהן:

 9מתי ביקשתי להקטין? היה תקציב מקורי ועכשיו עושים הפחתה אבל  גלר:ח ר. "רו

 10אלף  281תבדוק, אין בעיה. שכר משכורת אגף הכספים, הפחתה של 

 11שקל. היה מתוכנן לקלוט עובדת חדשה, לא קלטנו. עבודות קבלניות 

 12 אלף שקל תוספת.  81אלף שקל,  051

 13 איזה קבלניות? מה? מר י. זריהן:

 14 ני אביא את הזה, את הפירוט, בסדר?א ח ר. גלר:"רו

 15 איזה, מה הכוונה קבלניות? מר י. זריהן:

 16 זה קבלניות ח ר. גלר:"רו

 17 איזה סוג של קבלנית? מר י. זריהן:

 18 מה שלא מבצעים עובדי מועצה אלא אנחנו רוכשים את השירות בחוץ.  ח ר. גלר:"רו

 19 כמו מה? מר י. זריהן:

 20 ועץ בטיחות ויועץכמו יש יועץ נגישות וי ח ר. גלר:"רו

 21 אבל אם ... במועצה, למה יועץ בטיחות? מר י. זריהן:

 22 מה פתאום, באמת נו. מר ח. געש:

 23 לעניין מתקני משחקים ח ר. גלר:"רו

 24 אמרת יועץ בטיחות? מר ח. געש:

 25כן, אבל יש כל מיני, יש מוסדות חינוך ויש רגיל ויש בבטיחות בעבודה  ח ר. גלר:"רו

 26 ש, היום אחרי שאין לנו ואנחנו ... י

 27 אני עושה סקר על כל ה...  מר ח. געש:

 28 יועצת ביטוח ח ר. גלר:"רו
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 1אחרי מה שקרה בת"א בכל מדינת ישראל עושים סקרים על הסלים, לא  מר ח. געש:

 2פאבל, יהודה עמר רק למתקני משחקים מוסמך, וגם לרמת ביקורת 

 3ל כל נדמה לי חודשית, אבל לסלים למשל אני לוקח בדיקה חיצונית ש

 4 הסלים בכל המוסדות חינוך וכל השטחים הציבוריים.

 5 למה, האנשים שאצלנו לא יכולים לעשות? מר י. זריהן:

 6 הם לא למדו את זה, אין להם הסמכה לזה. מר ח. געש:

 7 אז למה יש להם כן? מר י. זריהן:

 8 למתקני משחקים במוסדות חינוך.  מר ח. געש:

 9 מועצה לבדוק מתקני משחקים כל הזמן?זה העבודה של אותו עובד  מר י. זריהן:

 10 במוסדות חינוך. מר ח. געש:

 11 יש לו עוד דברים. ח ר. גלר:"רו

 12 כמה פעמים בשנה צריך לבדוק את המתקנים? מר י. זריהן:

 13 אחת לחודש את כל המתקנים. ח ר. גלר:"רו

 14 אחת לחודש? מר י. זריהן:

 15 כל המתקנים. ח ר. גלר:"רו

 16 לרבעון, יש לך אחת לחודש... ואחת לרבעון? ואחת מר ח. געש:

 17אני רק אומר לך משהו אחד, נחמיה, תקשיב, נחמיה, תקשיב טוב, אני  מר א. כאכון:

 18 הולך, גם אתה חיים, תקשיבו, כל עוד ....

 19 לא מעניין מה שהוא אומר... בחירות? שילך ל... דובר:

 20 הבאתי אנשים. מר א. כאכון:

 21 .. )מדברים ביחד, לא ברור(הבאת אנשים כמו שאתה עושה. כ. גדרון: 'גב

 22 ...אני לא סמרטוט. )מדברים ביחד, לא ברור(  מר א. כאכון:

 23 יוסי, בוא תקשיב... )מדברים ביחד, לא ברור(  מר ח. געש:

 24אלף  1,אלף שקל נוספים. אגרות בתי משפט  02תשלום למשרדי הגביה  ח ר. גלר:"רו

 25 שקל. שמירה וגביה, אגרות אנחנו, הגשת תביעות

 26כשאני מגיש תביעה אני צריך להגיש אגרת בית משפט, אני בתחילת  געש: מר ח.

 27 שנה עושה הערכה כמה יעלה לי ובמשך השנה עולה לי יותר.

 28שקל. במלוות יש מלוות של הבנקים, יש קרן  01,111שמירה הפחתה של  ח ר. גלר:"רו
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 1, 01ריבית והצמדה, יש עדכון לפי לוח סילוקין. שכר שפ"ע, הפחתה של 

 2 קת רכב יש פה התאמה להוצאות בפועל.אחז

 3 אלף שקל בשנה? 1, מר י. זריהן:

 4 אלף שקל. 31עדכון לרכבים, יש רכבים  ח ר. גלר:"רו

 5אלף שקל בשנה זאת אומרת שאתה כנראה מתכוון להגיע בשנה  31 מר י. זריהן:

 6 מיליון שקל.  8.5-הבאה ל

 7 מיליון שקל? 8.5-יש רכבים כאלה ואחרים... איך אני מגיע ל ח ר. גלר:"רו

 8 מיליון שקל. 0.5מיליון שקל עוד מיליון שקל דלק, זה  8.5-תוסיף על ה מר י. זריהן:

 9לא, זה כולל הכל, זה כולל דלק, הכל. זה כולל הכלה כל הכל, ביטוחים,  ח ר. גלר:"רו

 10 טסט, רישוי.

 11 מיליון שקל בשנה. 8.5-ל 8מיליון שקל ,בין  8 מר י. זריהן:

 12 ממש לא, איך אתה, שכר  לא, ח ר. גלר:"רו

 13 רכבים. 01יש לך  מר י. זריהן:

 14 לא, אין לנו. ח ר. גלר:"רו

 15 אין? מר י. זריהן:

 16 אין לנו. 01 ח ר. גלר:"רו

 17 תספור עוד פעם. מר י. זריהן:

 18 כולל העגלות? ח ר. גלר:"רו

 19 לא, לא, לא מר י. זריהן:

 20 . 01אין  ח ר. גלר:"רו

 21 תספור... מר י. זריהן:

 22 ניקוי רחובות ח ר. גלר:"רו

 23הכרכרה שקנינו לכיכר... נורית, הכרכרה שקנינו לכיכר היא לוקחת את  מר ח. געש:

 24אלף שקל. רכבי טיאוט, התאמה  011כל הדלק. שכר ניקוי רחובות 

 25רכישה למחלקת שפ"ע, ניקוי  –להוצאה בפועל. כלים ומכשירים 

 26אלף שקל. שכר התאמה של  21רחובות, הוצאות שונות הפחתה של 

 27שקל, טלפון הפחתה של  2,111שקל, מינורי, רכב התאמה של  2,111

 28איסוף רגיל ותוספת  251-שקל, באיסוף אשפה יש הפחתה ב 0,111
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 1 ...251לפינוי פסולת גושית אותו סכום 

 2 איסוף, איסוף אשפה הכוונה ביתית?מה  מר י. זריהן:

 3 , אשפה ביתית. 3,251 ח ר. גלר:"רו

 4 למה ... מר י. זריהן:

 5 כי בסך הכל כשעשינו מכרז . גלר:ח ר"רו

 6 פרדס חנה... מר י. זריהן:

 7המכרז שלנו זה הוצאה גלובלית חודשית בלי שום קשר לתוספת, אנחנו  ח ר. גלר:"רו

 8 לא משלמים פר טון...

 9 ...במכרז זה משהו שהוא סגור, איך זה יורד? מר י. זריהן:

 10שתנה לפי הטונה של זה משתנה, יש הצמדה למדד ויש רכיב שהוא מ ח ר. גלר:"רו

 11היטל הטמנה, אז היטל הטמנה אנחנו משערים כמה טונות יש פינוי 

 12אלף  251ובהצמדה אי אפשר לדעת מה תהיה ההצמדה. תיקח באחוזים 

 13אלף שקל,  1,מיליון זה אחוזים בודדים. רכישת פחי אשפה  3.5-שקל מ

 14יש גם במכירות הייתה תוספת גם. השתתפות באיגוד ערים וטרינרי, 

 15התאמה למכרז שעשינו,  –תאמה לתקציב של האיגוד, הדברה ה

 16שקל,  01,111שקל עדכון, אירוח ... רכבים, מיגון  01,111משכורות 

 17שקל, שתיה וכיבוד, הקמת  5,111אחזקת בסיס הפעלה של מתנדבים 

 18מג"ב, פלוגה חדשה, אישרנו תקציב אבל אין לנו יכולת לממש. משמר 

 19אלף שקל הפחתה, רצינו  61כורת ושכר שקל נוספים, מש 2,111 -אזרחי

 20-לקלוט עובד חדש להג"א, מחלקת הג"א ולא קלטנו כרגע, מתוכנן ב

 21. תיקונים במקלטים יש הפחתה כי היום השקענו הרבה מאוד 2108

 22במקלטים אז התחזוקה השוטפת ירדה. כיבוי אש הפחתה, הוצאות 

 23 שקל, רשימה של 2,111-מל"ח הפחתה, ספרות מקצועית התאמה ב

 24רכבים, התאמת הוצאות. הוצאות משרד מהנדס, כל מיני הוצאות 

 25 שונות וקטנות.

 26 מה זה רכב לאוניד, עוזר מהנדס? מר י. זריהן:

 27 יש עוזר מהנדס, נכון.  ח ר. גלר:"רו

 28 תגיד לי, כל הרכבים האלה רן זה בקנייה, נכון? מר י. זריהן:
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 1 הכל בקנייה. ח ר. גלר:"רו

 2 נה בליסינג?למה אתה לא קו מר י. זריהן:

 3 הנה, עכשיו אנחנו  ח ר. גלר:"רו

 4אלף  311, 11,-כמה שילמת השנה על אחזקה של רכבים? שילמת קרוב ל מר י. זריהן:

 5 שקל.

 6 רכבים. 25, 21יכול להיות, יש בערך  ח ר. גלר:"רו

 7 כל הרכבים שאתה קונה הם רכבים ישנים או מהשכרה  מר י. זריהן:

 8 כן ח ר. גלר:"רו

 9או מליסינג, הרכבים האלה מגיעים לפה... תכף אני אגיד לך מה, כל  מר י. זריהן:

 10 –אחד נכנס למוסך זה ים של כסף, קח בליסינג תפעולי, תגמור שלוש 

 11 ארבע שנים, תחזיר את האוטו, קח חדש.

 12, להחליט האם 2108-ביקשתי מהיועץ שנכנס לעבודה לעשות דו"ח ב ח ר. גלר:"רו

 13 עדיף לקחת בליסינג. עדיף לנו לקנות את הרכבים או ש

 14 מה זה שייך? מה?  מר י. זריהן:

 15 הוא יגיש את הדו"ח ח ר. גלר:"רו

 16 אלף שקל אחזקה... 311, 11, מר י. זריהן:

 17 שקל בחודש ליסינג זה גם לא מעט.  8,111וגם לשלם  ח ר. גלר:"רו

 18בסדר, לא מעט, אבל פה אתה קונה את האוטו, אתה גם מפסיד את  מר י. זריהן:

 19מאה אלף שקל, אתה מוכר אותו האוטו? קנית אוטו ב הפחת של

 20 אחרי...

 21אבל גם הליסינג לא נותן לך כסף בחינם, הליסינג זה במקום לקחת  מר ח. געש:

 22הלוואה בבנק אני לוקח דרך יד שלישית. עכשיו עשינו בדיקה לפני 

 23מספר שנים של הליסינג, התוצאות לא היו חד משמעיות. הבעיה 

 24 מחיר הכסף. המרכזית בליסינג זה

 25 אחרי שתעשה בדיקה תראה כמה זה כן שווה. מר י. זריהן:

 26אני לא מכיר... אני לא מכיר אף אחד שנותן לי הלוואה בגלל העיניים  מר ח. געש:

 27 היפות שלי. 

 28בסדר, אבל אתה לא מכיר אף אחד, אני לא מכיר מועצה שקונה רכבים  מר י. זריהן:
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 1, מיליון שקל בשנה 311אחרי השכרה ואחרי ליסינג ועוד משלמת 

 2 אחזקה.

 3בשביל זה אחרי הרבה זמן הגיע להנה האיש הזה, אני מקווה שהוא  מר ח. געש:

 4 יהיה שווה את משקלו בזהב, מאוד מקווה.

 5 ו...יש גידול ברכבים עכשי דובר:

 6איזה גידול, חברת השכרה נהייתה המועצה, גידול אתה אומר? אנחנו  מר י. זריהן:

 7 חברת ליסינג המועצה... 

 8תושבים שצריך לתת להם שירות, אי אפשר לנסוע  3,111-גם גדלנו ב מר ח. געש:

 9 יותר עם אופניים.

 10אלף תושבים כמה היה  81אני אשאל אותך שאלה אחרת, כשהיינו  מר י. זריהן:

 11 לכם?

 12 פחות ונתנו שירות פחות, הרבה פחות. מר ח. געש:

 13 , איזה שירות אתה נותן להם?01מכוניות, אתה היום על  0היו  מר י. זריהן:

 14 יותר טוב. מר ח. געש:

 15 יותר טוב? מר י. זריהן:

 16 אבל בשביל ה... בוא תגמור, יוסי. מר ח. געש:

 17ניות שעומדים פה בחוץ דלק ...שירות יותר טוב, כן. כמה עולים המכו מר י. זריהן:

 18 בשנה? אני אומר לך שהם עולים חצי מיליון ...

 19 אבל בליסינג גם הדלק יעלה. מר ח. געש:

 20 מה זה שייך לליסינג בכלל?  מר י. זריהן:

 21 בליסינג הדלק יעלה לך גם ככה. מר ח. געש:

 22אחוז מהאוטו  51אז תחשוב לבד למה אוטו שעומד פה בחוץ עולה  מר י. זריהן:

 23וד למישהו, למה, סתם? האוטו הזה עושה פרופר עבודה, הוא עולה שצמ

 24 חצי ממה שעולה אוטו צמוד, למה אתה שואל אותי?

 25 לא הבנתי את הטענה. ח ר. גלר:"רו

 26 תמשיך מר י. זריהן:

 27 מה זה קשור לאוטו צמוד? ח ר. גלר:"רו

 28 לא, לא מר י. זריהן:
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 1 ון שקל. השתתפות בהוצאות...הנדסה, עדכון מילי –עבודות קבלניות  ח ר. גלר:"רו

 2 שניה, באיזה סעיף אתה? מר י. זריהן:

 3 . 0,82בהנדסה,  ח ר. גלר:"רו

 4 ?,0 מר י. זריהן:

 5 82 ח ר. גלר:"רו

 6 שקל? 5,111מהנדס  מר י. זריהן:

 7 מיליון שקל עדכון... 2לא, אחר כך. איפה שהיה  ח ר. גלר:"רו

 8 מה זה עבודות יועצים? מר י. זריהן:

 9 זה החברה שעובדת אצלנו ועבודות של תכנון ופיקוח ח ר. גלר:"רו

 10 איזה חברה, בר טכנולוגית? מר י. זריהן:

 11 בר טכנולוגית, כן.  ח ר. גלר:"רו

 12 בר טכנולוגית? מר י. זריהן:

 13 כן ח ר. גלר:"רו

 14 מיליון שקל, כמה הם קיבלו בשנה שעברה על כל העבודה שלהם? מר י. זריהן:

 15הזה זה לא כולל רק אותם, זה עבודות תכנון והיום עוד פעם, הסכום  ח ר. גלר:"רו

 16 אנחנו הגברנו את ההוצאה 

 17 כמה הם מקבלים בשנה? מר י. זריהן:

 18 מקבלים ח ר. גלר:"רו

 19 מיליון? 2.5אתה יכול להגיד לי?  מר י. זריהן:

 20 מיליון. 0.5לא, הרבה פחות, אני מניח משהו כמו  ח ר. גלר:"רו

 21 מיליון. 2.5מר שיש עוד מיליון חריגה, זה מיליון ואתה או 0.5 מר י. זריהן:

 22 לא חריגה, כל היתר זה הוצאות אחרות. ח ר. גלר:"רו

 23 בסדר מר י. זריהן:

 24מיליון...לפי החלק שלנו. העתקות  0.6השתתפות בהוצאות ועדה בזכרון  ח ר. גלר:"רו

 25 אלף שקל.  091-וצילומים עדכון ל

 26 מה אתם מצלמים בחוץ? מר י. זריהן:

 27 תוכניות ר:ח ר. גל"רו

 28 כל התוכניות שמגישים לקבלנים וכל זה?  מר י. זריהן:
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 1 מכרזים, רכבים  ח ר. גלר:"רו

 2 את הצילומים אתה עושה אצל מישהו אחד? מר י. זריהן:

 3 אני חושב שהרוב פה, הרוב בעסק פה של  ח ר. גלר:"רו

 4 איפה? מר י. זריהן:

 5 יש פה... ח ר. גלר:"רו

 6 אצלו? רוב הצילומים זה מר י. זריהן:

 7 אני חושב. אחזקות רכב, הוצאות תקשורת... ח ר. גלר:"רו

 8 מה זה רונן? מר י. זריהן:

 9 רונן זה עובד, שיהיה להם יותר קל ח ר. גלר:"רו

 10 מי זה רונן? מר י. זריהן:

 11שקל,  8,111עובד בתפעול. כן, קוראים לו רונן. הוצאות משרדיות  ח ר. גלר:"רו

 12 אלף שקל. 211חומרים לאחזקת כבישים, הוספת 

 13 איזה חומרים?  מר י. זריהן:

 14 בעיקר זה אספלט, מחלוטה, חומר גרוס, כל מה שהולך ח ר. גלר:"רו

 15 אלף שקל חוץ מהקבלנים שעובדים? 551 מר י. זריהן:

 16אלף  ,0-זה החומר. אחזקת מחפרון זה ישן, מכרנו אותו, יש הפחתה ב ח ר. גלר:"רו

 17אלף שקל. עבודות  21-ן לשקל, אחזקת רכבים, כלים ומכשירים, עדכו

 18אלף שקל, לקחנו  551-אחזקת כבישים קבלניות, הגדלנו את זה ב

 19 עובדים שהעבודה שלהם ...

 20 של מי המזדה?  מר ע. כחלון:

 21 איזה מזדה? ח ר. גלר:"רו

 22 אלף... 38מחלקת תפעול  מר ע. כחלון:

 23 יש בתפעול שתי מזדות.  ח ר. גלר:"רו

 24 של מי? מר ע. כחלון:

 25 מחלקתיות, עובדים, זה גם משתנה. ח ר. גלר:"רו

 26 מחלקתית? מה, זה ...  מר ע. כחלון:

 27 טנדר. ח ר. גלר:"רו

 28 אה, זה טנדר מזדה. מר ע. כחלון:
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 1 זה שני טנדר, שתי מזדות, כל יום חונות פה אחרי יום עבודה. ח ר. גלר:"רו

 2 מה זה עבודות קבלניות לאחזקת כבישים?  מר י. זריהן:

 3ם שלקחנו עובדים שעושים תמרורים, עובדים עם מדרכות, זה עובדי ח ר. גלר:"רו

 4 כבישים, הכל.

 5 איזה תמרורים, תמרורים זה קבלן. מר י. זריהן:

 6 תמרורים אנחנו עושים. מחליפים ח ר. גלר:"רו

 7 לא תמרורים, סליחה, השלטי רחובות. מר י. זריהן:

 8 פה כתוב תמרורים, לא כתוב שלטי רחוב.  מר ח. געש:

 9 אלף שקל הוצאה סה"כ. משכורת 011משהו אחר. אחזקת מבנים  ח ר. גלר:"רו

 10 551זה הכל שלטים, סליחה  מר י. זריהן:

 11 לא הכל שלטים. ח ר. גלר:"רו

 12 אלף. 651 מר י. זריהן:

 13 עוד פעם, זה עובדים שעושים את העבודות.  ח ר. גלר:"רו

 14עובדים  לקחת קבלן שיעשה את העבודות האלה לא היה יותר זול? כמה מר י. זריהן:

 15 אלף שקל?  551זה 

 16 זה חלק ח ר. גלר:"רו

 17 אלף? 551כמה עובדים זה  מר י. זריהן:

 18 תיקח הכנסה ממוצעת.  ח ר. גלר:"רו

 19 תחלק  מר ח. געש:

 20 אלף שקל לעובד. 1, ח ר. גלר:"רו

 21 עובדים בערך.  0 מר ח. געש:

 22 יש פה הוצאות צביעה. ח ר. גלר:"רו

 23 עלות שכר, עלות שכר... מר ח. געש:

 24 אלף שקל.  1, ר י. זריהן:מ

 25 צביעת כבישים...  דובר:

 26 אבני שפה, מאיפה אתה יודע? ...  מר י. זריהן:

 27אלף שקל  ,0אלף שקל נוספים. רכב  01משכורת, אחזקת מבנים  ח ר. גלר:"רו

 28אלף שקל, יש רכב ישן, רכב חדש... חומרים  82נוספים...  רכב, 
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 1אלף  03התאמה  – אלף שקל. משכורת 051לאחזקת מבנים, תוספת 

 2, 21, משכורת הפחתה של 051-שקל, בטיחות מוסדות ציבור הפחתה ל

 3 אחזקות רכב

 4 מה זה משכורת? מי זה המשכורת מדור חשמל?   מר י. זריהן:

 5 חשמלאים במועצה. 0מדור חשמל יש היום  ח ר. גלר:"רו

 6 חשמלאים? 0במועצה יש  מר י. זריהן:

 7 שני צוותים. ח ר. גלר:"רו

 8 כל התאורת רחובות למשל של העמודים הנמוכים אנחנו עושים לבד.  :מר ח. געש

 9 ומה הם עושים... חשמל?  מר י. זריהן:

 10 הכל, מבנים. מר ח. געש:

 11 0.0-אלף שקל ל 811מטר...עבודות קבלניות, הוספה של  6פנסים עד  ח ר. גלר:"רו

 12 651מיליון. הוצאה על חשמל, על תאורה, תשלום לחב' חשמל תוספת 

 13 שקל.אלף 

 14 כמה? מר י. זריהן:

 15 תוספת, סך הכל  ח ר. גלר:"רו

 16 עבודות קבלניות, מה זה עבודות קבלניות? מר י. זריהן:

 17 קבלניות זה   ח ר. גלר:"רו

 18 שאול אזולאי? מר י. זריהן:

 19 בעיקר, בעיקר ח ר. גלר:"רו

 20 בשנה.  0,011,111 מר י. זריהן:

 21 בעיקר הוא, לא הכל אבל בעיקר.  ח ר. גלר:"רו

 22 , איך אני? 311אם היית עושה מכרז זה היה עולה  י. זריהן:מר 

 23 עשינו מכרז נעשה מכרז ונראה.  ח ר. גלר:"רו

 24 עשינו מכרז. מר ח. געש:

 25 פעמיים כבר. ח ר. גלר:"רו

 26 עשינו... ובראן:'ד ג. ג"עו

 27 ביטלנו אותו, יוסי יודע. ח ר. גלר:"רו

 28הקפיצו את המכרז פי  ביטלנו את המכרז כי ביקשתם דברים שהם מר י. זריהן:
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 1 שתיים, לא עושים את זה... 

 2 0-ו 8תראה,  העבודות שאנחנו מבצעים גם איתו מקבלים הצעות מחיר,  ובראן:'ד ג. ג"עו

 3 הצעות מחיר.

 4ג'ובראן, אתה יודע טוב מאוד איך מקבלים את ההצעות, שאני אגיד לך  מר י. זריהן:

 5 איך מקבלים את ההצעות? 

 6 ה... התאמ ח ר. גלר:"רו

 7 יותר טוב שלא...  מר י. זריהן:

 8 משכורת ושכר ... :ח ר. גלר"רו

 9 תגיד לי, תאורת רחובות זה כסף על חשמל, נכון? מר י. זריהן:

 10זה תשלום לחברת החשמל, כן. רכבים, חומרים לגינון, תוספת  2.011 ח ר. גלר:"רו

 11, עבודות על ידי 01,111אלף שקל. אחזקת נגרר וכלים תוספת של  051

 12 אלף שקל. 011לגינון תוספת של  קבלן

 13 למה תוספת? מר י. זריהן:

 14 כי יש יותר שטחים. ח ר. גלר:"רו

 15 במחיר ? מר י. זריהן:

 16 כן ח ר. גלר:"רו

 17 איך אתה מוסיף? עשית מכרז לא מזמן.  מר י. זריהן:

 18 בסדר, אבל הוספנו שטחים. ח ר. גלר:"רו

 19 הוספת שטחים? מר י. זריהן:

 20 בוודאי ח ר. גלר:"רו

 21 ככה זה מתחיל המכרז נמוך ואז מוסיפים? י. זריהן:מר 

 22 המכרז הוא ... הוא לא יכול באותו מחיר לעשות ...  ח ר. גלר:"רו

 23 המכרז הוא פר דונם... מר ח. געש:

 24 00עובדים כולל המנהל... אתה בדקת שיש שם  00-...המכרז הוא ל מר י. זריהן:

 25 עובדים כל יום?

 26 להראות לך גם...לא רק זה, אני יכול  מר ח. געש:

 27 מפקח גינון. ח ר. גלר:"רו

 28 ... אתה ראית? מר י. זריהן:
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 1 אני יכול להגיד לך... מר ח. געש:

 2 באיזה שעה הוא הולך ביום שישי אתה יודע?  מר י. זריהן:

 3 אני תכף אגיד לך. מר ח. געש:

 4 הוא הלך הביתה.  00-... תלך למחסן, ב מר י. זריהן:

 5 אני אבדוק. מר ח. געש:

 6 מתי הוא מגיע? ר. גלר: ח"רו

 7 מה אתה אומר? מר י. זריהן:

 8 מתי הוא מגיע? ח ר. גלר:"רו

 9 מתי הוא מגיע? עזוב...  מר י. זריהן:

 10 אתה בודק, לא?  ח ר. גלר:"רו

 11 עושים מה שהם רוצים... אפשר לחסוך פה מיליונים, תאמין לי. מר י. זריהן:

 12ה אומר את זה עכשיו ... תגיד לרן, הוא בודק את זה על המקום, את דובר:

 13 אחרי שבועיים ...

 14 אני ... יש לי ...  מר ח. געש:

 15 תכניס פה חוקר פרטי חודש ימים במועצה תראה מה אתה מוצא. מר י. זריהן:

 16 עבודות קבלניות ח ר. גלר:"רו

 17 הבעיה ש... מר י. זריהן:

 18 אלף שקל ... 31הוספה של  ח ר. גלר:"רו

 19חפשים מישהו ... אותו, אבל אם אתה מסתכל ... חוקר פרטי, כשלא מ מר י. זריהן:

 20תכל'ס על כל העובדים ואיך זה מתנהל, אם זה חברה פרטית הרבה 

 21 אנשים היו הולכים הביתה, אני אומר לך.

 22שקל, ריסוס  01,111-שקל תוספת. שכר התאמה ב 111,,הוצאות בגינון  ח ר. גלר:"רו

 23 וניכוש עשביה הפסקנו לעשות ריסוסים.

 24 מה?ל מר י. זריהן:

 25 החלטה של  ח ר. גלר:"רו

 26 החלטה של הירוקים לרסס רק מדרכות ושולי כבישים. מר ח. געש:

 27 אחזקת מערכת מים. ח ר. גלר:"רו

 28 אנחנו קנינו איזה מרסס פעם. מר י. זריהן:



  10-3666808חברת איגמי,                                                                   כרכור-ישיבת מועצת פרדס חנה
3.00.02    

 
 

25 

 1 יש לנו ח ר. גלר:"רו

 2 קנינו, נכון. מר י. זריהן:

 3 כן ח ר. גלר:"רו

 4 לא מרססים איתו יותר? מר י. זריהן:

 5 מדרכות, מדרכות, מדרכות. . גלר:ח ר"רו

 6 רק מדרכות? מר י. זריהן:

 7 אנחנו עושים את כל ה... ח ר. גלר:"רו

 8אבל מדרכות כן עולה כסף, פה כתוב ריסוס וניכוש עשביה לא עולה  מר י. זריהן:

 9 כלום, סימן שהמכונה לא עובדת.

 10 המכונה עובדת. ח ר. גלר:"רו

 11 ככה זה ... עולה כסף. מר י. זריהן:

 12 לא, הסעיף הזה דיבר רק על שטחים פתוחים, בשטחים פתוחים  ח ר. גלר:"רו

 13 יש לך עוד סעיף שמדבר על מדרכות? מר י. זריהן:

 14יש סעיף של רכישת חומר כי העבודה לא עולה לנו, כי פה היינו לוקחים  ח ר. גלר:"רו

 15 מישהו שעושה את הריסוסים.

 16 איפה? מר י. זריהן:

 17 שים את זה. היום אנחנו עו ח ר. גלר:"רו

 18 לא, לא, לא, פה אנחנו אמרנו שהמועצה עושה, אנחנו קנינו מרסס ו... מר י. זריהן:

 19המרסס זה רכב של המועצה, הציוד של המועצה ועובד המועצה, אנחנו  ח ר. גלר:"רו

 20 רוכשים רק את החומר וזה בחומרים. 

 21 אבל את זה עושים עובדים מועצה. מר י. זריהן:

 22 וןכן, נכ ח ר. גלר:"רו

 23 ואת המדרכות גם עושים עובדי מועצה? מר י. זריהן:

 24 כן ח ר. גלר:"רו

 25 זה הוא אמר לך. מר ח. געש:

 26 והמדרכות מופיעים פה במקום אחר? מר י. זריהן:

 27 בחומרים מר ח. געש:

 28 החוק אומר השכר עבודה זה בשכר עבודה. מר י. זריהן:
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 1ובדים של המועצה שעושים יש לי את המרססת, יש לי ... שנגרר, יש לי ע מר ח. געש:

 2 את העבודה. 

 3 אלף מה זה? זה עובדים, זה ריסוס?  51-אבל ה מר י. זריהן:

 4כן, בזמנו היינו לוקחים עובד שעבד בריסוס על שטחים פתוחים, היום  ח ר. גלר:"רו

 5אנחנו לא עושים ריסוס, לא צריכים סעיף. אחזקת מערכת מים, 

 6ים, מכרז חדש, הוזלנו שקל, אחזקת מתקני משחק 2,111התאמה של 

 7אלף  311-התאמה ל –אלף שקל. חגיגות ואירועים  65-את העלות ל

 8 שקל. 

 9 אלף שקל? 011...  מר י. זריהן:

 10 אלף שקל, כן. 011תוספת של  ח ר. גלר:"רו

 11 אלף שקל זה עלה? 311 מר י. זריהן:

 12 , היה005, שכר לפיקוח הפחתה של 21כן, מוקד עירוני הפחתה של  ח ר. גלר:"רו

 13 מטופל לקחת עובד, לא לקחנו, יש אחזקת רכבים, פיקוח 

 14 מה זה אחזקת רכבים? מר י. זריהן:

 15רכבים של הפיקוח. הוצאות משפטיות פיקוח, השנה לא השתמשנו,  ח ר. גלר:"רו

 16אנחנו רק עכשיו הולכים להגיש )מלה לא ברורה( הוצאות שונות יש 

 17 ,0רישוי עסקים  הפחתה, אופנועים של פיקוח יש התאמת סעיפים, שכר

 18 אלף שקל תוספת.

 19 אלף שקל תוספת? ,0מה זה  מר י. זריהן:

 20 שכר ח ר. גלר:"רו

 21 שכר של מי? של רענן? מר י. זריהן:

 22 כן ח ר. גלר:"רו

 23 ממתי שילמת לו תוספת? מר י. זריהן:

 24 זה משולם. לא יודע להגיד לך, זה סך הכל עלות... ח ר. גלר:"רו

 25תמול אם הוא קיבל תוספת במשכורת הוא אומר אני שאלתי אותו א מר י. זריהן:

 26 שהוא לא קיבל אז למה אתה רושם אותו?

 27 תוספות, לא ח ר. גלר:"רו

 28 מה לא? מר י. זריהן:
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 1 תוספות של הסכם  ח ר. גלר:"רו

 2 אלף שקל בשנה, תראה כמה זה...  ,0 מר י. זריהן:

 3 היה הסכם, יש העלאת שכר. ח ר. גלר:"רו

 4 שהוא לא קיבל, שאלתי אותו אם הוא קיבל את הכסף.  אבל הוא אומר מר י. זריהן:

 5 שיבדוק טוב. ח ר. גלר:"רו

 6 אתה רושם את הסעיף ככה סתם או מה?  מר י. זריהן:

 7 שיבדוק טוב, זה העלות שלו  ח ר. גלר:"רו

 8 אלף...  51ממתי הוא מקבל? שיקבל עוד  מר י. זריהן:

 9 אבדוק, תשאל אותי מחר. תוספת באפריל ויש ... יש תוספות, אני ח ר. גלר:"רו

 10 אבל אתה הכנת את התקציב, איך אתה לא יודע?  מר י. זריהן:

 11 יוסי, אני לא בודק כל חודש כמה יש תוספת ח ר. גלר:"רו

 12 אבל אתה עשית תקציב מר י. זריהן:

 13 בודק את זה ברזולוציה שנתית. ח ר. גלר:"רו

 14 ... מה, אתה לא יודע מתי הוא מקבל? מר י. זריהן:

 15 סך הכל... . גלר:ח ר"רו

 16 אם זה שנתי סימן שהוא מקבל מינואר.  מר י. זריהן:

 17 לא, מה פתאום. מר ח. געש:

 18 לא, למה מינואר? הוא מקבל מיוני, למה, למה מינואר? ח ר. גלר:"רו

 19 מה פתאום, גם הגני ילדים התחילו לשלם רק בספטמבר. מר ח. געש:

 20 נגיע עכשיו לגני ילדים. ח ר. גלר:"רו

 21 אבל אתה בסוף שנה, אתה חייב ... בסוף שנה. הן:מר י. זרי

 22 אפשר לבדוק ולהגיד לך... מר ח. געש:

 23 8,111...אלף שקל בחודש והוא קיבל שלושה חודשים, צריך להיות פה  מר י. זריהן:

 24 ? ,0תוספת, למה 

 25 אפשר לבדוק את התוספת מר ח. געש:

 26 זאת התוספת.  ח ר. גלר:"רו

 27סיני, הולכים ובודקים ממתי התוספת ואיזה סוג שמע, זה לא תורה מ מר ח. געש:

 28 תוספת הוא קיבל. 
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 1 אלף שקל.  251הגענו לחינוך. שכר מנגנון בחינוך, התאמה של  ח ר. גלר:"רו

 2 מה זה משכורות, של מי? מר י. זריהן:

 3 של חינוך, מנגנון. ח ר. גלר:"רו

 4 .251-עלה ב מר י. זריהן:

 5 . 251-עלה ב ח ר. גלר:"רו

 6 ? 251למה זה רק  מר י. זריהן:

 7 בין היתר גם לקחנו עובדת חדשה. ח ר. גלר:"רו

 8 מי זאת, שרון? מר י. זריהן:

 9 מזכירה, לא, שרון עובדת מ... ח ר. גלר:"רו

 10אבל שרון עבדה בחצי משרה, עכשיו היא עובדת משרה מלאה, היא לא  מר י. זריהן:

 11 ? 251-בתוך ה

 12 רה חדשה, ושרון מחצי משרה ...זה מה שרציתי להגיד, לקחנו מזכי ח ר. גלר:"רו

 13יש עוד עובדת חדשה, קרובת משפחה של אחד מחברי המועצה, גם היא  מר י. זריהן:

 14 הלאה. , תחפש אותה, תמצא אותה,נמצאת בחינוך באיזה מקום

 15 לא מכיר.אני  ח ר. גלר:"רו

 16 בסדר מר י. זריהן:

 17... ישובי הפחתההכנת חזון שקל,  0,111-צאות משרדיות התאמה בהו  ח ר. גלר:"רו

 18... תקשוב בתי הספר של משרד החינוך, יש גם 03הוצאות שונות... 

 19-הכנסה וגם הוצאה באותו הסכום. שכר לגני ילדים, סייעות, התאמה ב

 20 .21-חומרים, התאמה ל –אלף שקל, הוצאות שונות  811

 21 מה זה סייעות? זה הגנים החדשים? מר י. זריהן:

 22 החדשים. זה כולל את הגנים ח ר. גלר:"רו

 23 זה טרכטנברג? מר י. זריהן:

 24 גם ח ר. גלר:"רו

 25 מה? מר י. זריהן:

 26 גם ח ר. גלר:"רו

 27 לא, חינוך קדם יסודי זה טרכטנברג. מר י. זריהן:

 28מיליון  5-לא, שניה רגע, זה השכר שאנחנו משלמים לסייעות, התאמה מ ח ר. גלר:"רו
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 1 , או.קי.?5,811,111-ל

 2 ות של גנים קיימים, לא חדשים.איזה סייעות? סייע מר י. זריהן:

 3גם וגם, גם וגם.  סך הכל ההוצאה הכוללת השנתית על כל גני הילדים  ח ר. גלר:"רו

 4, 061-שקל. הוצאות שונות בגני ילדים על חומרים התאמה ל 5,811,111

 5משכורת טרום חובה גני ילדים, זה מה שמשרד החינוך מחייב אותנו 

 6היות ועכשיו הוספנו הרבה גנים של בהתחשבנות בינינו למשרד החינוך, 

 7 5.,-אחוז ל 51טרום חובה, כל ההחלטות של הוועדה, זה תוספת של 

 8 מיליון.

 9דרך אגב, זה סכום שלא עובר דרכנו, דקה, תן לי להסביר. משרד החינוך  מר ח. געש:

 10או משרד הפנים, אני לא יודע מי, חייב אותנו לרשום את הסעיף של 

 11הוא בכלל לא עובר דרכנו, לי אין הסכם עם השכר של הגננות למרות ש

 12 הגננות.

 13 שכר של גננות עובדות מדינה שמקבלות משכורת ח ר. גלר:"רו

 14 אני לא יודע איזה אינטרס שלהם זה משרת כי אני לא רואה את הכסף.  מר ח. געש:

 15שכר, השנה לא לקחנו  –לראות את כל התמונה של ההוצאה. קייטנות  ח ר. גלר:"רו

 16ים, השתמשנו בעובדים קיימים, אין הוצאה. הוצאות )מלה עובדים חדש

 17אלף  0,1לא ברורה( גן, התאמת ההוצאה. קייטנות, הוצאות על הפעלה 

 18, 01,111אלף שקל. הוצאות שונות  611שקל, ניקיון בתי ספר סך הכל 

 19 אלף שקל. 81, אגרות בחינוך רגיל 02מנב"ס 

 20 איזה סעיף אתה? איבדתי אותך.  מר י. זריהן:

 21 , בדף הלפני אחרון שורה חמישית. 0308 ח ר. גלר:"ור

 22 לא שומע. מר י. זריהן:

 23 . 0308 ח ר. גלר:"רו

 24 מועדוניות? 0308 מר י. זריהן:

 25אלף  011אגרות תלמידי חוץ. בסדר? משכורות סייעות, הפחתה של  ח ר. גלר:"רו

 26 .011שקל, סייעות לא עובדות, אנחנו שוכרים שירותים, הוספה של 

 27 ה חברת כוח אדם?ז דוברת:

 28אנחנו עושים הסכם פרטני עם עובדים. תלמידי חוץ, אגרות שאנחנו  ח ר. גלר:"רו
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 1שקל, שכר עבודה  3,111אלף שקל, קייטנה  011-משלמים התאמה ב

 2, שכר של קב"ט 81-אלף שקל, הוצאות שונות הפחתה ל 05...מועדונית 

 3שכורות , מ011, שמירה במוסדות חינוך הפחתה של 01,111-הפחתה ב

 4, הוצאות של חשמל, מים, ספרות 81בשירות פסיכולוגי הפחתה של 

 5מקצועית, הוצאות תקשורת, שונות, הכל שירות פסיכולוגי, התאמת 

 6 ,0-. רווחה חינוכית שכר, התאמה ב8,111הוצאות, הדרכה הפחתה של 

 7אלף שקל. רווחה חינוכית יש חשמל, מים, קבלניות, התאמת הוצאות. 

 8, רווחה חינוכית הוצאות הגדלה של 81לדים הפחתה של צהרונים בגני י

 9שקל, פנימיות יום התאמה של  8,111, המרכז לגיל הרך רכישת ציוד 01

 10 אלף שקל. 211-, ליווי הסעות הפחתת הוצאה ב2,111

 11 למה, איך זה הופחת? מר י. זריהן:

 12לליווי, כל שנה אנחנו מקבלים אישורים ממשרד החינוך איזה ילד זכאי  ח ר. גלר:"רו

 13 איזה ילד לא, אנחנו לא יודעים מראש, כל שנה לפי האישורים. 

 14 השנה יש פחות ילדים להסיע? מר י. זריהן:

 15יש ילדים, כל אחד עם הליקוי שלו, יש כאלה שזכאים לליווי, יש כאלה  ח ר. גלר:"רו

 16שלא, אי אפשר לדעת, כל שנה זה תמהיל שונה. השתתפות בארגוני 

 17 שקל 0,111אומנים 

 18 מה זה ארגוני אומנים? י. זריהן: מר

 19 יש כמה ארגונים שמייצגים את האומנים ואנחנו  ח ר. גלר:"רו

 20 אקו"מ, אמ"י, הזמר המזרחי. מר ח. געש:

 21 מי? מי?  מר י. זריהן:

 22 ארגונים כאלה. 0 ח ר. גלר:"רו

 23 ארגונים שאתה חייב לשלם להם תמלוגים על פי חוק. 0 מר ח. געש:

 24ומפוזיטורים, אחד זה מבצעים ואחד זה... משכורות של אחד זה ק ח ר. גלר:"רו

 25אלף שקל, גם רצינו לקבל עובדת נוספת  85ספריות, הקטנה של 

 26, יש הוצאות של חשמל, מים, טלפון, והמכרזים לא הניבו לנו עובדים

 27רכישות של מרכז ספריות, אמרתי שאנחנו היום לא מקבלים כסף, 

 28עכשיו יש סעיפים של חשמל,  שונות אלף,מקבלים את הספרים. פעולות 
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 1מים, אחזקה של יד לבנים ושל מועדון אור ושל מועדון פיס על כל 

 2 ההתאמות.

 3 שקל לבית כנסת לחודשיים? 051תגיד, איך המועצה משלמת  מר י. זריהן:

 4לא  2111-שקל לחודשיים, כן, זאת ההחלטה מ 051-אנחנו משתתפים ב מר ח. געש:

 5 יודע.

 6 מעבירה משאבי מים? אז המועצה מר י. זריהן:

 7 אני לא מעביר מר ח. געש:

 8 051-שקל ומזכים את הבית כנסת ב 051-משאבי מים מחייבים אותנו ב ח ר. גלר:"רו

 9שקל, זה מה ש... יש הוצאות חשמל, מים לקידום נוער, מועדון אתגר, 

 10מועדון הדר, בית רכס, כל ההוצאות. הוצאות של, הגענו לספורט, 

 11של הוצאות אחזקה, מים, חשמל. רווחה,  אולמות ספורט, התאמות

 12אלף שקל הוצאות, השינוי  011-רווחה יש גם התאמות בסעיפי הכנסות ו

 13 הוא מאוד מאוד מינורי. השתתפות בתקציב של... מה זה

 14 אתה בדף האחרון, לא? מר י. זריהן:

 15. כן, מועצה דתית, יש הפחתה כי בהתחלה 0350כן, בדף האחרון,  ח ר. גלר:"רו

 16. הגענו 51:51... עכשיו זה  01אחוז על חשבון המועצה,  61היה  התקצוב

 17לקליטה, גם התאמה לפי הרשאות של משרד הקליטה. כנס איכות 

 18הסביבה ...גם הכנסה וגם הוצאה. הוצאות איכות הסביבה, אנחנו 

 19עושים עכשיו שני סקרים, אחד זה התייעלות אנרגטית ואחד זה סקר 

 20 טבע עירוני.

 21 ה זה יוצא? תראה ליכמ מר י. זריהן:

 22 אלף שקל. 51אלף שקל,  01כל סקר בערך  ח ר. גלר:"רו

 23 מי עושה את הסקר? מר י. זריהן:

 24 קבלנים, לקחנו חברות, אחת עושה סקר טבע. ח ר. גלר:"רו

 25 לקחת הצעות מחיר? מר י. זריהן:

 26 אלף שקל...  051תמיד יש הצעות מחיר. עד  ח ר. גלר:"רו

 27 אלף. 5,עד  מר י. זריהן:

 28 אלף שקל צריך לקחת הצעות מחיר. 051עד  ח ר. גלר:"רו
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 1 זה משהו חדש?  מר י. זריהן:

 2 בערך, כן. הוצאות משנים קודמות 2101-זה חדש מ ח ר. גלר:"רו

 3רגע, סליחה, ומה ... שאתה עושה? עוד פעם לספור את העצים?... תגיד  מר י. זריהן:

 4או שזה עלה  051-באלף שקל... לספור את העצים, זה נגמר  051לי רן, 

 5 יותר?

 6לספור את העצים, יש סקר טבע שאנחנו עושים וסקר  051-לא כל ה ח ר. גלר:"רו

 7חדש התייעלות אנרגטית שאנחנו עושים בשביל לבצע אחר כך את 

 8מיליון  01הממצאים. הנחה זה סתם העברה מסעיף לסעיף, סך הכל 

 9אלף  811-שקל אנחנו מעניקים הנחות בשנה. שכר פנסיונרים התאמה ב

 10 והסעיף האחרון  051-שקל, השתתפות במתנ"ס הגדלה ב

 11 מתנ"ס רק שניה, רק שניה, כמה השתתפות במתנ"ס? מר י. זריהן:

 12 . 0,051,111-הגדלה ממיליון ל ח ר. גלר:"רו

 13 ?0,051,111 מר י. זריהן:

 14 כן, וסעיף אחרון ח ר. גלר:"רו

 15 כמה תקציב המתנ"ס היום?  מר י. זריהן:

 16 מיליון שקל. 02סביבות ב מר ח. געש:

 17 מיליון המתנ"ס? 02 מר י. זריהן:

 18 כן ח ר. גלר:"רו

 19 אולי אפילו יותר.  מר ח. געש:

 20 מאיפה כל הכסף הזה? זה הכנסות שלו? מר י. זריהן:

 21 רוב ההכנסות הן הכנסות שלו. מר ח. געש:

 22 הרוב זה הכנסות עצמיות. ח ר. גלר:"רו

 23 ? זה כולל את מרכז האמנויות מר י. זריהן:

 24 הכל מר ח. געש:

 25 הכל, הכל ח ר. גלר:"רו

 26תקציב המתנ"ס כולל את מרכז האמנויות ואת כל הפעילות של קתדרה,  מר ח. געש:

 27 את כל הפעולות של החוגים.

 28אבל מרכז האמנויות תמיד היה בפני עצמו, אף פעם לא היה שייך  מר י. זריהן:
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 1 למתנ"ס.

 2 לא, היה בתוך המתנ"ס תמיד.  ח ר. גלר:"רו

 3רכישת מכשירים סלולאריים, מה שהחלטנו בוועדת מכרזים, רכשנו את  י. זריהן: מר

 4 אלף שקל נוסף.  011זה לא מהחברה, רכשנו מהיבואן, 

 5עוד מישהו רוצה להתעניין, לשאול? טוב, אני מבקש לאשר את העדכון  מר ח. געש:

 6 תקציב, להודות לגזבר.

 7אנחנו הפחתנו בשירותים ציבוריים  אני רוצה להגיד פה משהו, בסך הכל מר י. זריהן:

 8הרבה כסף, אם זה מהמועדונים, צהרונים וכל מה שקשור ברווחה. 

 9 605רכבים, לא כולל הרכב היעודי של ראש המועצה, זה עלה משהו כמו 

 10 605-אלף שקל, אם אתה לוקח את כל הרכבים, אנחנו הגדלנו את זה ב

 11אלף שקל. מה יש  051אלף שקל. עליה בהוצאות ריבית והצמדה ומלוות 

 12לנו פה עוד? פגיעה בבטיחות וביטחון, תעבורה, מקלטים, כיבוי אש, 

 13 אלף שקל, כל הדברים האלה.  65אחזקת מבנים 

 14 יש יותר הכנסות ויותר הוצאות, אנחנו  ח ר. גלר:"רו

 15הכנסנו יותר, הוצאנו יותר, זה התאמה לשנה שהסתיימה, רוב  מר ח. געש:

 16השינוי, חלק גדול ממנו זה השינוי בחינוך  השינויים אם תסים לב, רוב

 17 2102כתוצאה מטרכטנברג, בסך הכל אם אתם מסתכלים אם תקציב 

 18מיליון שקל  ,או  6.5מיליון שקל, נכון? המקורי, אז עדכון של  056היה 

 19 על, זה פספוס די קטן על פעילות של שנה. 

 20 ברוב הדברים... ועדת טרכטנברג. ח ר. גלר:"רו

 21 מיליון.  2.5טרכטנברג עלה לך משהו כמו  מר י. זריהן:

 22אבל הוא לא רק עלה, הוא גם הכניס וגם הוציא כי למשל ההוצאות שלי  מר ח. געש:

 23בטרכטנברג גדלו שלא צפיתי אותם בכלל, בטח לא בתחילת השנה 

 24ובשנה הבאה הם יהיו לאורך כל השנה, לאורך כל שנת הלימודים, מים, 

 25י בכלל שיהיה לי כזה סעיף. מוקד חשמל, עבודות תחזוקה, לא ידעת

 26קליטה קיבלנו עובד, קיבלנו תקציבי פעילות, לא ידענו בכלל על תקציב 

 27כזה. אם תבדוק את הדברים בסך הכל אני חושב שהגזברות עובדת יפה 

 28מאוד בעמידה ביעדים, תמיד אפשר לעשות יותר. אמירה אחת כל הזמן 
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 1ד איזה מלה, כולם צועקים, עכשיו אני מנצל את השקט שאפשר להגי

 2מדברים על ארנונה, שיהיה ברור הארנונה אם תסתכלו על התקציב של 

 3הארנונה מכסה בקושי חצי מהוצאות המועצה, אלה העובדות.  2102

 4הארנונה למטר בפרדס חנה כרכור פרט לאור עקיבא שכולה מוכרזת 

 5שיקום שכונות הארנונה למטר פרדס חנה כרכור היא הנמוכה ביותר 

 6 באזור. 

 7 אני אעשה לך טבלה תראו איפה אנחנו עומדים.  מר י. זריהן:

 8 אני אשמח. מר ח. געש:

 9 אני אביא לך. מר י. זריהן:

 10 מועצה האזורית מנשה, זכרון, בנימינה, אני יכול לתת לך מר ח. געש:

 11 אתה קרוב מאוד לקיסריה. מר י. זריהן:

 12 למי? מר ח. געש:

 13 ה.אני משלם גם בקיסריה ארנונ מר י. זריהן:

 14 תקשיב, יש לך רק הבדל אחד, בקיסריה אתה משלם שני תשלומים. מר ח. געש:

 15 אני יודע, אחד ל... מר י. זריהן:

 16 שקלים למטר... 56תעשה את זה ביחד יצא לך  מר ח. געש:

 17 אני אביא לך טבלה כמה כולם משלמים באזור. מר י. זריהן:

 18היחיד שיודע מה שקלים למטר אתה משלם בקיסריה. אתה לא  56 מר ח. געש:

 19קורה בקיסריה, אני יודע שבנית בקיסריה, כל הכבוד. עכשיו... 

 20הגזברות, אני אומר ברמה הכללית הארנונה מכסה פחות מחמישים 

 21אחוז מתקציב המועצה, זאת אומרת שאת כל ה... צריך מישהו לרוץ 

 22ולהביא או שזה מגיע אוטומטית ממשרדי הממשלה, תמיד אפשר 

 23ודע. היינו בבג"צ השבוע על המפחמות, הבג"צ נגמר לעשות יותר, אני י

 24בכלום כי המדינה משכה את הצו סגירה של המפחמות ובעצם התייתר 

 25הדיון. אנחנו בודקים עכשיו מה המשמעות שאנחנו נתבע את המינהל 

 26האזרחי למרות שאני לא חושב שיש לזה איזשהו סיכוי כי המפחמות 

 27ונית ישראלית אלא גם שהוא בשליטה בטח Cנמצאות לא רק בשטח 

 28, אני בטח לא הולך להכריז פה B-ו A-בשליטה פלשתינאית מוחלטת ב
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 1 במועצה על פתיחת מלחמת עם הרשות הפלשתינית.

 2 זה נשמע טוב, אתה איש צבא, לא?  כ. גדרון: 'גב

 3מי נגד? מי כן, אני מבקש להעמיד להצבעה את עדכון התקציב, מי בעד?  מר ח. געש:

 4 , תודה רבה. הישיבה נעולה. נמנע? שני נמנעים

 5 ישיבה נעולה

 6 


